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Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tekst 1 
 
Werkstraffen voor waterpolozusjes 
 
Twee zusjes uit Borne zijn veroordeeld tot werkstraffen van 120 uur en 60 uur 
voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ze kregen ook twee maanden 
voorwaardelijke gevangenisstraf. 
De zussen van 16 en 22 jaar hielden een jaar geleden tijdens een 
waterpolowedstrijd een tegenstandster die net had gescoord zo lang onder 
water, dat ze bijna verdronk. 
 
naar: www.nosjournaal.nl van 22 oktober 2009 
 

1p 1 Waartoe zijn de waterpolozusjes uit tekst 1 veroordeeld? 
Ze zijn veroordeeld tot 
A een hoofdstraf en een maatregel. 
B een hoofdstraf en een bijkomende straf. 
C twee bijkomende straffen. 
D twee hoofdstraffen. 
 
tekst 2 
 
OM: hoger beroep in eerwraakzaak 
 
AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam gaat in hoger 
beroep in de eerwraakzaak waarbij de 36-jarige A.K. in augustus 2007 werd 
doodgeslagen. Het OM vindt de negen jaar cel die de rechtbank haar 
echtgenoot, de 39-jarige Y.K., heeft opgelegd, te laag. Het OM had veertien jaar 
cel geëist. 
Y.K. zou zijn vrouw hebben vermoord, omdat zij van hem wilde scheiden en met 
een andere man wilde gaan samenwonen. Hij vond dat zij de eer van zijn 
Pakistaanse familie aantastte. 
Ook Y.K. gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Hij vindt de veroordeling niet 
terecht.  
 
naar: www.parool.nl van 23 december 2009 
 

1p 2 Welke instantie zal de rechtszaak over eerwraak van tekst 2 in hoger beroep 
behandelen? 
A de Hoge Raad 
B de sector kanton van de rechtbank 
C de strafsector van de rechtbank 
D het gerechtshof  
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1p 3 De rechtszaak in tekst 2 speelt zich in het openbaar af. Zowel het OM als de 
verdachte hebben het recht om in hoger beroep te gaan. Dit zijn kenmerken van 
een strafproces in een rechtsstaat. 
Waarom zijn beide kenmerken van belang in een rechtsstaat? 
A Beide bevorderen een eerlijk en rechtvaardig proces. 
B Beide hebben een preventieve werking. 
C Beide voorkomen dat er stereotype beelden over daders ontstaan. 
D Beide voorkomen dat functionarissen in de rechtbank zich schuldig maken 

aan klassenjustitie. 
 

1p 4 Het OM eiste veertien jaar cel in de rechtszaak van tekst 2. 
Doelen van straffen zijn onder andere: 
1 afschrikking 
2 beveiliging van de maatschappij 
3 heropvoeding 
4 vergelding 
 Met welke drie doelen van straffen kan het OM zijn eis motiveren? 

Kies drie nummers uit bovenstaand rijtje. 
 
tekst 3 
 
De leerlingen van een scholengemeenschap moeten een blaastest ondergaan 
voordat ze worden toegelaten tot het jaarlijkse kerstgala van de school. Dit heeft 
de directie gemeld in de uitnodiging voor het kerstgala aan de leerlingen. 
De school wil daarmee een halt toeroepen aan het ‘indrinken’. Leerlingen die bij 
binnenkomst te veel alcohol op hebben, worden weggestuurd. Ook leerlingen 
die de blaastest weigeren, mogen het kerstgala niet bezoeken.  
 
naar: TC Tubantia van 18 december 2009 
 

1p 5 Waarvan is de maatregel van de directie in tekst 3 een voorbeeld? 
De maatregel is een voorbeeld van 
A het bevestigen van vooroordelen. 
B het bevorderen van groepsgedrag. 
C het handhaven van rechtsregels.  
D het naleven van normen. 
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grafiek 1      
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grafiek 2      
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naar: webmagazine van het CBS van 2 november 2009 
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Bekijk grafiek 1 en 2. 
1p 6 Welke uitspraak of uitspraken over de grafieken in de periode 1995-2008 is 

juist? 
Kies het juiste nummer of de juiste nummers uit onderstaand rijtje. 
1 Het aantal strafzaken tegen jongens is met ongeveer tienduizend 

toegenomen. 
2 Het aantal strafzaken tegen meisjes is met twintig procent toegenomen. 
3 Het aantal strafzaken tegen meisjes is vanaf 2005 sterker gestegen dan dat 

van jongens. 
 

