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 Meerkeuzevragen 
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 
 
DE MULTICULTURELE SAMENLEVING  
 
cartoon 1 

 
bron: www.geog/special, Mondriaan 
 

1p  1 In cartoon 1 zie je hoe Duitsers er in de ogen van Canadezen uitzien. 
Hoe heet het verschijnsel dat je ziet in cartoon 1? 
A discriminatie 
B een mening 
C een vooroordeel 
D stereotypering 
 
tekst 1 
 

Indische studiedagen  
 
Geruisloos geïntegreerd, zo zijn de Indische Nederlanders de geschiedenis 
ingegaan. Integratie is onderwerp van de Indische Studiedagen op 14 en 15 juni 
op de Pasar Malam Besar. 
Rien Eybersen schrijft over zijn jeugd. Vanaf zijn kleutertijd ging hij met Indische 
kinderen om. “Dat mijn vriendjes en vriendinnetjes met hun familie bezig waren te 
assimileren binnen de Nederlandse normen en waarden die toen golden, wist ik 
helemaal niet.” 

 
naar: Haagsche Courant van 7 juni 2004 
 

1p  2 Waarom zijn de Indische Nederlanders zo gemakkelijk in Nederland geïntegreerd? 
A Zij hadden veel in invloed op de politiek. 
B Zij kregen in Nederland een aparte behandeling. 
C Zij waren goed opgeleid. 
D Zij werden door de overheid gezien als etnische minderheid. 
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1p  3 Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Dat leidt ertoe dat 
A alleen buitenlanders die trouwen met een Nederlander welkom zijn. 
B economische vluchtelingen geen verblijfsvergunning krijgen. 
C EU-burgers hier slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen wonen. 
D politieke vluchtelingen geweigerd worden. 
 
tekst 2 
 

Rapper Raymzter – songtekst over Marokkanen 
 
“Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. 
We hebben ze niks gedaan en toch willen ze ons haten. 
Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten. 
Tijd dat dit verandert, heb je dat niet in de gaten (...).”  
“(...) Onterecht worden we gehaat en gevreesd. 
De krant speelt eropin en met name de TV 
maar dat jij er aan meedeed, verbaast me nog steeds. (...)”  
“(...) Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren 
niet iedereen over één kam te scheren.” 

 
 

1p  4 Bovenstaande songtekst is geschreven door rapper Raymzter. 
Wat wil rapper Raymzter het publiek onder andere duidelijk maken? 
A Er zijn geen problemen met Marokkanen. 
B Massamedia geven objectieve informatie. 
C Mensen hebben vooroordelen over Marokkanen. 
D Nederland is een multiculturele samenleving. 
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tabel 1 
 

 
Opmerking: vbo en mavo waren vroeger aparte schooltypen; deze schooltypen zijn 
samengevoegd tot het vmbo. 
 
 
tabel 2  
 

 
bron: Rapportage Minderheden 2003, Sociaal Cultureel Planbureau 
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2p  5 Op grond van de tabellen 1 en 2 kun je concluderen dat allochtonen steeds beter 
geïntegreerd raken in de Nederlandse samenleving.  

 Noem uit elke tabel een gegeven dat deze conclusie ondersteunt. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Een gegeven uit tabel 1 is …… 
Een gegeven uit tabel 2 is …… 
 
tekst 3 
 

De feiten: werkloosheid onder allochtone vrouwen 
 
Slechts een kwart van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft een baan. 
Het betreft niet alleen vrouwen uit de eerste generatie, maar ook de veel jongere 
Turkse en Marokkaanse vrouwen die als huwelijkspartner naar Nederland zijn 
gehaald.

 
bron: Brabants Dagblad van 3 juli 2004 
 
Lees tekst 3. 

2p  6 Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft geen baan. Dit heeft 
zowel te maken met de Nederlandse samenleving als met de eigen cultuur. 

 Noem eerst één oorzaak van de grote werkloosheid onder deze vrouwen die te maken 
heeft met de Nederlandse samenleving.  

 Noem daarna één oorzaak die te maken heeft met Turkse en Marokkaanse groepen 
zelf. 

