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

 
Politiek en beleid 

 
tekst 1 
 
Tegen windmolens 
 
Bewoners van het Gelderse dorp Epse hebben woensdagavond massaal 
verzet getoond tegen het plan om twee windmolens te bouwen. De 
verantwoordelijke wethouder kreeg veel kritiek. 
Verschillende aanwezigen kondigden aan bezwaren in te dienen tegen het 
bestemmingsplan waarover de gemeenteraad in januari een besluit moet 
nemen. Als het nodig is, zullen zij naar de Raad van State stappen om het 
plan tegen te houden. 
 
naar: de Stentor van 31 oktober 2012 
 

1p 1 Burgers hebben verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op 
de politieke besluitvorming. 
Welke mogelijkheid van burgers om invloed uit te oefenen is te herkennen 
in tekst 1? 
A het deelnemen aan een referendum 
B het laten horen van een mening tijdens een hoorzitting 
C het lobbyen 
D het uitoefenen van stemrecht 
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2p 2 Hieronder staan een paar punten uit het regeerakkoord van november 
2012 tussen de PvdA en VVD. 
 Geef van elk punt aan of dit beter past bij de uitgangspunten van de 

PvdA of van de VVD. 
 PvdA VVD
1 Er zal meer belasting worden betaald door mensen met 

hogere inkomens. 
  

2 Financiering van zorg wordt in hoofdzaak 
inkomensafhankelijk. Wie meer verdient, gaat meer 
betalen. 

  

3 Er wordt minder geld uitgegeven aan 
ontwikkelingshulp. 

  

4 De inburgeringscursus voor asielzoekers wordt betaald 
door de overheid.  

  

 
tekst 2   
 
AH-klanten opgelet: ‘Langloop’- bonus op kreupele kip 
 
Albert Heijn heeft nu een hele kip in de aanbieding, te herkennen aan de 
term ‘langloop’- bonus. 
Het gaat hier om plofkip, een dier dat soms amper meer kon lopen. 
Ons advies: laat deze aanbieding liggen en kies voor een kip die wél lang 
kon lopen. Let hierbij op het EKO of Beter Leven kenmerk. Meer 
informatie op www.wakkerdier.nl. 
 

 
 
bron: www.boeddhistischdagblad.nl van 8 november 2012 
 
Lees tekst 2. 

1p 3 Op welke manier probeert Wakker Dier de verkoop van plofkippen te 
voorkomen? 
Wakker Dier  
A demonstreert bij filialen van de supermarkt. 
B overlegt in adviesorganen. 
C roept op tot het bewust kopen van kip. 
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tekst 3 
 
Verzet tegen megawinkel Dongen 
 
De gemeente Oosterhout wil niet hebben dat de gemeente Dongen 
meewerkt aan de enorme uitbreiding van een bouwmarkt op het 
Dongense industrieterrein. 
De bouwmarkt wil uitbreiden van 6.000 naar 20.000 vierkante meter. In 
een brief aan het Dongense college zeggen burgemeester en wethouders 
van Oosterhout dat de uitbreiding van de winkel 'grote negatieve gevolgen 
zal hebben voor de tuincentra en bouwmarkten in zowel Oosterhout als 
Dongen'.  
 
naar: Brabants Dagblad van 6 december 2012 
 

1p 4 Wie of wat bepaalt uiteindelijk of de bouwmarkt uit tekst 3 mag 
uitbreiden? 
A de burgemeester van Dongen 
B de gemeenteraad van Dongen 
C de gemeenteraad van Oosterhout 
D het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout 
 
afbeelding 1   
 
Verkiezingen voor Europa, 4 juni 2009 
 

 
 
bron: www.sevendays.nl van 4 juni 2009 
 
Bekijk afbeelding 1. 

