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Tijdvak 1 

 

 maatschappijleer 2 CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 41 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
 

tijdvak 2
datum

Naam kandidaat _______________________________  Kandidaatnummer ______________

Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje  
 

 
 
 
 

tijdvak 2
woensdag 18 juni

9.00 - 10.30 uur
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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. 
Coalitiepartij D66 zegde de steun aan het kabinet op, omdat zij niet langer 
vertrouwen heeft in VVD-minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en 
Integratie. Een groot deel van de Tweede Kamer dringt nu aan op vervroegde 
verkiezingen. CDA en VVD willen echter een minderheidskabinet vormen, dat 
doorregeert met gelegenheidssteun van andere partijen.  
De kabinetscrisis ontstond toen de D66-fractie voor een motie van afkeuring 
tegen Verdonk stemde die door GroenLinks was ingediend. De VVD-minister is 
volgens de motie ‘onzorgvuldig’ te werk gegaan bij het onderzoek naar de 
nationaliteit van Hirsi Ali. 
 
bron: de Volkskrant van 30 juni 2006 
 

1p 1 Wat voor partij was D66 volgens tekst 1? 
A D66 was een linkse partij. 
B D66 was een oppositiepartij. 
C D66 was een rechtse partij. 
D D66 was een regeringspartij. 
 

1p 2 Premier Balkenende biedt in tekst 1 koningin Beatrix het ontslag aan van het 
kabinet. 
Waarom aan haar? 
A Zij bepaalt wie er in de nieuwe regering zitten. 
B Zij is de voorzitter van de Tweede Kamer. 
C Zij is het staatshoofd.  
D Zij maakt deel uit van het Huis van Oranje. 
 

A 
B 
C 
D 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3)X
X

A 
B 
C 
D 

 (1) 
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1p 3 VVD en CDA kregen hun zin.  
Welke twee politieke stromingen zaten in dat nieuwe minderheidskabinet? 
A de christen-democratische en liberale 
B de liberale en sociaal-democratische 
C de sociaal-democratische en de christen-democratische 
 

1p 4 De Tweede Kamer heeft verschillende taken. 
Welke taak van de Tweede Kamer herken je in tekst 1? 
A de controlerende taak 
B de uitvoerende taak 
C de wetgevende taak 
 
tekst 2 
 
Wilders: belasting lager, straf omhoog 
 
Tweede Kamerlid Geert Wilders gaat voor de PVV (Partij voor de Vrijheid) 
campagne voeren met als belangrijke punten lagere belastingen, hogere straffen 
en een immigratiestop. 
Volgens het verkiezingsprogramma moet Nederland vechten voor het ‘behoud 
van de eigen identiteit’ en een ‘terugkeer van het fatsoen in de samenleving’. 
 
bron: NRC Handelsblad van 21 augustus 2006 
 
Lees tekst 2. 

1p 5 Wat voor soort partij is de PVV? 
A een linkse partij 
B een midden partij 
C een rechtse partij 
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Verkiezing Wit-Rusland 
oneerlijk verlopen 

Papier versnipperaar  
stembus 

cartoon 1 
 

 
 
bron: Lectrr: Wit-Rusland van 17 maart 2006 
 
Bekijk cartoon 1. 

1p 6 Mensen die de ‘verkiezingen’ in Wit-Rusland volgden, kwamen tot de conclusie 
dat alleen de partij van de president kon winnen. Andere partijen mochten 
nauwelijks meedoen.  
Waar is Wit-Rusland een voorbeeld van? 
A een democratie 
B een dictatuur 
C een monarchie 
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Ik ben gekozen in de 
gemeenteraad 

Gefeliciteerd! 

Voor de PvdA of 
GroenLinks?

Ik zit bij de VVD! 

Zie ik eruit alsof ik bij 
dat linkse tuig hoor? 

Sorry hoor. 

tekst 3 
 
Over de Dierenbescherming 
 
De Dierenbescherming is met een achterban van 200.000 mensen 
(leden, donateurs en vrijwilligers), 93 afdelingen en circa 100 asielen waarmee 
we nauw samenwerken, de grootste organisatie in Nederland die opkomt voor 
alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en 
proefdieren. Bijvoorbeeld door de bio-industrie aan de kaak te stellen. 
 
bron: www.dierenbescherming.nl 
 
Lees tekst 3. 

