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Meerkeuzevragen
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Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1).
Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3.
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DE MULTICULTURELE SAMENLEVING
tekst 1

Jeugd pest Afghanen weg uit dorp
AMSTERDAM - Een Afghaans asielgezin is door een groep jongeren weggetreiterd uit
IJsselmuiden. De 32-jarige alleenstaande vrouw en haar vier kinderen zijn vanwege
hun geloof drie jaar lang bedreigd en gepest. De politie was ervan op de hoogte, maar
kon geen verdachten aanhouden.

naar: de Volkskrant van 16 juli 2004
1p

z 1

Wat herken je duidelijk in tekst 1?
A discriminatie
B een stereotypering
C een vooroordeel
tekst 2

MINISTER DONNER VAN JUSTITIE EN VVD-TWEEDE-KAMERLID AYAAN HIRSI ALI
STELLEN CONTROLE OP VROUWENBESNIJDENIS VOOR.
SOMALISCHE HULPVERLENERS VREZEN GEVOLGEN VOORSTELLEN.
"WAAR BEMOEIEN DIE NEDERLANDERS ZICH MEE?"

bron: NRC Handelsblad van 28 februari 2004
1p

z 2
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Veel Somalische meisjes worden in Somalië besneden. Vrouwenbesnijdenis is in
Nederland strafbaar.
Het beleid van de overheid is erop gericht vrouwenbesnijdenis te bestrijden.
Als dit inderdaad lukt, wat is dan het gevolg?
Het gevolg is dat
A de eigen Somalische culturele identiteit wordt versterkt.
B elkaars cultuur wordt overgenomen.
C Somaliërs zich aanpassen aan de westerse cultuur.

2

ga naar de volgende pagina

tekst 3

Gesprek in een gewone vmbo-klas in de Randstad
'Vinden de leerlingen dat er in de westerse samenleving teveel aan seks wordt
gedacht?’ De islamitische jongeren vinden allemaal dat dat zo is.
Maar er zitten ook een paar donkere meisjes uit Suriname in de klas.
Onder deze bevolkingsgroep is ‘bubbling’ heel populair, een dansvorm waar je flink
met je billen moet schudden en draaien. Is bubbling ook een vorm van teveel seks?
"Nee meneer, dat hoort bij onze cultuur", lacht een Creools meisje. “En buikdansen
dan?”
Daar hebben de islamitische leerlingen geen moeite mee, want dat hoort echt bij onze
cultuur, is het antwoord. Het is toch allemaal iets ingewikkelder dan ze dachten.

naar: gesprek in een Amsterdamse schoolklas, juni 2004
1p

z 3

2p

{

4

Het gesprek in tekst 3 gaat voornamelijk over
A allochtone culturen.
B jeugdsubculturen.
C religieuze subculturen.
Æ Wie van de onderstaande personen kan in Nederland een verblijfsvergunning krijgen?
Omcirkel per mogelijkheid het juiste antwoord.
Iemand
1 die een goede baan verliest in Peru.
ja / nee
2 die gevlucht is uit een land vanwege zijn politieke voorkeur.
ja / nee
3 uit Algerije die graag wil werken in Nederland.
ja / nee
4 die vervolgd wordt vanwege zijn godsdienstige overtuiging.
ja / nee

tekst 4

Verhuizers
Op het achtuur journaal werd gemeld dat er in 2003 in Nederland voor het eerst sinds
twintig jaar meer emigranten waren geweest dan immigranten.
In de tussenliggende jaren was het steeds andersom geweest.

bron: Het NOS-Journaal van 20.00 uur van 10 augustus 2004
1p

z 5
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Welke conclusie naar aanleiding van tekst 4 is juist?
A De Nederlandse bevolking is in 2003 afgenomen.
B Het percentage allochtonen in Nederland is in 2003 afgenomen.
C In 2003 hebben meer mensen Nederland verlaten dan dat er binnen zijn gekomen.
D In 2003 zijn meer mensen Nederland binnen gekomen dan dat er zijn weggegaan.

