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1p  1 We spreken van een maatschappelijk probleem, wanneer ………… 
 Welke aanvulling op de zin hoort niet op het stippellijntje? 

A alleen jijzelf ermee te maken hebt. 
B heel Nederland ermee te maken heeft. 
C alleen de overheid er iets aan kan doen. 
D er verschillende meningen over de oplossing zijn. 
 

1p  2 Welke van de onderstaande problemen is een maatschappelijk probleem? 
A Daria is een keer beroofd van haar portemonnee. 
B De auto van meneer Buurmans werd gisteren vernield. 
C Het drugsgebruik onder jongeren tussen 12 en 18 was in 2016 18%. 
D   Mensen die een been breken tijdens het snowboarden.  
 

1p  3 Ook wanneer je mensen tegenkomt die je een tijdje niet gezien hebt, geef je 
hen een hand, zonder erbij na te denken. Van welk verschijnsel is hier dan 
sprake? 
A belangen 
B dwang 
C internalisatie 
D specialisatie 
 

1p  4 Welke manier van leren zal het meest gebruikt worden om te leren 
zwemmen? 
A aanleg 
B belonen en straffen 
C identificatie 
D imitatie 
 

1p  5 Wanneer kinderen een topvoetballer imiteren, dan: 
A luisteren zij niet meer naar hun ouders. 
B is de tv-uitzending van de voetbalwedstrijd geslaagd. 
C is de socialisatie compleet. 
D is er sprake van socialisatie. 
 

1p  6 Welke waarde past het best bij opstaan voor ouderen in de bus?  
A gelijkheid 
B gezondheid 
C respect 
D vrijheid  
 

1p  7 Mensen hebben aangeboren en aangeleerde eigenschappen. 
Wat is een voorbeeld van een aangeboren eigenschap? 
A De deur achter je dicht doen.  
B Een hand geven wanneer je iemand ontmoet. 
C Heel erg verlegen zijn. 
D Met twee woorden spreken. 
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1p  8 De overheid legt de Nederlandse samenleving normen op.  
 Hoe noemen we deze normen? 

A gedragingen 
B gewoontes  
C regels 
D wetten 
 

1p  9 Welk begrip past bij de omschrijving ‘jonge mensen helpen bij het volwassen 
worden’? 
A dressuur  
B imitatie 
C socialisatie 
D verinnerlijking 
 

1p  10 Wat is sociale controle? 
A Controle of uitkeringen op een sociale manier verdeeld worden. 
B Controle over de sociale verzekeringen. 
C Mensen letten op of anderen doen en laten wat zij willen. 
D Mensen letten op of anderen geen afwijkend gedrag vertonen. 
 

1p  11 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
I  Boeren hebben nooit tegengestelde belangen ten opzichte van milieu-

bewegingen. 
II  De files op de Nederlandse snelwegen zijn vooral een individueel  
 probleem.   
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. 
 

1p  12 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
I De ANWB is een goed voorbeeld van een belangenorganisatie. 
 (ANWB = Algemene Nederlandse Wielrijdersbond) 
II Een vakbond is geen goed voorbeeld van een actiegroep.  
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. 

 

1p  13 Hoe heet het verschijnsel van stijgen of dalen op de maatschappelijk ladder? 
A sociale differentiatie 
B sociale controle 
C sociale imitatie  
D sociale mobiliteit 
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1p  14 Het stijgen of dalen op de maatschappelijke ladder heeft niets te maken met  
 het begrip: 

A kranten. 
B sociaal milieu. 
C opleiding. 
D  sekse.  

 

1p  15 Sommige mensen hebben een hoog inkomen. Andere mensen leven van een 
 uitkering. Dit is een voorbeeld van ………………. ongelijkheid. 
 Welk woord hoort op het stippellijntje? 

A internationale 
B politieke  
C sociale 
D stereotype 
 

1p  16 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   Je status wordt medebepaald door het werk wat je doet. 

II  Een lage status zegt weinig over je maatschappelijke positie. 
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. 
 