2p 7 Je hebt verschillende organisaties/verenigingen in Nederland. 
Hieronder volgen drie mogelijkheden. 
1 een vriendenclub 
2 een belangenvereniging 
3 een politieke partij 

 Wat voor soort organisatie/vereniging is de Dierenbescherming.   
Geef een kenmerk van een dergelijke organisatie/vereniging. 
Doe het zo: 
De Dierenbescherming is een............................................................................  
 
en een kenmerk is  ...........................................................................................  
 
........................................................................................................................  
 
cartoon 2 
 

 
Dame links: Ik ben gekozen        Dirk rechts: Voor de PvdA            Dame links: Zie ik eruit alsof  
in de Gemeenteraad.                  of Groen Links?                            ik bij dat linkse tuig hoor? 
                                                                                                                                                  
Dirk rechts: Gefeliciteerd!           Dame links: Ik zit bij de VVD!        Dirk rechts: Sorry hoor. 
 
bron: de Volkskrant van 22 maart 2006 
 

1p 8 De dame links is gekozen in de gemeenteraad. (zie cartoon 2) 
Bij welke politieke stroming wil deze dame niet horen? 
A de christen-democratische stroming 
B de rechts-extremistische stroming 
C de sociaal-democratische stroming 
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tekst 4 
 
Vroege vogels voor paleis Noordeinde 
 
DEN HAAG - Het Noordeinde in Den Haag begint dinsdag even na tien uur al 
aardig vol te raken. 
Ongeveer honderd Oranjefans hebben zich verzameld voor het paleis. Ze zijn 
met oranje paraplu's en plastic regenjacks bewapend tegen de incidentele 
stortbui. De gratis koffie die een oranje 'nepkoningin' uitdeelt, vindt gretig aftrek 
en wordt natuurlijk geschonken in oranje bekertjes. 
 
bron: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

1p 9 Herken je bij de Oranjefans uit tekst 4 een kenmerk van een actiegroep? 
A Ja, want ze behoren tot een pressiegroep. 
B Ja, want ze houden een openlijke actie. 
C Nee, want hun demonstratie wordt niet door een vakbond georganiseerd. 
D Nee, want ze komen om de koningin te zien. 
 
tekst 5                                                                               
 
Vrouwen balen van man met Hawaï-bloesje 
 
AMSTERDAM - Mannen in kleding van goedkope stof 
met foute prints (John de Wolf-bloesjes/hawaï/batik) 
blijven vrouwen in hoge mate ergeren. 
Dat blijkt uit een onderzoek onder duizend vrouwen op 
de website Shopgirl.nl, dat dinsdag werd 
gepresenteerd.  
Het webadres stelde een top tien samen van 
mannelijke kledingkeuzes die vrouwen onbegrijpelijk 
vinden. De foute prints staan daarin op de eerste 
plaats. 

 

bron: De Telegraaf van 7 november 2006 
 

1p 10 In tekst 5 is duidelijk sprake van een probleem, maar het is geen politiek 
probleem. 

 Waarom is er geen sprake van een politiek probleem? 
Doe het zo: 
Nee, er is geen sprake van een politiek probleem, want ....................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
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tekst 6  
 

Traditionele rijtoer Gouden Koets 
 
In Den Haag hebben vele duizenden belangstellenden de rijtoer van de koningin 
bekeken. Koningin Beatrix reed in de Gouden Koets van Paleis Noordeinde naar 
het Binnenhof.  
In de gerestaureerde Ridderzaal las ze vervolgens zoals gebruikelijk de 
Troonrede voor. 
 
Het Ere-Escorte Cavalerie begeleidde de koningin dit jaar voor de 35ste keer. 
De eenheid bestaat uit ruim 50 ruiters, waaronder officieren, onder-officieren en 
huzaren en een standaardwacht. 
 
Vanwege het wisselvallige weer waren veel belangstellenden gekleed in een 
oranje regenjas. Een ‘nep-koningin’ deelde oranje bekertjes koffie uit. 
 
bron: NOS-teletekst van 19 september 2006 
 
Lees tekst 6. 