Doe het zo: 
Neem onderstaande vetgedrukte woorden over en vul het antwoord aan. 
Eén oorzaak van deze werkloosheid die komt uit de Nederlandse samenleving: ……  
Eén oorzaak van deze werkloosheid die komt uit Turkse en Marokkaanse groepen zelf: 
……  
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tekst 4 
 

Twee uitgewezen Somalische asielzoekers vermoord 
 
Twee afgewezen Somalische asielzoekers, die door Nederland het land zijn 
uitgezet, zijn kort na terugkeer in hun vaderland vermoord. Dit heeft Amnesty 
International gisteren laten weten. 
De twee behoorden tot de groep van 26.000 asielzoekers, die minister Verdonk 
voor Vreemdelingenzaken dit jaar wil uitzetten.

 
bron: de Volkskrant van 29 juli 2004 
 
Lees tekst 4. 

1p  7 Amnesty International vindt dat Somalische asielzoekers in Nederland een 
verblijfsvergunning moeten krijgen. 
Om welke officiële reden zouden Somalische asielzoekers een verblijfsvergunning 
moeten krijgen?  
A Er is veel criminaliteit en onveiligheid in Somalië. 
B Je leven in Somalië wordt bedreigd als je behoort tot een bepaalde groep. 
C Op grond van Artikel 1 van de Grondwet 
D Somalië is een arm land en heeft geen democratische staatsvorm. 
 

1p  8 De meeste mensen die in Nederland wonen, behoren tot de dominante cultuur, maar in 
sommige gevallen kun je ook zeggen dat bepaalde mensen tot een subcultuur behoren. 
Hieronder staat een aantal gedragingen van mensen: 
1 Een Antilliaanse man die zijn moeder bezoekt.  
2 Een jongen die als ‘gothic’ gekleed naar school gaat. 
3 Een man die op zaterdag zijn auto staat te wassen.  
4 Een meisje dat iedere zondag twee keer naar de Gereformeerde Kerk gaat. 

 Welke twee gedragingen zijn voorbeelden van een subcultuur? 
Schrijf de juiste nummers op. 
 

1p  9 Wat was eind jaren zestig van de 20e eeuw de reden voor Turken om zich in Nederland 
te vestigen? 
A De politieke situatie in Turkije was onrustig. 
B Nederlandse werkgevers hadden behoefte aan ongeschoolde werknemers. 
C Turkse mannen in Nederland lieten hun vrouw en kinderen overkomen. 
D Veel Turken kwamen in Nederland studeren. 
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tekst 5 
 

Luchtmacht probeert allochtonen te werven 
 
De luchtmacht is actief bezig allochtone personeelsleden te werven. Vandaag 
wordt een eerste groep van 50 Turkse Nederlanders rondgeleid op vliegbasis 
Gilze-Rijen. Op de bases Eindhoven, Volkel en Soesterberg komen groepen 
Surinamers, Marokkanen en Antillianen een dagje rondkijken.

 
bron: Algemeen Dagblad van 6 oktober 2004 
 

1p  10 Nederland als multiculturele samenleving heeft een aantal vraagstukken die men kan 
onderverdelen in politiek-juridische, sociaal-economische en sociaal-culturele 
vraagstukken. 
Wat is de reden waarom tekst 5 te maken heeft met een sociaal-economisch 
vraagstuk? 
Tekst 5 gaat over  
A de aanwezigheid van allochtone groepen in Nederland. 
B de ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. 
C de vraag ‘Wat doet de overheid om de positie van allochtonen te verbeteren?’ 
D het bestrijden van vooroordelen bij werkgevers over allochtonen. 
 
tekst 6 
 

Elk land zijn eigen Lonsdale 
 
In Nederland en Duitsland is het merk gekaapt door rechts-extremisten. In Italië 
geldt het als hip en in eigen land heeft Lonsdale juist een bijzondere status. (…) 
Zo omstreden als het Britse merk in Nederland is, zo populair is Lonsdale in Italië: 
een echt A-merk en als zodanig vergelijkbaar met Diesel en Replay. Net als in 
Nederland is Lonsdale in Duitsland ook gekaapt door rechts-extremisten, terwijl de 
kledinglijn in Engeland juist een cultstatus heeft in de achterstandswijken; sport- 
en pophelden (van Vinnie Jones tot de Spice Girls) lopen er in rond.

