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Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of 3. 
 

 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Twee personen veroordeeld voor moord 
 
De rechtbank Maastricht heeft op 27 juli 2005 twee personen veroordeeld. Zij 
zijn schuldig bevonden aan de moord op de ex-vriendin van een van beiden. 
Toen de moord gepleegd werd waren zij nog minderjarig. Vanwege het zware 
misdrijf zijn zij veroordeeld volgens het strafrecht voor meerderjarigen.  
De officier van justitie had zes jaren gevangenisstraf geëist tegen beide 
verdachten. De rechtbank heeft acht jaren gevangenisstraf opgelegd. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 27 juli 2005 
 

1p 1 Welke conclusie naar aanleiding van tekst 1 is juist? 
De tekst gaat over  
A een bijzondere strafzaak, want deze straf wordt normaal niet gegeven aan 

minderjarigen.  
B een normale strafzaak, want er zijn geen afwijkingen van het normale recht.  
C een zaak waarbij de rechter een fout heeft gemaakt door een zwaardere 

straf op te leggen dan was geëist. 
 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 



 700045-2-726o 3 lees verder ►►►

tekst 2 
 
Cursus voor personeelschefs voor het in de gaten houden van 
kassamedewerkers 
 
Signalen om op te letten: 
Wat zijn mogelijke signalen die kunnen duiden op interne fraude? 
• bewust werken zonder pottenkijkers 
• heimelijke telefoongesprekken 
• veelvuldig foutbonnen, retouren, kastekort bij dezelfde mensen 
• er is nooit een kasverschil 
• smoezen verzinnen (eerder naar huis) 
• non-verbaal: rood hoofd, stilvallen, zenuwachtig 
• sparen in de kassa, aantekeningen bij de kassa 
• tips van klanten: geen bon, datum klopt niet, bonbedrag klopt niet 
• plotseling vertrek medewerker zonder specifieke reden 
 
bron: www.hbd.nl/index.cfm van 10 oktober 2005 
 

1p 2 Personeelschefs van winkels leren op een cursus dat ze moeten letten op de 
signalen zoals genoemd in de tekst. Op deze manier kan voorkomen worden dat 
personeelsleden diefstal of fraude plegen. 
Op welk beleid is de cursus gericht? 
Het toepassen van 
A lik-op-stuk beleid. 
B preventief beleid. 
C snelrecht beleid. 
 
tekst 3 
 
Een verdachte staat voor de Rotterdamse rechtbank en wordt uiteindelijk 
schuldig bevonden. 
 
AMSTERDAM - Een 22-jarige man uit Bleiswijk is veroordeeld tot … voor het 
doden van een peuter. De man heeft het jongetje zo hard door elkaar geschud 
dat het overleed. De 20-jarige moeder van het negentien maanden oude kind 
werd ook schuldig bevonden. Volgens de rechter heeft de Rotterdamse te weinig 
gedaan om de fatale mishandeling te voorkomen.  
 
 
De straf stond op het stippellijntje in de tekst. 
 

1p 3 Welke straf of maatregel hoort te staan op het stippellijntje in tekst 3? 
A de doodstraf 
B een boete 
C een gevangenisstraf 
D een taakstraf 
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tabel 1 
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bron: NRC Handelsblad van 26 september 2005 
 

1p 4 In tabel 1 is te zien dat in de meeste steden de criminaliteit is gedaald, maar in 
een aantal plaatsen is dit anders. 
Welke plaatsen zijn dat? 
A Almere, Groningen en Tilburg 
B Amsterdam, Utrecht en Breda 
C Den Haag, Eindhoven en Rotterdam 
 
tekst 4 
 
Politie pakt drugsbende 
 
In totaal twaalf aanhoudingen verricht 
De Nederlandse en Surinaamse politie hebben dinsdag een drugsbende 
opgerold. In Nederland werden negen personen aangehouden tijdens diverse 
invallen. 
 
bron: de Volkskrant van 19 januari 2005 
 

1p 5 Welke vorm van criminaliteit herken je in tekst 4? 
A georganiseerde misdaad 
B heling 
C kleine criminaliteit 
D vandalisme 
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tekst 5 
 
