
  
 
  

Medialogica in de klas 
Aanrijding of aanslag? 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 10 juni 2017 rijdt een man het 
Stationsplein in Amsterdam op. Hij raakt 
hierbij voetgangers en er vallen 
gewonden. Wat is er precies gebeurd? En 
hoe berichtten de politie en verschillende 
media hierover? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Terrorisme, terreur, berichtgeving, 
woordvoering, journalistiek 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma maatschappijleer. 
Domein A: vaardigheden, Subdomein A1: 
informatievaardigheden en A2: 
benaderingswijzen. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s uit deze serie, zoals: ‘De 
Zwarte Pietendiscussie’.  
 
Antwoorden 
1 In het jaar ervoor zijn er in diverse 
steden aanslagen gepleegd met auto’s. 
Het leek in eerste instantie alsof iemand 
met een auto op voetgangers was 
ingereden. 2a Zo snel mogelijk 
communiceren wat er bekend is.. b Er kan 
te snel gecommuniceerd worden, 
waardoor de communicatie tegenstrijdig 
wordt. 3 De tweets waren tegenstrijdig 
aan elkaar en dit maakte het verhaal 
minder geloofwaardig. 4 Er zijn geen 
camera’s op dat deel van het 
stationsplein en getuigen verklaren dat 
de bestuurder bij bewustzijn was. 5a 
Privacy van de bestuurder beschermen. b 
Mensen begonnen op social media te 
speculeren over de identiteit van de 
bestuurder. 6 Eigen antwoord.  

Kijkvragen 
 

1 Al vrij snel na het ongeluk werd er 
gesproken over een terroristische aanslag. 
Waarom dachten mensen dat het een 
aanslag was? 
 

 
 
2 Jean Fransman, hoofd communicatie 
politie Amsterdam, legt uit hoe zij te werk 
zijn gegaan. 
a Wat is de stelregel van de politie 
Amsterdam in het geval van een ongeluk of 
aanslag? 
b Wat is een nadeel van deze stelregel? 
 
3 Bart Nijman, adjunct-hoofdredacteur 
GeenStijl, trekt de tweets van de politie 
Amsterdam in twijfel. Welke reden heeft hij 
hiervoor? 
 
4 Er zijn twee belangrijke details die ervoor 
zorgen dat sommige mensen toch denken 
dat het een terroristische aanslag is. Om 
welke details gaat het? 
 
5 De politie wil niets kwijt over de afkomst 
van de chauffeur. 
a Wat is de belangrijkste reden van de 
politie om hier niet over te communiceren? 
b Wat gebeurde er vervolgens op social 
media? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij de privacy van een persoon of de 
berichtgeving naar de samenleving 
belangrijker in het geval van een aanslag of 
ongeluk dat op een aanslag lijkt? Leg je 
antwoord uit.  
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Medialogica in de klas 
Aanrijding of aanslag? 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Op 10 juni 2017 rijdt een man het 
Stationsplein in Amsterdam op. Hij raakt 
hierbij voetgangers en er vallen 
gewonden. De auto komt tot stilstand 
tegen de ingang van het metrostation. 
Wat is er precies gebeurd? En hoe 
berichtten de politie en verschillende 
media hierover? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Medialogica in de klas’. Op Schooltv.nl vind 
je meer video’s uit deze serie, zoals: ‘De 
Zwarte Pietendiscussie’.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en 
wil je dit gebruiken voor je 
profielwerkstuk? 
Het thema berichtgeving of woordvoering 
in de journalistiek is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het 
vak maatschappijleer, 
maatschappijwetenschappen of 
Nederlands .  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij 
de beroepen uit de video? Je zou 
bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
Journalistiek 
Communicatie 
Communicatiewetenschappen 
Opleiding bij de politie 
 

Kijkvragen 
 

1 Al vrij snel na het ongeluk werd er 
gesproken over een terroristische aanslag. 
Waarom dachten mensen dat het een 
aanslag was? 
 

 
 
2 Jean Fransman, hoofd communicatie 
politie Amsterdam, legt uit hoe zij te werk 
zijn gegaan. 
a Wat is de stelregel van de politie 
Amsterdam in het geval van een ongeluk of 
aanslag? 
b Wat is een nadeel van deze stelregel? 
 
3 Bart Nijman, adjunct-hoofdredacteur 
GeenStijl, trekt de tweets van de politie 
Amsterdam in twijfel. Welke reden heeft hij 
hiervoor? 
 
4 Er zijn twee belangrijke details die ervoor 
zorgen dat sommige mensen toch denken 
dat het een terroristische aanslag is. Om 
welke details gaat het? 
 
5 De politie wil niets kwijt over de afkomst 
van de chauffeur. 
a Wat is de belangrijkste reden van de 
politie om hier niet over te communiceren? 
b Wat gebeurde er vervolgens op social 
media? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Vind jij de privacy van een persoon of de 
berichtgeving naar de samenleving 
belangrijker in het geval van een aanslag of 
ongeluk dat op een aanslag lijkt? Leg je 
antwoord uit.  
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