3
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tekst 5

'Niemand wordt bij ons geweigerd'
DEN HAAG- Niemand wordt actief geweigerd bij het restaurant De Haagsche Lounge
omdat men een hoofddoek draagt. "Ik geef mensen de keuze", aldus bedrijfsleider M.
de Paauw.
De Paauw reageert hiermee op berichten dat tien moslimvrouwen een klacht wegens
discriminatie tegen de directie van De Haagsche Lounge hebben ingediend.
De bedrijfsleider vindt de klachten jammer. "Het is geen discriminatie wat wij doen.
Mensen met een petje, een doekje of een ander hoofddeksel worden niet actief
geweigerd. Ze krijgen bij binnenkomst onze huisregel te horen. Dan krijgen ze de
keuze: hoofddeksel af of niet. Als ze dat weigeren, zeggen we: 'Misschien kunt u dan
beter elders een broodje gaan eten'. Dat geldt ook voor mensen met een keppeltje."
(joodse mensen dragen vaak een keppeltje)
De Paauw zegt de regel te hebben ingesteld na incidenten met jongeren 'met petjes
en van die zakdoeken om hun hoofd'. "Ze bedreigden het personeel en vielen
bezoekers lastig. We willen zulke types niet binnen en dat proberen we te
ondervangen met deze regel."

naar: De Haagsche Courant van 14 juli 2004
1p

{

6

Æ Is er in tekst 5 sprake van discriminatie?
Leg uit waarom wel of waarom niet.
Let op: Antwoorden zoals: dat moet iedereen maar voor zich zelf weten, worden niet goed
gerekend! Je krijgt alleen een punt voor de argumentatie, niet voor de keuze.
Doe het zo:
Ja, want …………………………………………………………………………………
of
Nee, want ………………………………………………………………………………...
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tekst 6
Een bericht uit de Volkskrant van 9 oktober 1963!

Proefneming mislukt
Het ziet er naar uit dat ……………………. de plaats van de Italianen gaan innemen op
de Amsterdamse arbeidsmarkt. Het wordt dan ook niet ontkend dat het ‘Italiaanse
experiment’ mislukt is. Onlangs kwamen er 1300 Italiaanse arbeiders naar Amsterdam
om het tekort aan arbeiders tegen te gaan, maar inmiddels zijn er alweer 800 naar
huis gegaan. Daarom ziet het Gewestelijk Arbeidsbureau met spanning de eerste 200
………………. tegemoet. Ze zullen misschien de volgende week al komen.

naar: Allochtonië, migranten in Nederland, Meulenhoff / de Volkskrant
1p

z 7
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Welke bevolkingsgroep hoort op de stippellijnen in tekst 6 te staan?
A Antillianen
B Molukkers
C Surinamers
D Turken

5
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tabel 1
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bron: NRC Handelsblad
1p

z 8
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Welke twee groepen hebben de minste moeite met de Nederlandse taal?
Zie tabel 1.
A Antillianen en Turken
B Antillianen en Surinamers
C Marokkanen en Surinamers
D Marokkanen en Turken

6
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cirkeldiagram 1

Moslims in Nederland in aantallen naar
herkomstlanden: (in duizenden)
overigen 112
28
28
31
34

319

41
westerse 42
moslims
285

bron: de Volkskrant, februari 2004
1p

z 9

In cirkeldiagram 1 zijn de herkomstlanden weggehaald.
Uit welke twee landen komen de twee grootste groepen islamitische burgers?
A uit India en Pakistan
B uit Irak en Iran
C uit Suriname en Nederlands-Indië
D uit Turkije en Marokko

tekst 7

Duizenden illegalen niet uitgezet
Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken kan dit jaar duizenden illegalen minder
uitzetten dan ze de Tweede Kamer heeft beloofd. Dat meldt RTL nieuws.

bron: RTL Z van 22 april 2004
1p

z 10
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Wie worden bedoeld met ‘illegalen’? (zie tekst 7)
A Alle buitenlanders die om economische redenen in Nederland verblijven.
B asielzoekers en vluchtelingen
C gastarbeiders
D Mensen die niet officieel in Nederland zijn toegelaten.
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illustratie 1

tekst 8

Leerlingen van het Dockingacollege in Dokkum mogen niet in Lonsdale-kleding op
school komen. Vijf jongens met kleren van het merk Lonsdale hangen op een muurtje
vlakbij het Dockingacollege in Dokkum. Ze blijken niet op de school te zitten.
Een paar dragen het haar in stekels, sommigen hebben hun broek opgerold boven
legerkistjes met witte veters.
Waarom deze outfit?
"We haten zwarten", zegt één van hen. "Het zijn allemaal profiteurs", vult zijn vriend
aan. "En wij maar werken.”.
Volgens hen zijn de zwarten aan alles schuld: "De zwarten verkrachten, ze wonen in
onze huizen en ze hebben hier aids gebracht.”
De jongeren zijn te verdelen in nazi's, skaters en boeren. Eind vorig jaar raakten
jongeren van de vmbo-afdeling van het Dockingacollege betrokken bij rellen rond
het asielzoekerscentrum in Dokkum. Volgens Dockinga-leerlingen hebben de nazi's
geen werk, vervelen ze zich en zoeken rotzooi. De werkloosheid in de regio is groot.