1p 7 Het Openbaar Ministerie handelt veel strafzaken tegen minderjarigen zelf af. 
Hoe handelt het OM deze zaken af? 
Het OM  
A biedt de verdachte een transactie aan, bijvoorbeeld een taakstraf. 
B veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf. 
C verzoekt de politie de verdachte te verhoren en een schikking te treffen met 

de verdachte. 
D vraagt de rechter de zaak te seponeren omdat er onvoldoende bewijs is. 
 

1p 8 In welke leeftijdsgroep zitten de jongens en meisjes waarvan de strafzaak is 
afgehandeld volgens het jeugdstrafrecht?  
A 8- tot 16-jarigen 
B 10- tot 16-jarigen 
C 12- tot 18-jarigen 
 

1p 9 Bij één op de vijf afgedane strafzaken tegen minderjarigen ging het in 2008 om 
een meisje.  
Waarom maken meisjes zich minder schuldig aan criminaliteit dan jongens? 
A Er zijn verschillen in socialisatie tussen jongens en meisjes. 
B Jongens hebben meer last van armoede dan meisjes. 
C Meisjes krijgen meer vrijheid dan jongens.  
D Van nature zijn meisjes aardiger dan jongens. 
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tekst 4 
 
Politie stopt met opnemen blikschade  
 
De politie komt vanaf 1 januari 2010 niet meer naar alle ongelukken waar alleen 
sprake is van lichte blikschade. Bij een groot deel van deze gevallen moeten 
weggebruikers voortaan zelf de schadeformulieren invullen. 
 
naar: www.nu.nl van 10 december 2009 
 

1p 10 Welke taak zal de politie volgens tekst 4 niet meer verrichten? 
A het geven van hulp en advies 
B het handhaven van de openbare orde 
C het opsporen van strafbare feiten 
D het voorkomen van misdaden 
 
tekst 5 
 
Steeds minder fietsen gestolen  
 
Vorig jaar (2009) zijn er ruim een half miljoen fietsen gestolen. Dat zijn er ruim 
200.000 minder dan in 2006 toen ongeveer 750.000 fietsen ‘van eigenaar 
wisselden’. 
In de strijd tegen de fietsendiefstal hebben onder meer de overheid, de 
fietsenbranche en de politie verschillende maatregelen genomen.  
De laatste jaren zijn nieuwe fietsen voorzien van een chip in het slot of in het 
frame als uniek kenmerk. Er is een keurmerk gekomen voor fietsenstallingen en 
fietssloten. Bovendien komen er steeds meer bewaakte en onbewaakte 
fietsenstallingen in de stad en bij stations. 
 
naar: www.nu.nl van 15 april 2010 
 

1p 11 Welk overheidsbeleid om criminaliteit te bestrijden is te herkennen in tekst 5? 
A opsporingsbeleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D vervolgingsbeleid 
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2p 12 Leg uit dat volgens tekst 5 fietsendiefstal zowel een sociaal als een politiek 
probleem is. 
Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Het is een sociaal probleem omdat … 
Het is een politiek probleem omdat … 
 

1p 13 In tekst 5 staan cijfers over het aantal gestolen fietsen. 
Welk soort cijfers geeft het meest volledige beeld van het aantal 
fietsendiefstallen? 
cijfers op basis van 
A een daderenquête 
B een slachtofferenquête 
C het aantal bij de politie gedane aangiften 
D het aantal bij verzekeraars geclaimde fietsen 
 
tekst 6 
 
Drugsbeleid in Nederland 
 
De maximale straf voor bezit of verkoop van ten hoogste 30 gram hennep is één 
maand hechtenis (en/of een boete). Voor in- en uitvoer of professionele teelt van 
hennep is de maximale straf vier jaar gevangenisstraf (en/of een boete). De 
maximale straf voor harddrugs is één jaar gevangenisstraf (en/of een boete) 
voor het bezit van ‘gebruikershoeveelheden’, terwijl dit voor in- of uitvoer twaalf 
jaar gevangenisstraf is (en/of een boete). De maximumstraffen kunnen met een 
derde worden verhoogd als het strafbare feit meerdere keren is gepleegd.  
 
naar: www.politie.nl 
 

2p 14 In het strafrecht wordt rekening gehouden met de ernst van het gepleegde 
delict. Het Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen overtredingen en 
misdrijven. 

 Noem uit tekst 6 een voorbeeld van een misdrijf en een voorbeeld van een 
overtreding. 