 
naar: de Volkskrant van 21 september 2004 
 

1p  11 Jongeren die behoren tot bepaalde groepen, gaan volgens tekst 6 kleding van het merk 
Londsdale dragen. 
Hoe heet het proces als jongeren de gewoonte overnemen om zich op een bepaalde 
manier te kleden? 
A integratie 
B socialisatie 
C stigmatisering 
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1p  12 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. 
Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland sinds 2000 gedaald? 
A De Europese Unie is uitgebreid met nieuwe landen. 
B De veiligheid in de wereld is toegenomen. 
C Het toelatingsbeleid van Nederland is strenger geworden. 
D Nederland geeft steeds meer hulp aan arme landen. 
 
tekst 7 
 

Inburgeringsbeleid 
 
Het inburgeringsbeleid richt zich op buitenlanders die zich permanent in Nederland 
vestigen. (…) Daarvoor is het noodzakelijk dat zij de Nederlandse taal beheersen. 
Nederlands als tweede taal (NT2) is dan ook één van de onderdelen van 
inburgering waaraan nieuwkomers en oudkomers kunnen deelnemen. (…). 

 
bron: www.minocw.nl 
 

2p  13 Het verzorgen van inburgeringsprogramma’s is een middel van de overheid om de 
integratie van buitenlanders te bevorderen. 

 Noem twee andere maatregelen van de overheid om de integratie te bevorderen. 
Noem één maatregel op het gebied van onderwijs en één maatregel op het gebied van 
werk. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
één maatregel op het gebied van onderwijs: … 
één maatregel op het gebied van werk: … 
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tabel 3 
 

100

90

80

70

60

50
1998/’99 2001/’02 1998/’99 2001/’02

AutochtonenNiet-westerse allochtonen

Legenda:

Vbo

Mavo

Havo

Vwo

%

Slagingspercentages naar herkomstgroepering

 
 
Opmerking: vbo en mavo waren vroeger aparte schooltypen; deze schooltypen zijn 
samengevoegd tot het vmbo. 
 

2p  14 Uit de tabel kun je de volgende conclusies trekken: 
1 De allochtonen hebben hun positie in het onderwijs verbeterd. 
2 De kansen van allochtone leerlingen op een vwo-diploma zijn kleiner dan die van 
autochtone leerlingen.  

 Ondersteun elke conclusie met een gegeven uit de tabel. 
Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
één gegeven bij conclusie 1: …… 
één gegeven bij conclusie 2: …… 
 
tekst 8 
 

Alcohol en muziekvoorkeur 
 
Het alcoholgebruik ligt onder fans van Hiphop/Rap/+R&B lager dan onder de fans 
van Pop/Rock of Dance/House/Techno. Dit hangt mogelijk samen met de voorkeur 
van Turken en Marokkanen voor deze muzieksoort. Alcoholgebruik komt minder 
vaak voor onder Turken en Marokkanen.

 
bron: www.trimbos.nl 
 
Lees tekst 8. 

1p  15 Culturen hebben een aantal kenmerken. 
Welk cultuurkenmerk geeft een verklaring voor het feit dat Turken en Marokkanen minder 
vaak alcohol gebruiken dan andere groepen? 
A de eetgewoonten 
B de muziek 
C de religie 
D de rolpatronen 
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tekst 9 
 

Aantal moslims verdubbeld in vijftien jaar 
 
Begin 2004 woonden er volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) ongeveer 945.000 moslims in Nederland. Daarmee is het aantal 
moslims sinds de telling in 1990 verdubbeld tot bijna zes procent van de 
Nederlandse bevolking. Een kleine veertig procent van deze groep behoort tot de 
tweede generatie.

 
bron: Trouw van 21 september 2004 
 
Lees tekst 9. 

2p  16  Door welke drie factoren is het aantal moslims van 1990 tot 2004 verdubbeld?  
Kies uit de volgende factoren: 
1 asielzoekers uit Ghana en Angola 
2 geboorte  
3 gezinshereniging 
4 gezinsvorming 
5 migranten uit landen van de Europese Unie 
 
Zie tekst 9. 

