
Proeftoets E3 vwo 2015 

1   In een stelsel van evenredige vertegenwoordiging:  

I. hebben kleine politieke partijen meer kans op een Kamerzetel dan bij een 

districtenstelsel. 

II. is er weinig afstand tussen kiezer en gekozene. 

III. is de persoon van de politicus belangrijker dan het partijprogramma. 

A. I en II zijn juist. 

B. II en III zijn juist. 

C. Alleen I is juist. 

D. Alle antwoorden zijn juist. 

2   I. De troonrede is een soort jaarlijkse bijstelling van de miljoenennota. 

II. Ieder voorjaar legt de regering verantwoording af over het beleid dat in het 

regeerakkoord is afgesproken. 

III. Tijdens de Algemene Beschouwingen in september wordt gedebatteerd over de 

rijksbegroting. 

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

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

C. I, II en III zijn juist. 

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

3   Het kabinet: 
A. bestaat uit de koningin, de ministers en staatssecretarissen. 
B. bestaat uit de ministers en de staatssecretarissen. 
C. is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Nederland. 
D. is direct gekozen. 

 
4   I. De premier kan erop aangesproken worden als een lid van het Koninklijk Huis iets doet 

wat niet door de beugel kan. 
II. De koningin kan zeggen wat ze wil, want ze is toch onschendbaar. 
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. 

 
5   I. In een motie geeft de Tweede Kamer haar mening over iets. 

II. Tweede Kamerleden hebben wel het amendementsrecht, maar ze mogen geen 
wetsvoorstel wijzigen. 
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   Het systeemmodel is een model waarmee: 

I. je maatschappelijke problemen kunt analyseren. 
II. je kunt beschrijven hoe politieke besluiten tot stand komen. 
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   Wie worden ook wel de poortwachters van de democratie genoemd? 
A. Ministers, massamedia en pressiegroepen. 
B. Pressiegroepen, massamedia en politieke partijen. 
C. Politieke partijen, ministers en massamedia. 
D. Pressiegroepen, ministers en ambtenaren. 

 
8   In welke situatie is er sprake van omzetting volgens de systeemtheorie? 

A. De gemeenteraad besluit om stoplichten op een kruispunt te plaatsen nadat er twee 
doden zijn gevallen. 
B. Buurtbewoners willen stoplichten op een kruispunt nadat er twee doden zijn gevallen. 
C. Een gemeenteraadslid stelt vragen aan de wethouder over de veiligheid bij een 
kruispunt nadat er voor de tweede keer een ongeluk heeft plaatsgevonden. 
D. Een wethouder geeft opdracht stoplichten te plaatsen op het kruispunt. 

 
9   De groeiende macht van de ambtenaren: 

A. is in strijd met de trias politica. 
B. vormt de ruggengraat van het Nederlands bestuur. 
C. werkt bureaucratisering in de hand. 
D. is in strijd met de parlementaire democratie. 

 
10   Er zijn drie soorten pressiegroepen, namelijk belangengroepen, actiegroepen en 

actieorganisaties. Een voorbeeld van een belangengroep is: 
A. Utrecht autovrij. 
B. de Partij voor de Dieren. 
C. Artsen zonder Grenzen. 
D. de Fietsersbond. 

 
11  De spreekbuisfunctie van de media houdt in dat: 

I. politici de kans krijgen hun standpunt onder de aandacht te brengen. 
II. pressiegroepen de kans krijgen hun standpunt onder de aandacht te brengen. 
III. burgers de kans krijgen hun standpunt onder de aandacht te brengen. 
IV. de pers commentaar geeft op de politiek. 
A. I, II en III zijn juist. 
B. Alleen I is juist. 
C. Alleen IV is juist. 
D. Alle antwoorden zijn juist. 

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