Tien jaar voor doodsteken van prostituee in Tilburg 
 
BREDA - De rechtbank in Breda heeft de 23-jarige S.P. uit Tilburg dinsdag 
veroordeeld tot tien jaar cel voor het om het leven brengen van Monica Engels, 
een 45-jarige prostituee uit Breda. Zij werd met doorgesneden keel in Tilburg 
gevonden. P. ontkent. 
 
bron: de Volkskrant van 29 december 2004 
 

1p 6 De veroordeelde uit tekst 5 blijft ontkennen. Hij gaat in hoger beroep. 
Door welke rechter of rechtbank wordt het hoger beroep behandeld? 
Dat is door 
A de Hoge Raad. 
B de kinderrechter. 
C de rechter van de afdeling kanton van de rechtbank. 
D het gerechtshof.  
 
tekst 6 
 
Zwaardere straf voor allochtone jongeren 
 
Jongeren van allochtone afkomst worden voor hetzelfde delict gemiddeld 
zwaarder gestraft dan autochtone jongeren. Allochtonen zitten gemiddeld 53 
dagen langer in detentie (in gevangenschap) dan autochtonen, blijkt uit 
onderzoek.  
Volgens de Utrechtse deskundige Mieke Komen wordt het verschil veroorzaakt 
door psychologen en psychiaters die negatiever oordelen over allochtonen. “Dit 
is een nieuwe vorm van ...”, constateert Komen. 
 
bron: Het Parool van 6 oktober 2005 
 

1p 7 Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 6 komen te staan? 
A klassenjustitie 
B racisme 
C strafrecht 
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tekst 7 
 
Eigenaren honden ontlopen belasting massaal 
 
De hondenbelasting wordt mogelijk veel massaler ontdoken dan gedacht. Bij 
een eerste vergelijking van adressenbestanden van dierenartsen in Rotterdam, 
is gebleken dat in de helft van de onderzochte zaken geen belasting wordt 
betaald. 
 
bron: de Volkskrant van 10 juni 2005 
 

1p 8 Als iemand een hond heeft, moet in de meeste gemeenten hondenbelasting 
betaald worden. 
Wat voor soort crimineel gedrag is het niet betalen van hondenbelasting? 
A een misdrijf 
B een overtreding 
C georganiseerde misdaad 
 
tabel 2 
 

voelt zich wel eens onveilig
% van de bevolking 

 
perioden
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

-
-

21,9
20,8
22,5
25,4
23,7
21,8  

 
bron: CBS van 26 januari 2006 
 

1p 9 In tabel 2 kun je per jaar aflezen welk percentage van de Nederlandse bevolking 
zich wel eens onveilig voelt. 
 
Welke conclusie naar aanleiding van de tabel is juist? 
A De Nederlandse bevolking gaat zich de laatste jaren steeds onveiliger 

voelen. 
B De Nederlandse bevolking gaat zich de laatste twee jaren iets veiliger 

voelen. 
C Tussen 1999 en 2004 is de bevolking zich steeds veiliger gaan voelen. 
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tekst 8 
 
Motoragent haalt dronken automobilist van de weg 
 
KLAASWAAL - Een 37-jarige motoragent heeft woensdag eind van de middag in 
Klaaswaal een dronken automobilist aan de kant gezet. De agent reed achter de  
53-jarige beschonken chauffeur en zag dat de man enorm slingerde.  
Tegenliggers moesten uitwijken of stoppen in de berm om niet aangereden te 
worden, aldus de politie donderdag. 
De agent moest ingrijpen en om ongelukken te voorkomen passeerde hij de 
slingerende bestuurder. De agent parkeerde zijn motor midden op de weg met 
de knipperlichten aan. De automobilist moest remmen en kwam op de verkeerde 
weghelft tot stilstand. De agent liet de dronken bestuurder uitstappen. Een 
andere automobilist die ook was gestopt, zette de auto van de man netjes aan 
de kant. 
 
