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Opgave 2 Onderzoek naar veiligheidsgevoel
Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3.
Inleiding
Het televisieprogramma EenVandaag wordt bijna dagelijks door
AVROTROS uitgezonden op NPO1. Het programma peilt regelmatig
meningen naar aanleiding van actuele gebeurtenissen. De peiling waar
tekst 2 over gaat werd gehouden na een bloedige terreuraanslag van
moslimterroristen op de redactie van Charlie Hebdo, een satirisch Frans
tijdschrift waarin onder andere cartoons over de profeet Mohammed
verschenen.
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Lees de teksten 2 en 3.
Geef de afhankelijke variabele uit dit onderzoek en één onafhankelijke
variabele.
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Zie de regels 5 tot en met 13 van tekst 2.
Leg aan de hand van één van de zes genoemde variabelen uit waarom
weging noodzakelijk is.
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Het onderzoek van EenVandaag constateerde na de terroristische
aanslag in Parijs op Charlie Hebdo een lichte stijging van het gevoel van
onveiligheid in Nederland. Terrorisme heeft echter meer maatschappelijke
gevolgen. Terrorisme vormt ook een bedreiging voor de rechtsstaat.
Geef twee beginselen of kenmerken van de rechtsstaat en leg aan de
hand van elk van beide uit dat de terroristische aanslag zoals in Parijs op
Charlie Hebdo een bedreiging vormt voor de Nederlandse rechtsstaat.
Lees de regels 44 tot en met 60 van tekst 3.
Leg uit dat het dilemma van de rechtsstaat te herkennen is in de vragen
die aan de respondenten werden voorgelegd. Geef eerst een omschrijving
van het dilemma.
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Onderzoek naar veiligheidsgevoel

tekst 2
Onderzoek
'Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs'
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Over het EenVandaag Opiniepanel
Het EenVandaag Opiniepanel
bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij
beantwoorden vragenlijsten op basis
van een online onderzoek. De uitslag
van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging
representatief voor zes variabelen,
namelijk leeftijd, geslacht, opleiding,
burgerlijke staat, spreiding over het
land en politieke voorkeur gemeten
naar de Tweede Kamerverkiezingen
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van 2012. Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een
uitnodiging om aan een peiling mee
te doen. Op de meeste onderzoeken
respondeert 60 tot 70 procent van de
panelleden. (…)
Over dit onderzoek
Aan het onderzoek deden 16.000
leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

naar: http://www.eenvandaag.nl, 13 januari 2015

tekst 3
Samenvatting
Veiligheidsgevoel licht beïnvloed door gebeurtenissen Frankrijk
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We voelen ons nog altijd veilig in
Nederland, maar het geweld in
Frankrijk heeft wel een lichte invloed
op ons veiligheidsgevoel. Zo verwachten er nu meer mensen een
aanslag in Nederland dan vorig jaar.
Dit blijkt uit onderzoek onder 16.000
leden van het EenVandaag Opiniepanel. Van de ondervraagden geeft
87 procent aan zich over het
algemeen veilig te voelen in ons
land. Een meerderheid (60 procent)
voelt zich sinds de aanslag in Parijs
nog net zo veilig als daarvoor. Een
kwart (29 procent) voelt zich sindsdien iets minder veilig en 10 procent
voelt zich veel minder veilig.
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Helft verwacht aanslag in Nederland
De helft (54 procent) van de deelnemers verwacht dat er dit jaar een
aanslag door radicale moslims
gepleegd gaat worden in Nederland.
Dit is hoger dan vorig jaar. In oktober
2014, kort na de eerste Nederlandse
bombardementen op IS in Irak, was
dit 43 procent. In december 2014,
toen IS minder in het nieuws was,
was het lager: 31 procent. De angst
voor een aanslag lijkt toe te nemen
naarmate er meer nieuws is over
terreurdaden door radicale moslims.
Veel deelnemers geven aan dat ze
niet bang zijn om zelf slachtoffer van
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een aanslag te worden. Ze denken
bijvoorbeeld dat hun woonplaats
geen interessant doelwit is. Ook
schrijven veel mensen dat je een
aanslag toch niet kunt voorkomen en
dat we 'de angst niet moeten laten
regeren'.

50

55

45

Maatregelen mogen ten koste gaan
van privacy.
In het onderzoek werd een aantal
maatregelen voorgelegd om
jihadisme en radicalisering aan te
pakken. Het plan van het kabinet om
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jihadgangers het Nederlanderschap
af te pakken kan rekenen op brede
steun (72 procent). Ook vindt driekwart (74 procent) het een goed plan
om een Europees registratiesysteem
van vliegtuigpassagiers op te zetten
om verdachte passagiers beter te
kunnen volgen. De bestrijding van
het internationale terrorisme is zo
belangrijk dat deze soms ten koste
mag gaan van de privacy van
burgers, vinden de meeste
ondervraagden (73 procent).

naar: http://www.eenvandaag.nl, 13 januari 2015
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