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1p  1 Bij maatschappijleer gaat het regelmatig over ‘normen en waarden’. De meest 
juiste omschrijving van het begrip ‘norm’ is:  
A Regels die alleen voor jezelf gelden. 
B Regels die voor iedereen gelden. 
C Zaken die je belangrijk vindt. 
D Zaken waar je voordeel bij hebt. 

 
1p  2 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 beïnvloedingsproces ‘belonen/straffen’. 
D het belang ‘meer geld verdienen’. 
 

1p  3 Welke van de onderstaande combinaties is onjuist?  
A Belang – Goede cijfers op school krijgen  
B Norm – Geluk 
C Socialisatie – Op je beurt wachten in een rij 
D Waarde – Liefde 
 

1p  4 Welke van de vier onderstaande problemen is een maatschappelijk probleem? 
A Balen als jouw voetbalteam heeft verloren. 
B De Brexit (Groot-Brittannië gaat uit de EU). 
C De parkeertarieven in Maastricht gaan stijgen met 15%. 
D Iemand die uitglijdt door gladheid op straat. 
 

1p  5 Het vieren van een bruiloft. 
 Dit doen mensen omdat: 

A het een aangeboren gewoonte is. 
B het een traditie is. 
C het onderdeel is van de rechten en plichten binnen het huwelijk. 
D het wettelijk verplicht is. 
 

1p  6 Een gesprek van andere mensen niet onderbreken is: 
A een aangeboren eigenschap. 
B een fatsoensnorm. 
C een geschreven norm. 
D een wettelijke regel. 

 
1p  7 Wat is een goede omschrijving van het woord vooroordeel? 

A Een oordeel over mensen die je niet goed kent. 
B Een regel die niet mag. 
C Iets waar mensen voordeel bij hebben. 
D Traditionele rolpatronen voor jongens en meisjes. 
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1p  8 Welke van de onderstaande stellingen over subculturen is juist? 
A Binnen een subcultuur zit de dominante cultuur. 
B Een subcultuur heeft zijn eigen normen en waarden. 
C Er is maar één subcultuur in Nederland. 
D Nederland is een subcultuur. 
 

1p  9 Wat is juist? 
Stelling I: Ouders, school en vrienden hebben invloed op onze opvoeding. 
Stelling II: Belonen en straffen zijn een manier 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  10 Een goed voorbeeld van het gebruik van het machtsmiddel ‘aantal’ is: 
A De docenten van een grote school. 
B De tandarts die je in je kies laat boren. 
C Een demonstratie van duizenden mensen in Den Haag. 
D Honderden mensen die aanwezig zijn bij de kranslegging op 4 mei. 
 

1p  11 Op de maatschappelijke ladder zijn de beroepen ingedeeld. Wat is de juiste 
volgorde als het gaat om formele macht? 

 Begin met de persoon met de meeste formele macht! 
A Directeur, docent, facilitair medewerker, leerling. 
B Docent, facilitair medewerker, directeur, leerling. 
C Facilitair medewerker, leerling, directeur, docent. 
D Leerling, docent, facilitair medewerker, directeur. 
 

1p  12 Wat is juist? 
Stelling I: Individuele belangen gelden 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  13 Een voorbeeld van een belangenorganisatie is een vakbond. Welke van de 
onderstaande zinnen hoort niet  bij de definitie van een ‘belangenorganisatie’? 
A Een belangenorganisatie heeft een duidelijk omschreven doel met een 

maatschappelijk nut. 
B Een belangenorganisatie heeft leden en/of donateurs. 
C Een belangenorganisatie is een organisatie voor belangenbehartiging. 
D Een belangenorganisatie is verbonden aan een politieke partij. 
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1p  14 Op welke wijze mogen scholieren niet  laten merken dat ze het met een besluit 
van hun schooldirectie oneens zijn? 
A Door de media in te schakelen. 
B Door de school te bezetten. 
C Door het brandalarm af te laten gaan in het gebouw. 
D Door zich als leerling uit te schrijven. 
 

1p  15 Als mensen tegen een besluit van de regering willen demonstreren, dan mag dat 
in Nederland niet zomaar. Als je dat wil doen moet je namelijk altijd eerst:  
A Een eigen ordedienst oprichten om alles goed te laten verlopen. 
B Een parkeerplan indienen bij de gemeente voor alle mensen die komen. 
C Een vergunning aanvragen bij de gemeente. 
D Een verzoek doen aan de koning om te mogen demonstreren. 
 

1p  16 Een voorbeeld van een machtsmiddel van een burger is het schrijven van een 
brief aan een lid van de Tweede Kamer. Waarom is een actie via Facebook 
mogelijk een krachtiger machtsmiddel? 
A De Facebook actie steunt op het machtsmiddel ‘aantal’. 
B De Facebook actie steunt op het machtsmiddel ‘kennis’. 
C De Facebook actie ziet er mooier uit, omdat het digitaal is. 
D Door de Facebook actie heb je de miljarden onderneming ‘Facebook’ achter 

je staan. 
 