naar: De Telegraaf van 1 december 2005 
 

1p 10 De agent uit tekst 8 wilde in eerste instantie voorkomen dat er ongelukken 
zouden gebeuren.  
Wat voor soort maatregel herken je in tekst 8? 
A een hulpverlenende maatregel 
B een preventieve maatregel 
C een repressieve maatregel 
 
tekst 9 
 
Man schopt vriendin bewusteloos 
 
HAZERSWOUDE-DORP - Een 22-jarige man is zondagmorgen aangehouden 
nadat hij zijn 18-jarige vriendin uit Hazerswoude-Rijndijk zwaar had mishandeld. 
De mishandeling vond zondagnacht na het uitgaan plaats in het huis van de 
man.  
Tijdens het stappen hadden de twee ruzie gekregen, waarna het in de woning 
van de man uit de hand liep. Op de trap is de man op zijn vriendin in gaan 
schoppen en heeft hij geprobeerd haar naar beneden te trekken. Nadat de 
vrouw flink was geraakt, heeft de man haar naar buiten gesleept. Buren hoorden 
de vrouw en hebben haar met kneuzingen over haar hele lichaam en een 
hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht. 
 
naar: AD/Het Groene Hart van 1 december 2005 
 

1p 11 In tekst 9 lees je dat de man is aangehouden. 
Waarvan zal de man uit de tekst beschuldigd worden? 
A van het maken van een overtreding 
B van het niet naleven van een ongeschreven regel 
C van het plegen van een misdrijf 
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tekst 10 
 
Jongen bekent ei gooien 
 
Een van de jongens uit Assen heeft bekend een ei te hebben gegooid naar 
koningin Beatrix. De jongens van 17 en 18 jaar zijn inmiddels weer vrij. Een 
derde Assenaar van 16 kon vandaag na verhoor weer naar huis. De advocaat 
van een van de jongens denkt dat justitie een voorbeeld wil stellen door de 
jongens snel te berechten. De jongens kunnen voor het incident maximaal 7,5 
jaar krijgen, omdat het een daad is tegen de ‘koninklijke waardigheid’ en dat 
terwijl voor een daad als een zinloze moord nog niet eens 5 jaar wordt gegeven. 
 
Bron: www.lekkerdoelloos.nl van 10 oktober 2005 
 

1p 12 Hoe komt het dat voor een ei gooien naar de koningin maximaal 7,5 jaar 
gevangenisstraf gegeven kan worden? 
A Dit heeft de koningin zo bepaald. 
B Dit heeft de rechter zo beslist. 
C Dit staat zo in het Wetboek van Strafrecht. 
 

1p 13 In de loop der tijd is er veel onderzoek gedaan hoe crimineel gedrag eigenlijk 
ontstaat. 
Uit die onderzoeken is gebleken dat de oorzaak kan verschillen hoe crimineel 
gedrag ontstaat. 
Door onderzoekers wordt een tweedeling gemaakt: 
a. Crimineel gedrag zit in de persoon zelf. 
b. Crimineel gedrag is een maatschappelijk verschijnsel. 
 
Onderzoekers hebben als oorzaak gevonden dat vooral de sociale controle 
minder is geworden. 

 Is het verminderen van de sociale controle een oorzaak die in de persoon 
zelf zit of is het een maatschappelijk verschijnsel? 

 
Doe het zo: 
Het verminderen van de sociale controle 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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Ach, die enkele 
burka, wat maakt 
       het uit. 

1p 14 In een klas wordt bij de les maatschappijleer gepraat over een viertal uitspraken 
die op het bord staan. 
Hieronder volgen de vier uitspraken over de situatie in Nederland: 
 
1. Bij politie en justitie bestaan er geen vooroordelen; iedereen is echt gelijk. 
2. Mensen met geld kunnen beter voor hun belangen opkomen. 
3. Klassenjustitie bestaat niet. 
4. Veel misdrijven en overtredingen worden niet aan de politie doorgegeven. 
 
Alle leerlingen van de klas mengen zich in de discussie, maar dan zegt de 
leraar, dat er twee goed zijn en twee fout. De leerlingen moeten opschrijven 
welke goed en welke fout zijn. 
 
De antwoorden van een drietal leerlingen: 
Henk:  1 en 2 zijn fout, 3 en 4 zijn goed. 
Marieke: 1 en 3 zijn fout, 2 en 4 zijn goed. 
Mehmed: 1 en 4 zijn fout, 2 en 3 zijn goed. 
 