1p 5 Wie werden er gekozen tijdens deze verkiezingen? 
A de leden van de Europese Commissie 
B de leden van de Tweede Kamer 
C de leden van het Europees Parlement 
D de leden van de Europese Ministerraad 
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Zie afbeelding 1. 
1p 6 In Nederland werd in 2012 de Anti Europa Partij opgericht. 

Wanneer kreeg/krijgt deze partij de gelegenheid om zetels te behalen in 
het gekozen bestuursorgaan van Europa? 
A in 2013 
B in 2014 
C in 2015 
D in 2016 
 

1p 7 Bij de Tweede Kamer verkiezingen van september 2012 deed de Anti 
Europa Partij mee. 
 Noem één anti-Europa reden waarom iemand op deze partij gestemd 

zou kunnen hebben. 
 
Een anti-Europa reden is  ...........................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
 
afbeelding 2     
 

 
 
bron: www.dewereldmorgen.be van september 2010 
 
Bekijk afbeelding 2. 

1p 8 In sommige landen is actievoeren wel een misdrijf. 
Waarom is in Nederland actievoeren geen misdrijf? 
Het is geen misdrijf, omdat we in een 
A democratie leven waarin we geen grondrechten hebben. 
B democratie leven waarin we grondrechten hebben. 
C dictatuur leven waarin we geen grondrechten hebben. 
D dictatuur leven waarin we grondrechten hebben. 
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tekst 4 
 
LAKS 
 
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is een organisatie van, 
voor en door scholieren. Het LAKS organiseert verschillende activiteiten, 
informeert en vertegenwoordigt scholieren. Het LAKS heeft over alles wat 
met voortgezet onderwijs te maken heeft een mening. Namens alle 
scholieren. En zo niet, dan kun jij die maken. Het LAKS, dat ben jij! 
 
naar: www.laks.nl van januari 2013 
 

1p 9 Wat voor soort vereniging is het LAKS uit tekst 4? 
A een belangengroep  
B een politieke jongerenpartij 
C een politieke partij  
D een tijdelijke actiegroep 
 
afbeelding 3   
 

 
 
naar: nieuwsbrief van een politieke partij, september 2012 
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1p 10 Afbeelding 3 is een verkiezingsposter van een politieke partij voor de 
Tweede Kamerverkiezingen van september 2012. De partij gaat uit van de 
Bijbel als leidraad voor hun politieke handelen. 
De naam van de politieke partij is weggehaald. 
Welke partij stond op de poster? 
A de ChristenUnie 
B de PvdA 
C de PVV 
D de VVD 
 
tekst 5 
 
Het staatshoofd van Finland is de president, die via een volksstemming 
voor een termijn van zes jaar wordt gekozen. De wetgeving wordt 
behandeld door het eenkamerparlement waarvan de 200 leden gekozen 
worden voor een termijn van vier jaar. Alle Finnen die minstens 18 jaar 
oud zijn kunnen stemmen. Het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het 
land is het kabinet dat aan het parlement verantwoording schuldig is. 
 
naar: users.telenet.be van januari 2013 
 
Lees tekst 5. 

1p 11 Welke staatsvorm heeft Finland? 
A een dictatuur 
B een monarchie 
C een republiek 
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tabel 1 
 
Stemgedrag jongeren in procenten 
 

SP 15 

PVV 11 

VVD 10 

PvdA 7 

D66 5 

CDA 5 

weet niet 16 

stemt niet 15 

 
bron: de Volkskrant van 25 augustus 2012 
 
Bekijk tabel 1. 

1p 12 In september 2012 waren er Tweede Kamerverkiezingen. De Volkskrant 
vroeg jongeren in augustus naar de partij waar ze op zouden stemmen. 
Op welke politieke stroming waren de jongeren op 25 augustus 2012 van 
plan waren het minst te stemmen? 
A op de christendemocratische stroming 
B op de liberale stroming 
C op de sociaaldemocratische stroming 
 

1p 13 Hoe wordt iemand minister-president van Nederland? 
Hij/zij wordt 
A aangewezen door de Koning. 
B benoemd door het parlement. 
C direct gekozen door de burgers. 
D meestal aangewezen door de grootste regeringspartij. 
 