1p 11 Wat staat er in de Troonrede te lezen? 
A De mening van de koningin over wat zij belangrijk vindt voor Nederland. 
B De plannen van de regering voor de volgende kabinetsperiode. 
C De uitslagen van onderzoeken die onder de bevolking zijn gehouden. 
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tabel 1: Tweede Kamerverkiezingen 2006 
 

Definitieve uitslag 

 TK’06 TK’03 ’06 - ‘03

Zetels 150 150  

CDA 41 44 - 3

PvdA 33 42 -9

VVD 22 28 -6

SP 25 9 16

Fortuyn 0 8 -8

GroenLinks 7 8 -1

D66 3 6 -3

CU 6 3 3

SGP 2 2 0

PvdD 2 0 2

GW/PVV 9 0 9

 
bron: www.teletekst.nos.nl van 23 november 2006 
 
*PvdD= Partij van de Dieren 
*GW/PVV= Geert Wilders/Partij voor de Vrijheid 
 

1p 12 In tabel 1 zie je de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 
2006. 
Welke conclusie naar aanleiding van deze uitslag is juist? 
A De christen-democratische partijen hebben gewonnen. 
B De liberale partijen hebben gewonnen. 
C De meest linkse partij en de meest rechtse partij hebben gewonnen. 
D De sociaal-democratische partijen hebben gewonnen. 
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Lid van de VVD, jij ?!? 

Als ze na de verkiezingen een 
beroep op me willen doen, is 
het handiger als ik al lid ben. 

cartoon 3 
 

 
 
bron: www2.intermediair.nl/pathuis 
 
In de Nederlandse politiek is het gebruikelijk dat je lid bent van een politieke  
partij om in de Tweede Kamer of in het kabinet te komen. 

1p 13 Welke taak van een politieke partij herken je in cartoon 3? 
A Het leveren van mensen voor politieke functies. 
B Het afwegen van wensen die leven in de samenleving. 
C Het maken van een partijprogramma om de kiezers te laten zien wat zij 

willen. 
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voedselbank 

Wist je dat we er qua 
koopkracht iets op vooruit zijn 
gegaan? 

cartoon 4 
 

 
 
bron: Maarten Wolterink, http://home.filternet.nl 
 
Bekijk cartoon 4. 

1p 14 Voedselbanken in Nederland. Sommige politieke partijen vinden het een 
schande dat dit in ons land kan voorkomen. Een partij stelt dat de regering 
hiervoor verantwoordelijk is, omdat het minimuminkomen veel te laag is. 
Welke politieke partij vindt dat er gezorgd moet worden voor een hoger 
minimuminkomen? 
A de SP 
B de VVD 
C het CDA 
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Verboden op het 
gras te lopen 

cartoon 5 
 

 
 
bron: www.argus-online.nl 
 
Bekijk cartoon 5. 

1p 15 Sommige mensen ergeren zich enorm aan de vele regels die er in onze 
samenleving zijn. 
Welke politieke partij is de grootste voorstander om allerlei, volgens die partij, 
overbodige regels af te schaffen? 
A de PvdA 
B de SP 
C de VVD 
D het CDA 
 

2p 16 De Europese Unie heeft op vele terreinen grote invloed, onder andere op 
sociaal-economisch en op sociaal-cultureel terrein. 
Hieronder volgen vier voorbeelden van invloed: 
a de rechten van de consument worden beschermd 
b het recht van de Europese burgers om vrij te reizen 
c het goedkoper maken van het mobiel bellen in en naar het buitenland 
d het naleven van de mensenrechten 
 

 Zet de juiste letter op de goede plaats in de twee onderstaande schema’s. 
sociaal-economisch terrein sociaal-cultureel terrein 
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foto 1 
 

 
 
bron: www.htmfoto.net 
 

1p 17 Op foto 1 zie je de parlementsgebouwen in Den Haag. 
Waaruit bestaat het Nederlandse parlement? 
A de Eerste en Tweede Kamer 
B de Eerste Kamer en de Hoge Raad 
C de Tweede Kamer en de Hoge Raad 
D het kabinet en de Tweede Kamer 
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Criminaliteit en rechtsstaat 
 
tabel 2 
 

 
 
 
 