1p  17 Overheidsbeleid om sociale ongelijkheid te bestrijden kan gaan over: 
A Het doen van onderzoek naar maatregelen die files moeten tegengaan in 

het kader van sociale mobiliteit. 
B Het doen van onderzoek naar verduurzaming van woonwijken. 
C Het nemen van maatregelen om het openbaar vervoer te bevorderen. 
D Het nemen van maatregelen om meer mensen met een migratie- 

achtergrond aan een baan te helpen. 
 

1p  18 Een voorbeeld van een zwakke groep in de samenleving is: 
A Mensen die een sport beoefenen. 
B Mensen die werken in het onderwijs. 
C Mensen met een leeftijd vanaf 65 jaar. 
D Mensen met een universitair diploma. 
 

1p  19 De overheid kan via voorlichting aandacht vragen voor ‘eenzaamheid’ onder 
ouderen in de samenleving. Welk medium is hiervoor het meest geschikt? 
A Een hele maand elke dag meerdere radio en tv spotjes uitzenden. 
B Een paginagrote advertentie in een gedrukte lokale krant. 
C Een poster op de muur van het buurthuis. 
D Een stapel folders op het gemeentehuis. 
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1p  20 Welke van de onderstaande kenmerken hoort niet  bij een parlementaire 
democratie? 
A Algemeen kiesrecht. 
B De macht in handen van een kleine groep. 
C Het controleren van de regering. 
D Het stemmen over wetsvoorstellen. 
 
 
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 met kinderen of kleinkinderen 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 het 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. Daarom wordt er veel geklaagd 
zegt de gemeentewoordvoerder. 
In de nieuwsbrief van het stadsdeel, die vandaag is verstuurd, schrijft de 
gemeente: “Aan de nostalgie van eendjes voeren komt een einde. Jammer voor 
eendjes en voor peuters en kleuters. Maar ook voor de rat. Daar gaat het hier 
om.” 
Maar dat is niet het enige. 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 
diertjes kunnen de Ziekte van Weil verspreiden met hun speeksel, urine en 
uitwerpselen. 
Vrij naar: www.telegraaf.nl    
       
De vragen 21 t/m 30 gaan over tekst 1, lees deze eerst door. 
 

1p  21 Eendjes voeren is een vorm van:   
A aangeboren gedrag. 
B aangeleerd gedrag. 
C identificatie. 
D zowel aangeboren als aangeleerd gedrag. 
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1p  22 Eendjes voeren is een voorbeeld van: 
A Een belangrijke norm in de samenleving. 
B Een jongeren subcultuur. 
C Maatschappelijke ongelijkheid. 
D Een praktische invulling van een bepaalde waarde. 
  

1p  23 Het geven van een boete (70 euro) is een voorbeeld van: 
A socialisatie door belonen. 
B socialisatie door informeren. 
C socialisatie door samenwerken. 
D socialisatie door straffen. 
 

1p  24 Oorzaak en gevolg. 
Te veel brood in het water is de oorzaak van het probleem in tekst 1. Wat is het 
gevolg? 
A een 1 aprilgrap 
B eendjes voeren 
C te dikke vogels 
D stank en blauwalg 
 

1p  25 In tekst 1 staat “ Het is ten strengste verboden”. Waarvan is dit geen  voorbeeld? 
A dwang 
B gezag 
C  machtsmiddelen 
D waarden 
 

1p  26 In de tekst staat “sommige inwoners zijn heel bang voor ratten in verband met het 
verspreiden van ziektes”. Welke waarde hoort hierbij? 
A Je mag geen eendjes voeren. 
B respect 
C veiligheid 
D vriendelijkheid 
 

1p  27 Welke van onderstaande zinnen uit tekst 1 is het voorbeeld van een norm? 
A   “Daar gaat het hier om”.   
B   “Sommige inwoners zijn heel bang”. 
C   “Nee, dit is geen vroege 1 aprilgrap”. 
D  “Vanaf 1 april is het verboden”. 
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1p  28 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  29 In tekst 1 is er sprake van een belangentegenstelling. Welke? 
A Het belang van de eendjes tegenover het belang van de kleuters. 
B Het belang van de gemeenteraad tegenover het belang van (groot)ouders 

en kinderen. 
C Het belang van de nostalgie tegenover het belang van de 
 gemeentewoordvoerder. 
D Het belang van de Telegraaf tegenover het belang van het Stadsdeel. 
 

1p  30 De gemeenteraad van Amsterdam is een goed voorbeeld van: 
A een dictatuur. 
B  een koninkrijk. 
C een parlement. 
D een volksvertegenwoordiging. 
 
