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Preventive law 
Voorkomen van juridische problemen in (verband met reizen naar) de Verenigde Staten 

Inleiding 
Wij hebben voor deze module het thema “Preventive law” gekozen.  
Preventive law houdt in dat je juridische problemen voorkomt of het escaleren ervan beperkt. Als 
onderwerp voor de informatiedrager hebben wij het voorkomen van juridische problemen in (verband met 
reizen naar) de Verenigde Staten gekozen. 

 

Onderwerp 
Welk thema hebben wij gekozen en waarom? Wat is het probleem? Wat is de relevantie van het product? 

Dit onderwerp is gekozen vanwege o.a. de interesse in het rechtssysteem van de Verenigde Staten en 
onduidelijkheden zoals het aanvragen van een visum en het in- en uitvoeren van goederen. Hierbij kunnen 
zich juridische problemen voordoen. Zoals een geweigerde visumaanvraag, betrokkenheid bij een 
verkeersongeval of het begaan van een strafbaar feit in de Verenigde Staten. 
 
De informatiedrager die hiervoor gebruikt zal worden is een website. Hiermee krijgt het publiek 
(rechtzoekenden) een duidelijk beeld over het onderwerp en worden zij geïnformeerd over dit thema. Door 
het publiek te informeren over dit onderwerp worden juridische problemen voorkomen of de escalatie 
hiervan beperkt. Deze informatiedrager bevat de informatie over het onderwerp en is gebruiksvriendelijk 
voor het publiek. Dit kan op zijn beurt bijdragen aan de kennis van het publiek over dit onderwerp. 
 
Dit verantwoordingsverslag en de informatiedrager vormt de verantwoording waar de informatie vandaan 
komt (valide, betrouwbaar, inspirerend, gedegen). De bronnen die voor deze presentatie zijn gebruikt, 
worden vermeld in de literatuurlijst (tussen haakjes welke deelonderwerp en omschrijving bron) 
 
De presentatie is helder (duidelijk), vernieuwend en inspirerend. Onze interesse in het onderwerp zou het 
publiek kunnen inspireren om zich te verdiepen in een reis naar de Verenigde Staten of het rechtssysteem 
van de Verenigde Staten.  
Het onderwerp is gekozen om een breed publiek te bereiken en opgedeeld in vier deelgebieden, te weten: 
 

1. Reisdocumentatie    -> ( Nathalie Moulen ) 
2. Alternatieven (indien toegang geweigerd) -> ( Yassine Lakhal ) 
3. Strafrecht 

a. Arrestatie    -> ( Nick Ramakers ) 
b. Rechtssysteem   -> ( Nino Penders ) 
c. Casus     -> ( samen ) 

4. Goederen      -> ( Zoë van de Voort ) 

 
Omdat samenwerken een essentieel onderdeel is van deze module, hebben wij ervoor gekozen om deze 
vier deelgebieden per groepslid te verdelen (zie vetgedrukt tussen haakjes). Dit maakt bovendien duidelijk 
dat alle groepsleden hun bijdrage hebben geleverd aan het eindresultaat.  
 
De vier HBO-competenties worden middels deze eindpresentatie toegepast en gebruikt om onze visie (als 
groep) neer te leggen. Naast deze visie bevat de eindpresentatie vernieuwingen omtrent dit thema en 
draagt de informatiedrager bij aan kennisontwikkeling. 
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Onderzoek en informatiedrager (website)  

https://dvdvwebdesign.nl/test/  

Nathalie Moulen & Zoë van de Voort  

De informatiedrager die wij hebben gekozen betreft een website. Wij hebben gebruik 
gemaakt van een bestaande server en domein, namelijk die van DVDV Webdesign. Door 
gebruik te maken van deze bestaande server was het mogelijk om kosteloos een webpagina 
aan te maken.  