Wie heeft er gelijk? 
A Henk 
B Marieke 
C Mehmed 
 
cartoon 1 
 

 
Ach, die enkele burka, wat maakt het uit.               Misschien moet het toch wel verboden 
                                                                             worden. 
 
bron: de Volkskrant van 13 oktober 2005 
 

1p 15 Minister Verdonk voor Integratie en Vreemdelingenzaken wil het dragen van een 
burka op openbare plaatsen verbieden en strafbaar stellen, omdat het de 
identificatieplicht bemoeilijkt. 
Met welk beleid houdt de minister zich met het verbieden van de burka bezig? 
A het lik-op-stuk-beleid 
B het opsporingsbeleid 
C het uitzettingsbeleid 
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tekst 11 
 
Verdachten vast voor roof gsm's 
 
Een 34-jarige man die is aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de 
grote gsm-roof op Schiphol, wordt ook verdacht van diefstal van een reuzenrad 
in Apeldoorn. 
 
bron: Het Parool van 7 oktober 2005 
 

1p 16 Wie behoort ervoor te zorgen dat de persoon uit tekst 11 voor de rechter komt? 
A de advocaat 
B de officier van justitie 
C de politie 
D een andere rechter 
 
tekst 12 
 
Kamer wil weigerachtige ouders raddraaiers bestraffen 
 
DEN HAAG - De Tweede Kamer wil ouders van criminele, overlastgevende 
jongeren bestraffen als zij weigeren hulp te aanvaarden bij de opvoeding.  
Het CDA wil dat het kabinet komt met voorstellen daartoe en wordt gesteund 
door in ieder geval de coalitiepartijen VVD en D66. 
 
bron: www.nu.nl van 15 februari 2006 
 

1p 17 De Tweede Kamer wil dat de regering de ouders van criminele jongeren gaat 
aanpakken.  
Waar moet volgens de Tweede Kamer de nadruk op liggen bij deze aanpak? 
A op preventie 
B op repressie 
C op taakstraffen 
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We aarzelen nog
  of het goed is  
    voor het land  
   of juist niet. 

cartoon 2 
 

 
 
bron: Jos Collignon in de Volkskrant van 19 oktober 2005 
 

1p 18 In 2005 werden twee verschillende groepen nauwlettend door politie en justitie 
in de gaten gehouden. Dit waren mogelijke moslimterroristen en leden van de 
Hells Angels. 
 
In cartoon 2 zie je beide groepen verdachten bij elkaar opgesloten zitten. 
Wat is de overeenkomst tussen beide groepen? 
Beide groepen worden verdacht van 
A georganiseerde criminaliteit. 
B veelvoorkomende criminaliteit. 
C witteboordencriminaliteit. 
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tabel 3 
 

perioden  2001  2002 2003 
type misdrijf
totaal  1 357 617 1 422 863 1 383 875 
geweldsmisdrijven  101 143  109 247   111 452 
vermogensmisdrijven  919 262  946 394   897 306 
vernieling en openbare orde  192 921  207 285   198 804  

 
bron: CBS van maart 2005 
 

1p 19 Welke uitspraak naar aanleiding van tabel 3 is juist? 
A Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven is jaarlijks steeds toegenomen. 
B Het aantal geregistreerde misdrijven over vernieling of het verstoren van de 

openbare orde is jaarlijks steeds toegenomen. 
C Het aantal geregistreerde vermogensmisdrijven is jaarlijks steeds 

toegenomen. 
 

1p 20 Petra en Jim moeten samen naar aanleiding van een tekst een spreekbeurt 
houden in de klas. Na het lezen van de tekst zegt Petra: “Ik vind het een prima 
idee om een jury te laten beslissen of iemand schuldig is of niet.” Jim twijfelt 
nog. 
 
Welke uitspraak is juist over de tekst die Petra en Jim gelezen hebben? 
De tekst gaat over 
A een andere manier van rechtspreken dan die in Nederland. 
B een uitspraak in een Nederlandse rechtszaak. 
C een zaak die in hoger beroep in Nederland is behandeld. 
 
tekst 13 
 
Tieners maken wijken onveilig 
 
PADDEPOEL/SELWERD - Vijf jonge jongens uit de noordwestelijke stadswijken 
hebben bekend op negentien plekken in Paddepoel en Selwerd brand te hebben 
gesticht. De knapen in de leeftijd van dertien tot zeventien jaar richtten voor 
honderdduizend euro schade aan. 
 