1p  17 De ANWB is een grote bekende organisatie.  
 (ANWB = Algemene Nederlandse Wielrijdersbond) 
 Welk machtsmiddel zullen zij niet snel gebruiken? 

A aantal 
B      beroep 
C  geweld 
D kennis 

 

1p  18 Dit is een regel uit een wetboek. 
 Artikel 6. Ieder heeft recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of  

in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoor-
delijkheid voor de wet. 

 Uit welk wetboek is dit artikel afkomstig? 
A de gemeenschapswet  
B de godsdienstwet 
C de grondwet 
D de immigratiewet 

 

1p  19 Vul de zin aan.  
 Informele macht: 

A heeft alleen de minister-president. 
B is de macht van het leger. 
C is officieel vastgelegd in de wet. 
D  noemen we ook wel invloed. 
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1p  20 Wat betekent bijna hetzelfde als ‘gezag’? 
A charisma  
B informele macht 
C macht 
D Geen van de antwoorden is juist. 
 

1p  21 Wat past bij de Nederlandse democratie? 
A Staatsvorm met een, door de burgers gekozen, staatshoofd. 
B Staatsvorm waarbij de burgers indirect inspraak hebben op de besluiten 

van de regering. 
C Staatsvorm waarbij de burgers geen of nauwelijks inspraak hebben op 

de besluiten van de regering. 
D Staatvorm zonder gekozen parlement. 
 

1p  22 Linkse partijen zijn meestal ook: 
A conservatief. 
B fascistisch. 
C liberaal. 
D  sociaaldemocratisch. 

 

1p  23 Wat is een politieke partij? 
A Een actiegroep met meerdere acties. 
B Een lobbygroep met meerdere plannen. 
C Hetzelfde als een belangengroep. 
D Geen van de antwoorden is juist. 

 

1p  24 Welke politieke stroming heeft meer economische gelijkheid als uitgangspunt? 
A christendemocratie 
B fascisme 
C liberalisme 
D sociaaldemocratie 

 

1p  25 Welke volksvertegenwoordigers worden door rechtstreekse verkiezingen 
 gekozen? 

A ambtenaren 
B gemeenteraadsleden 
C leden van de Eerste Kamer 
D ministers  
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1p  26 Een scholier wil graag pas om 1.00 uur in de nacht thuiskomen, want het feest 
duurt tot zo laat. Zijn/haar ouders vinden 23.00 uur laat genoeg. Ze spreken af 
dat het 24.00 uur gaat worden.  

 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 I   De afspraak is een voorbeeld van een compromis. 
 II  De afspraak is een voorbeeld van consensus. 

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. 

 

1p  27 Wanneer mannen en vrouwen zich op een vastgestelde manier gedragen,  
 welk begrip past daar dan het beste bij? 

A acteren  
B rolpatroon 
C sociaal milieu 
D stereotypering 
 

1p  28 ‘Nederlanders zijn krenterig’. 
Vul de zin aan. 
Dit is: 
A geen stereotypering, want Nederlanders zijn gewoon zuinig. 
B geen stereotypering, want het is gebaseerd op feiten. 
C wel een stereotypering, want een professor heeft het aangetoond.  
D wel een stereotypering, want het is een oordeel over een hele groep. 
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Tekst 1    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uit: De Volkskrant, maandag 22 januari 2018. 
 * Kech is straattaal voor prostituee. 

 

1p  29 Gebruik tekst 1.  
 De jongeren vinden de opmerkingen van de rapper Boef onaanvaardbaar. 
 Welke waarde vinden de jongeren dat de rapper Boef hier heeft overtreden?  

A gelijkheid 
B gezondheid 
C respect 
D vrijheid  
 

1p  30 Rapper Boef spreekt over zijn normen. 
 Wat wordt bedoeld met het begrip normen?  

A Dingen die een groep mensen belangrijk vindt.  
B Gedragsregels waar een groep mensen zich aan moet houden.   
C Het feit dat rappers mogen beledigen buiten hun rapteksten. 
D Teksten die rappers gebruiken in hun raps. 