1p 14 Nederland is een parlementaire democratie. 
Welk kenmerk past niet bij een parlementaire democratie? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De politieke macht ligt bij het parlement. 
C De regering beslist of een wet wordt aangenomen. 
D Er zijn vrije en geheime verkiezingen. 
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tekst 6 
 
Tegen benoeming van Dijsselbloem 
 
Oppositiepartijen PVV en SP zijn tegen de mogelijke kandidatuur van 
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA) als voorzitter van de 
eurogroep. Beide partijen vrezen dat Dijsselbloem zich als voorzitter in 
Brussel niet meer goed kan inzetten voor de belangen van Nederland. 
Beide … denken dat Nederland invloed op het eurobeleid gaat verliezen. 
De PVV zal dinsdag een Kamerdebat met premier Mark Rutte (VVD) en 
met Dijsselbloem aanvragen. 
 
naar: Elsevier van 9 januari 2013 
 

1p 15 Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 6? 
A actiegroepen 
B coalitiepartijen 
C fracties 
D rechtse partijen 
 

1p 16 Welke taak van de Kamer is te herkennen in tekst 6? 
A de controlerende taak 
B de hulpverlenende taak 
C de wetgevende taak 
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tabel 2 
 
Samenstelling van de gemeenteraad van Heumen 
 

partij aantal zetels

PvdA/GroenLinks 5

Democraten Gemeente Heumen 4

CDA 3

VVD 3

Samen Verder 2

 
naar: www.heumen.nl van 10 januari 2013 
 
Bekijk tabel 2. 

1p 17 Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit 
vertegenwoordigers van PvdA/GroenLinks, Democraten Gemeente 
Heumen en de VVD. Ze leveren elk één wethouder. 
Stel dat de VVD uit het college wil stappen. 
 Kunnen de overgebleven partijen dan samen verder? 
 
Ja, omdat  ..................................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 
of 
 
Nee, omdat  ...............................................................................................  
 
 ..................................................................................................................  
 

1p 18 Op Eerste Kerstdag houdt Koning Willem-Alexander een kersttoespraak.  
Wie is verantwoordelijk voor de uitspraken in de kersttoespraak van de 
Koning? 
A de ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
B de Koning zelf 
C de minister-president en de ministers 
D het Nederlandse parlement 
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tekst 7 
 
Den Haag 
 
Regio Twente staat niet op zichzelf. Voor veel zaken is zij afhankelijk van 
politieke besluitvorming in Den Haag. Om hier zo goed mogelijk op in te 
spelen is namens Twente een … actief in Den Haag. De … probeert zo 
goed mogelijk de belangen van Twente in Den Haag te bespreken. 
 
naar: www.regiotwente.nl van 10 januari 2013 
 

1p 19 Welk begrip moet worden ingevuld op de puntjes in tekst 7? 
A activist  
B lobbyist 
C terrorist 
 

1p 20 In Roemenië werd in juni 2012 aan de burgers gevraagd of hun president 
moest aftreden. Er kon met ja of nee geantwoord worden. 
Hoe noem je deze vorm van invloed door burgers? 
A een buitenparlementaire actie 
B een compromis 
C een referendum 
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afbeelding 4    
 

 
 
bron: groningenvvd.nl van 10 juli 2012  
 

1p 21 In september 2012 waren er Tweede Kamer verkiezingen. Op 
afbeelding 4 zie je de titel van het liberale verkiezingsprogramma. 
Lijsttrekker Mark Rutte kreeg het programma aangeboden op het 
verkiezingscongres van de VVD. In de Volkskrant stond een foto van Mark 
Rutte met het programma in zijn handen. 
Wat stond er boven de foto in de krant? 
A 24 miljard bezuinigen tot 2017 om de schatkist op orde te krijgen 
B Christelijk geloof blijft basis van het VVD-verkiezingsprogramma 
C Rol van de overheid moet fors groter worden 
 