bron: Dagblad van het Noorden van 3 februari 2005 
 

1p 21 Welke soort criminaliteit herken je in tekst 13? 
A een geweldsmisdrijf 
B vandalisme 
C witteboordencriminaliteit 
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Politiek en beleid 
 
tekst 14 
 
Verbod hoofddoek mag op rooms-katholieke school 
 
Een katholieke school in Utrecht mag leerlingen verbieden hoofddoekjes te 
dragen. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling bepaald na een klacht van 
de Stichting Steunpunt Anti-discriminatie. De stichting trad op namens twee 
Marokkaanse leerlingen van het Sint Gregorius College in Utrecht. 
 
bron: NRC Handelsblad van 6 augustus 2004 
 

1p 22 De Commissie heeft lang getwijfeld over haar uitspraak.  
Dat komt omdat er hier twee rechten uit de Grondwet tegenover elkaar staan. 
Welke twee rechten zijn dat? 
A discriminatie wegens huidskleur en godsdienstvrijheid 
B persvrijheid en vrijheid van onderwijs 
C vrijheid van onderwijs en godsdienstvrijheid 
 
tekst 15 
 
De koningin 
 
Na de Tweede Kamerverkiezingen is het altijd spannend om te zien welke 
partijen in de regering komen. Het is aan de koningin om te bepalen wie gaat 
onderzoeken welke partijen dat kunnen zijn. Bij het bepalen van deze persoon 
luistert zij naar verschillende adviezen. 
 
 

1p 23 De koningin heeft verschillende functies.  
Welke functie van de koningin herken je in tekst 15? 
A de functie als staatshoofd 
B de niet-officiële functie 
C de symbolische functie 
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2p 24 Politieke stromingen hebben verschillende uitgangspunten. 
In Nederland kennen we vier stromingen: 
1. de liberale stroming 
2. de sociaal-democratische stroming 
3. de christen-democratische stroming 
4. de rechts-extremistische stroming 
 

 Welk uitgangspunt hoort bij welke stroming? 
a De mens heeft de aarde in bruikleen gekregen en moet daar goed mee 

omgaan. 
b Een sterke leider moet het land leiden. 
c Concurrentie tussen ondernemers is goed voor de economie. 
d De zwakkeren in de samenleving moeten voldoende steun van de overheid 

ontvangen. 
 
Zet de juiste nummers in het schema: 
 
a  
b  
c  
d  

 
tekst 16 
 
Werknemers NedCar in bussen naar Den Haag 
 
BORN - Ongeveer 1400 medewerkers van autofabriek NedCar zijn 
donderdagochtend in zo'n veertig bussen op weg gegaan naar Den Haag om te 
demonstreren. De bussen vertrokken om 7.30 uur vanuit Kerkrade, Heerlen en 
Maastricht.  
Onderweg werden ook bij opstapplaatsen Urmond en Born mensen opgepikt.  
Rond 11.00 uur komt het gezelschap in Den Haag aan waar de werknemers 
premier Balkenende hopen te ontmoeten. 
De werknemers eisen dat de premier zich sterk maakt voor het behoud van 
NedCar.  
Ook moet de politiek met een grote pot geld komen voor het behoud van de 
werkgelegenheid bij de Limburgse autofabriek. Gebeurt dat niet, dan volgen er 
stakingen, kondigden de vakbonden aan. 
 
bron: Nu.nl van 13 april 2006 
 

1p 25 Autofabriek NedCar zit in grote problemen en de werknemers gaan naar Den 
Haag, want zij willen een oplossing van de politiek. 
Welk middel herken je in tekst 16 om de politiek te beïnvloeden? 
A een niet-democratisch middel om de politiek onder druk te zetten 
B het voeren van openlijke acties 
C lobbyen 
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tekst 17 
 
‘SGP moet discussie openen’ 
 
De SGP ontkomt er niet aan alsnog over het vrouwenlidmaatschap van de partij 
te gaan praten. Het is alleen jammer dat dat nu pas met een rechterlijke 
uitspraak wordt afgedwongen. Liever had de Rijnwoudse wethouder Kees van 
Velzen al een goede discussie binnen de partij willen voeren. 
Van Velzen is voorstander van het vrouwenlidmaatschap: “Dat moet je gewoon 
toestaan. Ik vind de uitspraak in dat licht wel positief. Jarenlang liep binnen de 
SGP het gesprek over dit onderwerp vast, nu wordt dat doorbroken. Ik heb 
meermaals gewaarschuwd: Regel dit, want er komt een moment dat de rechter 
of het parlement je dwingt.”  
 
