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

of 
Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
 

Politiek en beleid 
 
tekst 1 
 
D66 laat Balkenende II vallen 
 
Premier Balkenende biedt vandaag koningin Beatrix het ontslag aan van zijn 
kabinet. Balkenende II viel donderdag na een dramatische ontknoping van het 
spoeddebat over de nationaliteit van Ayaan Hirsi Ali. 
De kabinetscrisis ontstond toen de D66-fractie voor een motie van afkeuring 
tegen minister Verdonk stemde die door GroenLinks was ingediend. 
Volgens oppositieleider Bos (PvdA) is er maar één mogelijkheid: zo snel 
mogelijk verkiezingen. “De kiezer moet zich zo snel mogelijk uitspreken, het 
liefst al in het najaar”. 
 
naar: de Volkskrant van 30 juni 2006 
 
Lees tekst 1. 

1p 1 De oppositiepartijen dringen aan op verkiezingen.  
Dit zijn dus de partijen 
A die in de regering zitten. 
B die niet in de regering zitten. 
C die niet in de Tweede Kamer zitten. 
D die voorstander zijn van de regering van premier Balkenende. 
 

1p 2 Er wordt in tekst 1 gesproken over fractie. 
Wat is een fractie? 
A Een groep kamerleden die samen de meerderheid vormen. 
B Een groep kamerleden die van één partij lid zijn. 
C Een groep partijen die de meerderheid vormen. 
D Een groep partijen met dezelfde ideeën. 

A 
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tekst 2 
 
'Pedofielenpartij' mag blijven bestaan 
 
DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag heeft de Partij voor Naastenliefde, 
Vrijheid en Diversiteit niet verboden. De stichting Soelaas, die onderzoek doet 
naar pedofilie in Nederland, had de rechter gevraagd de 'pedofielenpartij' te 
verbieden.  
De rechtbank vond dat de PNVD wettelijk niet verboden kon worden. 
 
bron: De Telegraaf van 17 juli 2006 
 

1p 3 Op grond waarvan heeft de rechter de PNVD uit tekst 2 niet verboden? 
A Er is vrijheid tot het oprichten van een politieke partij. 
B Er is vrijheid van godsdienst, dus pedofilie mag dan ook. 
C Pedofilie is wettelijk niet verboden, de PNVD dus ook niet. 
 
tabel 1 
 
Uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Staphorst 2006: 
 

Partij Stemmen in % Zetels

SGP 31,4 6 

ChristenUnie 25,3 4 

CDA 17,1 3 

Gemeentebelangen/VVD 13,7 2 

PvdA 12,5 2 

Opkomst 84,8 17 

 
bron: www.wikipedia.org 
 

1p 4 Welke politieke stroming is in de gemeente Staphorst het sterkst 
vertegenwoordigd? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
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1p 5 In klas 4B wordt door de docent tijdens de maatschappijleerles uitgelegd hoe 
beslissingen in Nederland tot stand komen. Er worden regelmatig vragen 
gesteld, want het blijkt best moeilijk te zijn. Aan het einde van de les krijgen de 
leerlingen als huiswerk op een samenvatting te schrijven over de les.  
De les daarop leest de docent drie samenvattingen voor: 
 
De samenvattingen: 
 
Jantien schrijft: 
In Nederland heb je een kabinet dat je kunt kiezen en een Tweede Kamer die na 
een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden door het kabinet genomen. 
 
 
Nilini schrijft: 
In Nederland heb je een Tweede Kamer die gekozen wordt en een kabinet dat 
na een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden genomen door het kabinet. 
 
 
Petra schrijft: 
In Nederland heb je een Tweede Kamer die gekozen wordt en een kabinet dat 
na een formatie wordt goedgekeurd door de Koningin. De uiteindelijke besluiten 
worden genomen door de Tweede Kamer. 
 
 
Wie heeft de juiste samenvatting geschreven? 
A Jantien 
B Nilini 
C Petra 
 



 800013-1-719o 5 lees verder ►►►

Scholieren protesteren massaal tegen geweld 
 
foto 1 
 

 
 
foto: Edsel Sambo. 
 
Zowel op het Brionplein (foto 1) als op het Wilhelminaplein verzamelden zich 
vanmorgen leerlingen van middelbare scholen. Twee ministers spraken de 
scholieren toe.  
 
tekst 3 
 
WILLEMSTAD - Het was de druppel die de emmer deed overlopen.  
De roofmoord op een pastoor. Studenten van de Akademia Pedagógiko Kòrsou 
organiseerden daarom vanmorgen een protestmars. Zij nodigden leerlingen van 
alle middelbare scholen uit om hier aan mee te doen. Aan de oproep werd 
massaal gehoor gegeven. Er werd gedemonstreerd door zeker 2000 scholieren. 
 