Kech en rap  
Volgens de manager van Boef, Glen Faria, begrijpen de volwassenen de  
jongerencultuur niet meer. Daarmee draagt hij uit dat iedere rapper buiten zijn 
of haar rapteksten iedereen mag beledigen.  
 Op school heb ik als docent het onderwerp besproken, en een deel van de 
pubers zei inderdaad dat wel meer teksten eigenlijk niet kunnen, maar omdat 
het rap is ‘kan het wel’. Dat Boef zomaar alle vrouwen, die korte rokjes dragen 
en alcohol drinken, een kech* mag noemen, vonden deze jongeren echter ook 
onaanvaardbaar.  
 Dit omdat hij meiden die hem hielpen met zijn autopech zo noemde (‘dat 
kan echt niet juf, hij werd geholpen’) en omdat hij daarna nog eens (niet in een 
rap) verkondigde dat alle vrouwen die zich niet volgens zijn normen gedragen, 
kechs zijn. Dat de manager dan durft te vragen om de boeroepers te bewegen 
om Boef te steunen, noem ik zeer zorgwekkend. 
          C. Aarts, Amsterdam  
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Tekst 2    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: De Volkskrant, zaterdag 16 maart 2018. 
 

1p  31 Gebruik tekst 2.  
  Op de plaatsen A, B en C ontbreken de namen van politieke partijen.  
  Deze partijen behoren tot dezelfde politieke stroming.  
  Bij welke politieke stroming past deze tekst het best? 

A christendemocratie  
B extreemrechts 
C liberalisme   
D sociaaldemocratie 

 

1p  32 Gebruik tekst 2. 
 De partijen uit vraag 31 willen een verschijnsel in de samenleving bestrijden.  
 Welk verschijnsel willen zij bestrijden? 

A politieke gelijkheid 
B politieke ongelijkheid 
C sociale gelijkheid 
D sociale ongelijkheid 

  

Links/rechts wil verbod op verkoop sociale woningbouw 
 
Frank Hendrickx 
Den Haag 
 
………A……, …….B…… en ……C…. willen een verbod op het ve rder inkrim-
pen van sociale huurwoningenvoorraad. De steden in Nederland moeten  
toegankelijk blijven voor mensen met lagere inkomen s.  
 
De drie …………… partijen dienen zaterdag een initiatiefvoorstel in dat de  
gemeenten en woningbouwcorporaties dwingt om een aantal sociale huurwonin-
gen met een huur van hoogstens 710 euro ‘ten minste op peil te houden’. Zonder 
zo’n  ‘remwet’ vreest links dat er de komende jaren honderdduizenden sociale 
huurwoningen verdwijnen, mede doordat gemeenten liever voor lucratievere,  
duurdere huisvesting zouden kiezen.  
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Tekst 3 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uit: de Volkskrant dinsdag 30 januari 2018  
 

1p  33 Gebruik tekst 3. 
 Op de stippellijntjes ontbreken drie woorden. Met welk maatschappelijk 
 probleem hebben deze woorden te maken?  

A discrimineren / dicrimineert / discrimineren 
B informeren / informeert / informeren 
C onderzoeken / onderzoekt / onderzoeken 
D socialiseren / socialiseert / socialiseren  
 

1p  34 Gebruik tekst 3. 
 Negatieve denkbeelden over bijvoorbeeld Marokkanen, Surinamers en Turken 
 zijn vaak gebaseerd op: 

A dwanggedachten.  
B regels. 
C vooroordelen. 
D waarden. 
 

1p  35 In tekst 3 wordt gezegd dat hier sprake is van een hardnekkig maatschappelijk 
 probleem. 
 Waarom is hier sprake van een maatschappelijk probleem? 

A Omdat het maar over één persoon gaat. 
B Omdat het blijkbaar bij veel uitzendbureaus voorkomt. 
C Omdat het alleen bij Marokkanen, Surinamers en Turken voorkomt. 
D Omdat alle Nederlanders er last van hebben. 
 