bron: AD/Het Groene Hart van 9 september 2005 
 

1p 26 De rechter heeft de Nederlandse regering verboden subsidie te geven aan de 
SGP. 
Waarom heeft de rechter besloten dat er geen subsidie gegeven mag worden 
aan de SGP? 
Bij de SGP is geen 
A sprake van een gelijke behandeling. 
B vrijheid van meningsuiting. 
C vrijheid van vergadering. 
 
tekst 18 
 
Samenstelling 
 
De Gemeenteraad van Werkendam beschikt over 21 zetels. Deze zijn verdeeld 
over acht verschillende politieke partijen. Het CDA en de PvdA hebben elk vier 
zetels. 
De SGP en de Stuurgroep hebben elk drie zetels. Daarna komen de 
ChristenUnie, de VVD en Dorpsbelang. Deze drie partijen hebben elk twee 
zetels. De Partij Van den Tol heeft één zetel. 
 
bron: www.werkendam.nl 
 

1p 27 Hoeveel lokale partijen herken je in tekst 18? 
A 1 
B 2 
C 3 
D 4 
E 5 
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tekst 19 
 
Joke zoekt de betekenis van een bepaalde term op in het online woordenboek 
van Van Dale. 
Van Dale geeft de volgende betekenissen: 
1 een zo gering mogelijke overheidsbemoeienis met het maatschappelijk leven 

voorstaand 
2 ruimdenkend 
 
bron: www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek 
 

1p 28 Van welke term heeft Joke de betekenis opgezocht? 
A christelijk 
B extremistisch 
C liberaal 
D sociaal 
 
tekst 20 
 
Burgemeester Leers wil zijn wethouders zelf aanwijzen 
 
Burgemeester G.Leers van Maastricht meent dat een gekozen burgemeester en 
ook het halveren van het aantal wethouders en gemeenteraadsleden zal leiden 
tot een beter gemeentebestuur.  
Hij wil dan wel de wethouders zelf aanwijzen. 
 
naar: NRC Handelsblad van 1 december 2004 
 

1p 29 Hoe komt een gemeente nu aan zijn wethouders? 
A Ze worden gezocht door de coalitiepartijen in het college en benoemd door 

de gemeenteraad. 
B Ze worden op verzoek van de partijen in de raad aangewezen door de 

koningin. 
C Ze worden rechtstreeks gekozen door de inwoners van de gemeente. 
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tabel 4 
 
Aantal gemelde ongevallen in en om het huis per jaar 
 
 aantal spoedeisende 

hulp-behandelingen 
percentage ziekenhuis-
opnamen 

val in huis 90.000 15 
doe-het-zelven 32.000 3 
huishoudelijk werk 17.000 4 
brandwond 12.000 6 
deurbeknelling 10.000 1 
hondenbeet 10.000 1 

 
naar: www.rivm.nl/vtv/data/kompas van 16 september 2004 
 

1p 30 In tabel 4 zie je dat er heel wat ongevallen in en om het huis gebeuren.  
Veel mensen moeten naar de Eerste Hulp en een groot aantal moet in het 
ziekenhuis blijven. 
 
De overheid heeft op verschillende terreinen een taak. 
Een ervan is om het aantal ongelukken te bestrijden. Op welke manier kan de 
overheid het hoge aantal ongelukken in huis bestrijden? 
Dit kan door  
A de schade door ongelukken te gaan vergoeden. 
B een voorlichtingscampagne via Postbus 51. 
C strengere wetgeving. 
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afbeelding 1 
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bron: de Volkskrant van 14 november 2005 
 

1p 31 Stel, je bent 15, woont in Weesp en je vader staat elke dag in de file van de A1.  
Je wilt per se dat die nieuwe A6 er komt. 
Wat kun je doen om snel het meeste effect te bereiken? 
A Een brief schrijven aan de koningin. 
B Een handtekeningenactie in het gebied organiseren. 
C Stemmen op een politieke partij die ook voor de aanleg van de weg is. 
 