naar: Amigoe van 24 augustus 2006 
 

1p 6 Er zijn verschillende manieren om te proberen de politiek te beïnvloeden.  
Op Curaçao deed men dat tegen het toenemende geweld. De politiek moet daar 
iets aan doen. 
Welke manier van beïnvloeding herken je in foto 1 en tekst 3? 
A het benaderen van individuele politici 
B het voeren van een openlijke actie 
C lobbyen 
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foto 2 
 

 
 
bron: www.journalism.fcj.hvu.nl 
 

1p 7 Op foto 2 zie je het Europees Parlement dat voor een zitting bijeen is in Brussel. 
Wie kiezen de leden van het Europees Parlement? 
A de burgers van de aangesloten landen  
B de regeringen van de aangesloten landen 
C de regeringsleiders van de aangesloten landen 
 
tekst 4 
 
Limburgse pastoor door het lint tijdens uitvaart 
 
ULESTRATEN - Bij het bisdom Roermond regent het klachten over een 
Limburgse pastoor, die tijdens een uitvaartmis compleet op tilt is geslagen en 
behoorlijk is uitgevallen naar de nabestaanden in het dorp Ulestraten. 
De mis voor een overleden vrouw, de oudste inwoonster van het dorpje, 
ontaardde in een chaos nadat de pastoor woedend werd en mopperend zonder 
eerbied zijn preek afraffelde. 
Zo smeet de priester volgens getuigen een misboek over het altaar, terwijl een 
dameskoor een rouwlied stond te zingen. Ook zou hij met hosties gegooid 
hebben naar enkele gasten die de hostie niet snel genoeg in hun mond stopten. 
Verder zou de pastoor een fotograaf beledigd hebben en dankwoorden van 
familieleden geweigerd hebben. 
 
naar: De Telegraaf van 25 augustus 2006 
 

1p 8 Er zijn tal van problemen in de maatschappij van vandaag. 
 Geef één argument waarom je in tekst 4 niet met een politiek probleem te 

maken hebt. 
Doe het zo: 
Er is geen sprake van een politiek probleem, want ............................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 5 
 
Schoolboeken 
 
AMSTERDAM - Een maximumgewicht voor schoolboeken moet scholieren 
behoeden voor lichamelijke klachten. Dat zegt Tweede Kamerlid Mariëtte Hamer 
(PvdA) vrijdag in het Algemeen Dagblad.  
De partij vindt dat een boek niet meer dan 600 gram mag wegen en stelt voor 
deze norm op te leggen aan uitgeverijen van schoolboeken. Door de toename 
van het aantal vakken op de middelbare school neemt ook het gewicht van de 
boekentas toe. 
"De tas is soms zo zwaar dat kinderen last krijgen van hun rug of hun evenwicht 
verliezen in het verkeer", zegt Hamer. 
Docenten zouden leerlingen beter moeten informeren over welke boeken ze 
thuis kunnen laten. Dat kan overbodig gesleep met boeken voorkomen. 
Daarnaast moeten uitgeverijen volgens het PvdA-plan meer digitale lesstof 
aanbieden. 
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de scholieren last van rug-, nek- en 
schouderproblemen heeft. Dit zou mede veroorzaakt worden door te zware 
schooltassen. 
 
bron: www.nu.nl van 25 augustus 2006 
 

1p 9 De PvdA vindt dat de overheid moet ingrijpen om problemen zoals in tekst 5 te 
voorkomen. 
Welke politieke partij wil juist dat de overheid met minder regels komt? 
A CDA 
B GroenLinks 
C SP 
D VVD 
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afbeelding 1 
 
Vier partijlogo’s: 
 

 
 
In Nederland worden politieke partijen vaak ingedeeld als ‘links’ of ‘rechts’. 
 

1p 10 Wat is de juiste volgorde van ‘links naar rechts’ van de vier bovenstaande 
partijen? (zie afbeelding 1) 
A CDA-PvdA-VVD-SP 
B PvdA-VVD-CDA-SP 
C SP-PvdA-CDA-VVD 
D VVD-SP-PvdA-CDA 
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tabel 2 
 

CDA PvdA VVD SP GroenLinks D66 ChristenUnie

alleenverdieners 0 0 -0,25 0,75 0 -0,75 0,25

tweeverdieners 0,25 0,5 0,5 1,0 1,5 0,75 0,25

alleenstaanden 0,25 0,25 0,25 0,75 1,0 0,5 0

werkenden 0,25 0,25 0,25 1,0 1,75 0,25 0

uitkeringsgerechtigden 0,25 0,25 -0,25 1,0 0,75 0,25 0

65-plus 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25  
 
Negatief effect (gaat erop achteruit) 
 
bron: CPB van 28 oktober 2006 
 

1p 11 Het Centraal Plan Bureau heeft de verkiezingsprogramma’s van alle partijen 
bekeken en de resultaten daarvan zie je terug in tabel 2. Zelf mag je nog niet 
stemmen, maar je oudere broer wel. Helaas heeft hij geen werk en hij is 
afhankelijk van een uitkering. Hij vraagt jou om advies. 
Op welke partij kan jouw oudere broer het beste stemmen als je kijkt naar zijn 
inkomen? 
A CDA 
B GroenLinks 
C SP 
D VVD 
 