Doe het zo: neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een voorbeeld van een misdrijf is … 
Een voorbeeld van een overtreding is … 
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tekst 7 
 
Bandbreedte aftappen is geen diefstal 
 
Een man werd door het Openbaar Ministerie vervolgd, omdat hij bandbreedte 
zou hebben gestolen van een internetverbinding, op naam van een aantal 
studentes. De rechter heeft de man vrijgesproken, omdat er van diefstal van 
bandbreedte geen sprake kan zijn.  
Het stiekem meeliften op de internetverbinding van een ander ‘mag’ misschien 
niet, maar het is in ieder geval geen diefstal. Reden: capaciteit van bandbreedte 
is geen ‘goed’ 1). Als je iets steelt, dan moet dat een ‘goed’ zijn, anders levert 
het geen diefstal op.  
 
naar: www.jurofoon.nl (website voor juridisch advies en rechtsbijstand) 
 

 
Lees tekst 7. 

1p 15 Het Nederlands strafrecht kent een aantal uitgangspunten. 
Op grond van welk uitgangspunt heeft de rechter de man vrijgesproken? 
A Er wordt bij een strafzaak rekening gehouden met de achtergronden en 

persoonlijke eigenschappen van de verdachte. 
B Er wordt bij een strafzaak rekening gehouden met de situatie waarin het 

delict plaatsvond. 
C Je kunt alleen worden veroordeeld en bestraft voor handelingen, die in de 

wet strafbaar zijn gesteld. 
 
tekst 8 
 
Uit het verkiezingsprogramma van D66 
 
Waar ‘gestraft’ moet worden, moet dat, zeker bij de jeugd, zo snel mogelijk 
gebeuren. Lange wachttijden maken dat de relatie tussen delict en straf 
verdwijnt. 
Het … moet nu eindelijk eens vorm krijgen. 
 
naar: www.d66.nl 
 

1p 16 De overheid neemt verschillende beleidsmaatregelen om criminaliteit te 
voorkomen en te bestrijden. 
Welk overheidsbeleid moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 8?  
A anti-spijbelbeleid 
B Halt-beleid 
C jeugdbeleid 
D lik-op-stukbeleid 
 

noot 1 ‘goed’ = goederen, bezittingen 
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tekst 9 
 
Celstraffen tot vijf jaar voor overval garage 
 
ALMELO - … (1) ... in Almelo heeft donderdagmiddag hoge gevangenisstraffen 
geëist tegen de vier mannen die volgens haar vorig jaar een brute overval 
pleegden op een garage in Oldenzaal. De vier mannen uit de Randstad in de 
leeftijd van 18 tot 39 jaar reden zondag 12 juli 2009 naar Oldenzaal.  
 
Een van hen zou bij de garage een dure auto gaan kopen. Ze dwongen echter 
de eigenaar op zijn knieën, sloegen hem met een knuppel in de nek en bonden 
armen en benen aan elkaar vast. Ze gingen er vandoor in drie dure auto’s. 
Aanhoudingen volgden na een wilde achtervolging waarbij door 
… (2) ... een helikopter is ingezet.  
 
… (3) ... van verdachte P. stelt dat het nog maar zeer de vraag is of de 
handelaar tijdens de overval geslagen is. Zij sluit niet uit dat de eigenaar, op  
wat voor manier dan ook, voor de overval of erna een bult en striemen opliep. 
De knuppel waarmee hij zou zijn geslagen, bevat geen sporen van een van  
de vier verdachten, en ook niet van de eigenaar.  
 
naar: TC Tubantia van 11 februari 2010 
 

2p 17 In tekst 9 zijn functionarissen en een instantie die een rol spelen tijdens een 
rechtszitting vervangen door nummers. 

 Welk nummer hoort bij welke functionaris of instantie? 
Kies uit onderstaand rijtje. 

− de advocaat 
− de officier van justitie 
− de politie 
− de rechter 
Doe het zo: neem de onderstaande nummers over en vul het antwoord aan.  
1 = … 
2 = … 
3 = … 
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tekst 10 
 
Fraude 
 
Van alle vormen van … komt fraude het meest voor. Daaronder vallen zaken als 
belastingontduiking, beursfraude, fraude met de boekhouding, bedrijfsspionage, 
maar ook bedrog en diefstal van bedrijfseigendommen. Het aantal 
fraudegevallen in Duitsland steeg in 2006 met 0,5 procent naar 954.000. Een 
derde van alle Duitse ondernemingen met een omzet van minimaal één miljoen, 
heeft er in de afgelopen drie jaar mee te maken gehad. In veel gevallen waren 
hier hoogopgeleiden van de organisatie bij betrokken.  
 