ONDERZOEK CONSUMENTENPROGRAMMA 
 
Radar: uitzendbureaus …………… 
 
Een aantal uitzendbureaus ………………. op afkomst. Dat blijkt uit een onder-
zoek van het consumentenprogramma Radar. Dat belde willekeurig 78 uitzend-
bureaus in Nederland. De redacteuren deden zich voor als medewerkers van 
een callcenter op zoek naar personeel voor een klus van een paar maanden. In 
het gesprek werd gezegd dat het callcenter onlangs een zeer vervelende erva-
ring heeft gehad met Marokkanen, Surinamers en Turken en of het uitzendbu-
reau hier rekening mee wil houden. Van de uitzendbureaus zei 47 procent dat 
ze dat wilden. ABU, de brancheorganisatie voor uitzendbureaus, vindt de  
uitkomst van het onderzoek van Radar onacceptabel. ‘Het leert ons dat we onze 
leden en de medewerkers continu moeten blijven informeren en trainen. En dat 
……………. een hardnekkig maatschappelijk probleem is dat niet alleen met 
voorlichting is op te lossen’, aldus ABU-directeur Jurriën Koops.  ANP 
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Tekst 4    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: De Volkskrant, zaterdag 3 maart 2018.  
 

1p  36 Gebruik tekst 4.  
  Op stippellijntjes hoort de naam van een politieke partij.  
  Tot welke politieke stroming hoort deze partij? 

A christendemocratie  
B extreemrechts 
C liberalisme   
D sociaaldemocratie 
 
Tekst 5 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Uit: De Volkskrant, vrijdag 15 maart 2018.  
 

1p  37 Gebruik tekst 5.  
  Op de stippellijntjes hoort de naam van een politieke partij.  
  Tot welke politieke stroming hoort deze partij? 

A christendemocratie  
B extreemrechts 
C liberalisme   
D sociaaldemocratie 

Vrouwen op de lijst blijven voor de ....... een dui vels  
dilemma 
 
Frank Hendrickx 
Den Haag 
 
Het leek een mooie stunt: de ……. doet in maart voor het eerst mee aan de ge-
meenteraadsverkiezingen in Amsterdam en dan ook nog met een jonge vrouwe-
lijke lijsttrekker, de 24-jarige Paula Schot. Lang niet iedereen in de partij is  
enthousiast.   
Het hoofdbestuur blijft bij het ‘aloude standpunt’ dat de …….. liever geen actieve 
vrouwelijke politici wil.  
  

………………. komt met wetsvoorstel  
tegen te hoge beloning 
………………. heeft samen met zes oppositiepartijen een wetsvoorstel ingediend 
tegen de in hun ogen te hoge beloningen voor bankiers. Het voorstel is een reac-
tie op een geplande salarisverhoging van ING-baas Ralph Hamers. De bank trok 
het voorstel in vanwege alle ophef over de verhoging met 1 miljoen euro. De op-
positie wil dat de minister van Financiën snel 'strapatsen zoals met ING kan voor-
komen'. Van de oppositie steunen SGP en Forum voor Democratie het voorstel 
niet. 
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Tekst 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit: De Volkskrant, donderdag 2 november 2017.  
 
Foto 1   

 
Prinses Beppie van Schoenlappersland met haar adjud ante 
Uit: De Volkskrant, donderdag 2 november 2017.  
 

1p  38 Gebruik tekst 6 en foto 1. 
  Welk begrip past het beste op het stippellijntje? 