1p 12 In de klas wordt tabel 2 goed doorgenomen. Een aantal opmerkingen staat 
hieronder. 
Karima zegt: “Tweeverdieners zijn het beste af bij de PvdA.” 
Mieke zegt: “Als 65-plusser kun je het beste op het CDA stemmen.” 
Peter zegt: “Bij de ChristenUnie gaan de mensen er het minste op vooruit.” 
Wie heeft er gelijk? 
A Karima 
B Mieke 
C Peter 
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tekst 6 
 
Wespen massaal in aantocht 
 
Na de hittegolf kan het Noorden zich opmaken voor een wespenplaag. Imkers 
en wespenbestrijders in Groningen en Drenthe hebben het drukker dan ooit met 
het verwijderen van wespennesten. 
Massaal wordt de hulp ingeroepen van deze specialisten. Nu al zorgen wespen 
voor overlast, terwijl de echte piek, die meestal in augustus ligt, nog moet 
komen. 
In augustus schakelen de werksters over op suikerhoudend voedsel. Ze gaan op 
zoek naar zoetigheid, waardoor confrontaties met de mens onvermijdelijk 
worden. In het Overijsselse Bathmen hebben de gasten in het plaatselijke 
zwembad nu al zoveel last van wespen, dat de badmeester een speciaal pompje 
en een tube zalf heeft klaargelegd voor iedereen die wordt gestoken. 
 
bron: Het Dagblad van het Noorden van 27 juli 2006 
 

1p 13 Vind je dat het bestrijden van wespen, zie tekst 6, wel of niet een taak van de 
overheid moet zijn? 
Doe het zo: 
Ja, ik vind het wel een taak van de overheid, want ............................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
of 
 
Nee, ik vind het geen taak van de overheid, want ................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 7 
 
De glazenwasser wankelt 
 
De glazenwasser die met zijn ladder van deur tot deur gaat, is een typisch 
Nederlands fenomeen. Kleine huizen met relatief grote, en dus naar buiten 
openende ramen hielpen en hielden de beroepsgroep sinds de jaren vijftig 
stevig in het zadel. Maar Europese regels bedreigen dit stukje folklore.  
De glazenwasser zou binnenkort voor velen wel eens te duur kunnen worden. 
Jaarlijks vinden in de Europese Unie veel val-incidenten plaats. Bij een groot 
deel daarvan spelen ladders een rol. Daarom is per 19 juli 2001 een nieuwe  
Europese Richtlijn van kracht geworden. Tot nu toe is het werken op een ladder 
onbeperkt toegestaan tot een werkhoogte van tien meter boven de opstelplaats. 
Dit moet nu rond de zes meter worden. 
 
naar: www.aboma.nl 
 

1p 14 Wat houdt het aannemen van de Europese Richtlijn uit tekst 7 in voor 
Nederland? 
De Nederlandse regering 
A mag het besluit aanpassen aan de Nederlandse situatie. 
B mag zelf besluiten of ze dit voorstel doorvoert. 
C moet dit besluit uitvoeren. 
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cartoon 1 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 

1p 15 Boven cartoon 1 staat dat minister Verdonk de populairste rechtse politicus is. 
Bij welke politieke stroming kan Rita Verdonk dan worden ingedeeld? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
 

1p 16 Het Nederlandse leger is in Afghanistan om de Taliban te bestrijden, maar 
vooral om de bevolking te helpen het land weer op te bouwen.  
Wie of wat bepaalt uiteindelijk of het Nederlandse leger wordt ingezet in 
Afghanistan? 
A de minister van Defensie 
B de Raad van Europa 
C de stafchef van de Nederlandse Krijgsmacht 
D de Tweede Kamer 
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poster 1 
 

 
 
bron: www.loesje.nl 
 

1p 17 Welke partij zal het oneens zijn met het terugsturen van minderjarige 
asielzoekers? (zie poster 1) 
A de PVV (Partij voor de Vrijheid) 
B de VVD 
C GroenLinks 
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tekst 8 
 
Petitie 
 
Een petitie is een verzoekschrift, waarmee u kritiek uit op het beleid. Vaak wordt 
een petitie na een landelijke actie namens een groep mensen aangeboden. 
In uw petitie moet u schrijven waar u het niet mee eens bent en uitleggen wat u 
met de petitie wilt bereiken. U moet er ook bijschrijven van wie de petitie komt.  
Wie een petitie aan de Kamer wil aanbieden, moet dat schriftelijk aanvragen.  
De aanbieding van een petitie wordt in de eerstvolgende vergadering van de 
Kamer gemeld, zodat alle politici op de hoogte zijn.  
U kunt uw petitie richten aan de Voorzitter van de Tweede Kamer.  
Adres: 
(Voorzitter van de) Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
 
bron: www.tweedekamer.nl 
 
Lees tekst 8. 