Geweld in Enschede 

bedreiging 

gijzeling/ 
vrijheidsbenem

ing 

m
ishandeling 

m
oord en doodslag  

overval 

straatroof 

w
apenbezit 

Binnenstad (centrum) 29 0 100 0 2 7 6

Binnenstad (rest) 44 2 67 0 5 21 12

Tattersal 2 0 0 0 0 0 0

Transburg 6 0 2 1 0 0 0

Bothof 0 0 2 0 0 1 0

Velve 16 0 20 0 0 1 0

Restgebied (buurt 2) 4 1 20 0 2 0 0

Laares 5 0 15 0 0 0 0

Ribbelt 1 0 10 0 0 0 0

 
bron: Algemeen Dagblad-misdaadmeter van 2005 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 18 De gemeenteraad van Enschede wil camera’s gaan plaatsen om de burgers een 
veiliger gevoel te geven en om de politie beter haar werk te kunnen laten doen. 
Het College van Burgemeester en Wethouders wil in één wijk gaan 
proefdraaien. 
In welke wijk kan de gemeente de camera’s het best plaatsen als men vooral 
straatroof en mishandeling wil aanpakken? 
A wijk binnenstad (centrum) 
B wijk binnenstad (rest) 
C wijk restgebied (buurt 2) 
D wijk Velve 
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tekst 7 
 
Vrouw aangehouden na opsteken middelvinger 
 
BREDA - Een 50-jarige vrouw uit Breda is opgepakt toen ze op de 
Vismarktstraat haar middelvinger had opgestoken naar twee agenten. 
De vrouw maakte het gebaar nadat de agenten haar erop hadden gewezen dat 
ze met een glas wijn over straat liep. Op het bureau ontkende zij de belediging. 
Ondanks de ontkenning maakte de politie proces-verbaal op tegen haar.  
Na verhoor is zij in de loop van de ochtend heengezonden. 
 
bron: De Telegraaf van 17 juli 2006 
 

1p 19 Waarvan zal de vrouw uit tekst 7 beschuldigd worden? 
A van het overtreden van een ongeschreven regel 
B van het plegen van een misdrijf 
C van het plegen van een overtreding 
 
tekst 8 
 
Internationale drugsbende opgerold 
 
DUISBURG - De Nederlandse en Duitse politie hebben met de arrestatie van 
twee Nederlanders, twee Duitsers en een Belg een bende opgerold die zich 
bezig hield met de handel in harddrugs. 
Dat meldde het Openbaar Ministerie in het Duitse Duisburg maandag. Bij 
invallen in panden in Duitsland en Nederland nam de politie in totaal honderd 
kilo amfetamine en xtc-tabletten in beslag. Ook werd een grote hoeveelheid 
cocaïne in de woningen van de verdachten aangetroffen. 
De verdachten zijn twee Nederlanders van 38 en 43 jaar, een 63-jarige 
handelaar uit Duisburg (Duitsland), een 79-jaar oude Belg en een 56-jaar oude 
Duitser. De laatste twee wonen in Nederland. 
Het vijftal werd afgelopen zondag in de boeien geslagen. 
 
bron: De Telegraaf van 5 september 2006 
 

1p 20 Er zijn verschillende soorten criminaliteit. 
Welke vorm van criminaliteit herken je in tekst 8? 
A georganiseerde criminaliteit 
B vandalisme 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
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tekst 9 
 
Rotterdamse lokt mannen in de val als meisje van veertien 
 
Politie onderzoekt pedofielenjaagster 
 
ROTTERDAM - De politie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de 
praktijken van een Rotterdamse vrouw en haar website www.stopkindersexnu.nl. 
Bij het korps Rotterdam-Rijnmond is een aantal meldingen binnengekomen van 
mensen uit heel Nederland die valselijk worden beschuldigd van pedofilie.  
De klagers eisen dat de politie de zaak onderzoekt. 
 
bron: De Telegraaf van 7 november 2006 
 
Lees tekst 9. 

1p 21 De praktijken van de Rotterdamse vrouw zijn waarschijnlijk in strijd met de 
regels zoals die gelden in onze rechtsstaat. Vandaar dat de politie haar 
onderzoek is gestart. 
Waar zal het onderzoek van de politie zich op richten? 
Dat richt zich op 
A de georganiseerde misdaad. 
B haar terroristische activiteiten. 
C het voor eigen aanklager spelen van de Rotterdamse. 
D het zich schuldig maken aan witteboordencriminaliteit. 
 

