Proeftoets E2
1. Bij het grondwetsartikel over de vrijheid van meningsuiting staat het zinnetje ‘behoudens ieders
verantwoordelijkheid van de wet’.
Dit betekent dat:
A. iedere burger zelf de verantwoordelijkheid heeft om te bepalen waar de grens van de wet
ligt.
B. beperkingen van grondrechten soms toegestaan zijn.
C. het artikel ook in het Wetboek van Strafvordering moet zijn opgenomen.
D. het Openbaar Ministerie bij kwesties over meningsuiting geen maatregelen mag nemen.
2.

Welke van de beweringen is of zijn juist?
I. De grondrechten staan op volgorde van belangrijkheid geordend in de grondwet, dus artikel
1 is belangrijker dan artikel 5.
II. Als grondrechten met elkaar botsen, moet de uitvoerende macht (ministers) met een
oplossing komen.
A.
B.
C.
D.

3.

I is juist, II is onjuist.
I is onjuist, II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.

In Nederland is er voortdurend discussie over de vraag of er strenger gestraft moet worden.
I. De maximale tijdelijke straf is in Nederland verhoogd van 10 naar 25 jaar.
II. Rechters zijn de afgelopen jaren al zwaardere straffen gaan opleggen voor moord.
Welke van deze uitspraken is of zijn juist?
A.
B.
C.
D.

4.

Welke van de beweringen is of zijn juist?
I. De scheiding van machten in de trias politica voorkomt klassenjustitie.
II. In Nederland ontbreekt klassenjustitie omdat de rechters onafhankelijk zijn.
A.
B.
C.
D.

5.

I is juist, II is onjuist.
I is onjuist, II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.

I is juist, II is onjuist.
I is onjuist, II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.

Welke van de beweringen is of zijn juist?
I. Iedere tot levenslang veroordeelde heeft in Nederland kans op vrijlating omdat levenslang in
strijd is met internationale regels.
II. In de VS bestaat officieel geen levenslang, maar gevangenen kunnen wel levenslang in de
gevangenis zitten.
A.
B.
C.
D.

I is juist, II is onjuist.
I is onjuist, II is juist.
I en II zijn beide juist.
I en II zijn beide onjuist.

6.

Welke zaken van algemeen belang worden in Nederland door de overheid geregeld?
A. Commerciële televisie en ziekenzorg.
B. De rente op spaarrekeningen en internetaansluitingen.
C. De prijs in de supermarkten en de procedures op Schiphol.
D. Het minimumloon van winkelpersoneel en de veiligheid op straat.

7.

Nederland is een democratie, want:
A. de trias politica is er voor een deel doorgevoerd.
B. de bevolking neemt de belangrijkste besluiten.
C. de koning heeft volgens de grondwet maar beperkte macht.
D. de bevolking heeft indirect invloed op de politiek.

8.
A.
B.
C.
D.
9.

Wie hebben in een dictatuur vaak last van beperkingen van grondrechten?
Bedrijven en militairen.
Politie en burgers.
Burgers en media.
Media en politieke bestuurders.

Politiek behoudende standpunten zijn kenmerkend voor:
A. een middenpartij, zoals D66.
B. een partij met weinig Kamerzetels, zoals de ChristenUnie en de SGP.
C. een conservatieve partij, zoals het CDA.
D. een partij die streeft naar een kleine overheid, zoals de VVD.

10. Welke kenmerken horen bij het CDA?
A. Progressief en confessioneel.
B. Confessioneel en conservatief.
C. Behoudend en links.
D. Rechts en progressief.
11. Rechtse politieke partijen benadrukken dat:
A. mensen gelijke kansen moeten krijgen.
B. de macht in Nederland eerlijker moet worden verdeeld.
C. de overheid een passieve rol moet hebben.
D. waarden en normen de vrijheid van mensen in de weg staan.
12. Hieronder staat een aantal personen met politieke macht:
I. Tweede Kamerlid.
II. Minister.
III. Lid van een actiegroep.
IV. De koning.
Bij wie van hen is de macht vooral gebaseerd op het lidmaatschap van een politieke partij?
A. I, II en IV zijn juist.
B. Alle antwoorden zijn juist.
C. I en II zijn juist.
D. Alleen I is juist.
13. Politieke partijen vervullen enkele belangrijke taken in onze democratie.
I. Met het samenbundelen van ideeën wordt bedoeld dat politieke partijen burgers enthousiast
maken voor de politiek.
II. Met het selecteren van kandidaten wordt bedoeld dat politieke partijen kandidaten uitzoeken
voor bestuursfuncties.

A.
B.
C.
D.

I en II zijn beide juist.
I is juist en II is onjuist.
I is onjuist en II is juist.
I en II zijn beide onjuist.

14. De PVV is een voorbeeld van een:
A. niet-democratische, ideologische partij.
B. populistische partij.
C. one-issuepartij.
D. middenpartij.
15. Passief kiesrecht betekent:
A. dat je gebruikmaakt van je stemrecht en dus gaat stemmen.
B. dat je bij verkiezingen een zwevende kiezer bent.
C. dat je niet verplicht bent om te stemmen.
D. dat mensen bij verkiezingen op jou kunnen stemmen.
16. De kiesdeler is:
A. het aantal uitgebrachte stemmen gedeeld door het aantal te verdelen zetels.
B. het aantal stemgerechtigden gedeeld door het aantal te verdelen zetels.
C. het percentage mensen dat daadwerkelijk stemt.
D. het aantal beschikbare zetels.
17. In Nederland stem je tijdens de verkiezingen op:
A. de lijsttrekker van een partij.
B. een partij.
C. één persoon van een partij.
D. de persoon die volgens jou premier moet worden.
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