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Lesdoelen 

• In groepen discussiëren over de criteria waarmee je de betrouwbaarheid van informatie kunt 

beoordelen.  

• Gezamenlijk vaststellen dat er verschil is in de betrouwbaarheid van informatie. 

Leuk detail voor de leerling is dat de geheime dienst vroeger echt zo werkte, alleen gebruikte zij een 

36 vlakken en hadden zij per vlak criteria opgesteld. 

 

Opdracht: puzzelen als analist van de geheime dienst (AIVD) 

 

Uitleg 

De geheime dienst heeft jou aangesteld als analist. Jou belangrijkste taak is informatie inschatten op 

betrouwbaarheid. Op basis van jouw advies grijpt de dienst wel of niet in.  

• A tot D is de bron van je informatie waarbij A betrouwbaar en D niet betrouwbaar is. 

• 1 tot 4 betreft het soort informatie waarbij 1 waarschijnlijk en 4 onwaarschijnlijk is. 
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Geen antwoord op de volgende vragen: 

1. Welk stukje ligt op A1 en welk op D4 en waarom? 

2. Over welk stuk heb je getwijfeld en waarom? 

3. Beoordeel je de inhoud wel eens aan de hand van de bron? 

4. Beoordeel je de bron wel eens aan de hand van de inhoud? 

5. Waar zou je het volgende stukje plaatsen? 

Auteur John lert schrijft dat de wereld achter de schermen wordt geregeerd door 

buitenaardse wezens die duizenden jaren geleden naar aarde zijn gekomen en de mens tot 

slaaf hebben gemaakt. Ze leven in ondergrondse bases over de wereld en sturen de wereld 

aan via de rijkste en machtigste mensen op aarde. 
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1 

De vader van X zegt 

te weten dat hij een 

aanslag voorbereid. 

Een undercover 

agent bevestigt dat X 

deel uitmaakt van 

een extreem rechtse 

groep die eerder 

geweld heeft 

gebruikt. 

Een veiligheidsexpert 

van een groot 

beveiligingsbedrijf, 

stelt dat de kans op 

een aanslag op 

Schiphol het grootst 

is. Hij doet dit aan de 

hand van een grondig 

onderzoek in stukken 

van de overheid en 

universiteiten. 

Een veroordeelde 

topcrimineel wil 

informatie over grote 

wapentransporten naar 

Frankrijk geven in ruil 

voor strafvermindering. 

Een politie-informant 

heeft aangegeven dat er 

transporten gaande zijn. 

Een eigenaar van een 

kraakpand vindt 

plannen voor een 

ontvoering van de 

minister van Milieu. 

De ontvoering heeft 

1 jaar geleden 

plaatsgevonden. 

 

 

 

 

2 

Een observatieteam 

van de politie denkt 

T herkent te hebben 

bij een illegale 

wapendeal. T is een 

teruggekeerde 

Syriëganger. 

Een groot Nederlands 

technologiebedrijf 

denkt een Chinese 

bedrijfsspion in dienst 

te hebben, die 

uitvindingen van het 

bedrijf probeert te 

stelen. 

Het bedrijf wordt vaak 

digitaal vanuit China 

aangevallen. 

 

Een informant uit de 

drugswereld vraagt 

100.000 euro voor 

informatie over 

Albanese 

mensensmokkelaars die 

terroristen Europa in 

smokkelen. 

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 

 

 

 

3 

De Duitse geheime 

dienst speelt een 

naam door van een 

gevaarlijke jihadist 

die in Nederland 

verblijft. De Engelse 

dienst geeft 

hetzelfde signaal af.  

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 

Een onbekende Pool wil 

informatie verkopen 

over Russische agenten 

die in Nederland actief 

zijn. Hij claimt een lijst 

met namen te hebben. 

 

S heeft een verleden 

van opnames in de 

psychiatrie en 

beweert dat hij 

benadert is door 

Amerikaanse 

agenten om bij de 

AIVD te infiltreren. 

 

 

 

4 

Een geheim agent op 

missie in Irak claimt 

Obama te hebben 

gezien, in gesprek 

met Bin Laden.  

 

Iemand schrijft in een 

chatroom dat hij 

informatie heeft over 

de handel in 

kernwapens. 

 

Op facebook wordt door 

veel accounthouders 

het bericht gedeeld dat 

een Oekraïense 

straaljager vlucht MH17 

heeft neergehaald. De 

accounts zijn allemaal 

aangemaakt in de drie 

maanden na het 

neerhalen. 

 

Op internet schrijft 

iemand anoniem dat 

een aantal rijke 

families bij een 

geheim genootschap 

hoort dat mensen 

offert. 
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Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 
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Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 
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Iemand schrijft in een 

chatroom dat hij 

informatie heeft over 

de handel in 

kernwapens. 
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De vader van X zegt te 

weten dat hij een 

aanslag voorbereid. 

Een undercover agent 

bevestigt dat X deel 

uitmaakt van een 

extreem rechtse groep 

die eerder geweld 

heeft gebruikt. 
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De Duitse geheime 

dienst speelt een 

naam door van een 

gevaarlijke jihadist die 

in Nederland verblijft. 