2p 22 Er zijn verschillende soorten straffen. Eén daarvan is de hoofdstraf. 
 Zijn de volgende vier straffen wel of geen hoofdstraffen? 

1 geldboete          wel/geen 
2 intrekking rijbewijs        wel/geen 
3 taakstraf          wel/geen 
4 gevangenisstraf        wel/geen 
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Het begin was 
wel lekker assertief. 

cartoon 6 
 

 
bron: Algemeen Dagblad van 20 november 2006 
 

1p 23 De jongen uit cartoon 6 overtreedt iets, maar wat overtreedt hij nu eigenlijk? 
A een geschreven regel 
B een groepsnorm 
C een ongeschreven regel 
 
tekst 10 
 
Nieuwe wetgeving per 1 januari 2007 
 
Verdachten van misdrijven kunnen in de raadkamer met behulp van video 
worden gehoord (ook wel telehoren genoemd). Dit is het gevolg van een nieuwe 
wet die op 1 januari 2007 in werking treedt. 
 
bron: www.minjus.nl/actueel 
 
Lees tekst 10. 

1p 24 Nieuwe wetgeving komt niet zomaar tot stand. 
Wie of wat stelt in Nederland een nieuwe wet vast? 
A de Hoge Raad 
B de minister-president 
C het Openbaar Ministerie 
D het parlement 
 

1p 25 De politie heeft iemand aangehouden die verdacht wordt van het maken van een 
overtreding. 
Er wordt besloten dat de zaak voor de rechter komt. 
Voor welke rechtbank wordt de zaak behandeld? 
A de afdeling kanton van de rechtbank 
B de rechtbank 
C het Gerechtshof 
D de Hoge Raad 
 

S I N G L E  
Raap dat eens 

gauw op! Doe het 
zelf mens! 
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Doorbraak goudse kaas op internet 

Zit je weer blote kazen te kijken op 
www.goudakaas.nl??? 

Slik… 
Betrapt!

cartoon 7 
 

 
 
bron: www.peterboersma.nl 
 
Bekijk cartoon 7. 

1p 26 Het verspreiden van (kinder)pornografie via het internet is een strafbaar feit. 
De politie probeert achter de verspreiders en gebruikers te komen om ze te 
kunnen vervolgen. 
Wat voort soort criminaliteit is het verspreiden van (kinder)pornografie via het 
internet? 
A heling  
B internationale criminaliteit 
C veelvoorkomende- of kleine criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
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tekst 11 
 
Onschuld 
 
Vier stamoudsten hebben mannen in hun dorp verplicht een ring te pakken uit 
een pot met kokende olie, om op die manier hun onschuld te bewijzen. Daarmee 
wilden de stamoudsten ontdekken wie 1500 kilogram rijst had gestolen die was 
bedoeld voor een plaatselijke school. 
De stamoudsten ontdekten de diefstal een week geleden en slaagden er niet in 
de dieven te vinden. Daarom moesten alle 150 mannen in het dorp de 
middeleeuwse proef ondergaan. 
 
naar: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

2p 27 Uit tekst 11 blijkt dat niet overal ter wereld op dezelfde manier als in Nederland 
iemand schuldig of onschuldig wordt bevonden. 

 Schrijf naar aanleiding van de tekst twee verschillen op tussen de 
Nederlandse rechtsspraak en die uit tekst 11. 

Doe het zo: 
Verschil 1 ............................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
Verschil 2 ............................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................  
 

1p 28 Criminaliteit is een groot probleem voor de samenleving. Er is dan ook veel 
onderzoek naar gedaan. Een groep die zich volgens onderzoek veel schuldig 
maakt aan crimineel gedrag zijn jongeren van 16 tot 23 jaar. Verder onderzoek 
laat zien dat bij het ouder worden crimineel gedrag sterk afneemt. 
Wat is de belangrijkste reden waarom op latere leeftijd crimineel gedrag 
afneemt? 
Jongeren worden ouder en 
A gaan dan meer om met hun vrienden. 
B gaan dan meer deelnemen aan scholing. 
C gaan dan meer verantwoordelijkheid krijgen. 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 800045-2-719o 19 lees verder ►►►

tekst 12 
 
Geweld rond Haags Holland Spoor gedaald 
 
DEN HAAG - De proef waarbij de politie fouilleeracties uitvoert rond station 
Holland Spoor in Den Haag is succesvol. Het aantal incidenten met geweld rond 
het station daalde in de eerste helft van 2006 sterk. Burgemeester  
Wim Deetman wil daarom dat de proef een vervolg krijgt, zo maakte een 
woordvoerder van de gemeente vrijdag bekend. Met name het aantal 
mishandelingen daalde sterk. Op 30 november buigt de gemeenteraad zich over 
het voorstel van Deetman. Later dit jaar beslist de raad of de proef opnieuw voor 
een half jaar gehouden mag worden. 
 