tekst 21 
 
Kamer blokkeert vierdaagse lesweek 
 
Ook de laatste poging van minister Van der Hoeven van Onderwijs om de 
vierdaagse schoolweek officieel mogelijk te maken in het  
basisonderwijs, gaat niet door. Een meerderheid van PvdA, VVD, D66, SP en 
GroenLinks blokkeert het wetsvoorstel. 
 
bron: de Volkskrant van 30 juni 2005 
 

1p 32 Er waren dus ook partijen voor het voorstel uit tekst 21. 
Welke groep partijen heeft voor gestemd? 
A de christen-democratische partijen 
B de liberale partijen 
C de sociaal-democratische partijen 
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AFRICA 

cartoon 3 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 7 december 2005 
 

2p 33 Bij het bezoek van de Amerikaanse president Bush aan een Afrikaans land 
verscheen in de grootste krant van dat land bijgaande cartoon. De figuur in de 
rechter ballon is de verschrikkelijke dictator Darth Vader uit Star Wars. De 
regering van het land vond de tekening niet gepast, maar kon wettelijk niet 
voorkomen dat de cartoon in de krant geplaatst werd. 
 

 Naar wat voor soort land ging president Bush? 
Maak een keuze uit onderstaande mogelijkheden en geef aan waarom je dat 
vindt: 
 
1 Het land dat president Bush bezocht was een dictatuur, want  
 
............................................................................................................................ 
 
of 
 
2 Het land dat president Bush bezocht was een democratie, want  
 
............................................................................................................................ 
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foto 1                            foto 2 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
bron foto 1: www.wereldkids.nl 
bron foto 2: www.jantjebeton.nl 
 

1p 34 Op de foto’s zie je koningin Beatrix twee taken vervullen. 
Op welke foto zie je een officiële taak van de koningin? 
A alleen bij foto 1 
B alleen bij foto 2 
C bij foto 1 en 2 
D bij geen van beide foto’s 
 
poster 1 
 

 
 

1p 35 Er zijn partijen die de uitspraak van Loesje van harte steunen. Zij vinden dat 
vluchtelingen echt gesteund moeten worden.  
Bij welke politieke partij past de poster van Loesje het beste? 
A CDA 
B GroenLinks 
C VVD 
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tekst 22 
 
Een berichtje uit 1974! 
 
Discussie 
 
En zo was er in 1974 een politieke discussie over naaktstranden. In die 
discussie werden de voorstanders gezien als 'progressief' en de tegenstanders 
als 'conservatief' (christelijk en ouderwets en zo). En zo zag men zichzelf ook. 
Er kwam ……. Minister Van Agt wilde wel een afgelegen stuk strand 
experimenteel vrij geven, maar dan moest aan de duinkant een voldoende hoge 
schutting worden geplaatst. Dit om de gewone wandelaar, dat kon toch iemand 
met kinderen zijn, langs het naaktstrand te leiden zonder het naakt te hoeven 
zien. En zo gebeurde het. 
 
bron: www.nvsh.nl/opinie/politiekStrand.htm 
 

1p 36 Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 22 worden ingevuld? 
A een compromis 
B een maatschappelijk probleem 
C een ongeschreven regel  
D een politiek probleem 
 

1p 37 In Nederland worden regelmatig verkiezingen gehouden. Zo nu en dan wordt er 
over gesproken om de individuele burger meer invloed te geven op de politieke 
besluitvorming. 
Waarvoor of voor wie mag nu nog niet gekozen worden? 
A de gemeenteraad 
B de minister-president 
C de Tweede Kamer 
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cartoon 4 
 

 
           uitzetfundamentalist 
 
bron: Joep Bertrams in Het Parool van 7 februari 2006 
 

1p 38 Het uitzettingsbeleid van minister Verdonk voor Integratie en 
Vreemdelingenzaken was in haar regeerperiode vaak reden tot discussie. 
Onder andere rond de scholiere Taida Pasic ontstond veel beroering. Zij mocht 
van de minister haar examenjaar niet in Nederland afmaken, maar moest terug 
naar Kosovo.  
Veel mensen waren het hier absoluut niet mee eens, anderen juist wel.  

 Noem één reden dat het uitzettingsbeleid van minister Verdonk een 
voorbeeld is van een politiek probleem.  

