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1p  1 Bij maatschappijleer hebben we het over ‘waarden en normen’. Een meest juiste 
omschrijving van het begrip ‘norm’ is:  
A regels die voor iedereen gelden. 
B zaken die jij belangrijk vindt. 
C zaken waar jij voordeel bij hebt. 
 

1p  2 Welk antwoord bevat twee waarden? 
A Eten met mes en vork en handen wassen voor het eten. 
B Handen wassen voor het eten en netheid. 
C Netheid en respect. 
D Respect en met mes en vork eten. 

 
1p  3 Op tijd komen in de les komt voort uit: 

1. angst voor straf. 
2. een waarde. 
3. sociale controle. 
4. sociale ongelijkheid. 
Welke drie stellingen zijn juist? 
A  stelling 1, 2 en 3 
B stelling 1, 2 en 4 
C stelling 1, 3 en 4 
D stelling 2, 3 en 4 
 

1p  4 De opmerking “Als het niet van jou is, is het van een ander. Afblijven dus!” 
 past het minst  bij: 

A de norm ‘niet stelen’.  
B de waarde ‘eerlijkheid’. 
C het belang ‘meer geld verdienen’. 
 

1p  5 Onderstaande woorden horen op de stippellijntjes. Wat is de goede volgorde?  
1. socialisatie 
2. belang 
3. waarde 
Goede cijfers krijgen is een …….. 
Naastenliefde is een ….. 
Je vinger opsteken als je het antwoord weet hoort bij …… 
A 1-2-3 
B 2-3-1 
C 3-2-1 
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1p  6 Maatschappelijk of persoonlijk probleem. 
 Wat zijn de twee maatschappelijke problemen?  

1. Balen als jouw team heeft verloren. 
2. De Brexit (Groot Brittannië gaat uit de EU). 
3. De milieuvervuiling is toegenomen. 
4. Door de regen komt iedereen nat op school. 
A  probleem 1 en 2 
B probleem 2 en 3 
C probleem 3 en 4 
D probleem 4 en 1 
 

1p  7 Het vieren van een bruiloft. 
 Dit doen mensen omdat: 

A het een aangeboren gewoonte is. 
B het een traditie is. 
C het wettelijk verplicht is. 
 

1p  8 Geen boeren laten in gezelschap is: 
A een fatsoensnorm. 
B een geschreven norm. 
C een wettelijke regel. 

 
1p  9 Aangeboren, aangeleerd. Welke stellingen zijn waar? 

1. De taal die je spreekt is aangeboren. 
2. Het geloof dat je hebt is aangeleerd. 
A Alleen stelling I is waar. 
B Alleen stelling II is waar. 
C Stelling I en II zijn beide waar. 
D Stelling I en II zijn beide niet waar. 
 

1p  10 De goede omschrijving van het woord vooroordeel is: 
A een oordeel over mensen die je niet goed kent. 
B een regel die niet mag. 
C iets waar mensen voordeel bij hebben. 
 

1p  11 Subculturen. Welke stelling is juist? 
A Een subcultuur heeft zijn eigen normen en waarden. 
B Er is maar één subcultuur in Nederland. 
C Nederland is een subcultuur. 
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1p  12 Wat is waar? 
Stelling I: Ouders, school en vrienden hebben invloed op onze opvoeding. 
Stelling II: Belonen en/of straffen is/zijn manieren van opvoeden. 
A Alleen stelling I is waar. 
B Alleen stelling II is waar. 
C Stelling I en II zijn beide waar. 
D Stelling I en II zijn beide niet waar. 
 

1p  13 Een goed voorbeeld van het gebruik van het machtsmiddel ‘aantal’ is: 
A De docenten van je school. 
B De tandarts die je in je kies laat boren. 
C Een demonstratie van docenten in Den Haag. 
 

1p  14 Op de maatschappelijke ladder zijn beroepen ingedeeld. Wat is de juiste 
volgorde als het gaat om formele macht? 

 Begin met het beroep dat de meeste formele macht heeft! 
A directeur, docent, leerling 
B leerling, directeur, docent 
C leerling, docent, directeur 
 

1p  15 Wat is waar? 
Stelling I: Individuele belangen zijn belangen voor heel Nederland. 
Stelling II: Sociale mobiliteit komt alleen voor bij scholieren. 
A Alleen stelling I is waar. 
B Alleen stelling II is waar. 
C Stelling I en II zijn beide waar. 
D Stelling I en II zijn beide niet waar. 
 

