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 Meerkeuzevragen 

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
MASSAMEDIA 
 
tekst 1 
 

Waar kijken jongeren naar? 
De toptien in 2002 (kijkdichtheid 13 – 19 jaar) 
1. GTST, RTL 4 (10,5 %) 
2. Kees & Co, RTL 4 (7%) 
3. Samsam, Yorin (6,5 %) 
4. Laat ze maar lachen, RTL 4 (6%) 
5. Kopspijkers, Ned. 3 (5,5%) 
6. IC, RTL 4 (5,5%) 
7. Studio Sport, Ned. 2 (5%) 
8. Dragonball Z, Yorin (4,5%) 
9. Charmed, Net 5 (4,5%) 
10. Soundmixshow, RTL 4 (4,5%)

 
bron: Dienst Kijk- en Luisteronderzoek 
 

1p  1 Naar welke soort zenders keken jongeren in 2002 het meest? 
A commerciële zenders 
B lokale zenders 
C publieke zenders 
 
tekst 2 
 

Lenferink brengt nieuws met een knipoog 
 
In de vroege avond is het tijd voor nieuws met een knipoog, de kleine actualiteit 
en de zin en onzin van het leven. Jan Lenferink brengt de actualiteit van 
vandaag, gisteren en morgen op zijn geheel eigen wijze. Samen met zijn 
gasten brengt Jan details uit het nieuws en het leven. De talkshow ‘Louter 
Lenferink’ is bedoeld voor iedereen die van vrolijke televisie houdt.

 
bron: Metro van 9 september 2002 
 

2p  2  Welke twee functies van de massamedia vervult het programma ‘Louter Lenferink’? 
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tekst 3 
 

Het zou niet meer mogelijk moeten zijn dat de Britse premier Blair de 
bevoegdheid heeft, op een moment dat het hem uitkomt, drie journalisten van 
de Britse staatsomroep BBC te ontslaan.

 
naar: Nederlands Dagblad van 21 november 2002 
 

1p  3 In Nederland is de situatie zoals in tekst 3 niet mogelijk. De regering kan bijvoorbeeld niet 
de journalisten van het NOS-journaal ontslaan. 
Waarom kan de Nederlandse regering geen journalisten van de NOS ontslaan? 
A In de grondwet is de persvrijheid gegarandeerd.  
B De overheid bemoeit zich niet met de publieke omroep. 
C De overheid moet volgens de grondwet de pluriformiteit in de media bevorderen.  
 
tekst 4 
 

De totale oplage van de Nederlandse dagbladen was in 2000 4,4 miljoen tegen 
4,1 miljoen in 1973. De grootste krant is nog altijd De Telegraaf met een oplage 
van 808.000 stuks. Op verre afstand volgen het Algemeen Dagblad (354.000) 
en de Volkskrant (343.000). Het zijn alle drie ochtendkranten. Bij de 
avondbladen blijft NRC Handelsblad de grootste met een oplage van 271.000. 

 
naar: Weekkrant van 21 mei 2001 
 

1p  4 Welk type ochtendkrant wordt het meest gelezen volgens tekst 4? 
A kwaliteitskranten 
B populaire kranten 
C regionale kranten 
D zondagskranten 
 
tekst 5 
 

Commissariaat: fusies verbieden 
 
Het Commissariaat voor de Media moet fusies tussen krantenbedrijven kunnen 
verbieden als de informatievoorziening te veel in de handen van één bedrijf 
komt. Dat voorstel gaat PvdA-Tweede-Kamerlid Marja Wagenaar maandag 
doen tijdens het mediadebat: “Als … afneemt is dat de dood voor een 
democratie.”

 
bron: Algemeen Dagblad van 21 november 2001 
 

1p  5 Wat moet op de puntjes van tekst 5 worden ingevuld? 
A de pluriformiteit 
B het aantal abonnees 
C het aantal advertenties 
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tekst 6 
 

Verdiweek bij de Avro 
 
Honderd jaar geleden, op 27 januari 1901, stierf de Italiaanse componist Verdi. 
Daarom houdt de AVRO van 20 t/m 28 januari de Week van Verdi. In die week 
herhaalt de omroep onder andere de tv-registratie van de opera ‘La Traviata’. 
Ook het NPS-programma Opera Live zendt op 27 januari en 10 februari twee 
opera’s van Verdi uit.

 
bron: http://omroep.nl 
 

2p  6  Noem twee redenen waarom bovengenoemde uitzendingen over de componist Verdi 
door publieke omroeporganisaties (AVRO en NPS) zijn uitgezonden en niet door 
commerciële zenders. 