A emancipatie 
B feestelijkheden 
C stereotypering  
D vooroordelen 

Prinses Carnaval wint terrein  
 
Peter de Graaf  
Tilburg 
 
Drie vrouwelijke gemeenteraadsleden in Tilburg vind en het anno 2017, 
honderd jaar na de invoering van het vrouwenkiesrec ht, de hoogste tijd 
voor een Prinses Carnaval in Kruikenstad. Het is ‘o uderwets en uit de tijd’ 
dat alleen mannen het krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement 
van de Tilburgse carnavalsstichting kunnen schoppen  tot prins, adjudant, 
lijfwacht, lijfarts of lid van de raad van elf. Dat  schrijven de raadsleden van 
GroenLinks, D66 en PvdA anderhalve week voor ‘de el fde van de elfde’ in 
een open brief aan de carnavalskoepel. Want ondanks  de …………. is de 
organisatie en het bestuur van het carnaval een man nenbolwerk gebleven. 
Zij willen ook tijdens het volksfeest gelijkwaardig heid. “Omdat wij het  
verschuldigd zijn aan onze dochters, onze zusters, onze moeders en 
oma’s”, schrijven ze.   
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1p  39 Gebruik tekst 6 en foto 1. 
  Welk verschijnsel herken je in deze tekst en foto?  

A een dominante cultuur 
B een etnische cultuur 
C een subcultuur 
D een tegencultuur 
 
 
Afbeelding 1  

 Uit: De Volkskrant, zaterdag 13 januari 2018. 
 * tekst onder de personen van links naar rechts: traditioneel, modern gezin,  
 mainstream,  premium, city-premium, city-budget.  
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Tekst 7   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uit: de Volkskrant zaterdag 13 januari 2018. 
 

1p  40 Gebruik afbeelding 1 en tekst 7. 
 Welk maatschappelijk verschijnsel herken je in deze tekst en afbeelding? 

A culturalisatie  
B internalisatie  
C socialisatie 
D stereotypering 
 

1p  41 Gebruik tekst 7. 
 In de laatste regel kun je lezen welke actie Albert Heijn uiteindelijk 
 ondernomen heeft. 
 Waarom zou Albert Heijn dit gedaan hebben? Geef de reden die Albert Heijn 
 niet  gehad zal hebben. 

A Albert Heijn erkent misschien dat het discriminerend kan zijn. 
B Albert Heijn is bang voor boze klanten. 
C Albert Heijn is bang voor verlies van omzet. 
D Albert Heijn staat nog steeds achter deze profielen. 

 

1p  42 Gebruik tekst 7. 
 Welke waarde kan je in de tekst herkennen? 

A aantal 
B aanleiding 
C gelijkheid  
D onderscheiden 

‘Budgetklant‘ heeft bij Albert Heijn een donkere hu id 
Jochem van Staalduine 
Amsterdam 
 
Albert Heijn leert nieuwe medewerkers dat ‘premium’ -klanten blank zijn, en 
dat ‘budget’-klanten met een laag inkomen een donke re huid hebben. De 
laatste kopen veel telefoonkaarten, terwijl de prem iums verse sappen en 
biologische producten kopen. 
 
Nieuwe werknemers van Albert Heijn moeten voor aanvang van hun eerste 
werkdag een aantal cursussen volgen via internet. Naast veiligheidsregels en 
supermarktjargon krijgen vakkenvullers en kassamedewerkers een stoomcursus 
in het onderscheiden van klantprofielen, elk met een ander budget en  
bestedingspatroon. 
Tijdens de cursus krijgt het nieuwe personeel plaatjes van zes archetypische 
Albert Heijn-klanten te zien. Bij elke afbeelding staat waar dit ‘type’ klant woont 
(stad of dorp), of hij of zij veel of weinig te besteden heeft, en wat voor  
supermarktartikelen hij het liefst aanschaft.  
 
Naar aanleiding van de vragen van de Volkskrant meldt Albert Heijn de  
klantprofielen per direct te verwijderen.   
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Tekst 8 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit: De Volkskrant, zaterdag 16 maart 2018. 
 

1p  43 Gebruik tekst 8. 
 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   De opmerking “Een al wat oudere Japanse man” is een voorbeeld van 

een waarde. 
 II  De opmerking “Je afval gooi je thuis of op je werk weg” is een voorbeeld 
  van een norm. 

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. 