bron: De Telegraaf van 27 oktober 2006 
 

1p 29 Welk soort beleidsmaatregel herken je in tekst 12? 
A het proberen te voorkomen van crimineel gedrag 
B het oppakken van criminelen 
C het uitvoeren van vervolgingsbeleid 
 
tekst 13 
 
Taakstraf en begeleiding voor vechtende meisjes 
 
Eén van de vier meisjes die zich op 8 maart 2006 in het centrum van Mijdrecht 
schuldig maakte aan mishandeling van twee andere meisjes, heeft op de zitting 
van 29 mei een taakstraf gekregen van twintig uur.  
 
bron: www.om.nl/jeugdcriminaliteit van 13 juni 2006 
 

1p 30 Wat is het belangrijkste doel van de taakstraf uit tekst 13? 
A afschrikking, zodat andere meisjes dit niet ook gaan doen 
B heropvoeding van dit veroordeelde meisje 
C het beveiligen van de maatschappij tegen een gevaarlijk meisje 
D vergelding voor het slachtoffer 
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tekst 14 
 
Overval op geldloper in Amsterdam 
 
AMSTERDAM - Op het drukke Leidseplein in Amsterdam is woensdagmiddag 
een geldloper overvallen. Vermoedelijk twee daders bedreigden de geldloper in 
de buurt van zijn geldwagen, die bij een filiaal van ABN Amro stond geparkeerd. 
De daders reden op een scooter weg in de richting van de Vijzelstraat, aldus 
een woordvoerder van de politie. Er vielen geen gewonden. De overvallers 
gingen er met een onbekende buit vandoor. 
 
bron: De Telegraaf van 23 november 2006 
 

1p 31 Criminaliteit heeft verschillende gevolgen voor de samenleving. 
Van welke gevolgen zal het slachtoffer uit tekst 14 vooral last kunnen krijgen? 
A immateriële gevolgen 
B materiële en immateriële gevolgen 
C materiële gevolgen 
 
tekst 15 
 
Hekserij 
 
GUWAHATI - In de Indiase deelstaat Assam zijn zaterdag vijf leden van een 
gezin vermoord door dorpelingen die hen beschuldigden van hekserij. De daders 
droegen de stoffelijke overschotten van de onthoofde slachtoffers naar het 
politiebureau, zo liet een lokale politieagent weten. 
De 60-jarige Amir Munda, een traditionele genezer in de plaats Biswanath 
Charali, werd samen met zijn twee zonen en twee dochters aangevallen door 
een boze menigte.  
Dit gebeurde nadat een volksgericht hen schuldig had verklaard aan het 
verspreiden van een mysterieuze ziekte die de afgelopen weken verscheidene 
slachtoffers in het dorp heeft geëist. 
 
bron: www.plein.nl van 19 maart 2006 
 
tekst 16 
 
Het laatste heksenproces in Nederland 
 
Wanneer precies het laatste heksenproces heeft gespeeld is niet duidelijk.  
Na 1610 stopte de Republiek met gerechtelijke heksenvervolging. Het ging bij 
het proces in 1610 om een onbekende Schiedamse vrouw die niet meer naar de 
pijnbank werd verwezen om een bekentenis af te dwingen. Jacob Cats dichtte 
op dit voorval: 
‘Nadat het Hof dit vonnis had gegeven 
Scheen alle toverij als uit het land gedreven’ 
 
naar: www.volkscultuur.nl van 5 januari 2006 
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2p 32 Criminaliteit is een tijd- en plaatsgebonden begrip. In tekst 15 en 16 gaat het 
over hekserij. 

 Leg uit dat hekserij een voorbeeld is van zowel plaats- als tijdgebonden 
criminaliteit. 