Doe het zo: 
Een reden is 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 23 
 
Kabinet negeert wens Kamer voor legale wietteelt 
 
Een kamermeerderheid wil een experiment met legale wietteelt toestaan en wil 
de regels daarvoor aanpassen. Maar het kabinet houdt voet bij stuk met zijn 
weigering.  
“Dom om te denken dat je zo de criminaliteit kunt weren”, aldus minister Donner 
van Justitie. 
 
bron: NRC Handelsblad van 15 december 2005 
 

1p 39 Welke taak van het parlement herken je in tekst 23? 
A de bestuurstaak van het parlement 
B de controlerende taak van het parlement 
C de wetgevende taak van het parlement 
D het recht om een onderzoek in te stellen 
 
tekst 24 
 
Raad Almere vindt bezoek Beatrix te duur 
 
De gemeenteraad van Almere vindt de kosten voor het bezoek van koningin 
Beatrix aan de stad op Koninginnedag te hoog. Het college trekt 650.000 euro 
uit voor de feestelijkheden, maar de raad weigert daarmee akkoord te gaan. Ze 
wil eerst weten hoe dat bedrag wordt besteed. 
 
bron: de Volkskrant van 18 maart 2006 
 

1p 40 De gemeenteraadsleden van Almere vinden dat het bezoek van de koningin aan 
hun stad teveel geld kost. 

 Leg uit dat de gemeenteraadsleden de uiteindelijke beslissing nemen. 
 
Doe het zo: 
De gemeenteraadsleden nemen de uiteindelijke beslissing, omdat  
 
............................................................................................................................ 
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Ik word zó doodziek 
van die vogelgriep- 
      grappen …      kuch 

En dat gaat 
maar door Hoest! 

En door en door 

cartoon 5 
 

 
 
bron: Toon van Driel in het AD van 1 december 2005 
 
In het najaar van 2005 werden maatregelen genomen om het uitbreken van de 
vogelgriep in Nederland te voorkomen. Deze maatregelen werden door de 
overheid genomen. Het pluimvee mocht niet meer buiten komen, maar moest 
binnen worden gehouden. Dit heette de ‘ophokplicht’. 
 

1p 41 Welke minister zal maatregelen hebben genomen om de vogelgriep te 
voorkomen? 
A de minister van Landbouw 
B de minister van Sociale Zaken 
C de minister voor Integratie en Vreemdelingenbeleid 
 
tekst 25 
 
Straatblowverbod is taak van ...  
 
Een landelijk verbod op blowen op straat is niet mogelijk zolang het gebruik van 
softdrugs niet strafbaar is. Wel hebben ... de mogelijkheid om overlastgevend 
drugsgebruik aan te pakken via een Politie Verordening. 
 
bron: NRC Handelsblad van 14 december 2005 
 

1p 42 Welk woord (het is in beide gevallen hetzelfde) moet worden ingevuld op de 
stippellijntjes in tekst 25? 
A gemeenten 
B kamerleden 
C ministers 
D provincies 
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foto 3 
 
Overal leuzen tegen Verdonk verwijderd 
 

 
(Verdonk, nog steeds geen bloed aan je handen?) 
 
bron: www.indymedia.nl 
 

1p 43 Minister Verdonk was minister voor Integratie en Vreemdelingenzaken toen op 
Schiphol brand uitbrak en 11 illegalen, die op hun uitzetting wachtten, 
omkwamen in de vlammen. 
Van welke mogelijkheid om de politiek te beïnvloeden, maken de mensen die de 
spandoeken op foto 3 ophingen, gebruik? 
A Zij houden een buitenparlementaire actie. 
B Zij maken gebruik van hun recht om te lobbyen. 
C Zij nemen contact op met de minister. 
D Zij willen een referendum. 
 
tekst 26 
 
Hofstra droomt van een land zonder files 
VVD-kamerlid maakt zich sterk voor invoeren kilometerheffing. 
 
bron: Het Parool van 4 oktober 2005 
 

1p 44 De heer Hofstra is lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. Hij ergert zich 
aan de dagelijkse files in Nederland. 
Wat kan hij nu doen? 
Hij kan 
A de koningin vragen de Wet op het Rekeningrijden in te voeren. 
B een wet over het rekeningrijden invoeren. 
C een wetsvoorstel indienen om rekeningrijden in te voeren. 
 

einde  700045-2-726o* 