1p 18 Wat is het uiteindelijke doel van de mensen of organisaties die een petitie 
indienen? 
A Zij willen de Voorzitter van de Tweede Kamer vragen een besluit terug te 

draaien. 
B Zij willen invloed uitoefenen op het politieke besluitvormingsproces. 
C Zij willen proberen via de Koningin de Tweede Kamer een besluit te laten 

nemen. 
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tabel 3 
 

overig 3%
Leefbaar 1%

SP 2% GroenLinks 6%

CDA 2%

GroenLinks 7%

CDA 1%

SP 6%

.... 86% .... 80%

overig 4%
VVD 2%

Rotterdam: allochtonen
stemmen massaal ....

Amsterdam: allochtonen
stemmen massaal ....

 
 
bron: de Volkskrant van 11 maart 2006 
 
Bekijk tabel 3. 

1p 19 Allochtonen stemmen massaal sociaal-democratisch. 
Eén partij kreeg zowel in Amsterdam als in Rotterdam de meeste stemmen van 
de allochtone kiezers. 
De naam van die partij is weggehaald uit de tabellen. 
Welke partij is dat? 
A ChristenUnie 
B D66 
C LPF 
D PvdA 
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zwaarlijvigheid inmiddels groter 
probleem dan honger in de wereld

wij moeten die arme 
stakkers helpen! 

cartoon 2 
 

 
 
bron: De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
 
Bekijk cartoon 2. 

1p 20 Welke politieke stroming heeft als belangrijk uitgangspunt dat burgers in eerste 
instantie zelf moeten proberen hun problemen op te lossen? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
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foto 3 
 

 
bron: www.koninklijkeluchtmacht.nl 
 

1p 21 Foto 3 is afkomstig van de Koninklijke Luchtmacht. Het zijn vliegtuigen boven 
Uruzgan in Afghanistan. 
Bij welke overheid hoort de taak die je op deze foto ziet afgebeeld? 
A de gemeentelijke overheid 
B de landelijke overheid 
C de provinciale overheid 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 9 
 
Jongens betrapt met spudgun 
 
De Nijmeegse politie heeft gisteren twee broers (twaalf en vijftien jaar) 
aangehouden in de Meijhorst omdat ze een spudgun bij zich hadden. 
Een spudgun wordt ook wel een aardappelschieter genoemd en is verboden.  
De jongens hadden ook een bus haarlak bij zich. Die kan in combinatie met de 
spudgun een chemische reactie veroorzaken. 
 
bron: www.weezenhofcentraal.nl van 25 augustus 2006 
 

1p 22 Er wordt besloten de twee jongens uit tekst 9 te vervolgen. 
Wie neemt de beslissing om tot vervolging over te gaan? 
A de officier van justitie 
B de politieagent die de aanhouding heeft verricht 
C een speciale rechter 
D hun advocaat 
 

1p 23 Er wordt dus besloten om de twee jongens uit tekst 9 te vervolgen. 
Bij welke rechter/rechtbank moeten de jongens uit de tekst voorkomen? 
A bij de afdeling kanton van de rechtbank 
B bij de kinderrechter 
C bij het gerechtshof 
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tabel 4 

extra middelen veiligheidsprogramma 2003-2008
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tabel 5 

ernstige overlast
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bron: www.rekenkamer.nl 
 

1p 24 De overheid heeft extra geld ter beschikking gesteld om de veiligheid op straat 
te vergroten. (zie tabel 4) 
Heeft dit beleid het gewenste effect gehad? 
A Ja, want in tabel 5 zie je vanaf 2003 een daling optreden. 
B Ja, want in tabel 5 zie je al vanaf 1997 overal een daling optreden. 
C Nee, want de overlast is bij alle vier de punten nog steeds ernstig. 
D Nee, want in de beginjaren komt in tabel 5 nog een stijging voor. 
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tabel 6 
 

Nederland heeft sterkste groei  
aantal gevangenen 

Gevangenen per 100.000 inwoners 

 2001 2004 

Verenigde Staten 686 724 

Verenigd Koninkrijk 127 141 

Nederland 93 123 

Australië 116 120 

Duitsland 98 97 

Frankrijk 77 91 

België 85 88 

Zweden 68 81 

 
bron: NRC Handelsblad van 20 oktober 2006 
 

1p 25 In tabel 6 zie je de cijfers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. 
Welk beleid is vooral van invloed op de cijfers uit tabel 6? 
A het beleid van de Europese eenwording 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
 

1p 26 Het aantal mensen dat in Nederland tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld 
is sterk toegenomen. (zie tabel 6) 
Het veroordelen tot een gevangenisstraf heeft verschillende redenen. 
Welke van onderstaande redenen om mensen in de gevangenis te stoppen is 
niet juist? 
A Het beveiligen van de maatschappij tegen criminelen. 
B Het schadeloos stellen van de slachtoffers. 
C Vergelding voor de gedane misdaad. 
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tekst 10 
 