 

 

 Weg met de afvalbak 
 
Drie jaar geleden was ik in Tokio: 35 miljoen mensen werken en wonen in een 
gebied ter grootte van de provincie Utrecht. Op straat geen lege flesjes, geen 
uitgetrapte peuken, geen platgelopen uitgespuugde kauwgom, nog geen snipper-
tje papier in de goot. En ook nergens een vuilnisbak te bekennen. Je afval gooi je 
thuis of op je werk weg. 
 Het besef dat je samen zorgt voor schone straten, stoepen en stranden, leeft 
dat hier niet? Wat als we hier alle openbare bakken zouden verwijderen en ons 
afval thuis, bij winkelcentra, bedrijven en scholen zouden deponeren? 
 Een al wat oudere Japanse man vertelde me dat hij ooit Amsterdam had  
bezocht. Hij trok een vies gezicht: ‘So dirty.’ 
                Marjon Hoeks , Arnhem  
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Tekst 9 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Uit:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Van: www.rtlnieuws.nl donderdag, 22 maart 2018. 
 Van: www.rtlnieuws.nl/nederland/noodkreet-publieke-omroep, 22 maart 2018. 

Noodkreet publieke omroep: geen enkele gemeente 
meldde zich voor landelijke intocht sint 
 

Gemeenten staan niet langer in de rij om de intocht van Sinterklaas te organise-

ren. De NTR heeft een brandbrief aan het Nederlands Genootschap van Burge-

meesters geschreven om burgemeesters over te halen om de organisatie op zich 

te nemen. "Natuurlijk willen wij niet dat er op deze manier een einde zou komen 

aan deze 66-jarige nationale televisietraditie." 

"Tot op heden heeft er zich nog geen enkele gemeente gemeld. Naar de oorza-

ken daarvan kunnen wij slechts raden. We zouden natuurlijk kunnen afwachten 

tot zich in de komende tijd wellicht alsnog een gemeente meldt, maar dat is - ge-

zien de lange voorbereidingstijd van zo'n grootschalig project - nogal riskant met 

het oog op de planning. 

De laatste jaren stond de intocht vaak in het teken van demonstraties voor en 

tegen Zwarte Piet. Gemeenten hebben daar nu kennelijk geen zin meer in. Bij de 

intocht van de sint in Dokkum vorig jaar blokkeerden voorstanders van Zwarte 

Piet de snelweg A7 bij Joure zodat de bussen met actievoerders niet verder kon-

den. In 2016 hield de politie een grote antizwartepietgroep aan vanwege het ne-

geren van een demonstratieverbod. Bij rellen rond de intocht in Gouda in 2014 

werden zeker zestig voor- en tegenstanders aangehouden. 

Marga Waanders, burgemeester van Dokkum, kijkt ondanks de snelwegblokkade 

tevreden terug op de intocht in haar gemeente. Ze vindt het jammer dat de animo 

minder is geworden. "Ik snap dat het er allemaal niet aantrekkelijker op wordt om 

het te organiseren. Maar ik zou het erg jammer vinden als het niet meer kan van-

wege de polarisatie rondom Piet. Burgemeesters zouden hun hoofd niet in de 

schoot moeten werpen."    

Jerry Afriyie van de antiracismeorganisatie Nederland Wordt Beter vindt het 'pijn-

lijk dat alle signalen om de intocht te moderniseren opzij worden geschoven'. "Ze 

willen koste wat het kost doorgaan met iemand zoeken die het wil organiseren. 

Dit kan met een kleine moeite opgelost worden. Maak het inclusief en gezellig en 

ga niet hemel en aarde bewegen om Zwarte Piet te behouden."  
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1p  44 Gebruik tekst 9. 
 De antizwartepietengroep is een goed voorbeeld van een: 

A actiegroep.  
B belangenvereniging. 
C politieke partij. 
D sociale beweging. 
 

1p  45 Gebruik tekst 9. 
 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   “deze 66-jarige nationale televisietraditie” is een voorbeeld van de  
  Nederlandse dominante cultuur. 
 II  Tradities zijn voorbeelden van cultuurkenmerken. 
 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. 
 