naar: www.briskmagazine.nl van maart 2010 
 

1p 18 Welke vorm van criminaliteit moet op de puntjes in tekst 10 worden ingevuld? 
A veelvoorkomende criminaliteit 
B vermogenscriminaliteit 
C witteboordencriminaliteit 
 
afbeelding 1      
 

 
 

1p 19 Op afbeelding 1 zie je de ingang van een tbs-kliniek. 
Welke personen zal een rechter verwijzen naar zo’n kliniek? 
personen die 
A jonger zijn dan 18 jaar 
B ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard 
C uit noodweer hebben gehandeld 
D uit overmacht hebben gehandeld 
 



  KB-0323-a-11-2-o 11 lees verder ►►►

afbeelding 2       
 

 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p 20 Wie heeft besloten dit bord te plaatsen? 
A de gemeenteraad 
B de Provinciale Staten 
C de Tweede Kamer 
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tekst 11 
 
Minder schoolverlaters zonder diploma 
 
Het aantal jongeren tussen 15 en 25 jaar dat zonder diploma van school gaat, is 
de afgelopen tien jaar afgenomen.  
 
naar: de Volkskrant van 8 april 2010 
 
Lees tekst 11. 

1p 21 De ontwikkeling die genoemd wordt in tekst 11 is gunstig voor het verminderen 
van de jeugdcriminaliteit. 
Bij welke verklaring over het ontstaan van criminaliteit past deze ontwikkeling? 
A Criminaliteit is een gevolg van het gebrek aan maatschappelijke bindingen. 
B Crimineel gedrag wordt aangeleerd in jeugdgroepen. 
C Criminaliteit neemt toe als de pak- en strafkans gering is. 
D Crimineel gedrag is een aangeboren eigenschap. 
 
tekst 12 
 
Het alcoholonderzoek is nauwkeurig geregeld in onder meer het Besluit 
Alcoholonderzoeken. Dit besluit bevat een grote hoeveelheid gedetailleerde 
voorschriften waaraan de politie moet voldoen bij een alcoholonderzoek. 
 
naar: www.verkeersstrafrecht.nl 
 
Lees tekst 12. 

1p 22 Op grond van welk kenmerk van de rechtsstaat is het alcoholonderzoek dat de 
politie verricht nauwkeurig vastgelegd in regels? 
A De burgers moeten beschermd zijn tegen willekeur van de overheid. 
B De rechter is onafhankelijk van de uitvoerende en wetgevende macht. 
C De overheid heeft de taak om te zorgen voor een veilige en leefbare 

samenleving. 
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tekst 13 
 
‘Uw truc is niet gelukt’ 
 
De verdachte, een 28-jarige forse kerel, heeft een eigen klusbedrijf. Hij wordt 
verdacht van oplichting: in september had hij voor zijn werk een speciale tang 
nodig. In de dichtstbijzijnde bouwmarkt bleek die tang behoorlijk duur: maar 
liefst 69 euro. De klusjesman peuterde het prijsje van de tang en plakte er een 
stickertje op van een ander, veel goedkoper product. Nu kostte de tang nog 
maar 4,20 euro.  
“U probeerde zes tientjes te besparen en daar krijgt u nu een strafblad voor. Ik 
vind dit zo dom”, verzuchtte de rechter. “Van iemand met een vrouw en een kind 
zou je meer verantwoordelijkheidsgevoel verwachten.” 
 
naar: Trouw van 22 maart 2010 
 

1p 23 Er zijn verschillende verklaringen voor crimineel gedrag.  
Welke verklaring voor het gedrag van de verdachte is te herkennen in tekst 13? 
A de gelegenheid maakt de dief 
B een slechte opvoeding 
C gebrek aan binding met de samenleving 
D psychische problemen 
 
tekst 14 
 
Criminaliteit is gedaald 
 
In drie jaar tijd is de criminaliteit flink gedaald, evenals het gevoel van 
onveiligheid. Zo blijkt uit de gisteren gepresenteerde Integrale 
Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
Maar volgens onderzoek denkt echter een ruime meerderheid van de bevolking 
dat de misdaad toeneemt.  
 
naar: TC Tubantia van 24 april 2010 
 
Lees tekst 14. 