Helft jongeren pleegt een delict 
 
Ruim de helft van de Nederlandse jongeren (55,7%) heeft het afgelopen jaar 
een delict gepleegd. Het gaat daarbij vooral om kleine vergrijpen zoals 
zwartrijden in het openbaar vervoer en slaan.  
Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.460 jongeren in de leeftijd van 10 tot en 
met 17 jaar. Jongens begaan vaker een delict dan meisjes.  
 
naar: NRC Handelsblad van 16 december 2006 
 

1p 27 Zoals je in tekst 10 kunt lezen komt crimineel gedrag bij jongeren op grote 
schaal voor. Toch ontwikkelen zij zich lang niet allemaal tot grote criminelen. 
Criminaliteit neemt op latere leeftijd juist belangrijk af. 
Wat is de belangrijkste reden dat crimineel gedrag op latere leeftijd afneemt? 
A De school gaat een steeds grotere plaats innemen in hun leven. 
B Het krijgen van meer verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld voor een gezin. 
C Vriendengroepen worden steeds belangrijker. 
 
tekst 11 
 
Vier arrestaties voor liquidatie in drugsmilieu 
 
BAARLE-HERTOG - De politie heeft vier arrestaties verricht in verband met de 
vermoedelijke liquidatie van drugscrimineel Onno Meijer. De politie deed 
maandagavond en dinsdagochtend invallen op negen adressen, zeven in 
Nederland en twee in België. 
 
bron: de Volkskrant van 29 november 2006 
 
Lees tekst 11. 

1p 28 Moord komt onder criminelen regelmatig voor. Veel mensen vinden het eigenlijk 
wel best: "opgeruimd staat netjes". Toch moeten de daders van deze moorden 
opgespoord en bestraft worden. 
Waarom moet dit soort delicten ook bestraft worden? 
A De rechtsstaat wordt bedreigd, er is gevaar voor eigen rechter spelen. 
B Er zijn veel kosten door particuliere beveiligingsbedrijven. 
C Verzekeringsbedrijven gaan anders hogere premies rekenen. 
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tekst 12 
 
Fietslampje aan jas is verboden 
 
AMSTERDAM - Fietsers die de populaire losse fietslampjes aan 
een jas of een tas bevestigen riskeren een boete van 20 euro, 
omdat ze volgens een woordvoerder van het ministerie voor 
verwarring zorgen in het verkeer. 
Ook de knipperfunctie van deze zogeheten led-lichten is verboden. 
Jarenlang worstelden fietsers met het probleem dat er geen 
duurzame fietsverlichting bestaat. Uiteindelijk heeft heel Nederland 
het draagbare lampje ontdekt en is iedere fietser weer zichtbaar. 
Daar wil de overheid dus weer een eind aan maken, want WET is 
WET! En daarin staat dat fietsverlichting aan de fiets vast hoort te 
zitten. 
 
naar: De Telegraaf van 16 januari 2007 
 

1p 29 Niet alle wetten staan in hetzelfde wetboek. 
Op grond van welk wetboek doet de woordvoerder uit tekst 12 zijn uitspraak? 
A de Opiumwet 
B de Wegenverkeerswet 
C de Wet Economische Delicten 
D het Wetboek van Strafrecht 
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tekst 13 
 
Reactie op een chatsite over Gothics 
 
MorbidAngelFemale schreef al over het feit dat niet 
alle Gothics persé depressief zijn. En dat is ook zo. 
Veel mensen noemen mij ook Gothic (ik word vooral 
op straat nageroepen door van die idioten die denken 
dat ze dan cool zijn), maar ik zie mezelf niet zo.  
Ik kleed me zo, de make-up, luister de muziek, doe 
aan wicca, maar ook alleen maar omdat ik me daar 
goed bij voel. De normen van Gothics zijn echt niet 
zo dwingend als je misschien wel denkt. 
 

 

 

 
bron: www.mephistobcn.com 
 

2p 30 In tekst 13 lees je dat Gothics eigen normen hebben. Er wordt vaak een 
onderscheid gemaakt tussen geschreven en ongeschreven regels. 

 Vallen de normen van de Gothics onder de geschreven of onder de 
ongeschreven regels? 