1p  17 Waar kwam die eerste generatie moslims vooral vandaan? 
A Indonesië  
B Italië en Spanje 
C Marokko en Turkije 
D Suriname 
 
tekst 10 
 

Ruim zeven van de tien ondervraagde Nederlanders vindt dat Nederland een 
specifieke cultuur heeft.

 
naar: Trouw van 31 maart 2004 
 

1p  18 Wat is een kenmerk van de dominante Nederlandse cultuur? 
A De uitgebreide familie staat centraal. 
B gastvrijheid 
C lid zijn van een kerk 
D nadruk op individuele verantwoordelijkheid 
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tekst 11 
 

Geen enkel land is vrij van discriminatie en racisme, ook Nederland niet. Het 
Openbaar Ministerie behoort gevallen van discriminatie en racisme te vervolgen.

 
naar: NRC Handelsblad van 31 maart 2004 
 

1p  19  In welke van onderstaande wetten of verdragen staat dat discriminatie is verboden? 
Schrijf de juiste twee nummers op.  
1 het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens  
2 de Nederlandse Grondwet  
3 de Nederlandse Vreemdelingenwet 
4 het Vluchtelingenverdrag van Genève  
 
tekst 12 
 

Leerling legt hoofddoek af na verbod 
 
Amsterdam, 26 augustus 2003 - De Marokkaanse leerlinge Noual al Maach van 
het Utrechtse r.k. Gregorius College, die haar hoofddoek niet langer op school 
mocht dragen, legt dit schooljaar haar hoofddoek af.

 
bron: NRC Handelsblad van 26 augustus 2003 
 
Lees tekst 12. 

1p  20  Vind je het terecht dat het meisje haar hoofddoek niet meer mag dragen op school? 
Geef een argument vanuit de sociaal-culturele invalshoek. 
Doe het zo: 
Neem één van onderstaande regels over en vul het antwoord aan. 
Ik vind het niet terecht want …… 
of 
Ik vind het terecht want ….. 
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POLITIEK EN BELEID 
 
tekst 13 
 

VVD en D66 samen voor Europese verkiezingen 
 
DEN HAAG - D66 gaat toch in zee met de VVD voor de Europese verkiezingen in 
juni. De samenwerking blijft beperkt tot een lijstverbinding. De twee …… partijen 
zullen onafhankelijk van elkaar campagne voeren en geen gezamenlijke 
kandidatenlijst presenteren. 

 
naar: NRC Handelsblad van 13 maart 2004 
 

1p  21 Wat moet op de puntjes in tekst 13 worden ingevuld? 
A christen-democratische 
B liberale 
C sociaal-democratische 
 

1p  22 D66 en de VVD willen samenwerken voor de Europese verkiezingen. 
Waarvoor gaan de mensen stemmen tijdens deze verkiezingen? 
A de Europese commissie  
B de Europese Grondwet via een referendum 
C het Europees Parlement 
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tekst 14 
 

Steun kabinet voor vierdaagse schoolweek  
 
DEN HAAG (ANP) - Minister Van der Hoeven (Onderwijs) heeft woensdag steun 
van het kabinet gekregen voor de vierdaagse schoolweek. Scholen krijgen in het 
voorstel dat zij naar de Tweede Kamer gaat sturen de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe ze het wettelijk verplicht aantal lesuren verdelen.  
Zo kunnen ze kiezen voor een vierdaagse schoolweek, maar ook voor een 
zesdaagse week en bijvoorbeeld een extra vakantie.  
Vorig najaar liet een meerderheid in de Tweede Kamer weten weinig voor dit plan 
te voelen.

 
bron: Brabants Dagblad van 19 mei 2004 
 

1p  23 Het totstandkomen van overheidsbeleid verloopt in vier fasen. 
fase 1: (h)erkennen van problemen, wensen en behoeften 
fase 2: vergelijken of afwegen van wensen en behoeften 
fase 3: beslissen over problemen (besluitvorming) 
fase 4: besluiten uitvoeren 

 In welke twee fasen bevindt zich het voorstel over de lesuren? 
 