 
Foto 2  

 
Uit: De Volkskrant, 3 april 2018. 
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Tekst 10   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit: Algemeen Dagblad dinsdag 2 april 2018.  
(COPD = verzamelnaam voor longziektes) 

 

1p  46 Gebruik foto 2 en tekst 10. 
 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   Het voorkomen van fijnstof in de lucht is een individueel belang, omdat 
  alleen mensen met astma of COPD er last van hebben.   
 II  Meer fijnstof in de lucht in het oosten van het land is geen maatschappe-

lijk probleem.   
 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. 
 

1p  47 Gebruik foto 2 en tekst 10. 
 Paasvuren in Overijssel en de Achterhoek zijn voorbeelden van: 

A de dominante Nederlandse cultuur. 
B een etnische cultuur.  
C een Nederlandse subcultuur.  
D een tegencultuur. 

Meer fijnstof in het oosten van het land door  
paasvuren 
 
In Overijssel en de Achterhoek zijn de fijnstofconc entraties vanochtend 
hoger dan normaal. Dat komt door de paasvuren die g isteravond zijn 
aangestoken. Door de zuidoostelijke wind kan het fi jnstof zich naar het 
noordwesten verplaatsen, meldt het RIVM. 
 
Ook vanavond worden er nog paasvuren aangestoken, vooral in het oosten 
van het land. De traditionele paasvuren in Duitsland en enkele plaatsen in het 
oosten van Nederland hebben gisteren op veel plaatsen tot stankoverlast  
geleid. Ook in het westen van het land was de brandlucht de hele dag te ruiken 
en op een aantal plekken was de luchtkwaliteit slecht. 
 
Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) adviseert iedereen 
om het inademen van rook te vermijden. Een verhoogde concentratie fijnstof in 
de lucht kan - samen met andere luchtverontreiniging - leiden tot een vermin-
derde longfunctie, verergering van astma en COPD en een toename van 
luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid. 
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Tekst 11    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Van: www.humo.be, donderdag 21 september 2017.  
 

1p  48 Gebruik tekst 11. 
 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   Dat meisjes lief zijn en jongens agressief is een vooroordeel. 
 II  Dat meisjes lief zijn en jongens agressief is wetenschappelijk 
  aangetoond.   
 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. 

 

1p  49 Gebruik tekst 11. 
 In Nederlandse kledingwinkels hangt vooral roze kleding voor meisjes. 
 Welk begrip past het best bij deze tekst? 

A discriminatie  
B feit 
C rolpatroon 
D vooroordeel 

Er is iets vreemds aan de hand met kinderkl e-
ding: meisjeskleren zijn veel dommer dan jon-
genskleren 
 
Wie wel eens kleren koopt voor zijn dochter, zou de indruk kunnen krijgen dat 
er een samenzwering gaande is in de kledingindustrie. Waar je ook winkelt  
- Hema, H&M, Zara, C&A, et cetera - het is overal hetzelfde liedje. Dan gaat 
het niet eens zozeer om de obsessie van kledingfabrikanten met de kleur  
roze, alsof ze meisjes willen omtoveren tot uit de kluiten gewassen gamba's. 
En ook niet om het cliché-onderscheid tussen lieve meisjes en agressieve 
jongens, dat zich uit in prints van konijntjes die in bloemenperkjes rondhuppe-
len, katjes op meisjesshirts, versus brullende tijgers en tyrannosaurussen op 
jongensshirts. 
Vooral het verschil in teksten op jongens en meisjeskleren valt op. De rode 
draad is dat jongenskleren de drager associeert met intelligentie (weten-
schap), heldendom en ambitie (leiderschap) en meisjeskleding vooral het  
uiterlijk van de drager prijst en haar veronderstelde vrolijke lieve karakter.  
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Tekst 12    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van: www.nd.nl, 3 maart 2018. 
 
Foto 3 

 
Van: www.nd.nl 3 maart 2018. 

 

1p  50 Gebruik tekst 12 en foto 3. 
 Zijn de volgende beweringen juist of onjuist? 
 l   De huisregel: laptop niet toegestaan, is een voorbeeld van een waarde.  
 II  Sfeer is een voorbeeld van een norm. 
 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.