Doe het zo: 
De normen van de Gothics vallen onder de .......................................... regels,  
 
want ................................................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 

1p 31 Klas 4B krijgt een toets over de rechtspraak in Nederland. Gerard, Jannie, 
Miranda en Sheila overhoren elkaar nog even, maar niet iedereen kent de stof 
even goed. 
1 Gerard zegt: de kantonrechter straft steeds zwaarder; vorige week werd 

iemand tot vier jaar gevangenisstraf veroordeeld. 
2 Jannie zegt: bij een uitspraak van de rechtbank is hoger beroep niet meer 

mogelijk. 
3 Miranda zegt: het Gerechtshof behandelt alleen maar zaken in hoger 

beroep. 
4 Sheila zegt: het is maar niks, dat bij het Gerechtshof maar één rechter alles 

mag beslissen 
Wie van de vier leerlingen kent de stof goed? 
A Gerard 
B Jannie 
C Miranda 
D Sheila 
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tekst 14 
 
Topman OM wil moderne slavernij uitroeien 
 
DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie (OM) wil de komende vier jaar 
mensensmokkel- en handel gaan uitroeien. Dat zegt justitietopman  
Harm Brouwer dinsdag in een toelichting op het meerjarenplan van het OM: 
Perspectief op 2010. Uit het plan blijkt dat justitie een aantal speerpunten beter 
wil aanpakken. Hulp van buitenaf is daarbij noodzakelijk, benadrukt Brouwer. 
De betere bestrijding van moderne slavernij moet de komende vier jaar worden 
waargemaakt door een goed afgestemde samenwerking met de besturen in 
Nederland, de politie en tal van andere overheidsinstanties en maatschappelijke 
organisaties. 
 
naar: de Volkskrant van 17 oktober 2006 
 

1p 32 Het Nederlandse opsporingsbeleid heeft voor bepaalde vormen van criminaliteit 
speciale aandacht. In tekst 14 wordt hier ook over gesproken. 
Welke vorm van criminaliteit moet volgens Harm Brouwer keihard worden 
aangepakt? 
A computercriminaliteit 
B de internationaal georganiseerde misdaad 
C de witteboordencriminaliteit 
D vormen van zinloos geweld 
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tekst 15 
 
Vuurwerk 
 
Zwartrijden is al jaren op rij het meest gepleegde delict. Verder wordt vuurwerk 
afsteken buiten de toegestane periode veel genoemd in het nieuwe onderzoek. 
Wanneer deze twee overtredingen niet worden meegerekend, geeft 40% van de 
jongeren aan in de afgelopen twaalf maanden over de schreef te zijn gegaan. In 
dat rijtje scoren slaan, stelen van school of werk en iemand uitschelden wegens 
zijn huidskleur hoog. 
Jongeren in grote steden maken zich vaker schuldig aan een delict dan 
leeftijdsgenoten die in minder stedelijke gebieden wonen. 
 
Misstappen 
 
Van alle jongeren wordt bijna 30 procent tot de groep licht-delinquenten 
gerekend en één op de tien tot de zwaar-delinquenten. Hieronder vallen ook 
tamelijk veel jongeren die de school voortijdig hebben verlaten. De overige 
jongeren begaan geen misstappen of uitsluitend kleine overtredingen. 
Meisjes begaan vaker een delict dan jongens. Naarmate de ernst van het 
vergrijp toeneemt, stijgt ook het percentage meisjes dat zich er schuldig aan 
maakt. 
 
naar: www.nu.nl van 18 december 2006 
 

1p 33 Tekst 15 is afkomstig uit een groots opgezet onderzoek onder de jeugd, maar 
niet alles wat in de tekst staat klopt. 
Welk gedeelte uit de tekst klopt niet met de feiten? 
A Hieronder vallen ook tamelijk veel jongeren die de school voortijdig hebben 

verlaten. 
B Jongeren in grote steden maken zich vaker schuldig aan een delict dan 

leeftijdsgenoten die in minder stedelijke gebieden wonen. 
C Meisjes begaan vaker een delict dan jongens. Naarmate de ernst van het 

delict toeneemt, stijgt ook het percentage meisjes dat er zich schuldig aan 
maakt. 
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tekst 16 
 
Samir A. 
 
Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen Samir A. 7 jaar celstraf en intrekking 
van zijn kiesrecht. De rechtbank sprak Samir A. vrij van het beramen van 
aanslagen. Wel werd hij tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens 
verboden wapenbezit. Ook zijn hulp bij de overval op de supermarkt achtte de 
rechtbank niet bewezen. Na aftrek van voorarrest was Samir A. vrij man. 
 
naar: www.wikipedia.org 
 

1p 34 Wat voor soort straffen en/of maatregelen werden er tegen de verdachte uit 
tekst 16 geëist? 
A een bijkomende straf en een maatregel 
B een hoofstraf en een bijkomende straf 
C een hoofdstraf en een maatregel 
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tekst 17 
 
Ajax - Feyenoord 4-1 
 
1    Door de winst van AZ gisteravond op PSV en de overwinning van Ajax op     
      Feyenoord is de spanning terug in de Nederlandse competitie. 
 
2   Voor de wedstrijd waren er veel ongeregeldheden. Toen de        
      Feyenoordsupporters vanuit de trein naar het stadion liepen, werden ze door  
      Ajaxsupporters bekogeld met stenen, flessen en allerlei andere voorwerpen.   
      De politie heeft in totaal 13 Ajax-fans aangehouden. 
      Drie politieagenten moesten met lichte verwondingen in het ziekenhuis       
      behandeld worden. 
 