 

Criminaliteit en rechtsstaat 

 
tekst 8 
 
Beloning 
 
Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 5.000 euro uit voor tips in 
verband met de mishandeling van een 84-jarige man tijdens de rellen in 
Haren. 
De man raakte zwaargewond nadat hij op 21 september bij zijn woning 
met een stoeptegel werd neergeslagen.  
 
naar: www.rtvnoord.nl van 31 oktober 2012 
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1p 22 In het overheidsbeleid ten aanzien van criminaliteit kunnen verschillende 
soorten beleid worden onderscheiden. 
Bij welk soort beleid past de beloning door het Openbaar Ministerie uit 
tekst 8 ? 
A gevangenisbeleid 
B opsporingsbeleid  
C preventief beleid 
D repressief beleid 
 
tekst 9 
 
'Anti-misdaadchip in kentekenplaat' 
 
Alle Nederlandse kentekenplaten moeten een chip krijgen. Dit om 
ontduiking van de motorrijtuigenbelasting en tanken zonder te betalen bij 
de pomp tegen te gaan. Dat staat in een advies van de RAI Vereniging.  
 
naar: de Volkskrant van 26 mei 2012 
 

1p 23 Bij welk beleid van de overheid past het voorstel uit tekst 9? 
A HALT-beleid 
B preventief beleid 
C repressief beleid 
D verkeersveiligheidsbeleid 
 
Zie tekst 9. 

2p 24 Hieronder staat een aantal vormen van criminaliteit. 
1 fraude 
2 vandalisme 
3 zware criminaliteit 
4 computercriminaliteit 
5 diefstal 
 Welke twee vormen van criminaliteit wil men door middel van de chip 

tegengaan? 
Kies twee nummers uit het bovenstaande rijtje. 

 
nummer …… en nummer …… 
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tekst 10 
 
Man aangehouden na dood vriendin  
 
De politie heeft in een huis in Landgraaf een dode vrouw gevonden. Haar 
51-jarige vriend is aangehouden. Dat maakte de politie bekend. De man 
kwam zelf naar het politiebureau om te vertellen dat hij zijn vriendin om 
het leven had gebracht. Agenten vonden het lichaam van de vrouw 
vervolgens in zijn huis. 
 
naar: De Telegraaf van 7 januari 2013 
 

1p 25 Wat is de eerste stap in het onderzoek uit tekst 10? 
A De man wordt vrijgelaten, want de doodsoorzaak is nog niet bekend.  
B De verdachte heeft bekend en wordt voor 15 jaar opgesloten in een 

gevangenis. 
C Er komt een rechter bij om te bepalen wanneer de verdachte moet 

voorkomen. 
D Er wordt proces-verbaal opgemaakt. 
 
Zie tekst 10. 

2p 26 Geef bij elk recht aan of de verdachte er wel of geen recht op heeft. 
 
 wel niet 
1 recht op een advocaat   

2 zwijgrecht   

3 recht op seponeren    

4 recht om te weigeren DNA af te staan   
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tekst 11    
 
Kerstgroep wordt opgeslagen 
 

 
Noodgedwongen verblijven de beelden van de kerststal van een 
buurtvereniging in Groesbeek dit jaar in een container. De container wordt 
’s avonds afgesloten. Vorig jaar werd de kerstgroep, die altijd veel bekijks 
heeft van kinderen uit de buurt, slachtoffer van vandalen.  
 
naar: de Volkskrant van 22 december 2012 
 

1p 27 Er zijn twee soorten gevolgen van criminaliteit: materiële en immateriële.  
Welk gevolg van criminaliteit is te herkennen in tekst 11? 
A Materiële schade, want er zijn spullen vernield.  
B Materiële schade, want de mensen van de buurtvereniging zijn bang 

dat het nog een keer gebeurt.  
C Immateriële schade, want het plaatsen van een container kost veel 

geld. 
D Immateriële schade, want de vernielde beelden waren heel kostbaar. 
 