naar: de Volkskrant van 2 september 2004
1p

{ 11

Op deze school is Lonsdale-kleding verboden.
Æ Wat vind jij van deze maatregel?
Geef een een goed argument voor je mening.
Doe het zo:
mening 1
Ik vind de maatregel van de directie van het Dockingacollege juist,
want …………………………………............................................................……………….…
of
mening 2
Ik vind de maatregel van de directie van het Dockingacollege niet juist, want
want ..………………………………………......................................................………………..
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tekst 9

Leerlingen van het Dockinga College in Dokkum mogen niet in Lonsdale-kleding op
school komen. Vijf jongens met kleren van het merk Lonsdale hangen op een muurtje
vlak bij het Dockinga College in Dokkum. Het blijkt dat zij ‘die zwarten’ overal de
schuld van geven. De jongeren zijn te verdelen in nazi's, skaters en boeren. Eind vorig
jaar raakten jongeren van de vmbo-afdeling van het Dockinga-college betrokken bij
rellen rond het asielzoekerscentrum in Dokkum. Volgens Dockinga-leerlingen hebben
de nazi's geen werk, vervelen ze zich en zoeken rotzooi. De werkloosheid in de regio
is groot.

bron: de Volkskrant van 2 september 2004
1p

z 12

Welke oorzaak voor racisme herken je in tekst 9?
A De jongeren dragen Lonsdale-kleding.
B De jongeren hebben een verkeerde opvoeding gehad.
C De leerlingen zitten op een vmbo afdeling.
D De werkgelegenheidsvooruitzichten voor jongeren zijn slecht.

cartoon 1
zo …. het
kwaad is

ja! alle lonsdale

bezworen

inbeslaggenomen

white
power

kleding is
eigen
volk
eerst!

buitenlanders
oprotten!

bron: Bob & Ab in het Onderwijsblad van 11 september 2004
1p

z 13
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Welke mening herken je in deze cartoon?
A De allochtonen zijn de schuld van alles.
B Er is veel werkloosheid in de regio.
C Lonsdale is alleen maar een kledingmerk.
D Met het verbieden van de Lonsdale-kleding bestrijd je niet het racisme zelf.
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1p

z 14

In Nederland zijn verschillende etnische groepen te onderscheiden.
Wat geldt voor alle in Nederland aanwezige etnische groepen?
Alle groepen
A hebben eenzelfde cultuur.
B hebben dezelfde religie.
C moeten zich aanpassen aan de Nederlandse wetgeving.
D spreken dezelfde taal.

2p

{ 15

In Nederland zijn er verschillende culturen met hun eigen kenmerken.
Hieronder volgt een aantal kenmerken van de Nederlandse of Turkse cultuur.
a grote waarde hechten aan de familie-eer
b het individu vaak belangrijker vinden dan de groep
c persoonlijke vrijheid
d de uitgebreide familie staat centraal
Æ Welk kenmerk hoort bij welke cultuur?
Zet de letters van het kenmerk in de juiste kolom.
Nederlandse cultuur

Turkse cultuur

1p

z 16

Het beleid van de Nederlandse regering is erop gericht om allochtonen een betere positie
op de arbeidsmarkt te geven.
Welke maatregel van de overheid is daar een duidelijk voorbeeld van?
A Allochtonen mogen niet te veel met elkaar werken.
B Allochtonen moeten verplicht Nederlands praten met hun kinderen.
C Allochtonen moeten een inburgingscursus gaan volgen.