1p  16 Rechtse partijen noemen we ook wel: 
A ecologische (groene) partijen. 
B liberale partijen. 
C socialistische partijen. 
 

1p  17 Wat zijn twee kenmerken van een democratie? 
A Je mag stemmen, en één persoon is de baas. 
B Eén persoon is de baas, en in de gemeente heeft de burgemeester het 

laatste woord. 
C In de gemeente heeft de burgemeester het laatste woord, en je hebt recht 

op je eigen mening.  
D Je hebt recht op je eigen mening, en je mag stemmen. 
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1p  18 Politieke partij of belangengroep. 
Wat zijn twee politieke partijen?    
 PvdD 

 
(partij voor de dieren) 

 
 Artsen zonder Grenzen  

 
Artsen zonder Grenzen 

 Staatkundig Gereformeerde 
Partij 

 
Staatkundig Gereformeerde Partij 

 SOS 
Kinderdorpen 

 
SOS Kinderdorpen 

 

A PvdD en Artsen zonder Grenzen 
B PvdD en SGP 
C SGP en SOS kinderdorpen 
D SOS kinderdorpen en Artsen zonder Grenzen 
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Tekst 1  
Een krantenbericht van 8 maart. 
Amsterdamse eendjes voeren mag niet meer: 70 euro b oete 
Vanaf 1 april is het verboden om eendjes te voeren in bepaalde delen in 
Amsterdam. Wie daar straks toch brood in het water gooit, riskeert een boete van 
70 euro. 
Nee, dit is geen vroege 1 aprilgrap, bezweert een woordvoerder van de 
gemeente Amsterdam. Eendjes voeren is vanaf volgende maand op sommige 
plekken in stadsdeel Nieuw-West ten strengste verboden. Niet omdat de vogels 
te dik worden, maar omdat een overdaad aan brood ratten aantrekt. 
Sommige inwoners zijn heel bang voor ratten: er wordt veel geklaagd. 
Woordvoerder gemeenteraad van Amsterdam 
,,We willen niet meer dat mensen hele bakken met oud brood dumpen”, zegt 
gemeentewoordvoerder Nika Haspels. ,,Dat gebeurt nu wel, waardoor de vogels 
eten laten liggen. Al die voedselresten trekken ratten aan en daar hebben we nu 
heel veel last van. 
In een nieuwsbrief van het stadsdeel Nieuw-West, die vandaag is verstuurd, 
schrijft de gemeente dat aan ‘de nostalgie van eendjes voeren een eind komt’. 
,,Jammer voor eendjes en voor peuters en kleuters. Maar ook voor de rat. En 
daar gaat het hier om.” 
Blauwalg en stank 
Volgens het stadsdeel zorgt het teveel aan broodresten er ook voor dat giftig 
blauwalg in het water sneller groeit. Daarnaast gaat het water stinken, wat de 
aantrekkingskracht voor ratten vergroot. De ratten kunnen de Ziekte van Weil 
verspreiden met hun speeksel, urine en uitwerpselen. 
,,Het is inderdaad sneu dat je als ouder of grootouder nu niet meer met kinderen 
de eendjes mag voeren”, zegt Haspels. ,,Maar wat is erger? Sommige inwoners 
zijn heel bang voor ratten, er wordt veel geklaagd. De aanpak van ratten is een 
gemeenschappelijke inspanning.” 
Vrij naar: telegraaf.nl   
 

De volgende 17 vragen gaan over tekst 1. Lees deze eerst door. 
 

1p  19 Eendjes voeren is een vorm van:   
A aangeboren gedrag.   
B aangeleerd gedrag. 
C zowel aangeboren als aangeleerd gedrag. 
 

1p  20 Eendjes voeren is een voorbeeld van: 
A de jongerensubcultuur. 
B de maatschappelijke ongelijkheid. 
C de Nederlandse cultuur. 
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1p  21 Wat bedoelen we met socialisatie? 
A Het aanleren van normen, waarden, kennis en vaardigheden. 
B Een vorm van cultuuroverdracht. 
C Beide bovenstaande antwoorden zijn goed. 
 

1p  22 Het geven van een boete (70 euro) is een voorbeeld van: 
A socialisatie door informeren. 
B socialisatie door samenwerken. 
C socialisatie door straffen. 
 