tekst 15 
 

Actiegroep boos op gemeente  
 
AALTEN - 111 inwoners van het dorp Lichtenvoorde hebben handtekeningen 
gezet tegen het windmolenpark Hagenwind. De actiegroep 'Hagenwind Nee' 
vreest dat de handtekeningen door de gemeente Aalten zijn weggemoffeld.  
Op koninginnedag werden de 111 handtekeningen door twee leden van de 
actiegroep afgegeven op het gemeentehuis. Bij de handtekeningen hoorde een 
petitie, die gericht was aan de gemeenteraad van Aalten. De actiegroep had de 
handtekeningen verzameld aan de rand van het dorp Lichtenvoorde. De bewoners 
vrezen hun mooie uitzicht te verliezen en krijgen te maken met lawaai van de acht 
turbines, die 140 meter hoog worden.

 
naar: de Gelderlander van 18 mei 2004 
 

4p  24  Noem twee kenmerken van een pressiegroep en geef per kenmerk aan waarom de 
actiegroep in tekst 15 daaraan voldoet. 

Doe het zo: 
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan. 
Kenmerk 1 van een pressiegroep: …… 
De actiegroep voldoet daaraan omdat ……  
Kenmerk 2 van een pressiegroep: …… 
De actiegroep voldoet daaraan omdat …… 
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2p  25 De actiegroep in tekst 15 heeft handtekeningen verzameld. 
 Wat kan deze actiegroep nog meer doen om te zorgen dat het windmolenpark er niet 

komt? Noem twee mogelijkheden. 
 
tekst 16 
 

Nazmiye Oral (35), actrice-schrijfster: “Willen we onze levensstandaard behouden, 
dan moeten we één front vormen. Ik ben voor één Europa, maar niet alleen op 
economische gronden. Als je op korte termijn denkt, zijn er redenen om niet te 
stemmen. Maar je moet bij dit proces betrokken willen blijven. Nu wordt de 
christelijke achtergrond van Europa benadrukt om Turkije erbuiten te houden. 
Daartegen breng ik mijn stem uit. Ik stem op een linkse vrouw van buitenlandse 
afkomst.” 

 
bron: de Volkskrant van 10 juni 2004 
 

1p  26 Naar aanleiding van de Europese verkiezingen stond bovenstaand berichtje in de krant. 
Op welke partij zal mevrouw Oral waarschijnlijk stemmen? 
A CDA of ChristenUnie 
B D66 of VVD 
C PvdA of SP 
D VVD of LPF 
 
tabel 4 

 
naar: de Volkskrant van 11 juni 2004 
 

1p  27 In tabel 4 staat de uitslag van de Europese verkiezingen in 1999 en 2004. 
Welke politieke stroming is in Nederland het grootst geworden in 2004, als je de uitslagen 
van partijen bij elkaar optelt? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de socialistische / sociaal-democratische stroming 
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tekst 17 
 

Grote zege voor Vlaams Blok 
 
BRUSSEL - Het Vlaams Blok haalde bij de verkiezingen de grootste overwinning 
ooit met 24,1% van de stemmen. Daarmee is het Vlaams Blok de op één na 
grootste partij in Vlaanderen geworden. 
 

bron: de Volkskrant van 14 juni 2004 
 
Lees tekst 17. 

1p  28 Deze politieke partij vindt dat er in Vlaanderen teveel allochtonen wonen en dat de 
allochtonen zich onvoldoende aanpassen aan de gewoontes in het land. Het Vlaams Blok 
is door de rechter veroordeeld wegens racistische uitlatingen. 
Met welke politieke stroming heeft het Vlaams Blok veel overeenkomst? 
A de christen-democratische stroming 
B de liberale stroming 
C de rechts-extremistische stroming 
D de sociaal-democratische stroming 
 
tekst 18 
 

Van wetsvoorstel naar wet 
 
Door wetten te maken kunnen regering en parlement hun plannen verwezenlijken. 
Maar wetten zijn er niet zomaar; de weg van wetsvoorstel naar wet kent 
verschillende stations. Daarbij moeten we één ding niet vergeten: een 
wetsvoorstel is inderdaad een voorstel, geen wet. 
Een voorbeeld: als de regering in een nota zou aankondigen dat ze de 
maximumsnelheid wil verlagen, dan is dat niet meer dan een voornemen. Ook het 
wetsvoorstel dat de maximumsnelheid regelt, is 'slechts' een voorstel, nog geen 
wet. Pas als …… de wet hebben aangenomen - al dan niet met veranderingen - is 
hij klaar om ingevoerd te worden. 