2p

{ 17

Het kabinet-Balkenende wilde 100 miljoen bezuinigen op kinderen met een achterstand
op school.
Voor D66 ging dit te ver en samen met het CDA en de VVD is deze bezuiniging ongedaan
gemaakt. D66 wil juist meer geld aan het onderwijs besteden.
Æ Noem nog twee maatregelen van de overheid die de positie van allochtonen in het
onderwijs kan verbeteren.
Doe het zo:
Maatregel 1 …………………………………………………………………………………………

Maatregel 2 …………………………………………………………………………………………
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1p

z 18

Een drietal uitspraken:
1 Brabanders zijn gezellige mensen.
2 Groningers zijn heel stug.
3 Amsterdammers hebben veel kapsones.
Wat voor soort verschijnsel herken je in de drie uitspraken?
A een stereotype
B een vooroordeel
C een vorm van discriminatie

tekst 10

Suikerfeest in plaats van Kerst?
Werknemers zouden graag hun eigen vrije religieuze feestdagen willen opnemen.
Zo zou eerste kerstdag ingeruild kunnen worden voor het suikerfeest of een andere
islamitische feestdag. De ondernemers willen vasthouden aan de traditionele
feestdagen.
naar: Metro van 12 oktober 2004
1p

z 19

Er zijn drie manieren om tegen een probleem aan te kijken. We noemen dat ook wel
invalshoeken.
Vanuit welke invalshoek bekijken de werknemers het probleem in tekst 10?
A de politiek-juridische
B de sociaal-culturele
C de sociaal-economische

POLITIEK EN BELEID
1p

z 20
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Een politieke partij heeft een nieuw partijprogramma gemaakt.
Deze partij heeft onder andere als belangrijke uitgangspunten:
- opkomen voor de zwakkeren in de samenleving;
- verbeteren van de positie van de laagste inkomensgroepen.
Welke politieke partij is dit?
A LPF
B PvdA
C SGP
D VVD
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illustratie 2

tekst 11

De langste man ooit
De langste man ooit was Robert Wadlow, geboren in 1918 in de Verenigde Staten.
Hij werd 22 jaar. Bij zijn geboorte woog hij 3855 gram.
Vlak voor zijn dood was hij 2,72 meter lang en woog 199 kg.
Met 21 jaar woog hij 222,7 kg.
Zijn armen hadden een spanwijdte van 2,89 meter.
Zijn voeten hadden een lengte van 47 cm en zijn handen 31,8 cm. In het dagelijks
leven ondervond hij veel problemen omdat de maatschappij niet op zijn lengte was
ingesteld.

bron: Guinnesbook of Records
1p

{ 21

Æ Herken je in tekst 11 een voorbeeld van een politiek probleem?
Geef een argument bij je antwoord.
Doe het zo:
Ja, want ……………………………………….……………………………………………………..
of
Nee, want ……………………………………….……………………………………………………

600013-1-655o
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1p

z 22

Cuba is een duidelijk voorbeeld van een dictatuur.
Welk kenmerk maakt Cuba tot een dictatuur?
A De president heeft uiteindelijk altijd het laatste woord.
B Het leger speelt een onbelangrijke rol in de samenleving.
C Persvrijheid is een van de grondrechten op Cuba.

tekst 12

Actie voor terugkeer soldaten uit Irak
Familieleden van Nederlandse militairen in Irak zijn een actie begonnen om de
soldaten terug te halen naar Nederland. Zij vinden dat de militairen hun werk niet
veilig meer kunnen doen, nu de situatie steeds dreigender wordt.
Zij doen dit naar aanleiding van de dood van een 29-jarige marechaussee die
doodgeschoten werd bij een aanval door opstandige Irakezen. Vijf andere
Nederlanders raakten gewond.
Initiatiefneemster van de actie is Jacqueline Donkers uit Groningen. Haar vriend zit in
Irak. Samen met haar schoonmoeder vraagt zij het thuisfront om steun via de website
www.sfir.net. "Ik heb nu al acht partners en acht ouders die achter mij staan", zegt zij.

naar: het Dagblad van het Noorden van 17 augustus 2004
1p

z 23
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Jacqueline Donkers uit tekst 12 probeert met haar actie de politiek te beïnvloeden.
Wat voor soort groepering probeert Jacqueline van de grond te krijgen?
A een liefdadigheidsorganisatie
B een politieke partij
C een pressiegroep
D een vriendenclub
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cartoon 2
Fokke & Sukke
wìllen helemaal niet naar het
buitenland
maar ja ….
vol is vol, hè?!

bron: website LBR 2004
1p

z 24

De uitdrukking in cartoon 2 wordt vaak gebruikt in een bepaalde politieke stroming.
Welke politieke stroming heeft de mening dat Nederland vol is?
A de christen-democratische stroming
B de rechts-extremistische stroming
C de sociaal-democratische stroming
tekst 13

Kabinet: Geef negenjarigen al Engelse les
Basisscholieren moeten al in groep 5 en 6 Engelse les krijgen. Het kabinet komt
binnenkort met voorstellen om scholieren op jongere leeftijd vertrouwd te maken met
wereldtaal nummer één.
Engels is nu al een verplicht vak in het basisonderwijs, maar bijna alle scholen geven
de taallessen pas aan groep 7 en 8. De lesmethoden zijn ook afgestemd op het
niveau van de twee hoogste groepen.