1p  23 Oorzaak en gevolg. 
Te veel brood in het water is de oorzaak van het probleem. Wat is, volgens  
tekst 1, het gevolg? 
A eendjes voeren 
B te dikke vogels 
C stank en blauwalg  
 

1p  24 In tekst 1 staat “ Het is ten strengste verboden”. Dit is een voorbeeld van: 
A dwang.    
B fatsoensnorm. 
C  gezag. 
 

1p  25 In de tekst staat “sommige inwoners zijn heel bang voor ratten”. Welke waarde 
hoort hierbij? 
A aardigheid   
B je mag geen eendjes voeren 
C respect 
D veiligheid 
 

1p  26 Je hebt objectieve en subjectieve teksten*. Welke zin is objectief? 
A  “Het is inderdaad sneu dat …..” 
B   “Jammer voor eendjes en voor peuters en kleuters. Maar …” 
C     “We willen niet meer dat mensen hele bakken met oud brood dumpen.”  
 

*Objectief gaat over feiten. Subjectief gaat over een mening. 
 

1p  27 Welke van onderstaande zinnen, uit tekst 1, is het voorbeeld van een norm? 
A   “En daar gaat het hier om.” 
B   “… daar hebben we nu heel veel last van.” 
C   “Nee, dit is geen vroege 1 aprilgrap, …”. 
D  “Vanaf 1 april is het verboden …”. 
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1p  28 “Amsterdamse eendjes voeren mag niet meer” (zie tekst 1). Dit is: 
A een oplossing voor een maatschappelijk probleem. 
B een oplossing voor een persoonlijk probleem. 
C een oplossing voor een landelijk probleem. 
 

1p  29 Waarschuwen is een vorm van: 
 A aangeboren gedrag. 
 B opvoeden. 
 C sociale mobiliteit. 

 
1p  30 De gemeente Amsterdam kun je vergelijken met:  

A een actiegroep . 
B een belangengroep. 
C een pressiegroep. 
D Geen van de bovenstaande antwoorden is goed. 
 

1p  31 Lees de twee stellingen en geef antwoord. 
Stelling I: Machtsmiddelen van de gemeenteraad (uit tekst 1) zijn functie en 
kennis. 
Stelling II: Machtsmiddelen van de gemeenteraad (uit tekst 1) zijn aantal en 
geweld. 

 A   Alleen stelling I is juist. 
 B   Alleen stelling II is juist. 
 C    Stelling I en II zijn beide juist. 
 D    Stelling I en II zijn beide onjuist. 

 
1p  32 In tekst 1 is er sprake van een belangentegenstelling. Welke? 

A Het belang van de gemeenteraad tegenover het belang van de 
 (groot)ouders. 
B Het belang van de Telegraaf tegenover het belang van Nika Haspels. 
C Het belang van de eendjes tegenover het belang van de kleuters. 
 

1p  33 De gemeenteraad van Amsterdam is een goed voorbeeld van: 
A een dictatuur.   
B  een koninkrijk. 
C een volksvertegenwoordiging. 
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1p  34 Het maken van 1 aprilgrappen is een cultuurkenmerk. 
 Wat zijn twee cultuurkenmerken? 

A discriminatie en vooroordelen 
B kleding en maatschappelijke ongelijkheid 
C normen en waarden 

 

1p  35 Dat eendjes voeren alleen wordt gedaan door (groot)ouders met kinderen is: 
A een belangentegenstelling. 
B een vooroordeel. 
C een vorm van discriminatie.   
 

1p  36 Welke twee van onderstaande stellingen zijn juist? 
1. De media maken veel gebruik van rolpatronen. 
2. In Nederland hebben we geen discriminatie.  
3. Er werken meer vrouwen dan mannen als bouwvakker. 
4. Vooroordelen kunnen makkelijk leiden tot discriminatie. 
A  stelling 1 en 2 
B stelling 2 en 3 
C stelling 3 en 4 
D stelling 4 en 1 
 

1p  37 Welke van de twee stellingen gaan over vooroordelen? 
1. Er werken meer mannen dan vrouwen als bouwvakker. 
2. Maatschappijleer blijft een lastig vak. 
3. Op school moet je een diploma halen. 
4. Vrouwen houden van ‘shoppen’*. 
A   stelling 1 en 2 
B  stelling 2 en 3 
C  stelling 2 en 4 
D  stelling 3 en 4 
 
*Shoppen = Winkels bezoeken om te kijken of te kopen. 
 

 
 