 
1p  7 Publieke omroepen hebben een bepaalde doelgroep. De VPRO heeft een andere 

doelgroep dan de AVRO. 
Welke doelgroep heeft de VPRO? 
A een hoogopgeleid, progressief denkend publiek 
B een zo breed mogelijk publiek 
C jongeren tot 25 jaar 
D mensen met een levensbeschouwelijke achtergrond 
 
tekst 7 
 

Voor het eerst minder reclamegeld 
 
AMSTERDAM - Vorig jaar is in Nederland voor het eerst minder geld 
uitgegeven aan reclame. In 2001 werd 5 miljard euro uitgegeven aan reclame. 
Het jaar daarvoor was dat nog 100 miljoen meer. Vooral de dagbladen leverden 
fors in, maar ook op radio en televisie werd minder geadverteerd. De daling is 
veroorzaakt door de economische terugval, het ontbreken van een groot 
sporttoernooi en het instorten van de ICT-branche.

 
bron: de Volkskrant van 13 juli 2002 
 

1p  8 Welke doelstelling van dagbladen komt het eerst in gevaar door minder reclamegeld? 
A het garanderen van de persvrijheid 
B het leveren van objectief nieuws 
C het zorgen voor winst 
 

2p  9 Evenals de dagbladen moeten ook de televisie en de radio tegenwoordig flink wat 
adverteerders missen. Op radio en televisie wordt een onderscheid gemaakt tussen 
commerciële en publieke omroepen. 

 Welke soort omroep (commerciële of publieke omroep) zal het minst last hebben als 
het aantal adverteerders daalt? Leg ook uit waarom. 
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tekst 8 
 

KRO TOONT GEDEELTE ONTBLOTE BORST VAN MARIA. 
 
De KRO gooit het roer radicaal om. Een nu al omstreden publiciteitscampagne 
waarin de duivel, homofielen en een Heilige Maagd Maria met een ontblote 
borst de hoofdrol spelen, moet de omroep uitstraling geven.

 
bron: De Telegraaf van 2 november 2000 
 

1p  10 De reclamecampagne van de KRO in 2000 en 2001 was vanwege haar achtergrond 
opzienbarend. 
Wat voor een achtergrond heeft de KRO? 
A een algemene achtergrond 
B een protestants-christelijke achtergrond 
C een rooms-katholieke achtergrond 
D een sociaal-democratische achtergrond  
 

1p  11 Niet al het nieuws krijgt even veel aandacht. Zo is er veel meer aandacht in de 
Nederlandse pers voor de verkiezingen van de nieuwe Tweede Kamer dan voor de 
parlementsverkiezingen in het Afrikaanse land Botswana. 

 Noem een selectiecriterium dat hierbij een rol speelt. 
 
tekst 9 
 

Singh Varma eist miljoenen van TROS 
 
Tara Singh Varma daagt de TROS voor de rechter. Het kamerlid van 
GroenLinks eist miljoenen guldens omdat zij zegt door de uitzending van het 
programma Opgelicht voor het leven te zijn geruïneerd. Singh Varma, die in 
mei de Tweede Kamer verliet omdat ze aan een dodelijke ziekte zou lijden, 
vindt dat de programmamakers ‘roekeloos en sensatiebelust’ te werk zijn 
gegaan.

 
naar: de Volkskrant van 10 september 2001 
 

2p  12  Zijn onderstaande uitspraken juist of onjuist? 
1 De programmamakers zijn bij het maken van het programma Opgelicht uitgegaan van 

de belangstelling van een groot publiek. 
2 De inhoud van het programma Opgelicht is volgens Singh Varma subjectief.  
Doe het zo:  
Uitspraak 1 is … 
Uitspraak 2 is … 
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tekst 10 
 

Onze buitenlanders 
 
Als het om buitenlanders gaat, schuwt de reclame geen enkel cliché. 
Voorbeelden van clichés zijn: De Belgische kok is dik en heeft een weelderige 
woordkeuze. Fransen houden van het leven en zijn vaderlandslievend. Italianen 
zijn gepassioneerd en maken goedmoedig ruzie. En de Engelsen, die zijn 
beleefd en brutaal tegelijk.

  
bron: www.ster.nl 
 

1p  13 Hoe worden de voorbeelden van clichés (éénzijdig beelden) in tekst 10 ook genoemd? 
A discriminatie 
B rolpatronen 
C stereotypen 
D vooroordelen 
 
tekst 11 
 

Bob jij of bob ik? 
 