naar: het Dagblad van het Noorden van 11 augustus 2004
1p

z 25
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Wat moet er gebeuren om de voorstellen van het kabinet uit tekst 13 inderdaad te kunnen
uitvoeren?
A De ambtenaren van het Ministerie van Onderwijs moeten het goedvinden.
B De directeuren van de basisscholen moeten uiteindelijk hun toestemming geven.
C De meerderheid van de Tweede en Eerste Kamer moet er mee instemmen.
D Het Europees Parlement moet de voorstellen eerst goedkeuren.
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tekst 14

Spoorlijn
De spoorverbinding Utrecht-Baarn ligt weer eens onder vuur. Ze is een van de
negentien verliesgevende lijnen, waarop NS en het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat maatregelen willen treffen. Mogelijke ingrepen zijn onder meer dat de trein
in Soestdijk omkeert en niet langer tot Baarn rijdt en dat niet meer wordt gestopt op
station Soest. Besluitvorming moet nog plaatsvinden.
Vast staat wel dat het loket van station Soest-Zuid per 1 september wordt gesloten.

naar: De Soester Courant van 4 augustus 2004
1p

{ 26

Stel: Jij woont in Soest en bent afhankelijk van de genoemde treinverbinding
(in tekst 14) om naar school te kunnen gaan. Je wilt iets doen om de trein toch in de
toekomst op station Soest te laten stoppen.
Je kunt kiezen uit drie mogelijkheden:
1 Je stelt de Nederlandse Spoorwegen een eis om aan jouw wens te voldoen.
Zo niet, dan wordt de spoorweg geblokkeerd.
2 Je probeert meer mensen voor jouw idee te winnen en richt een actiegroep op.
3 Je houdt een hongerstaking; net zo lang totdat de Nederlandse Spoorwegen hun
plannen intrekken.
Æ Welke van de drie genoemde mogelijkheden past het meest in onze democratische
samenleving?
Doe het zo:
Mogelijkheid nummer ………………………………………………………………….……………

600013-1-655o
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tekst 15

Ombudsman uit zorgen over Immigratie Naturalisatie Dienst (IND)
De Nationale Ombudsman vindt dat het te lang duurt om een verblijfsvergunning te
verlengen.
De ombudsman, Roel Fernhout, zegt hierover en over andere zaken klachten te
hebben ontvangen. Deze gaan onder meer over de vertragingen van de afhandeling
van aanvragen voor een verblijfsvergunning, verlenging van een vergunning en
de telefonische bereikbaarheid van de IND.

naar: Nieuws.nl van 17 augustus 2004

2p

{ 27

In tekst 15 staat dat de Nationale Ombudsman klachten heeft ontvangen over het werk
van de IND.
Er volgen vier mogelijkheden van personen of groepen van wie die klachten kunnen
komen.
1 individuele burgers
2 gemeenteraden
3 politieke partijen
4 belangenorganisaties
Æ Welke twee van de vier gegeven personen of groepen kunnen een klacht indienen bij
de Nationale Ombudsman?
Vul de juiste nummers van de mogelijkheden in.
Nummer …..….. en ……..…

600013-1-655o

16

ga naar de volgende pagina

illustratie 3

foto: burgemeester Bandell van Dordrecht
tekst 16

Nu is het zeker niet zo dat ik als burgemeester alles 'even' voor u kan 'regelen'. Dat is
niet mijn taak, mijn bevoegdheid. Maar zonder uw reacties, uw vragen, uw wensen
kan / kunnen …………………………deze prachtige stad niet besturen. Daarom wil ik
graag vernemen wat u bezighoudt. Ik kan dan proberen, binnen mijn taken en
bevoegdheden, te zoeken naar verbeteringen van het beleid dat we als gemeente
voeren.
Op de pagina 'Mijn portefeuille' kunt u nalezen voor welke zaken ik verantwoordelijk
ben.

bron: website van Burgemeester Bandell van Dordecht
1p

z 28

Welk begrip moet op de puntjes in tekst 16 worden ingevuld?
A de ambtenaren
B de wethouders
C het gemeentebestuur

