
Proeftoets E4 2018 

1. In de Nederlandse Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw: 
A. hoorden protestanten er niet echt bij. 
B. mochten protestanten geen bestuursfuncties bekleden. 

 C. hoorden katholieken er niet echt bij. 
D. bestond geen vrijheid van geweten. 

 
2. Gedogen is: 

 A. iets dat eigenlijk verboden is toch toelaten. 
B. iets wettelijk toestaan, maar slechts in beperkte mate. 
C. iets wettelijk toestaan, maar het wel ten zeerste afkeuren. 
D. iets wettelijk toestaan, maar er allerlei voorwaarden aan verbinden. 

 
3. Welke uitspraak over referentiekader is juist?  

 A. Dit kader bestaat uit normen, waarden en gedragingen. 
B. Hoe diverser de kaders, hoe eenvoudiger het samenleven. 
C. Dit kader wordt iedere vier jaar opnieuw vastgesteld. 
D. Dit kader is bij vrouwen veelzijdiger dan bij mannen.  

 
4. Wat is een voorbeeld van een informele positieve sanctie? 

 A. Een moeder die haar dochter 10 euro geeft voor haar mooie rapport. 
B. Een moeder die haar zoontje een tik geeft. 
C. Een moeder die haar dochter een mobieltje voor haar verjaardag geeft. 
D. Een moeder die voor haar zoon de kosten van levensonderhoud betaalt. 

 
5. De volgende persoon kun je vanwege zijn gedrag xenofoob noemen: 

 A. Een meisje schrijft op Facebook dat mensen met een donkere huidskleur een 
gevaar vormen voor ons land.  

B. Een man die zijn auto niet wil uitlenen aan zijn buurvrouw, omdat hij vindt dat 
vrouwelijke automobilisten brokkenmakers zijn. 

C. Een docent geeft een leerling met een vwo-cito-score een havo-advies 
omdat hij thuis weinig hulp krijgt bij schoolwerk. 

D. Een wiskundedocent geeft meisjes standaard extra uitleg, omdat hij denkt 
dat jongens beter zijn in wiskunde. 

 
6. Als kinderen van migranten worden meegeteld, hoeveel procent van de 

bevolking in westerse landen bestaat dan gemiddeld uit migranten? 
A. Minimaal zo’n 40 procent. 
B. Minimaal zo’n 35 procent. 
C. Minimaal zo’n 30 procent. 

 D. Minimaal zo’n 20 procent. 
 



 
7. Waarom kwam er veel kritiek op het gebruik van de begrippen allochtoon en 

autochtoon? 
A. Inwoners die zich allochtoon voelen, kwamen volgens de definitie van 

allochtoon niet voor dit etiket in aanmerking. 
B. De begrippen leken te veel op elkaar, wat verwarring veroorzaakte. 

 C. Het creëerde een wij-zij gevoel. 
D. De begrippen bleken bedacht te zijn door een ambtenaar met 

extreemrechtse sympathieën. 
 
8. I. Een kennismigrant is een hoogopgeleide gastarbeider. 

II. Een 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. 

 
9. Wanneer kwamen veel Molukkers naar Nederland? In de jaren… 

A. tachtig. 
B. zeventig. 
C. zestig. 

 D. vijftig. 
 
10. Welke van onderstaande groepen kwamen in de twintigste eeuw naar Nederland 

vanwege vooral economische motieven?  
A. Protestantse hugenoten, Duitse trekarbeiders, Turkse migranten. 