Je zult maar echt Bob heten. Dan denkt straks het hele café dat jij iedereen wel 
even thuis brengt. Vanaf nu is Bob namelijk de officiële naam van degene die 
nuchter blijft, zodat hij de rest veilig naar huis kan rijden. 
Nu weten we het goed gemaakt met je, Bob. Wij van het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat gaan er alles aan doen om duidelijk te maken dat iedereen een 
keer de Bob kan zijn. Dus ook als je Marc, Danny, Martin, Saskia of Tineke 
heet. Daarom verschijnen er t.v. spotjes. En grote attentieborden langs de weg. 
En een site (www.bobjijofbobik.nl). En nog veel meer. Zodat iedereen je 
begrijpt als je voor het drinken vraagt: Bob jij of Bob ik? Zo, weer een beetje 
gerustgesteld, Bob?

 
bron: Metro, 14 december 2001 
 

1p  14 Tekst 11 is een advertentie van de overheid. 
De media spelen een rol op verschillende terreinen. 
Welk terrein is van toepassing op de inhoud van tekst 11 en waarom? 
A Cultuuroverdracht, omdat de overheidscampagne ‘Bob jij of bob ik’ de waarden en 

normen van mensen wil veranderen.  
B Democratische besluitvorming, omdat de overheid door middel van voorlichting het 

publiek wil informeren. 
C Vrijetijdsbesteding, omdat de t.v. spotjes en de attentieborden langs de weg vooral de 

functie hebben van verstrooiing. 
 

1p  15 Technologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor de massamedia. 
 Welk gevolg herken je in tekst 11? 
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2p  16 De Bobcampagne kan men beschouwen als een voorbeeld van massacommunicatie. 
 Noem twee kenmerken van massacommunicatie die ook gelden voor de 

Bobcampagne.  
 
tekst 12 
 

Georgina heeft een elfje op haar rug 
 
Tijdens haar laatste bezoek aan haar vriend Daniel in New York, heeft 
Georgina Verbaan een tattoo op haar onderrug laten zetten. Aan Starnews.nl 
onthult de actrice: “Dit wilde ik al zolang. Ik ben al heel lang gek van elfjes en 
heb daar ook hele mooie boeken van.” 
Voorlopig wil Georgina de tattoo voor haar zelf houden. “Ik heb hem wel aan 
vrienden laten zien, maar ik moet hem nog insmeren. Wie weet binnenkort. Ik 
ben heel erg blij met het resultaat. Dit zit voor altijd op je lichaam, dus moet je 
er goed over nadenken. Maar ik heb er absoluut geen spijt van. Alsof het er al 
jaren zit.”

 
bron: Sp!ts van 27 juni 2003 
 

2p  17  Welke krant zou tekst 12 ook kunnen plaatsen? 
Kies uit: De Telegraaf en de Volkskrant 

   Welk soort blad zou tekst 12 ook kunnen plaatsen? 
Kies uit: gossipblad en opinieblad 
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foto 1 en tekst 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De meest bloeddorstige media ter wereld 
 
De Britten mogen dan het woord 'gentleman' hebben uitgevonden, hun 
schandaalpers is de meest nietsontziende en intolerante ter wereld … 
… Ze grijpen naar steeds grovere middelen. Lijdende voorwerpen zijn 
beroemdheden uit politiek, popmuziek, televisie en royalty …

 
bron: de Volkskrant van 23 november 2003 
 

1p  18 Door welk belang(en) laat deze ‘schandaalpers’ zich meer dan andere media leiden? 
A belang van objectieve berichtgeving  
B commerciële belangen 
C ideële belangen 
D politieke belangen 
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tekst 14 
 

Een uitvergroting van de realiteit 
 
Vanavond is de 2500ste aflevering van ‘Goede Tijden Slechte tijden’. De eerste 
Nederlandse soap trekt ook na 12,5 jaar nog dagelijks twee miljoen kijkers. Het 
succes van ‘een stripverhaal op televisie’.  
 