1p 28 Wat voor soort criminaliteit is te herkennen in tekst 11? 
A fraude 
B georganiseerde criminaliteit 
C veelvoorkomende criminaliteit 
D zware criminaliteit 
 

1p 29 De buurtvereniging uit tekst 11 heeft een maatregel genomen. 
 Is de genomen maatregel preventief of repressief? 

Verklaar je keuze. 
 
De genomen maatregel is  .........................................................................  
 
want  ..........................................................................................................  
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tekst 12 
 
Voetbalhooligan aangepakt 
 
Een van de voetbalhooligans die in Zwolle grote vernielingen aanrichtte, 
is door de rechter veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. 
De advocaat meende dat alleen de schade aan een busje op de 
verdachte kon worden verhaald. De rechter dacht daar anders over, 
omdat de man een grote bijdrage heeft geleverd aan het 
supportersgeweld.  
 
naar: de Stentor van 2 november 2012 
 

1p 30 De rechter kan, als hij een verdachte schuldig vindt, uit drie groepen 
straffen kiezen om tot een veroordeling te komen.  
Uit welke groep straffen heeft de rechter uit tekst 12 gekozen? 
A de bijkomende straffen 
B de hoofdstraffen 
C de maatregelen 
 
tekst 13 
 
Plofkraak van geldautomaat in Dongen  
 
Een ontploffing bij een geldautomaat in Dongen heeft in de nacht van 
woensdag op donderdag vooral schade veroorzaakt. De hele voorgevel 
van het bankgebouw is vernield, meldde de politie donderdagochtend. De 
geldautomaat bleef echter gesloten, waardoor de daders geen geld 
hebben kunnen meenemen. 
De politie heeft onder meer met een politiehelikopter jacht gemaakt op de 
daders, maar arrestaties zijn niet verricht. 
 
naar: De Telegraaf van 22 november 2012  
 

1p 31 Wie geeft er leiding aan het onderzoek uit tekst 13? 
 
 ..................................................................................................................  
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3p 32 Boven een artikel in het Brabants Dagblad van 2 januari 2013 stond de 
kop “Schutter beroept zich op noodweer”. 
Als de schutter voor moet komen, blijkt tijdens de behandeling van zijn 
zaak dat hij inderdaad uit noodweer heeft geschoten.  
 Welke van de hier onderstaande uitspraken zijn dan juist? 

Kies drie nummers uit het rijtje. 
1 Dan is de schutter niet strafbaar. 
2 Dan heeft de schutter geschoten uit zelfverdediging. 
3 Dan zag de schutter door het slechte weer op dat moment niet op wie 

hij schoot. 
4 Dan heeft de rechter beslist dat het inderdaad noodweer was. 
5 Dan kan de schutter maximaal een taakstraf krijgen. 
6 Dan kan de schutter er niets aan doen, het was overmacht. 
 
nummer …… , nummer …… en nummer …… 
 
tekst 14 
 
Vijf oliebollenbakkers strafbaar 
 
De oliebollen van vijf kramen zijn zo slecht, dat het volgens de 
samenstellers van de jaarlijkse test van het Algemeen Dagblad (AD) 
strafbaar is om die te verkopen. In de oliebollen zitten te veel schadelijke 
stoffen. Dit is een economisch delict. De verkopers krijgen daarom een 0 
als cijfer.  
Het AD heeft in de test geen goed woord over voor de vijf: “Een kraam 
waar een weldenkend mens met een grote boog omheen loopt” en 
“Etterende gezwelletjes vol vies vet die bij het eten openbarsten. Heeft 
niets meer met oliebol te maken.” 
 