 
Tekst 2 
 
Een krantenbericht van 10 augustus 
Verzilting 
“Zoet tegen zout. Dat is de wedstrijd van de week. Sluizen en stuwen staan open 
om zoet water uit het oosten vrij baan te geven om het oprukkende zoute water 
vanuit zee een halt toe te roepen. Een beetje neerslag helpt wel, maar de 
verzilting blijft een probleem. 
Verzilting was al een thema voordat de droogte Nederland in zijn greep kreeg. 
Twee jaar geleden luidde landbouworganisatie LTO Nederland de noodklok. De 
Nederlandse binnenwateren worden steeds zouter. Oorzaken zijn onder andere 
het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen, het verdiepen van de Nieuwe 
Waterweg en het vergroten van de sluizen bij IJmuiden. Allemaal mogelijkheden 
voor het zoute water om het zoete Nederland binnen te dringen.”  
Vrij naar het Reformatorisch Dagblad. 

 
De vragen 31 t/m 40 gaan over tekst 2, lees deze eerst door. 
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1p  31 In de tekst wordt een probleem beschreven. Is dit wel of geen persoonlijk  
 probleem? 

A Geen persoonlijk probleem; er zijn veel mensen die er last van hebben. 
B Geen persoonlijk probleem; het gaat om een wedstrijd. 
C Wel een persoonlijk probleem; het probleem bestond al vóór de droogte. 
D Wel een persoonlijk probleem; van zoute binnenwateren hebben we 

allemaal last. 
 

1p  32 Maatschappelijke problemen raken altijd heel veel mensen. Welk kenmerk hoort 
nog meer bij een maatschappelijk probleem? 
A De media hebben er geen belangstelling voor. 
B De oorzaak is menselijk handelen. 
C Er zijn heel veel verschillende meningen over. 
D Het probleem is onoplosbaar. 
 

1p  33 Hoe wil men het in de tekst genoemde probleem van zout tegen zoet oplossen? 
A Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten. 
B Door de Nieuwe Waterweg te verdiepen. 
C Door de sluizen bij IJmuiden te vergroten. 
D Door zoet water uit het oosten vrij baan te geven naar de Nederlandse kust. 

 

1p  34 In de tekst wordt een organisatie genoemd. De landbouworganisatie LTO (Land- 
en Tuinbouw Organisatie) komt op voor de belangen van alle agrarische 
ondernemers in Nederland. Welke machtsmiddelen zal deze belangenorganisatie 
niet  snel gebruiken? 
A het machtsmiddel ‘aantal’ 
B het machtsmiddel ‘media’ 
C het machtsmiddel ‘geld’ 
D het machtsmiddel ‘geweld’ 

 

1p  35 Soms is in de media te lezen dat een belangenorganisatie aan het lobbyen is. 
Welke omschrijving van het lobbyen is het meest juist? 
A Het houden van een enquête onder de leden van de organisatie. 
B Het in gesprek gaan met een minister of staatssecretaris. 
C Het organiseren van informatieavonden voor de leden van de organisatie. 
D Het sturen van een nieuwsbrief aan de leden van de organisatie. 
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1p  36 LTO Nederland moet in de media en in politiek Den Haag regelmatig vechten 
tegen vooroordelen. Over welke beroepsgroep zouden deze vooroordelen gaan? 
A boeren 
B lobbyisten 
C ondernemers 
D politici 

 

1p  37 Vooroordelen kunnen verdwijnen door kennis over ‘de ander’. Hoe zou LTO 
Nederland succesvol het vooroordeel weg kunnen nemen dat mensen hebben? 
A Door het actief e-mailen naar hun leden. 
B Door het inhuren van populaire BN’ers (Bekende Nederlanders) om te 

flyeren (folders uitdelen op straat). 
C Door het publiceren van artikelen in vakbladen voor de wetenschap. 
D Door sponsoring van lokale voetbalverenigingen. 
 

1p  38 De overheid is verantwoordelijk voor de Nederlandse binnenwateren. De 
overheid heeft hier dus een bepaalde macht. Is deze macht formeel of informeel? 
A Formeel, want de macht van de overheid staat in de wet. 
B  Formeel, want Nederland is een democratie. 
C Informeel, want alleen leger en politie hebben formele macht. 
D Informeel, want de overheid is geen persoon. 
  

1p  39 Verzilting staat momenteel niet hoog op de politieke agenda van de landelijke 
politiek. Door welke van de onderstaande redenen zal dit probleem hoog op de 
landelijke politieke agenda komen te staan? 
A Als door de verzilting de schade aan het milieu duizenden euro’s kost. 
B Als door de verzilting honderden banen in de landbouwsector verloren 
 gaan. 
C Als een land met een dictatuur er internationaal aandacht voor vraagt. 
D Als er binnenkort verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden 

gaan worden. 
 

1p  40 Kan ons staatshoofd helpen bij de oplossing van het probleem uit tekst 1? 
A Ja, hij kan nieuwe wetgeving bedenken en laten uitvoeren. 
B  Ja, hij spreekt namens alle burgers en dus weegt zijn mening heel zwaar in 

de Tweede Kamer. 
C Nee, daarvoor is dit probleem niet groot genoeg, dat kan pas als het 

iedereen raakt. 
D Nee, ons staatshoofd heeft geen politieke macht. 
 
 


