
Proeftoets E3 havo 

1. In welke situatie is sprake van cultuur? 

 I. Een meisje eet met stokjes. 

 II. Een meisje kauwt op haar eten. 

III. Een meisje eet met mes en vork. 

IV. Een meisje krijgt honger. 

A. I en III. 

B. I, II en III. 

C. Alleen III. 

D. In alle gevallen. 

 

2. Welk gedrag van de mens wordt door de natuur bepaald? 

A. In Europa lopen mensen niet naakt over straat. 

B. Een baby huilt omdat hij honger heeft. 

C. Een meisje houdt van voetbal. 

D. Een jongen vloekt de hele dag. 

 

3. Kenmerkend voor een cultuurgroep is dat de mensen in die cultuur: 

A. autochtonen zijn. 

B. deel uitmaken van een pluriforme samenleving. 

C. bij de dominante cultuur behoren. 

D. gemeenschappelijke kenmerken hebben. 

 

4. Het kijken naar sport- en show- en quizprogramma’s is een kenmerk van: 

A. een subcultuur. 

B. de tegencultuur in Nederland. 

C. de dominante Nederlandse cultuur. 

D. een pluriforme samenleving. 

 

5. De beste omschrijving van socialisatie is dat mensen: 

A. waarden en normen krijgen overgedragen. 

B. subculturen leren kennen. 

C. sancties leren waarderen. 

D. kenmerken van de dominante cultuur leren kennen. 

 

6. I. Cultuuroverdracht gebeurt via de socialiserende instituties. 

 II. Als de socialisatie is geslaagd, eindigt de sociale controle. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

7. Als iemand al twee weken dood in zijn huis ligt, is er sprake van een gebrek aan: 

A. sancties. 

B. internalisatie. 

C. sociale controle. 

D. sociale identiteit. 

 
  



8. In welk voorbeeld kun je spreken van een positieve informele sanctie? 

 I. Een profvoetballer krijgt een extra premie als hij met zijn elftal kampioen wordt. 

 II. Een vrouw zegt tegen haar vriendin dat ze leuke kleren aan heeft. 

III. Een leerlinge krijgt een 8 omdat ze een goed werkstuk heeft gemaakt. 

IV. Een jongen krijgt een taart omdat hij zijn vriend heeft geholpen met verhuizen. 

A. Alleen bij voorbeeld IV. 

B. Bij voorbeeld II en IV. 

C. Bij voorbeeld I, III en IV. 

D. Bij alle voorbeelden. 

 

9. I. Sommige mensen leven in de stad zo individueel dat buren het soms niet eens merken als 

ze overlijden. 

 II. De betrokkenheid die er in de stad zo vaak bestaat, kan omslaan in bemoeizucht. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

10. “Een manager bij onze bank draagt een overhemd met stropdas en een keurig pak.” 

Bovenstaande uitspraak: 

 I. hoort bij de bedrijfscultuur van financiële instellingen in Nederland. 

 II. laat loyaliteit aan het bedrijf zien. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

11. I. Als je in een kerk een afbeelding van Jezus ziet, weet je dat je in een protestantse kerk bent. 

 II. Kennis van de Bijbel is heel belangrijk voor protestanten. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

12. Welke van de onderstaande kenmerken gaan over Nederland van voor de jaren zestig? 

 I. Er bestaat een groot verschil tussen de sociaaleconomische klassen. 

 II. Er zijn sterke gezagsverhoudingen tussen werkgevers en hun personeel. 

III. Er zijn alleen wonende jongeren, eenoudergezinnen en woongroepen. 

IV. De samenleving is grotendeels geseculariseerd. 

A. II en III. 

B. I, II en IV. 

C. I en II. 

D. Alle kenmerken. 

 
  



13. Welke bewering is juist? 

 I. Vóór de Tweede Wereldoorlog was er een groot verschil tussen de sociaaleconomische 

klassen. 

 II. Secularisatie betekent dat mensen opklimmen op de maatschappelijke ladder. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

14. In Groot-Brittannië is er maar één publieke tv-omroep: de BBC. In Nederland zijn er juist heel 

veel, zoals de AVRO, NCRV, KRO, VARA, enzovoort. 

Dit feit laat zien dat: 

 I. Nederland verzuild is geweest. 

 II. de welvaart in Nederland groter is dan in Engeland. 

III. er in Nederland verschillende subculturen bestaan. 

Wat is juist? 

A. I en II zijn juist. 

B. I en III zijn juist. 

C. II en III zijn juist. 

D. I, II en III zijn juist. 

 

15. I. Vrouwen zijn tegenwoordig vanaf hun achttiende jaar economisch onafhankelijk. 

 II. Door de secularisatie kreeg Nederland strengere abortuswetgeving. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

16. Mahmood voerde in Iran actie tegen de regering. Hij werd gezocht door de politie maar kon nog 

net naar Nederland ontsnappen, waar hij asiel aanvroeg. Tot welke groep immigranten behoort 

hij? 

A. Kennismigrant. 

B. Politieke vluchteling. 

C. Illegaal. 

D. EU-onderdaan. 

 

17. I. Kennismigranten hebben vaak een hoge opleiding. 

 II. Een politieke vluchteling is een migrant. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 
  



18. Zijn de uitspraken juist of onjuist? 

De 22-jarige Spanjaard Pablo kon in Spanje geen werk vinden. Nu werkt hij al ruim zes maanden 

met plezier in een Spaans restaurant in Breda. Hij verdient er goed en heeft er leuke collega’s. 

1. Pablo is een arbeidsmigrant. 

2. Pablo is uit sociale motieven naar Nederland gekomen. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

19. In Nederland zie je dat veel autochtonen: 

 I. de taal van de nieuwkomers leren. 

 II. het dragen van hoofddoeken door islamitische vrouwen accepteren. 

III. rekening houden met islamitische collega’s tijdens de ramadan. 

IV. meedoen aan de ramadan. 

A. II en III zijn juist. 

B. Alleen III is juist. 

C. I, II en IV zijn juist. 

D. Geen enkel antwoord is juist. 

 

20. Ali Yildirim werkt bij een Turkse bakker en is lid van de Turkse voetbalclub Türkiyemspor. In zijn 

vrije tijd zit hij vooral met landgenoten in een Turks koffiehuis. Dit is een voorbeeld van: 

A. assimilatie. 

B. integratie. 

C. wederzijdse aanpassing. 

D. segregatie. 

 

21. I. Mensen die willen dat nieuwkomers assimileren, vinden hun eigen cultuur meestal beter dan 

de cultuur van de nieuwkomers. 

 II. Mensen die voorstander zijn van wederzijdse aanpassing, wijzen de Nederlandse dominante 

cultuur af. 

A. I is juist, II is onjuist. 

B. I is onjuist, II is juist. 

C. I en II zijn beide juist. 

D. I en II zijn beide onjuist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1A, 2B, 3D, 4C, 5A, 6A, 7C, 8B, 9A, 10C, 11B, 12C, 13A, 14B, 15D, 16B, 17C, 18A, 

19A, 20D, 21A 