1p 24 Waardoor ontstaat bij een ruime meerderheid van de bevolking het beeld dat de 
misdaad toeneemt, terwijl de criminaliteit in feite is gedaald? 
Dit komt doordat  
A de burgers zelden politie op straat zien of worden aangehouden. 
B de meerderheid van de burgers slachtoffer is van een misdrijf.  
C veel nieuwsberichten en andere programma’s in de media gaan over 

misdaad. 
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Politiek en beleid 
 
tabel 1 
 
Samenstelling van de gemeenteraad van Ede (2006 - maart 2010) 
 
partij zetels
CDA 8
PvdA 6
ChristenUnie 6
SGP 6
VVD 5
Gemeentebelangen 3
GroenLinks/Progressief Ede 3
D66 1
Fractie F. van Os 1
totaal  39

 
Maak gebruik van tabel 1. 

1p 25 In de gemeenteraad van Ede zitten zowel landelijke partijen als lokale partijen. 
 Hoeveel zetels hebben de landelijke christelijke politieke partijen? 

Noem de partijen en voeg de berekening toe. 
 
afbeelding 3         
 

X

X

X

X

X

X

Mijn probleem gaat over de overheid

Mijn probleem speelde minder dan een jaar geleden

Ik heb al geklaagd bij de overheidsinstantie zelf

Een klacht indienen  Doe de check!

Mijn klacht gaat NIET over de inhoud van wettelijke regels

Mijn klacht gaat NIET over de uitspraak van een rechter

Ik heb geen bezwaar gemaakt of beroep aangetekend bij de desbetreffende instantie

 
 
bron: website van een overheidsinstantie 
 

1p 26 Van welke overheidsinstantie is afbeelding 3 afkomstig? 
A Bureau voor Rechtshulp 
B de Eerste Kamer 
C het college van burgemeester en wethouders 
D Nationale Ombudsman 
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tekst 15 
 
ANWB wil meer invloed op wetsvoorstel over kilometerheffing  
 
ANWB-topman Guido van Woerkom wil met zijn achterban meer macht en 
invloed uitoefenen op minister Eurlings (Verkeer) als het gaat om het 
wetsvoorstel over de kilometerheffing.  
 
naar: De Telegraaf van 15 januari 2010 
 
Lees tekst 15. 

1p 27 Op welke manier kan de ANWB invloed uitoefenen op het wetsvoorstel? 
De ANWB kan 
A amendementen indienen op het wetsvoorstel. 
B een interpellatiedebat met de minister aanvragen. 
C een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman. 
D via acties de publieke opinie beïnvloeden. 
 
tekst 16 
 
De ANBO vraagt vrijwilligers voor lobby voor meer ouderenwoningen 
 
Op dit moment zijn er te weinig geschikte woningen voor 50-plussers. Dit tekort 
neemt de komende jaren alleen maar toe, want het aantal senioren met 
specifieke woonwensen groeit. 
 
naar: www.anbo.nl van 30 juni 2009 
 

1p 28 De ANBO is een belangenorganisatie voor senioren. De ANBO is volgens 
tekst 16 op zoek naar vrijwilligers. 
Wat moeten deze vrijwilligers volgens de ANBO gaan doen? 
A demonstraties organiseren voor meer woningen voor 50-plussers 
B helpen met het bouwen van meer woningen voor 50-plussers 
C in persoonlijke contacten met politici aandringen op het bouwen van meer 

woningen voor 50-plussers 
D zorgen dat er een plek komt waar 50-plussers kunnen rondhangen voor ze 

naar hun woning toegaan 
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tekst 17 
 
GroenLinks-congres tegen referendum 
 
Op het partijcongres van GroenLinks in Utrecht zijn de plannen voor het 
invoeren van een referendum uit het verkiezingsprogramma geschrapt. 
 
naar: nos.nl van zondag 18 april 2010 
 
Lees tekst 17. 

1p 29 Mensen hebben verschillende redenen om tegen een refendum te zijn. 
Wat is een reden tegen het invoeren van een referendum? 
A De leden van de Tweede Kamer krijgen dan minder macht. 
B De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn dan niet meer nodig.  
C Het vergroot de afstand tussen burgers en politici. 
D Politieke partijen krijgen dan minder leden. 
 
afbeelding 4         
 

 
 
Bekijk afbeelding 4. 

1p 30 Welke verkiezingen worden er in Nederland nog meer gehouden?  
verkiezingen voor 
A het college van burgemeester en wethouders 
B de Eerste Kamer 
C de minister-president 
D de Provinciale Staten 
 

1p 31 Wat is een taak van het Europees Parlement? 
Het Europees Parlement 
A beslist mee over wetten en regels die voor alle lidstaten gaan gelden. 
B controleert de regeringen van de lidstaten. 
C komt met wetsvoorstellen en maatregelen die voor alle lidstaten gaan 

gelden. 
D voert wetten en maatregelen van de Europese Unie uit. 
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tekst 18 
 
Wat wil de Partij voor de Dieren? 
 