Doe het zo: 
Hekserij is plaatsgebonden criminaliteit, want ...................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
en het is tijdgebonden criminaliteit, want ............................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
tekst 17 
 
Meidenbende opgepakt na vijftig winkeldiefstallen 
 
DELFZIJL - Een groep van 21 meisjes is aangehouden voor vijftig 
winkeldiefstallen in Delfzijl. De meiden die tussen 12 en 18 jaar zijn, zouden de 
winkeldiefstallen uit spanning en sensatie hebben gepleegd. De diefstallen 
gebeurden tussen november vorig jaar en augustus 2006. Dat meldt de politie.  
Twintig verdachten wonen in Delfzijl en één in Appingedam. Drie verdachten 
hadden al een strafblad. Uit onderzoek is volgens de politie gebleken dat er 
geen leiders in de meidengroep waren.  
 
bron: www.nu.nl van 19 september 2006 
 

1p 33 Een berichtje over criminaliteit staat vaak genoeg in de krant, maar zo één als in 
tekst 17 lees je niet zo vaak. 
Wat is er tamelijk bijzonder aan het bericht? 
A De reden van de winkeldiefstallen is vreemd, alleen uit armoede wordt 

gestolen. 
B Het betreft allemaal meisjes, terwijl jongens meestal meer in aanraking met 

de politie komen. 
C Het betreft de leeftijden van de meisjes in de groep, want criminaliteit in 

deze leeftijdsgroep komt weinig voor. 
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tekst 18 
 
Levenslang voor 16-jarige Britse jongen 
 
LONDEN - Een 16-jarige Britse jongen is maandag tot levenslang veroordeeld 
omdat hij een 11-jarige jongen heeft vermoord. Michael Hamer doodde Joseph 
Geeling omdat die niet inging op zijn voorstellen van seksuele aard. 
Hamer sloeg Geeling en stak hem neer. Vervolgens dumpte hij zijn slachtoffer in 
een park in de buurt van Manchester. De moord op de gehandicapte jongen 
wekte nogal wat beroering. 
 
naar: www.nu.nl van 16 oktober 2006 
 

1p 34 In theorie is de straf die de 16-jarige in tekst 18 heeft gekregen in Nederland ook 
mogelijk. 
Wanneer is dat het geval? 
A Als de minderjarige blijft ontkennen de moord gepleegd te hebben. 
B Als de minister van justitie hiervoor persoonlijk toestemming geeft. 
C Als de ouders van het slachtoffer die straf eisen. 
D Als een minderjarige wordt veroordeeld volgens het volwassenenrecht. 
 
tekst 19 
 
Leeglopen... 
 
Een 33-jarige wildplasser uit Dordrecht had er misschien beter aan gedaan als 
hij woensdagmorgen vroeg gewoon een toilet had gezocht. De man plaste tegen 
een boom op de Kfar–Savaweg in Rijswijk en werd daarbij betrapt door 
surveillerende politieagenten.  
 
naar: De Telegraaf van 18 oktober 2006 
 

1p 35 Welke conclusie naar aanleiding van tekst 19 is het beste? 
De wildplasser 
A heeft een overtreding begaan. 
B heeft meerdere overtredingen begaan. 
C heeft een misdrijf begaan. 
 
tekst 20 
 
……………… is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die 
iemand anders toebehoren. Over het algemeen gaat het om kwajongensstreken 
als het omgooien van vuilnisbakken, het bekladden van muren (graffiti), het in 
brand steken van afval en papier en het bekrassen van auto's. Het betreft vaak 
kinderachtig of puberaal gedrag uit verveling en kan wijzen op gebrek aan 
intelligentie, fantasie of fatsoen. 
 
bron: www.wikipedia.org 
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Het herhaaldelijk overtreden van 
(verkeers)regels kan inbeslagname van je 

scooter/bromfiets tot gevolg hebben! 

GAS TERUG!
Denk aan de veiligheid van jezelf en 

van anderen. 

Cool op je scooter!!  
Cool in het verkeer!! 