naar: www.edestad.nl van 28 december 2012 
 

1p 33 Wat bedoelt de schrijver van tekst 14 met ‘strafbaar’? 
A Een ongeschreven regel en een fatsoensnorm zijn overtreden en dat 

moet bestraft worden. 
B Een rechtsregel is overtreden en dat moet wettelijk aangepakt worden. 
C Het verkopen van dergelijke slechte oliebollen mag niet, omdat ze 

onvoldoende op een oliebol lijken. 
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tekst 15 
 
Hogere straf voor moord op echtgenote  
 
Een 66-jarige man is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf 
van acht jaar voor de moord op zijn vrouw.  
Volgens … (1) … is bewezen dat de man het slachtoffer met 
voorbedachte rade om het leven heeft gebracht. … (2) … in Middelburg 
legde de man eerder vier jaar celstraf op. 
 
naar: www.rechtspraak.nl van 19 september 2012 
 

1p 34 Welke rechterlijke instanties moeten worden ingevuld op de puntjes in 
tekst 15? 
A (1) de Hoge Raad en (2) het gerechtshof 
B (1) de officier van justitie en (2) de kantonrechter 
C (1) de rechtbank en (2) de officier van justitie 
D (1) het gerechtshof en (2) de rechtbank 
 

1p 35 Straffen en maatregelen die aan wetsovertreders worden opgelegd 
hebben verschillende doelen. 
 Met welke doelen worden taakstraffen opgelegd? 

Noem één doel. 
 
 ..................................................................................................................  
 
 
tekst 16 
 
Jeugdbende opgepakt 
 
De politie in Utrecht heeft vijf jongens aangehouden op verdenking van 
een reeks inbraken en vernielingen. Volgens de politie waren de jongens 
belangrijke figuren in een bende die al langere tijd overlast veroorzaakt. 
 
naar: RTV-Utrecht van 24 april 2012 
 

1p 36 De verdachten uit tekst 16 moeten voor de kinderrechter verschijnen. 
Welke uitspraak over de groepsleden in tekst 16 is juist? 
A De groepsleden zijn 11 jaar of jonger. 
B De leden van de groep zijn allemaal 18 jaar of jonger.  
C De leden van de groep zijn niet jonger dan 12 en niet ouder dan 17 

jaar. 
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2p 37 Er is veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van vandalisme. 
 Geef bij elke factor aan of dit wel of niet een mogelijke oorzaak van 

vandalisme is. 
 
 wel niet 
1 verveling   

2 spijbelgedrag   

3 verantwoordelijkheid dragen op het werk   

4 status in een groep   

 
1p 38 Welk van onderstaande begrippen hoort niet in het rijtje thuis? 

Kies één nummer uit onderstaand rijtje. 
1 pleidooi 
2 aanklacht 
3 arrestatie 
4 verhoor van getuigen door een advocaat 
5 uitspraak 
6 laatste woord 
 
nummer …… 
 
tekst 17 
 
Wetsvoorstel 
 
Voor criminele jongeren tussen de 15 en 23 jaar moet een aparte wet 
gaan gelden. De ministerraad heeft vrijdag besloten met een wetsvoorstel 
te komen. Het nieuwe strafrecht is een aanscherping van het huidige 
jeugdstrafrecht. De maximale gevangenisstraf gaat omhoog van twee 
naar vier jaar. Zware zeden- of geweldsmisdrijven mogen niet meer met 
een taakstraf worden bestraft.  
 
naar: de Volkskrant van 7 juli 2012 
 

1p 39 Welk uitgangspunt van beleid is te herkennen in het wetsvoorstel in 
tekst 17? 
A De reclassering moet zich intensiever met jongeren bezighouden. 
B Er moeten meer HALT-straffen worden uitgedeeld. 
C Met preventie kun je terugvallen in de misdaad verminderen. 
D Repressie is een oplossing om de samenleving veiliger te maken. 
 
 
 

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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