3    De wedstrijd zelf begon goed voor Feyenoord. Charisteas schoot tegen de    
      binnenkant van de paal en vooral Vincken was goed op dreef. 
      Wesley Sneijder maakte echter snel een einde aan de opleving van     
      Feyenoord. Hij scoorde tweemaal en toen het derde doelpunt ook snel viel,  
      was het een bekeken zaak. 
 
4    Vlak voor rust scoorde Feyenoord nog wel, maar in de tweede helft werd er   
      door de Rotterdammers niet meer gescoord. Vlak voor tijd viel het vierde  

Ajax doelpunt, weer van de voet van Sneijder, die werd uitgeroepen tot  
‘man van de wedstrijd’. 

 
naar: een radioverslaggever van NOS Langs de Lijn 
 

1p 35 In welk gedeelte van tekst 17 herken je een maatschappelijk probleem? 
A in deel 1 
B in deel 2 
C in deel 3 
D in deel 4 
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Douane 

cartoon 3 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 
Bekijk cartoon 3. 

2p 36 Het smokkelen en gebruik van marihuana wordt overal ter wereld anders 
bestraft. 
In Singapore kun je ter dood worden veroordeeld, in Nederland wordt het 
smokkelen meestal wel bestraft, maar het gebruik niet. In de loop der tijd is dit 
beleid ontstaan. 
Men zegt ook wel dat het Nederlandse drugsbeleid tijd- en plaatsgebonden is. 

 Leg uit wat dit betekent.  
Doe het zo: 
Het Nederlandse drugsbeleid is 
 
tijdgebonden, omdat .........................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
en plaatsgebonden, omdat ................................................................................   
 
........................................................................................................................  
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De Lijn wil camera’s op haar bussen om 
agressie tegen te gaan 

Ik zag nog net dat ze de broek 
van de chauffeur probeerden uit 
te trekken en toen … en toen … 

cartoon 4 
 

  
 
bron: www.klier.be 
 

1p 37 Ook in België wil men proberen agressiviteit in het openbaar vervoer tegen te 
gaan. In het geval van cartoon 4 is dat in de bus. 
Wat voor soort beleid is het plaatsen van camera’s om agressief gedrag tegen te 
gaan?  
A een lik-op-stuk-beleid 
B een preventief beleid 
C een repressief beleid 
 
tekst 18 
 
De directie van .......... heeft drie medewerkers geschorst wegens fouten die zijn 
gemaakt bij het toezicht op Julien C., de verdachte van de moord op Jesse 
Dingemans. 
De 8-jarige jongen werd op 1 december om het leven gebracht op zijn school in 
Hoogerheide. Uit een onderzoek, dat donderdag verschijnt, blijkt dat fouten zijn 
gemaakt bij de begeleiding van de verdachte. Julien C. stond onder toezicht 
wegens een eerdere veroordeling. De medewerkers van deze landelijke 
organisatie hielden hem onvoldoende in de gaten. 
 
naar: De Telegraaf van 11 januari 2007 
 

1p 38 Welke instantie moet op het stippellijntje in tekst 18 worden ingevuld? 
A de Rechtbank 
B de Reclassering 
C het Openbaar Ministerie 
D Slachtofferhulp 
 

Ik zag nog net dat ze de broek 
van de chauffeur probeerden uit 
te trekken en toen … en toen …

De Lijn wil camera’s op al haar bussen om agressie 
tegen te gaan 
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Dit weekend grote vakantie terugtocht 

Hier zie! Onze Pukkie zit er nog. 

cartoon 5 
 

 
  
bron: De Gazet van Antwerpen van 30 juni 2007 
 
tekst 19 
 
De Dierenbescherming pleit bij het Openbaar Ministerie (OM) om bij 
dierenmishandeling hogere straffen te eisen. De organisatie komt met deze 
oproep nadat deze week Bobo, een vijfjarige spaniël in Den Haag door zijn baas 
met een hamer op zijn kop werd geslagen. Ook stak hij het dier dertien keer met 
een briefopener in zijn nek. 
Sinds een jaar kunnen dierenmishandelaars worden veroordeeld tot vier jaar cel. 
Het OM eist dat echter nooit. De Dierenbescherming hoopt dat daar verandering 
in komt en het OM tegen de baas van Bobo een hoge straf eist.  
 
bron: www.dierenbescherming.nl van 17 augustus 2006 
 
Bekijk cartoon 5 en lees tekst 19. 

2p 39 Wordt dierenmishandeling volgens de wet gezien als een overtreding of als een 
misdrijf? 
Doe het zo: 
Dierenmishandeling is volgens de wet een .......................................................... 
 
want .................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 20 
 
Wat doet de politie? 
 