Onderzoekers kennen de serie een grote maatschappelijke waarde toe. “Uit 
onderzoeken blijkt dat kijkers niet alleen over de personages praten, maar ook 
de vergelijking trekken met hun eigen leven. Wat zou ik in zo’n situatie doen? 
Vroeger vertelde de kerk hoe je met elkaar moet omgaan en nu de soap.” 
’GTST’ is plat en duidelijk. Mensen vinden ‘Goede Tijden’ vooral lekker 
ontspannend: wie heeft met wie een relatie? Volgens de makers zijn ‘emoties 
en conflicten eeuwigdurend en altijd interessant om naar te kijken’. Op dus naar 
de volgende 2500 afleveringen.

 
naar: Trouw van 28 maart 2003 
 

1p  19 Welke theorie van de invloed van de massamedia is volgens de tekst vooral van 
toepassing op het programma ‘Goede Tijden Slechte tijden’?  
A De injectienaaldtheorie, want deze theorie zegt dat mensen klakkeloos overnemen 

wat de media presenteren.  
B De selectieve-perceptie theorie, want deze theorie beweert dat mensen alleen dingen 

oppikken waarvoor ze open staan. 
C De theorie van de media als betekenisverlener, want deze theorie zegt onder andere 

dat mensen van de media iets leren. 
 

1p  20 “Soapseries geven een vertekend beeld van de werkelijkheid.” 
 Leg uit waarom een soapserie als ‘Goede Tijden Slechte Tijden’ niet overeenkomt 

met de werkelijkheid.  
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POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 15 
 

Programma 
 
Als laatste van de grote partijen heeft deze partij deze week zijn nieuwe 
verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het stuk ademt een sfeer die aansluit bij 
een warm kloppend hart voor het gezin als hoeksteen van de samenleving. 
Ook andere elementen in het programma weerspiegelen de positie van de 
partij, zoals een grotere verantwoordelijkheid voor burgers en hun 
maatschappelijke verbanden.

 
bron: Algemeen Dagblad van 1 november 2001 
 

1p  21 Welke partij wordt bedoeld in tekst 15? 
A CDA 
B D66 
C PvdA 
D VVD 
 
tekst 16 
 

Ambtenaar: Ruimte voor nieuw beleid uiterst klein 
 
Het beleid van het nieuwe kabinet moet gericht zijn op lagere lasten voor het 
bedrijfsleven. Dat is de strekking van het traditionele nieuwjaarsartikel van de 
hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken.

 
naar: Reformatorisch Dagblad van 3 januari 2002 
 

1p  22 Op grond van welke taak oefent de ambtenaar uit tekst 16 invloed uit? 
A Hij geeft steun aan de fracties van het parlement. 
B Hij is adviseur van het bedrijfsleven. 
C Hij neemt besluiten over het overheidsbeleid. 
D Hij speelt een grote rol bij de voorbereiding van het kabinetsbeleid. 
 

1p  23 In tekst 16 wordt gesproken over het nieuwe kabinet. 
Wie hebben zitting in het kabinet? 
A de koningin en haar medewerkers 
B de minister-president en zijn staatssecretaris 
C de ministers en hun ambtenaren  
D de ministers en staatssecretarissen 
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tekst 17 
 

Burger wenst harde hand overheid 
 
Acht op de tien Nederlanders vinden dat burgers fatsoenlijker en beleefder 
moeten worden, zo blijkt uit onderzoek dat Trouw liet uitvoeren door bureau 
PanelWizard.com. Toch meent slechts zes procent dat het herstel van normen 
en waarden een zaak is van de burger zelf. 
Een meerderheid van de Nederlanders is er van overtuigd dat een strenge 
overheidshand de normen en waarden van de burger zal verbeteren, zo blijkt 
uit de representatieve steekproef onder 560 Nederlanders.