− een diervriendelijke, duurzame en regionale landbouw 
− stimulering van alternatieven voor dierproeven 
− het einde van het antibiotica misbruik in de veehouderij 
− een verbod op megastallen 
− dat Nederland stopt met overbevissing en vervuiling van zeeën 
− snelle realisatie van een groot, Europees natuurnetwerk 
− zon, wind en waterkracht in plaats van kernenergie, kolencentrales en CO2 

opslag 
 
naar: www.partijvoordedieren.nl van mei 2010 
 

1p 32 Welke politieke stroming is te herkennen in tekst 18? 
A de christendemocratische stroming 
B de ecologische stroming 
C de liberale stroming 
D de sociaaldemocratische stroming 
 
tekst 19 
 
NOVA-journalist en cameraman Iran uitgezet  
 
TEHERAN - Een journalist en een cameraman van het Nederlandse 
actualiteitenprogramma NOVA moeten onmiddellijk Iran verlaten. Zij deden al 
een aantal dagen verslag van de presidentsverkiezingen.  
Het tweetal is zondag aangehouden door de politie in Iran. Hun opnamebanden 
zijn in beslag genomen en hun werkvergunning is per direct ingetrokken. Ze 
werden aangehouden toen zij aan het filmen waren voor het hoofdkwartier van 
Mousavi, de tegenstander van president Ahmadinejad.  
Ahmadinejad beschuldigde zaterdag op de staatstelevisie de westerse media 
van stemmingmakerij en het voeren van een psychologische oorlog tegen de 
Iraanse bevolking.  
 
naar: www.telegraaf.nl van 14 juni 2009 
 
Lees tekst 19. 

1p 33 Iran wordt door Europese landen als een niet-democratisch land beschouwd. 
Waaruit blijkt dit, gezien tekst 19?  
A Burgers hebben geen stemrecht.  
B De president van Iran heeft kritiek op het westen. 
C Er is geen oppositie. 
D Er is geen persvrijheid. 
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tekst 20 
 
Lijsttrekkersdebat op een school 
 
“Er moet een nieuwe sporthal komen! Ga staan als je het eens bent met deze 
stelling!” Het is de eerste oproep, die de gespreksleidster geeft aan het 
lijsttrekkersdebat woensdagmiddag in de aula van een school. Dat debat is het 
vervolg van een presentatie van de diverse politieke partijen in de klassen. ‘Het 
verkiezingsprogramma op school’ is een initiatief van een docent 
maatschappijleer, om zijn leerlingen te betrekken bij de lokale verkiezingen. 
 
 

1p 34 Politieke partijen hebben bepaalde taken. 
Welke taak van politieke partijen herken je in tekst 20? 
Politieke partijen  
A beslissen wie er op de verkiezingslijsten komen. 
B brengen hun ideeën onder de aandacht van de mensen. 
C houden zich bezig met de inrichting van de samenleving. 
D oefenen invloed uit op mensen in politieke functies. 
 

2p 35 Na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 vormden in Utrecht 
GroenLinks, D66 en de PvdA samen het college van burgemeester en 
wethouders. 
 Welke twee beweringen zijn juist? 

Kies twee nummers uit onderstaand rijtje. 
1 De gemeenteraadsleden van deze partijen hebben een college-akkoord 

gesloten. 
2 De gemeenteraadsleden van deze partijen werden lid van het college van 

burgemeester en wethouders. 
3 Deze partijen kozen een nieuwe burgemeester en nieuwe wethouders. 
4 Deze partijen leverden wethouders voor het dagelijks bestuur. 
 
tekst 21 
 
Strijd PvdA - VVD houdt aan 
 
Het duel tussen PvdA en VVD om wie de grootste partij wordt bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 9 juni houdt aan. Uit de politieke barometer van bureau 
Synovate bleek vrijdag dat als er nu verkiezingen zouden zijn, de PvdA net de 
grootste zou zijn met 33 zetels. De VVD volgt echter op de voet met 32 zetels. 
De resultaten van de peiling werden vrijdagavond bekendgemaakt in het tv-
programma NOVA. 
 
naar: TC Tubantia van 14 mei 2010 
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1p 36 Voorafgaand aan de landelijke verkiezingen besteden de media veel aandacht 
aan de politiek.  
Welke functie van de media herken je in tekst 21? 
A aandragen van onderwerpen voor de politieke agenda 
B burgers informeren over wat er in de politiek gebeurt 
C controleren van politici 
D meningsvorming over politieke standpunten 
 

1p 37 Na de verkiezingen van de Tweede Kamer van 9 juni 2010 begint de 
kabinetsformatie. 
Het kabinetsbeleid dat na kabinetsformatie ontstaat, is het resultaat van 
A het overnemen van het verkiezingsprogramma van de partij die de meeste 

stemmen heeft gekregen.  
B het sluiten van compromissen tussen de partijen die het kabinet gaan 

vormen. 
C overleg tussen alle politieke partijen in de Tweede Kamer. 
D overleg tussen de koningin en de fractieleiders van de partijen die het 

kabinet gaan vormen. 
 