 
bron: website regering.nl van maart 2004 
 

1p  29 Wat moet op de puntjes in tekst 18 worden ingevuld? 
A de ambtenaren en het kabinet 
B de koningin en de ministers 
C de Tweede en de Eerste Kamer 
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tekst 19 
 

Tijdens de kabinetsformatie onderzoeken politieke partijen, onder leiding van een 
(in)formateur, of zij samen een kabinet kunnen vormen. Als zij tot 
overeenstemming komen, leggen zij hun voornemens en uitgangspunten voor de 
komende vier jaar vast in een ……

 
bron: website regering.nl maart 2004 
 

1p  30 Wat moet er op de puntjes in tekst 19 staan? 
A coalitie 
B partijprogramma 
C regeerakkoord 
D wet 
 
tekst 20 
 

Referendum over bomenkap heel dichtbij  
 
GRONINGEN - Het kapbeleid voor bomen lijkt onderwerp te worden van het 
volgende referendum in de stad Groningen. Een groep inwoners wil de bomen in 
de stad beschermen en heeft bij het stadsbestuur een verzoek ingediend voor het 
houden van een referendum. 

 
naar: Dagblad van het Noorden van 24 september 2004 
 
 
Lees tekst 20. 

1p  31 Wat houdt een referendum in? 
A De burgers krijgen spreekrecht in de gemeenteraad. 
B De burgers kunnen zich rechtstreeks uitspreken over een bepaald onderwerp. 
C De overheid organiseert een openbare discussieavond over een bepaald onderwerp. 
D De overheid stuurt een vragenlijst naar alle burgers over het beleid.  
 

1p  32 Welke politieke partij heeft als eerste gepleit voor het invoeren van een referendum in 
Nederland? 
A CDA 
B D66 
C GroenLinks 
D VVD 
 

1p  33 In tekst 20 wordt gesproken over het stadsbestuur. 
Wie zijn de bestuurders van een stad? 
A ambtenaren en college van B & W 
B college van B & W en de gemeenteraad 
C de burgemeester en ambtenaren 
D de wethouders en de gemeenteraad 
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2p  34  Waarvoor mag je stemmen als je 18 jaar of ouder bent? 
Kies twee mogelijkheden uit het onderstaande rijtje: 
1 de Eerste Kamer 
2 het kabinet 
3 de Tweede Kamer 
4 het college van Burgemeester en Wethouders 
5 de gemeenteraad 
Schrijf de juiste nummers op. 
 
tekst 21  
 

Spanje hels over rapport Van Boven 
 
De Spaanse regering is woedend over het rapport van Theo van Boven. Hij is 
speciaal VN-rapporteur voor marteling. In het rapport staat dat de Spaanse politie 
zich schuldig maakt aan foltering. 

 
naar: de Volkskrant van 27 maart 2004 
 
Lees tekst 21. 

1p  35 Volgens Theo van Boven houdt Spanje zich niet aan een kenmerk van de rechtsstaat. 
Welk kenmerk van de rechtsstaat staat in Spanje volgens Theo van Boven onder druk? 
A Alle burgers zijn voor de wet gelijk. 
B De overheid dient de rechten van de burgers te waarborgen. 
C De rechter is onafhankelijk. 
D De staatsmachten zijn van elkaar gescheiden. 
 
tekst 22 
 

Tijdens de openbare verhoren in september 2004 over de aanleg van grote 
projecten, zoals de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn, bleek dat verschillende  
…… de minister verkeerd hadden ingelicht. Zij hielpen de minister bij het maken 
van plannen en nieuw beleid, maar steeds werden lagere bedragen ingeschat dan 
de werkelijke kosten.