Nadat de server en het domein gereed zijn gemakt, hebben wij Wordpress geïnstalleerd. 
Wordpress zorgt voor de algemene structuur van de website en functioneert als de database 
van de website.  

Wij hebben gebruik gemaakt van Divi om de website vorm te geven. Normaal gesproken 
dient een website, al dan niet handmatig, in een programmeertaal geschreven te worden. 
Divi is een web-builder die, zonder het (handmatig) invoeren van codes in 
programmeertalen, de website vorm geeft.  

In Divi hebben wij gekozen voor een zakelijk en overzichtelijk thema. Op deze manier heeft 
de bezoeker een duidelijk overzicht van alle informatie die wij aanbieden op onze website. 
Na het kiezen van het thema hebben wij de content (alle informatie m.b.t. onderwerp en 
deelonderwerpen) ingevoerd in de website-builder. Zo krijgt het onderzoek een plaats in de 
website Op deze manier is onze website gevormd tot een informatiedrager. 

Visie op het beroep  
Hoe verhouden het thema, de informatiedrager zich tot jullie visie op het beroep/de jurist van 

de toekomst? 

Onze visie op het beroep of de jurist van de toekomst is een brede interesse, waarvan 

internationale betrekkingen een onderdeel is. Los van het Nederlandse rechtssysteem is het 

rechtssysteem van een ander land (in dit geval de Verenigde Staten) zeer interessant om te 

bestuderen. Dit zou namelijk van toepassing kunnen zijn, wanneer men in de toekomst met 

internationaal recht van doen krijgt. 

Onze visie op het beroep bestaat onder meer uit het aanbieden van informatie op een 

gebruiksvriendelijke manier. De meeste mensen hebben nooit gehoord van de wetboeken, 

zoals deze bekend zijn bij juristen. Met behulp van een presentatie (Prezi) en een 

informatiedrager (website) presenteren wij deze informatie duidelijk en helder aan het 

publiek.  

Los van de know-how wat betreft regels en wetten is het voor een jurist belangrijk dat hij zijn 

boodschap kan overbrengen. Dit kan met behulp van een presentatie en website worden 

verbeterd.Applicaties zoals Prezi en website-builders kunnen in de toekomst (in het 

werkveld) zeer nuttig zijn om informatie over te brengen. Een jurist kan geweldig juridisch 

advies geven, maar het is essentieel dat zijn boodschap de ontvanger (cliënt) bereikt. Zoals 

vermeld in bovenstaande feedback is presenteren een sterk punt van deze groep. 

 

 

https://dvdvwebdesign.nl/test/
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Feedback n.a.v. presentatie 
 

Op 26 juni 2019 hebben wij onze informatiedrager (website) aan de docenten (mw. Annemie 

Heuts en dhr. de Ruijter) gepresenteerd. Na afloop van de (Prezi-)presentatie hebben wij 

enkele kritische vragen en opmerkingen gekregen. Reflecterend op het eindresultaat vinden 

wij het belangrijk dat deze feedback wordt verwerkt in het verantwoordingsverslag en zo 

duidelijk wordt welke actie vervolgens is ondernomen. 

Sterke punten 

- Nieuw en bruikbaar onderwerp 

- Nuttig voor, met name, leeftijdsgenoten die de Verenigde Staten wensen te 

bezoeken 

- Goede voorbereiding van presentatie en website 

- Heldere antwoorden op vragen n.a.v. de presentatie 

Verbeterpunten 

1. In het begin van de presentatie de toehoorder meer nadrukkelijk meenemen 

in wat komen gaat. Waar ligt de focus op en waarom? 

2. Disclaimer in website opnemen 

Actie verbeterpunten 

1. De website is duidelijk onderverdeeld in titels met ondertitels. Zo is het voor de lezer 

duidelijk welke informatie hij kan verwachten. Verder kan een lezer hieruit afleiden 

waar de focus op ligt (en waarom). 

2. Disclaimer is opgenomen in de website. 
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