1p 38 Politieke partijen kun je indelen van links naar rechts.  
Welke links-rechtsindeling van politieke partijen is een gangbare indeling?  
A D66 - VVD - GroenLinks - PvdA - Partij voor de Dieren - SGP - CDA - PVV - 

SP - ChristenUnie  
B GroenLinks - CDA - D66 - PvdA - Partij voor de Dieren - ChristenUnie - SP - 

PVV - VVD - SGP  
C SP - GroenLinks - PvdA - Partij voor de Dieren - D66 - ChristenUnie - CDA -

VVD - SGP - PVV 
D VVD - CDA - PVV - SGP - GroenLinks - PvdA - Partij voor de Dieren - D66 - 

ChristenUnie - SP  
 

2p 39 De Anne Frankstichting inventariseert jaarlijks de stand van zaken op het gebied 
van rechts-extremisme in Nederland. 

 Noem twee kenmerken van rechts-extremistische partijen. 
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tekst 22 
 
Albayrak: niet meer asielzoekers na Europese uitspraak 
 
DEN HAAG - Het Europese Hof van Justitie oordeelde deze week dat het voor 
vluchtelingen uit oorlogsgebieden “niet noodzakelijk” is om aan te tonen dat zij 
persoonlijk gevaar lopen als zij worden teruggestuurd.  
Het aantal asielzoekers dat een Nederlandse verblijfsvergunning krijgt, zal niet 
aanzienlijk toenemen door deze uitspraak, verwacht staatssecretaris Albayrak 
(Vreemdelingenzaken, PvdA).  
De VVD en PVV zeiden gisteravond tijdens een spoeddebat in de Tweede 
Kamer te vrezen dat migranten nu massaal zullen toestromen. 
 
naar: www.nrc.nl van 20 februari 2009 
 

1p 40 Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 22? 
A controlerende taak 
B taak om verantwoording af te leggen 
C taak om wetsvoorstellen te wijzigen 
D uitvoerende taak 
 
tekst 23 
 
Het jongste raadslid ooit? Achttien jaar en nul dagen 
 
“Het is puur toeval”, zegt Pieter Oskam. Volgende week woensdag 3 maart 
wordt hij 18 jaar, en dit is ook de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. 
Oskam hoopt op zijn verjaardag gekozen te worden tot Nederlands jongste 
raadslid ooit.  
Hij zit sinds zijn vijftiende bij de jongerenafdeling van het CDA in de gemeente 
Zeist. In navolging van zijn partijleider zegt hij: “Ik wil iets doen voor de 
samenleving.” 
 
naar: NRC Handelsblad van 22 februari 2010 
 

1p 41 Welke mogelijkheid die burgers hebben om de politieke besluitvorming te 
beïnvloeden herken je in tekst 23? 
A inschakelen van de media 
B lidmaatschap van een belangengroep 
C lobbyen bij gemeenteraadsleden 
D meedoen in een politieke partij 
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1p 42 Pieter Oskam uit tekst 23 hoopt raadslid te worden. Een raadslid heeft 
verschillende taken. 
Welke beschrijving klopt niet?  
A Een raadslid beslist mee over bijvoorbeeld de bouw van een sporthal. 
B Een raadslid controleert het werk van het college van B & W. 
C Een raadslid helpt mee de plannen van het college van B & W uit te voeren. 
D Een raadslid vertegenwoordigt inwoners van een gemeente. 
 