1p 36 Tekst 20 komt letterlijk uit de online Wikipedia-encyclopedie. 
Welk begrip moet op het stippellijntje in tekst 20 worden ingevuld? 
A georganiseerde misdaad 
B vandalisme 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D witteboordencriminaliteit 
 
poster 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bron: Politie Gelderland Midden 
 

1p 37 Deze poster is een initiatief van de politiekorpsen uit Gelderland en het 
Openbaar Ministerie. 
Welke twee soorten beleid herken je in de poster? 
A opsporingsbeleid en preventief beleid 
B preventief- en repressief beleid 
C repressief beleid en vervolgingsbeleid 
D vervolgingsbeleid en opsporingsbeleid 
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tabel 3: gevoel van onveiligheid 
 

Onderwerpen 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Mannen 

Voelt zich wel eens onveilig - - 16,6 15,7 17,3 19,9 18,3 16,7

Bang alleen thuis 6,0 5,3 6,2 5,7 6,3 6,2 4,3 5,3

Angst bij het opendoen 37,7 35,9 38,9 38,6 40,5 40,5 40,3 44,9

Onveilige plekken in de buurt 12,0 11,7 15,3 14,9 15,0 16,5 15,8 15,9

Aanpassing uitgaansgedrag 8,2 9,5 10,3 8,8 8,6 7,1 8,9 7,5

Grote kans op inbraak 8,3 7,7 6,2 5,4 5,7 5,4 5,1 4,8

Vrouwen 

Voelt zich wel eens onveilig - - 27,0 25,8 27,6 30,9 29,0 26,8

Bang alleen thuis 33,0 32,9 35,2 35,6 33,3 31,0 31,0 28,4

Angst bij het opendoen 74,0 73,6 76,6 74,6 75,2 75,6 75,6 78,0

Onveilige plekken in de buurt 36,0 33,6 47,9 44,6 45,5 43,5 43,5 43,1

Aanpassing uitgaansgedrag 22,7 21,2 26,0 22,0 21,1 20,1 20,1 17,0

Grote kans op inbraak 10,3 9,5 6,8 5,9 6,2 5,9 5,9 5,3

 
bron: Centraal Bureau voor de Statistiek van 5 december 2006 
 

1p 38 Welke conclusie naar aanleiding van tabel 3 is juist? 
A De kans op een inbraak is toegenomen. 
B Het gevoel van onveiligheid is in de loop der jaren toegenomen. 
C Vrouwen voelen zich onveiliger dan mannen. 
 
tekst 21 
 
Rijbewijs kwijt 
 
BEILEN - Vrijdagnacht controleerden agenten op de Snikke in Beilen een  
19-jarige automobilist uit Westerbork. Bij de blaastest scoorde hij 0.93 promille. 
Voor een beginnend bestuurder is dit een reden om het rijbewijs in te nemen.  
 
bron: Westerborker Courant van 24 januari 2007 
 

1p 39 Een van de uitgangspunten in het rechtssysteem is dat ‘iedereen de wet behoort 
te kennen’. 
Die wetten staan niet allemaal in het zelfde wetboek, maar in verschillende. 
In welk wetboek staat het delict uit tekst 21? 
A de Opiumwet 
B de Wegenverkeerswet 
C de Wet Economische Delicten 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 800045-2-719o 25 lees verder ►►►

tekst 22 
 
Celstraffen voor kidnap Melchers 
 
Twee mannen die vorig jaar september betrokken waren bij de ontvoering van 
Claudia Melchers zijn donderdag in Amsterdam veroordeeld. De één kreeg zes 
jaar onvoorwaardelijk, de ander drie jaar waarvan één jaar voorwaardelijk. 
Tegen de verminderd toerekeningsvatbare Patricio W. had het Openbaar 
Ministerie vorige maand vier jaar onvoorwaardelijk geëist. Als gevolg van het 
lagere vonnis - drie jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk - komt W.  
volgend jaar vrij. 
 
naar: de Volkskrant van 10 november 2006 
 

1p 40 Hoe lang moet Patricio W. uit tekst 22 in totaal doorbrengen in de gevangenis? 
A 1 jaar 
B 2 jaar 
C 3 jaar 
 

2p 41 Criminaliteit kent vele vormen en wordt ook niet altijd gepleegd door dezelfde 
groep. 

 Noem twee vormen van criminaliteit die vooral door jongeren worden 
gepleegd. 

Doe het zo: 
 
1 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 
2 .......................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................ 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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