 B. Marokkanen, Spanjaarden, Polen. 
C. Molukkers, Somaliërs, Syriërs. 
D. Antillianen, Nederlandse Indiërs, Molukkers. 

 
11. Illegalen in Nederland: 

A. hebben geen wettige toestemming om hier te werken, maar mogen hier wel 
wonen. 

B. hebben geen wettige toestemming om hier te wonen, maar mogen wel 
werken. 

 C. hebben geen wettige toestemming om hier te wonen en te werken. 
D. heten sinds 2015 uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 
12. Een discussie over een dubbele nationaliteit is een voorbeeld van een botsing: 

A. met een sociaaleconomische oorzaak. 
 B. met een symbolische lading waarbij het gaat om de vraag hoe om te gaan 

met cultuurverschillen. 
C. over symbolen tussen groepen. 
D. waarbij het gaat om vervreemding en verlies. 

 

13. De verwachting ten aanzien van de sociale mobiliteit van migrantengezinnen in 
Nederland is dat: 

 A. die mobiliteit verder zal toenemen. 
B. die mobiliteit verder zal afnemen. 



C. de mobiliteit door remittances onder druk komt te staan. 
D. de daling van etnisch ondernemerschap zal doorzetten. 

 
14. ‘Witte vlucht’ is geen toereikende term voor oorspronkelijke bewoners die 

wegtrekken uit bepaalde wijken waar veel migranten zich vestigen. Waarom niet? 
 A. Autochtonen trekken ook weg als ‘witte migranten' zich in hun buurt vestigen. 

B. Oorspronkelijke bewoners zijn vaak niet meer te onderscheiden van 
nieuwkomers. 

C. Na een aantal jaren keren de oorspronkelijke bewoners vaak weer terug. 
D. Migranten trekken na een aantal jaren zelf ook vaak weg uit de wijk. 

 
15. Cultureel-religieuze conflicten waren er in het Amerika van de negentiende eeuw 

ook: 
 A. tussen katholieke immigranten en de overwegend protestantse ingezetenen. 

B. tussen protestantse immigranten en de overwegend katholieke ingezetenen. 
C. tussen joodse immigranten en de overwegend katholieke ingezetenen. 
D. tussen joodse immigranten en de overwegend Duitse ingezetenen. 

 
16. I. De visie van de PVV op migratie past het beste bij de republikeinse 

benadering. 
II. De visie van GroenLinks op migratie past het beste bij de multiculturele 

benadering. 

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. Wat hebben maatschappelijke stages en burgerschap gemeenschappelijk? 

A. De maatschappelijke stages kunnen tekorten op de arbeidsmarkten 
wegwerken, en een perfecte aansluiting tussen vraag en aanbod is het doel 
van burgerschap. 

B. Beide zijn in de eerste plaats relevant voor inwoners met een migratie-
achtergrond. 

C. Rechtspopulisten zijn er tegenstander van. 
 D. De stages kunnen zorgen voor maatschappelijke integratie, en dat is tegelijk 

het doel van burgerschap. 
 
18. Het toelaten van jonge vluchtelingen is nodig om de vergrijzing tegen te gaan. 

Wat is een sterk argument tegen deze visie? 
A. De vergrijzing in de nabije toekomst valt wel mee. 
B. Het aantal toegelaten vluchtelingen is op dit moment al hoog genoeg om de 

vergrijzing op te vangen. 
 C. Deze opvang kan nooit genoeg zijn om de ‘grijze druk’ op hetzelfde niveau te 

houden als nu: in 2050 zouden we dan 39 miljoen inwoners hebben. 
D. Volgens de internationale verdragen is dit geen argument om vluchtelingen 

op te vangen. 
 
19. Voorstanders van open grenzen in Europa stellen dat: 

A. burgerrechten pas gelden voor vluchtelingen als ze hun inburgeringsexamen 
hebben gehaald. 



B. het onverstandig is om burgerrechten zonder beperking te laten gelden voor 
iedereen binnen de landsgrenzen. 

C. ingezetenen wel bijzondere rechten hebben tegenover nieuwkomers, maar 
dat in een noodsituatie de burgerrechten toch voor iedereen moeten gelden. 

 D. ingezetenen geen bijzondere rechten hebben tegenover nieuwkomers. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

16C, 17D, 18C, 19D 