Jongeren, vooral jongens, komen op steeds jongere leeftijd in aanraking met 
criminaliteit. Deze trend wil de politie keren. Daarom hebben veel korpsen 
inmiddels speciale jeugdagenten in dienst die criminaliteit onder jongeren 
proberen te voorkomen (preventie) en die ingrijpen als dit nodig is, bijvoorbeeld 
door het opmaken van een proces-verbaal (repressie).  
Omdat de politie veel op straat is en op scholen komt, ziet zij vaak al vroeg 
probleemgedrag bij kinderen en jongeren. Daarover praat de politie dan met hen 
en eventueel ook met school en met hun ouders. Als hieruit blijkt dat hulp 
gewenst is, meldt de agent de jongere aan, bijvoorbeeld bij het maatschappelijk 
werk of het RIAGG. 
 
naar: www.politie.nl 
 

1p 40 Tekst 20 komt van een internetsite van de politie. Je ziet dat de politie probeert 
crimineel gedrag onder jongeren tegen te gaan. Inmiddels is er veel onderzoek 
gedaan waarom vooral jongens in deze leeftijdsgroep crimineel gedrag 
vertonen. 
Welke verklaring van het verschil in crimineel gedrag tussen jongens en meisjes 
is juist? 
A Jongens en meisjes worden verschillend opgevoed. 
B Jongens hebben een grotere vriendenkring dan meisjes. 
C Jongens hebben meer geld te besteden dan meisjes. 
D Jongens hechten een grotere waarde aan hun opleiding. 
 
tekst 21 
 
Ongeluk 
 
BEILEN – Naar eigen zeggen had hij echt goed uitgekeken, van links naar 
rechts. Daarna was H.J. van den O. uit Hilversum de weg opgereden.  
Dat er van links wel degelijk twee auto's aan kwamen, had Van den O. niet 
gezien, zo verklaarde hij dinsdag tegen de politierechter in Assen. 
Van den O. kwam een jaar geleden ter hoogte van Beilen van de A28 afrijden en 
wilde de N831, de weg Emmen-Drachten, op. Hij verleende daarbij geen 
voorrang en raakte één van de twee passerende auto's in de flank. Daarbij viel 
die auto van het talud en raakte een inzittende vrouw ernstig gewond: ze brak 
haar nek. 
 
bron: De Beiler Courant van 16 januari 2007 
 
Lees tekst 21. 

1p 41 Welke sancties kan de rechter de verdachte opleggen? 
A een bijkomende straf 
B een hoofdstraf en dienstverlening 
C een hoofdstraf en een bijkomende straf 
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tabel 7  
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bron: www.politie.nl 
 
tekst 22 
 
De criminaliteit in de tien grootste gemeenten van Nederland is in 2004 
afgenomen. 
 
bron: www.IndischeBuurt.nl van 22 januari 2007 
 

1p 42 Eind januari 2007 kwam de gemeente Den Haag met tabel 7 naar buiten.  
Den Haag is de derde grootste stad van Nederland. Ook werden er landelijke 
cijfers bekend gemaakt die in vele kranten werden gepubliceerd. 
Bekijk tabel 7 en lees tekst 22. 
Komt de tabel overeen met tekst 22? 
A Ja, want in Den Haag is in 2004 de criminaliteit afgenomen en dat zie je ook 

in de tabel. 
B Ja, want in de tabel is ook te zien dat alle vormen van criminaliteit zijn 

afgenomen. 
C Nee, want de cijfers over geweldscriminaliteit zie je niet terug in de tabel. 
D Nee, want in de loop der tijd blijft de criminaliteit toenemen. 
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tekst 23 
 
Meld Misdaad Anoniem groot succes 
 
AMERSFOORT - De tiplijn Meld Misdaad Anoniem (M.) die dinsdag vijf jaar 
bestaat, is een groot succes. Sinds de oprichting hebben ruim een kwart miljoen 
mensen de lijn gebeld. 
 
Dat heeft M. dinsdag bekendgemaakt.  
In totaal zijn dankzij deze anonieme tips tenminste 4500 aanhoudingen verricht, 
ruim 3000 misdrijven opgelost en is 2 miljoen euro aan fraude vastgesteld. Over 
vijf jaar gerekend leidt gemiddeld één op de elf meldingen tot een aanhouding. 
De hoeveelheid anonieme tips neemt nog steeds toe. In de eerste acht maanden 
van 2007 werd M. al 48.000 keer gebeld. Naar aanleiding daarvan zijn 630 
mensen aangehouden en 515 zaken opgelost. Ook is voor 112.250 euro aan 
fraude vastgesteld en voor bijna 425.000 euro aan geld en goederen in beslag 
genomen. Veel tips zijn nog in onderzoek. 
  
naar: Algemeen Dagblad van 4 september 2007 
 

1p 43 In tekst 23 lees je over een maatregel van de overheid om criminaliteit te 
bestrijden. Bij de invoering hiervan heeft men ook over de voor- en nadelen 
nagedacht. 

 Wat is het grote voordeel van het gevoerde beleid in tekst 23? 
Doe het zo: 
Het grote voordeel is ........................................................................................... 
 
............................................................................................................................  
 
............................................................................................................................ 
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