 
naar: de verhoren van de commissie Duijvestein, 2004 
 

1p  36 Welke term moet op de puntjes in tekst 22 worden ingevuld? 
A ambtenaren 
B Eerste Kamerleden 
C kabinetten 
D staatssecretarissen 
E Tweede Kamerleden 
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1p  37 De Nederlandse koningin heeft verschillende functies. Na de Olympische Spelen 2004 in 
Athene heeft koningin Beatrix de Nederlandse medaillewinnaars ontvangen. 
Welke functie oefent de koningin dan uit? 
A de controlerende functie 
B de politieke functie 
C de symbolische functie 
D de wetgevende functie 
 
tekst 23 
 

PvdA wil uitleg over ‘terrorist’ 
 
De arrestatie van een man die verdacht wordt van terrorisme is door justitie snel 
naar buiten gebracht. De PvdA in de Tweede Kamer wil van de ministers Remkes 
(Binnenlandse zaken) en Donner (Justitie) weten waarom dat nieuws zo snel 
bekend is gemaakt.

 
naar: Brabants Dagblad van 21 augustus 2004 
 

1p  38 Welke taak/taken van het parlement herken je in bovenstaande tekst? 
A de controlerende taak 
B de wetgevende en de controlerende taak  
C de wetgevende taak 
 
tekst 24 
 

Kabinet laat Grondwet intact  
 
DEN HAAG - Een volgorde van grondrechten aanbrengen of de Grondwet wijzigen 
is niet nodig om vraagstukken als discriminatie, kledingvoorschriften of eerwraak 
op te pakken. Die conclusie trekt het kabinet in een nota die minister De Graaf 
(Bestuurlijke Vernieuwing) gisteren heeft gepresenteerd. 
De nota is een reactie op de discussie die de afgelopen tijd woedde over 
discriminerende uitlatingen door imams over homoseksuelen, hoofddoekjes, 
vrouwenbesnijdenis en eerwraak. Deze discussies lieten volgens het kabinet zien 
dat er onduidelijkheid bestaat over de onderlinge verhouding tussen grondrechten.

 
bron: Provinciale Zeeuwse Courant van 19 mei 2004 
 
Lees tekst 24. 

1p  39 Heeft het kabinet de bevoegdheid om de Grondwet te veranderen? 
A Ja, het kabinet heeft de uitvoerende macht. 
B Ja, het kabinet heeft de wetgevende macht. 
C Nee, de rechterlijke macht moet eerst toestemming geven. 
D Nee, het parlement heeft het laatste woord. 
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1p  40 Eén van de vraagstukken die genoemd zijn in tekst 24, is het wel of niet mogen dragen 
van hoofddoekjes door moslimvrouwen. Zij vinden dat ze in Nederland het recht hebben 
om het hoofddoekje te mogen dragen. 
Naar welk grondrecht zouden deze vrouwen verwijzen? 
A godsdienstvrijheid 
B recht op privacy 
C vrijheid om te demonstreren 
D vrijheid van vergadering 
 
tekst 25 
 

Vrijheid van godsdienst? 
 
Het respect in Nederland voor andere culturen en godsdiensten leidt ertoe dat een 
stevig immigratiebeleid ontbreekt. De integratie is te vrijblijvend en met radicale 
imams wordt nog steeds liever een kopje thee gedronken dan dat zij worden 
vervolgd, uitgezet en dat hun moskeeën worden gesloten. De vrijheid van 
godsdienst is volgens Wilders en Spruyt “een groot goed, maar niet absoluut”.

 
naar: De Telegraaf van 22 oktober 2004 
 

1p  41 In de politiek worden de begrippen ‘links’, ‘rechts’, ‘progressief’ en ‘conservatief’ gebruikt. 
 Welke twee begrippen zijn van toepassing op tekst 25? 

 
tekst 26 
 

Het beleid van het kabinet-Balkenende II stuitte op grote weerstand bij de 
vakbonden. 
Vooral het beleid ten aanzien van de WAO en het niet eerder met pensioen 
kunnen gaan, leidde op 2 oktober 2004 tot een grote demonstratie op het 
Museumplein in Amsterdam.

 
naar: De Telegraaf van 3 oktober 2004 
 
Lees tekst 26. 

1p  42 Op welk beleidsterrein van de overheid hebben de vakbonden veel kritiek?  
op het terrein van 
A de sociale zekerheid 
B de werkgelegenheid 
C openbare orde en veiligheid 
D welzijn en volksgezondheid 
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