 
bron: Trouw van 24 september 2002 
 

1p  24 Wat voor soort probleem is herstel van waarden en normen voor de meeste 
Nederlanders volgens tekst 17? 
A een cultureel probleem 
B een fatsoensprobleem 
C een individueel probleem 
D een politiek probleem 
 
tekst 18 
 

Goed geknipt actievoeren in parlement 
 
''Ik ben binnengekomen, maar vraag niet hoe.'' Nog geen etmaal na zijn 'stunt' 
gisteren tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer, is 
Greenpeace-activist Joris Thijssen (28) zijn zenuwen nog altijd niet kwijt. Met 
een dubbel gevoel kijkt de Amsterdammer terug op zijn ludieke actie, waarbij hij 
op zijn dooie akkertje de parlementszaal inwandelde om een gloedvol betoog te 
houden tegen het gebrek aan milieubewustzijn in het nieuwe kabinet. Zover 
kwam het echter niet. Thijssen werd meteen gegrepen door de Kamerbodes. 
''Geloof me, de Kamer is prima beveiligd.'' 
Hij had zich keurig in pak gehesen en was nog even langs de kapper gegaan.

 
bron: Het Parool van 19 september 2002 
 

1p  25 Welke mogelijkheid voor de burger om de politieke besluitvorming te beïnvloeden herken 
je in tekst 18? 
A deelname aan een pressiegroep 
B lobbyen 
C participatie via politieke partijen 
D stemrecht voor de Tweede Kamer 
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tekst 19 
 

Burgemeester bezoekt geen 103-jarigen meer 
 
Wie in Leiden 101, 102, 103 of 104 jaar is geworden, krijgt geen visite meer 
van de burgemeester. Dat scheelt hem heel wat bezoekjes. Iemand die 100 
jaar oud wordt krijgt nog wel bezoek van de burgemeester.

 
bron: NRC Handelsblad, 12 februari 2003 
 

2p  26 Behalve het bezoeken van mensen om bijzondere redenen, heeft een burgemeester nog 
meer taken. Hieronder staan twee taken: 
1 De burgemeester bestuurt samen met de wethouders de gemeente in overleg met de 
gemeenteraad. 
2 De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente in de Tweede Kamer. 

 Geef per uitspraak aan of deze juist is of onjuist? 
Doe het zo: 
Uitspraak 1 is … 
Uitspraak 2 is … 
 

1p  27 Op de derde dinsdag van september leest de koningin de troonrede voor. De troonrede 
bevat de plannen van de regering voor het komend jaar. 
Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de troonrede? 
A de ambtenaren 
B de koningin 
C de Tweede Kamer  
D het kabinet 
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tekst 20 
 

Het openbaar ministerie in Almelo heeft in het onderzoek naar de 
vuurwerkramp in Enschede een geheim agent ingezet tegen drie verdachten. 
Deze agent heeft de telefoons van de verdachten afgeluisterd en er is  
afluisterapparatuur in hun woningen geplaatst. Volgens justitie beschikken de 
drie mogelijk over kennis over de oorzaak van de vuurwerkramp. 
 
De hoofdofficier van Almelo verdedigde het inzetten van een geheim agent 
omdat andere methoden om de verdachten te kunnen veroordelen geen effect 
hebben. 
 
Volgens professor Prakken, hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van 
Maastricht, heeft het openbaar ministerie hiermee echter tegen de wet 
gehandeld. 

 
naar: NRC Handelsblad van 12 oktober 2001 
 

1p  28 Het openbaar ministerie heeft een geheim agent ingezet. Volgens professor Prakken 
heeft het openbaar ministerie hiermee tegen de wet gehandeld. Zie tekst 20. 
Wat betekent deze uitspraak van professor Prakken? 
A Burgers dienen zich te houden aan de wet. 
B Burgers hebben het recht tegen wetten te protesteren. 
C De overheid dient burgers te beschermen tegen onveiligheid. 
D De overheid moet zich houden aan een kenmerk van de rechtsstaat. 
 
tekst 21 
 

Voorproefje Kamerverkiezingen bij Isendoorn 
 
De schooljeugd is goed voorbereid op haar toekomstige burgerplicht. Dat bleek 
gisteren tijdens de scholierenverkiezingen in het Isendoorn College in 
Warnsveld. Drommen scholieren trokken naar het stembureau dat in één van 
de lokalen was ingericht.  
De voorbereidingen op school waren erop gericht een duidelijk inzicht te geven 
in de ideeën van de politieke partijen. De docent maatschappijleer: “We hadden 
maandag alle jongerenorganisaties van de in de Kamer vertegenwoordigde 
partijen uitgenodigd om zich hier te presenteren en dat was een groot succes.”