1p

z 29

Een minister krijgt niet altijd een wetsvoorstel erdoorheen zoals hij het wil. Het komt vaak
voor dat het voorstel moet worden aangepast om een meerderheid vóór het wetsvoorstel
te krijgen.
Hoe heet het resultaat als verschillende partijen uiteindelijk tot overeenstemming komen?
A een compromis
B een nederlaag van de minister
C een overwinning van de Kamerleden
D een schikking

600013-1-655o
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tekst 17

Topman en topsalaris
Bijna alle partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Brinkhorst van
Economische zaken hard optreedt tegen de topsalarissen bij verschillende bedrijven.
Alleen de VVD vindt dat het bedrijfsleven zelf over deze salarissen moet kunnen
beslissen.

naar: De Telegraaf van 31 maart 2005
1p

z 30

Partijen hebben verschillende uitgangspunten.
Welk uitgangspunt van een liberale partij herken je in tekst 17?
Een liberale partij probeert
A de zwakkeren in de samenleving zo veel mogelijk te steunen.
B het bedrijfsleven zo veel mogelijk de ruimte te geven bij hun werk.
C het milieu voorop te stellen bij het nemen van beslissingen.
D maatschappelijke groeperingen te betrekken bij het oplossen van problemen.

1p

z 31

De minister-president van de Nederlandse regering praat wekelijks met de koningin.
Waarom vinden deze gesprekken plaats?
A De koningin keurt de aangenomen wetsvoorstellen goed of af.
B De koningin wordt geïnformeerd over de stand van zaken in het land.
C De minister-president krijgt instructies over het beleid dat gevoerd moet worden.
D De minister-president vertelt welke openingen de koningin moet gaan verrichten.

1p

z 32

De overheid voert op veel terreinen beleid. Dit om de Nederlandse samenleving in goede
banen te leiden.
Op welk terrein voert de overheid geen beleid?
Op het terrein van
A de aanleg van wegen en spoorwegen.
B de sociale zekerheid.
C het bevorderen van kerk- of moskeebezoek.
D het onderwijs.

1p

z 33

Regeringspartij het CDA (maart 2005) maakt deel uit van een bepaalde politieke stroming.
Welke andere partijen maken deel uit van dezelfde politieke stroming?
A LPF en VVD
B PvdA en SP
C SGP en ChristenUnie
D VVD en D66
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tekst 18

Prins Bernhard overleden
De prins is 93 jaar geworden. Hij werd woensdagmiddag in het Utrechts Medisch
Centrum opgenomen, omdat hij last kreeg van een aantal aandoeningen. Deze waren
niet goed te behandelen op Soestdijk.
De Rijksvoorlichtingsdienst heeft het overlijden van prins Bernhard woensdagavond
officieel meegedeeld.

bron: De Telegraaf van 1 december 2004
1p

z 34

Wat is het politieke gevolg van het overlijden van prins Bernard?
A Er moeten nieuwe verkiezingen komen voor de Tweede Kamer.
B Er zijn geen politieke gevolgen door het overlijden van de prins.
C Het kabinet mag gedurende zes weken geen nieuwe wetten voorstellen.
D Voorlopig hoeft de koningin geen nieuwe wetten te ondertekenen.

2p

{ 35

Het parlement heeft een beperkte invloed op het regeringsbeleid, maar tussen de partijen
in de Kamers zijn ook nog verschillen wat betreft de invloed die ze hebben.
Hieronder volgen drie begrippen:
1 oppositiepartijen
2 partijen die niet in de regering zitten, maar de regering wel steunen
3 regeringspartijen
Æ Zet de drie begrippen in de juiste volgorde: van meeste invloed op het regeringsbeleid
tot de minste invloed op het regeringsbeleid.
Doe het zo (vul de juiste nummers in):
De meeste invloed heeft ………….,
daarna ………………..
en de minste invloed heeft ……………

Let op: de laatste vraag van dit examen staat op de volgende pagina.
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tekst 19

Joost Eerdmans (LPF) wil graag samen met Geert Wilders een nieuwe politieke partij
beginnen. Ook Marco Pastors en Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam wil hij er
bij betrekken. Inhoudelijk moet de partij streven naar meer veiligheid in Nederland
onder andere door het openen van meer gevangenissen en heropvoedingskampen.
Ook wil Eerdmans de Antillen ‘verkopen aan de hoogste bieder’.

naar: de Volkskrant van 8 januari 2005
1p

z 36
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Wat voor soort partij wil Eerdmans in tekst 19 oprichten?
A een extreemlinkse partij
B een linkse partij
C een midden partij
D een rechtse partij
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einde