1p 43 Wat is een hoofdtaak van ambtenaren van de landelijke overheid? 
A Zij adviseren belangengroepen over het overheidsbeleid. 
B Zij adviseren ministers en staatssecretarissen over het overheidsbeleid. 
C Zij beslissen of wetsvoorstellen geschikt zijn om door het parlement 

behandeld te worden.  
D Zij controleren of Kamerleden hun werk goed doen. 
 
tekst 24 
 
CDA wil geen coffeeshops in steden  
 
Het CDA ziet graag dat de coffeeshops in binnensteden helemaal verdwijnen. 
De partij werkt ook aan een eigen wetsvoorstel om de voorbereiding van 
wietteelt strafbaar te stellen. De straffen voor productie van softdrugs moeten 
net zo hoog worden als bij harddrugs, vindt het CDA. Regeringspartij 
ChristenUnie gaat een stap verder en roept op tot een blowverbod op straat. 
 
naar: Algemeen Dagblad van 4 februari 2010 
 

1p 44 Met welke term kunnen de standpunten van de christelijke partijen in tekst 24 
het best worden aangeduid? 
A conservatief 
B eigen verantwoordelijkheid 
C progressief 
D naastenliefde 
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tabel 2 
 
Uitslag Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010 
 

 Tweede Kamer 2010 Tweede Kamer 2006 
  zetels percentages zetels percentages
CDA 21 13.6 % 41 26.5 %
PvdA 30 19.6 % 33 21.2 %
SP 15 9.8 % 25 16.6 %
VVD 31 20.5 % 22 14.7 %
Partij voor de Vrijheid 24 15.5 % 9 5.9 %
GroenLinks 10 6.7 % 7 4.6 %
ChristenUnie 5 3.3 % 6 4.0 %
D66 10 6.9 % 3 2.0 %
Partij voor de Dieren 2 1.3 % 2 1.8 %
SGP 2 1.7 % 2 1.5 %
Trots op Nederland 0 0.6 % - -

 
bron: nos.nl van juni 2010 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 45 Welke meerderheidscoalitie is er mogelijk op grond van de verkiezingsuitslag 
van 9 juni 2010? 
A PvdA, CDA, ChristenUnie 
B PvdA, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren 
C VVD, PvdA, CDA 
D VVD, PVV, SGP 
 

1p 46 Waarom zal het nieuwe kabinet uit meerdere partijen bestaan? 
A Dan hebben politieke partijen veel invloed op het beleid van het kabinet. 
B Dan heeft het kabinet meer macht dan een kabinet dat uit één partij bestaat. 
C Een kabinet moet steunen op een meerderheid in de Tweede Kamer. 
D Het is democratischer als verschillende partijen een kabinet vormen. 
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tekst 25 
 
Actieplan moet voorkomen dat generatie verloren gaat 
 
De stijgende jeugdwerkloosheid baart politici zorgen, van Parijs en Berlijn tot in 
Den Haag. “Voorkomen moet worden dat net als in de jaren tachtig een verloren 
generatie ontstaat van langdurig werklozen, die niet meer aan de slag komt 
zodra de economie aantrekt”, zegt ondernemer Hans de Boer. Hij geldt in 
Nederland als de ‘banendokter’. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, 
PvdA) heeft Hans de Boer gevraagd om met een actieplan te komen om de 
jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Vandaag presenteerde hij in Den Haag het 
actieplan aan haar. 
 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009 
 

1p 47 Overheidsbeleid komt in verschillende fasen tot stand.  
Over welke fase van het politieke besluitvormingsproces gaat tekst 25? 
A fase 1: uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke problemen 
B fase 2: bedenken van oplossingen voor politieke problemen 
C fase 3: beslissen over problemen 
D fase 4: het uitvoeren van besluiten 
 
tekst 26 
 
De Europese Commissie over werkloosheid 
 
Deskundigen vrezen dat na de zomer de jeugdwerkloosheid sterk zal toenemen. 
De Europese Commissie schat de situatie in Nederland iets optimistischer in. 
Maar in heel Europa verwacht de Commissie een forse stijging van de 
werkloosheid tot gemiddeld 11,5 procent in 2010. 
 
naar: NRC Handelsblad van 13 mei 2009 
 

1p 48 Uit tekst 26 blijkt dat de Europese Commissie zich ook zorgen maakt over de 
werkloosheid. 
Vanuit welk doel van de Europese Unie houdt de Europese Commissie zich 
bezig met de werkloosheid in de lidstaten? 
A het beschermen van de stabiliteit van de euro 
B het garanderen van politieke rechten van de EU-burgers 
C het verbeteren van stabiliteit en veiligheid 
D het verhogen van de welvaart in de lidstaten 
 

1p 49 Welke uitspraak over de Europese Commissie is juist? 
De Europese Commissie 
A bestaat uit ministers van alle afzonderlijke lidstaten van de Europese Unie. 
B is het hoogste besluitvormende orgaan van de Europese Unie.  
C komt met voorstellen voor nieuwe wetten. 
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