 
naar: Gelders Dagblad van 9 januari 2003 
 

1p  29 Politieke partijen hebben een aantal taken in het politieke besluitvormingsproces. 
Welke taak hebben de politieke partijen op het Isendoorn College uitgeoefend? 
A Ze hebben de scholieren geïnformeerd over het overheidsbeleid. 
B Ze hebben de scholieren stemrecht gegeven. 
C Ze hebben hun partijprogramma’s onder de aandacht gebracht. 
D Ze hebben mensen geleverd voor politieke functies. 
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tekst 22 
 

… wil compensatie ziekenfondspremie 
 
… wil dat het kabinet de verhoging van de premie voor het ziekenfonds 
vergoedt. De fractieleider van … wil minister De Geus (Volksgezondheid) 
dinsdag daarover tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer aan de tand 
voelen. 
Volgend jaar wordt de ziekenfondspremie naar ongeveer 360 euro per 
verzekerde per jaar verhoogd. Dat is een verdubbeling van de huidige premie. 
Vooral mensen met lagere inkomens zouden daardoor worden getroffen.

 
naar: De Telegraaf van 2 januari 2003 
 

1p  30 Welke politieke partij hoort in tekst 22 op de puntjes te staan? 
A het CDA 
B de PvdA  
C de VVD 
 
tekst 23 
 

Partij vervolgt koers van zelfbeschikking 
 
Met het zaterdag gepresenteerde verkiezingsprogramma ‘Toekomst in eigen 
hand’ wil de partij de komende regeerperiode ‘verder gaan dan paars’, aldus de 
partijleider. Zo wil de partij ouders zeggenschap geven over de grondslag van 
de school van hun kind en moeten mensen die levensmoe zijn, kunnen kiezen 
voor de dood. 
Het thema zelfbeschikking loopt als een rode draad door het programma.

 
naar: de Volkskrant van 15 oktober 2001 
 

1p  31 Van welke politieke stroming herken je uitgangspunten in tekst 23? 
A de christen-democratische stroming 
B de conservatieve stroming 
C de liberale stroming 
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tekst 24 
 

… BEKRITSEERT OPTREDEN MARECHAUSSEE. 
 
De marechaussee heeft zich onbehoorlijk gedragen bij de aanhouding van een 
vredesactiviste in de Rotterdamse haven in september 1999.  
… heeft dat bepaald naar aanleiding van een klacht van de vrouw. 
De activiste bevond zich tijdens de Wereldhavendagen op een schip van de 
Koninklijke Marine. Zij wilde daar, samen met een medestander, actie voeren 
tegen militair geweld. De marechaussee greep in en zei dat de vrouw het schip 
moest verlaten. Haar was te kennen gegeven dat zij niet gearresteerd zou 
worden als ze zou meewerken. De vrouw werd na licht tegenstribbelen echter 
op de grond gedrukt, geboeid en afgevoerd. Dit was niet juist, concludeert ….

 
bron: Dagblad de Limburger van 11 december 2001 
 

1p  32 Welke instantie moet worden ingevuld op de puntjes? 
A de Eerste Kamer 
B de Nationale Ombudsman 
C de regering 
 
tekst 25 
 

Dierenbescherming 
 
Ons land wordt niet alleen bewoond door mensen. Zo zijn er bijvoorbeeld ook 
nog 3,5 miljoen Nederlandse runderen, 31 miljoen kippen, zo'n 15 duizend 
vossen en ruim 2,2 miljoen katten. Zij mogen niet stemmen. Zij kunnen niet 
voor hun belangen opkomen en zijn niet in staat om hun rechten te verdedigen. 
Dat kunnen wij wel. 
Over een tijdje vinden de Gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Misschien 
bent u op dit moment bezig met het bepalen van uw programmapunten. Bij de 
verkiezingen vragen wij Nederlanders om te kiezen voor de partij die het 
dierenwelzijn een duidelijke plaats in het programma geeft. Een mooie kans 
voor uw partij om de aandacht én betrokkenheid van de kiezers te verkrijgen.

 
bron: Folder Dierenbescherming, juli 2001 
 

1p  33 De Dierenbescherming is een pressiegroep, omdat ze belangen nastreeft en omdat ze de 
politieke besluitvorming wil beïnvloeden. 