De Engelse dienst 

geeft hetzelfde signaal 

af. 
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Een eigenaar van een 

kraakpand vindt 

plannen voor een 

ontvoering van de 

minister van Milieu. De 

ontvoering heeft 1 jaar 

geleden 

plaatsgevonden. 
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Een groot Nederlands 

technologiebedrijf 

denkt een Chinese 

spion in dienst te 

hebben, die 

uitvindingen van het 

bedrijf probeert te 

stelen. Het bedrijf 

wordt vaak digitaal 

vanuit China 

aangevallen. 
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Een informant uit de 

drugswereld vraagt 

100.000 euro voor 

informatie over 

Albanese 

mensensmokkelaars 

die terroristen Europa 

in smokkelen. 
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Een politie-informant heeft 

aangegeven dat er grote 

wapentransporten gaande zijn 

vanuit Nederland. Een 

veroordeelde topcrimineel wil 

informatie geven over grote 

wapentransporten naar 

Frankrijk in ruil voor 

strafvermindering. 
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Een veiligheidsexpert 

van een groot 

beveiligingsbedrijf stelt 

dat de kans op een 

aanslag op Schiphol 

het grootst is. Hij doet 

dit aan de hand van 

een grondig onderzoek 

in rapporten van de 

overheid en 

universiteiten. 
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Op facebook wordt door veel 

accounthouders het bericht 

gedeeld dat een Oekraïense 

straaljager vlucht MH17 heeft 

neergehaald. De accounts zijn 

allemaal aangemaakt in de 

drie maanden na het 

neerhalen. 
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Op internet schrijft 

iemand anoniem dat 

een aantal rijke 

families bij een geheim 

genootschap hoort dat 

de macht over de 

wereld wil hebben. 
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Een observatieteam 

van de politie denkt T 

herkent te hebben bij 

een illegale 

wapendeal. T is een 

teruggekeerde 

Syriëganger. 
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Een geheim agent op 

missie in Irak claimt 

Obama te hebben 

gezien, in gesprek met 

Bin Laden. 

  



 
Tuin, K. | DOCENT BURGERSCHAP 

Een onbekende Pool 

wil informatie 

verkopen over 

Russische agenten die 

in Nederland actief 

zijn. Hij claimt een lijst 

met namen te hebben. 
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S. heeft een verleden 

van opnames in de 

psychiatrie en zegt dat  

Amerikaanse agenten 

hem hebben gevraagd 

om bij de AIVD te 

infiltreren. 
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1 

De vader van X zegt 

te weten dat hij een 

aanslag voorbereid. 

Een undercover 

agent bevestigt dat X 

deel uitmaakt van 

een extreem rechtse 

groep die eerder 

geweld heeft 

gebruikt. 

Een veiligheidsexpert 

van een groot 

beveiligingsbedrijf, 

stelt dat de kans op 

een aanslag op 

Schiphol het grootst 

is. Hij doet dit aan de 

hand van een grondig 

onderzoek in stukken 

van de overheid en 

universiteiten. 

Een politie-informant 

heeft aangegeven dat er 

transporten gaande zijn 

vanuit Nederland. 

Een veroordeelde 

topcrimineel wil 

informatie over grote 

wapentransporten naar 

Frankrijk geven in ruil 

voor strafvermindering. 

 

Een eigenaar van een 

kraakpand vindt 

plannen voor een 

ontvoering van de 

minister van Milieu. 

De ontvoering heeft 

1 jaar geleden 

plaatsgevonden. 
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Een observatieteam 

van de politie denkt 

T herkent te hebben 

bij een illegale 

wapendeal. T is een 

teruggekeerde 

Syriëganger. 

Een groot Nederlands 

technologiebedrijf 

denkt een Chinese 

bedrijfsspion in dienst 

te hebben, die 

uitvindingen van het 

bedrijf probeert te 

stelen. 

Het bedrijf wordt vaak 

digitaal vanuit China 

aangevallen. 

 

Een informant uit de 

drugswereld vraagt 

100.000 euro voor 

informatie over 

Albanese 

mensensmokkelaars die 

terroristen Europa in 

smokkelen. 

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 
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De Duitse geheime 

dienst speelt een 

naam door van een 

gevaarlijke jihadist 

die in Nederland 

verblijft. De Engelse 

dienst geeft 

hetzelfde signaal af.  

 

Bedenk zelf een bron 

met inhoud die op 

deze plaats past. 

Een onbekende Pool wil 

informatie verkopen 

over Russische agenten 

die in Nederland actief 

zijn. Hij claimt een lijst 

met namen te hebben. 

 

S heeft een verleden 

van opnames in de 

psychiatrie en 

beweert dat hij 

benadert is door 

Amerikaanse 

agenten om bij de 

AIVD te infiltreren. 

 

 

 

4 

Een geheim agent op 

missie in Irak claimt 

Obama te hebben 

gezien, in gesprek 

met Bin Laden.  

 

Iemand schrijft in een 

chatroom dat hij 

informatie heeft over 

de handel in 

kernwapens. 

 

Op facebook wordt door 

veel accounthouders 

het bericht gedeeld dat 

een Oekraïense 

straaljager vlucht MH17 

heeft neergehaald. De 

accounts zijn allemaal 

aangemaakt in de drie 

maanden na het 

neerhalen. 

 

Op internet schrijft 

iemand anoniem dat 

een aantal rijke 

families bij een 

geheim genootschap 

hoort dat mensen 

offert. 
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