Huisregel: laptop niet toegestaan 
 
Met de opkomst van flexwerk en de ZZP’ers kunnen st eeds meer Neder-
landers zelf bepalen waar zij werken. Schrijven op een laptop hoeft niet in 
een kantoorjungle – dat gaat prima aan de eigen keu kentafel, op een  
gedeelde werkplek óf in een café in de binnenstad.  

UTRECHT 

Een moeder die een dag met haar dochters op stap is. Twee toeristen die de 
rest van de dag plannen. Een man die in een fauteuil zijn boek leest. In Lewis 
Book Café, een Utrechts café dat is aangekleed als een Engelse huiskamer, 
komen de gasten in alle soorten en maten. Het enige type dat ontbreekt, is de 
werkende of studerende laptopper. 

Kaartjes op de tafeltjes maken duidelijk waarom. ‘Wij willen een plek zijn waar 
er tijd is voor elkaar en waar je even ontsnapt aan de drukte van het alledaag-
se leven’, staat er. ‘Om deze sfeer te bevorderen, vragen we je de laptop  
gesloten te houden …  
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Tekst 13   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
Van: www.ad.nl, 9 mei 2016.   
 

1p  51 Gebruik tekst 13. 
 Bij welk thema past deze tekst het best? 

A cultuur en socialisatie  
B macht en zeggenschap  
C sociale verschillen 
D beeldvorming en stereotypering 

 

1p  52 Gebruik tekst 13. 
 Hieronder staan twee beweringen over de tekst. 
 I   Volgens het artikel is de belangrijkste oorzaak van de armoede onder 
  kinderen, de opleiding van de ouders. 
 II  Volgens het artikel lopen vooral autochtone kinderen het risico op 

armoede.   
A I is juist, II is onjuist. 
B I is onjuist en II is juist. 
C I en II zijn beide juist. 
D I en II zijn beide onjuist. 

Kwart Rotterdamse jeugd groeit op in armoede  

In Rotterdam groeit een kwart van de jeugd op in een gezin met een laag inko-
men. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die 
maandag bekend zijn gemaakt. Daarmee scoort de havenstad behoorlijk onder 
het landelijke gemiddelde; in Nederland loopt namelijk één op de acht minderja-
rige kinderen risico op armoede. De nieuwe cijfers komen uit 2014. 

De provincie met het hoogste aandeel was Zuid-Holland, met één op zeven. Die 
positie komt grotendeels door de score van Rotterdam. Utrecht is de provincie 
met de laagste score. Daar loopt iets minder dan één op de tien kinderen risico 
op armoede. 
Totaal groeiden in 2014 421.000 minderjarige kinderen op in een huishouden 
met een laag inkomen. Dat komt neer op 12 procent. Voor 131.000 kinderen 
gold dat ze al vier jaar of langer in die situatie leefden. Bij een inkomen beneden 
de lage-inkomensgrens spreekt het CBS van risico op armoede. Die grens 
hangt af van de gezinssituatie. Voor een paar met twee kinderen bijvoorbeeld 
lag de lage-inkomensgrens in 2014 op 1920 euro per maand. 
Schoolreisje  
Kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kunnen minder vaak meedoen aan 
activiteiten. Dan gaat het bijvoorbeeld om meegaan op een schoolreisje, of het 
beoefenen van een sport of andere hobby (muziekles). Voor meer dan de helft 
van de kinderen in huishoudens met een laag inkomen is er te weinig geld om 
regelmatig nieuwe kleren te kopen of om één keer per jaar een week op  
vakantie te gaan. 
Het aantal kinderen met risico op armoede was in 2014 even groot als tien jaar 
geleden. Tussen 2005 en 2010 was sprake van een daling. Daarna steeg het 
weer. Van de niet-westerse minderjarige kinderen in Nederland groeide in 2014 
een derde op in een gezin met een laag inkomen. Dat is vier keer zo hoog als 
onder autochtone kinderen. 