 Welk belang streeft de Dierenbescherming na? 
1p  34  Op welke manier wil de Dierenbescherming de politieke besluitvorming beïnvloeden? 

 
1p  35 De Nederlandse Dierenbescherming heeft een folder gemaakt (zie bron van tekst 25). 

In welke fase van de politieke besluitvorming speelt zich het maken van deze folder af? 
A fase 1: (h)erkennen van problemen, wensen of behoeften 
B fase 2: vergelijken of afwegen van wensen of behoeften 
C fase 3: beslissen over problemen of de besluitvormingsfase 
D fase 4: besluiten uitvoeren 
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tekst 26 
 

CBP kraakt plannen voor identificatieplicht 
 
Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kraakt het plan om een 
algemene identificatieplicht voor iedereen vanaf twaalf jaar in te voeren. (...) 
De bevoegdheid van de politie om iedereen te allen tijde zich te laten 
legitimeren is volgens het college een inbreuk op de eerbiediging van de 
persoonlijke levenssfeer.

 
naar: Reformatorisch Dagblad van 13 februari 2003 
 

1p  36 Waarom is het CBP tegen het plan voor een algemene identificatieplicht (zie tekst 26)? 
Het CBP vindt dat  
A de overheid een grondrecht schendt. 
B het besluitvormingsproces nog niet is afgerond. 
C het plan in strijd is met de parlementaire democratie.  
 
tekst 27 
 

Iedereen naar christelijke school 
 
Iedereen verplicht naar het christelijk onderwijs. Dat wil … realiseren in de 
komende kabinetsperiode. De lijsttrekker van … vreest dat PvdA, VVD en D66 
het confessioneel onderwijs willen aantasten. “De Tien Geboden moeten 
uitgangspunt zijn van de Nederlandse waarden en normen”, zei hij bij het begin 
van de verkiezingscampagne.

 
bron: Algemeen Dagblad van 4 januari 2003 
 

1p  37 Welke politieke partij hoort in tekst 27 op de puntjes te staan? 
A de LPF 
B de SGP 
C de SP 
D het CDA 
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tekst 28 
 

De verkiezingsuitslag wordt vertaald in een pak slaag voor links. 
Een duidelijke vertekening van de werkelijkheid. Niet links kreeg een pak slaag, 
maar Paars. De partijen die verloren hebben, waren PvdA, D66 en de VVD.

 
bron: de Volkskrant van 29 juni 2002 
 

1p  38 ‘Links’ en ‘rechts’ zijn termen uit de politiek. 
Welke politieke stromingen worden met ‘links’ en ‘rechts’ bedoeld? 
 
 links  rechts 
A christen-democratische stroming  liberale stroming 
B liberale stroming  christen-democratische stroming 
C liberale stroming  sociaal-democratische stroming 
D sociaal-democratische stroming  liberale stroming 

 
tekst 29 
 

Kabinet-Balkenende kan van start 
 
Het kabinet-Balkenende kan worden geformeerd. Vrijdagavond hebben CDA, 
LPF en VVD overeenstemming bereikt over het regeerakkoord.

 
bron: de Volkskrant van 29 juni 2002 
 

3p  39 Over tekst 29 volgen hieronder drie uitspraken: 
1 Balkenende is de premier.  
2 Een sociaal-democratische partij maakt deel uit van het kabinet-Balkenende.  
3 Het kabinet-Balkenende is een coalitie.  

 Welke van bovenstaande uitspraken over deze tekst is juist of welke is onjuist? 
Doe het zo: 
Uitspraak 1 is … 
Uitspraak 2 is … 
Uitspraak 3 is … 
 
 
 
Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina. 
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cartoon 1 
 

 
 
bron: de Volkskrant van 25 februari 2003 
 

2p  40 De tekening hierboven heeft alles te maken met westerse kritiek op het democratisch 
gehalte van veel staten in het Midden-Oosten. Een pinguïn is net zo zeldzaam in de 
woestijn als democratie in het Midden-Oosten. Dat is te zien aan de verbaasde reactie 
van de Arabieren op de verschijning van een langs waggelende pinguïn. 

 Noem twee kenmerken van een parlementaire democratie. 
 

einde 400030-2-642-560o* 
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