
Proeftoets E2 

1. De trias politica berust op het idee: 

A. dat politici corrupt zijn en dus gecontroleerd moeten worden. 

B. dat burgers en overheid gelijk zijn aan elkaar. 

C. dat de verschillende machten gezamenlijk conflicten oplossen. 

D. dat burgers beschermd willen worden tegen machtsmisbruik van de overheid. 

 

2. I. De ‘checks’ en ‘balances’ zorgen voor een strikte scheiding van de drie machten. 

 II. Wijzigingen in de grondwet worden in Nederland voor toestemming aan de rechterlijke 

macht voorgelegd. 

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. 

 

3. In welk voorbeeld is er sprake van discretionaire bevoegdheid? 

A. Een ambtenaar beoordeelt zelf of iemand een bijstandsuitkering krijgt. 

B. Een politieagent betrapt een jongen op wildplassen en geeft een boete. 

C. Een minister overlegt met de Tweede Kamer over een aanpassing van de inburgeringswet. 

D. Een journalist schrijft met een ambtenaar aan een beleidsnotitie.  

 

4. Welke situatie valt onder het privaatrecht? 

A. De gemeente koopt nieuw meubilair voor het pas gebouwde gemeentehuis. 

B. De familie De Vries krijgt geen bouwvergunning, omdat de buren bezwaar hebben 

aangetekend tegen hun plannen. 

C. Meneer Jansen krijgt een bekeuring. 

D. Jij en een paar vrienden willen een jeugdhonk en vragen hiervoor toestemming aan de 

burgemeester en wethouders. 

 

5. I. Binnen het privaatrecht staat altijd een eiser tegenover een gedaagde. 

 II. In het privaatrecht kunnen burgers en overheid in een horizontale juridische verhouding 

tegenover elkaar staan. 

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. 

 

6. I. Het uitgangspunt in een strafproces is altijd een onderling geschil tussen burgers en 

overheid. 

 II. Het uitgangspunt in een burgerlijk proces is een onderling geschil tussen burgers onderling 

of tussen burgers en overheid.  

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. I. Het legaliteitsbeginsel beschermt primair burgers tegen elkaar.  

 II. Het legaliteitsbeginsel is van essentieel belang in iedere rechtsstaat. 

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. 

 

8. I. Het stelen van een fiets is een overtreding. 

 II. Voor een overtreding kun je geen vrijheidsstraf krijgen.  

III. Bij overtredingen vervalt het onschuldvermoeden. 

A. I is juist, II en III zijn onjuist. 

B. I is onjuist, II en III zijn juist. 

C. I, II en III zijn onjuist. 

D. I en II zijn onjuist; III is juist. 

 

9. De politie heeft voor haar opsporingstaak een aantal dwangmiddelen. Zo mag de politie zonder 

toestemming van een officier van justitie of rechter: 

 I. iemands laptop checken. 

 II. alle mensen in een tram na een vechtpartij staande houden. 

III. infiltreren in misdaadorganisaties. 

IV. een gestolen brommer in beslag nemen. 

A. II en IV zijn juist. 

B. Alle antwoorden zijn juist. 

C. I, II en IV zijn juist. 

D. II, III en IV zijn juist. 

 

10. Volgens Freud is ons superego: 

A. het deel van onze persoonlijkheid met instinctieve driften zoals lust en agressie. 

B. het bewuste, ‘volwassen’ deel van de persoonlijkheid. 

C. het id en het ego. 

D. het geweten, waardoor we gevoelens van schuld en schaamte hebben. 

 

11. Wanneer je de wet overtreedt om een belangrijkere morele plicht te vervullen spreek je van: 

A. noodweer. 

B. noodweerexces. 

C. overmacht-noodtoestand. 

D. afwezigheid van schuld. 

 

12. Sommige mensen vinden dat bij strafoplegging vooral de slachtoffers genoegdoening moeten 

krijgen. Welke doelen van straf spelen dan vooral een rol?  

A. Wraak en vergelding.  

B. Beveiliging van de samenleving, wraak en resocialisatie. 

C. Afschrikking, vergelding en voorkomen van eigenrichting. 

D. Vergelding, afschrikking en beveiliging van de samenleving. 

 

13. Een rechter besluit een junk, die voor de vijftigste keer voor diefstal is gearresteerd, te bestraffen 

met één jaar cel en een verplicht afkickprogramma. 

Welke elementen van straffen spelen hierbij vooral een rol? 

A. Resocialisatie, afschrikking van de dader en vergelding.  

B. Beveiliging van de samenleving, vergelding en resocialisatie.  

C. Vergelding, wraak en afschrikking van de dader. 

D. Resocialisatie, voorkomen van eigenrichting en afschrikking van de dader. 

 

14. De rechten van politieke vluchtelingen en asielzoekers zijn vastgelegd in: 

A. het Verdrag van Genève. 

B. de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 

C. het Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens. 



D. de oorlogstribunalen. 

 

15. I. In de VS geeft de jury de rechter een bindend advies omtrent de schuldvraag.  

 II. In de VS is juryrechtspraak de oorzaak van de klassenjustitie. 

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. I. De Hoge Raad in Nederland heeft meer macht dan het Amerikaanse Hooggerechtshof. 

 II. In de VS heeft de hoogste rechterlijke macht een politieke kleur. 

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. 

 

17. I. In Nederland gebruikt de rechterlijke macht ‘predictive policing’ om bewijsmateriaal te 

toetsen. 

 II. Het gebruik van Big data bij de opsporing van criminaliteit leidt tot een afname van het aantal 

rechtszaken. 

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. I. Predictive policing is geschikt voor het bestrijden van criminaliteit die veel voorkomt, zoals 

inbraken en vernielingen. 

 II. Het gebruik van Big data door de politie kan ook preventieve waarde hebben, bijvoorbeeld 

om inbraken te voorkomen. 

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. Grootschalig datagebruik biedt kansen voor onze rechtsstaat, maar kent ook risico’s. Welke 

maatregel is volgens de WRR nodig om onze fundamentele rechten te beschermen?  

A. Gegevens van opsporingsdiensten openbaar maken. 

B Informationele zelfbeschikking opnemen als nieuw grondrecht. 

C. Het Wetboek van Strafrecht aanpassen aan de nieuwe opsporingsmethoden. 

D. Internationale verdragen opstellen over Big data.  

 

20. Welke bewering is juist? 

 A. Politiek is belangrijk omdat er beslissingen moeten worden genomen over zaken die van 

algemeen belang zijn. 

B. In een democratie zijn er elk jaar verkiezingen. 

C. In een democratie moet worden voorkomen dat één persoon absolute macht krijgt. 

D. In Nederland is de trias politica volledig ingevoerd. 

 

21. Nederland noemen we een representatieve democratie omdat: 

 A. in Nederland vertegenwoordigers gekozen worden die stemmen over wetsvoorstellen en de 

regering namens het volk controleren. 

B. in Nederland de regering indirect gekozen wordt. 



C. we een presidentieel stelsel hebben. 

D. iedere bevolkingsgroep in principe in de Tweede Kamer vertegenwoordigd wordt. 

 

22. In een systeem van indirecte democratie: 

A. kiest de bevolking indirect een parlement. 

 B. kiest de bevolking rechtstreeks een parlement. 

C. hebben de politici beperkte bevoegdheden. 

D. kiest de bevolking de regering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

19B, 20A, 21A, 22B 


