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Nieuwsuur in de klas: vak Nederlands 
 

1. Gemeente en zorg 
 
1 In het filmpje wordt steeds gesproken over de participatiesamenleving. Wat is een ander 
woord voor ‘participatie’? 
A verzorgend 
B flexibel 
C betrokkenheid  
D afwijzend 
 
2 Wat is een kenmerk van een participatiesamenleving? 
A Professionals nemen het werk over van vrijwilligers en werklozen 
B Iedereen die dat kan neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven  
C De gemeente krijgt er taken bij 
D De zorg zal voortaan door de landelijke politiek geregeld worden 
 
3 Het tegenovergestelde van een participatiesamenleving is een verzorgingsstaat. Wat is de 
rol van de overheid in allebei? 
A Bij een verzorgingsstaat gaan mensen meer zelf zorgen, de rol van de overheid is klein 
B Bij een participatiesamenleving gaan mensen meer zelf doen, de rol van de overheid is 
klein  
C De rol van de overheid is in een participatiesamenleving en in een verzorgingsstaat even 
groot 
D Bij een verzorgingsstaat speelt de overheid geen rol in de persoonlijke verzorging van 
mensen 
 
4 Wat wordt in het filmpje met een ‘professional’ bedoeld? 
A buitenstaander 
B professor 
C liefhebber 
D beroepskracht  
 
5 Wat is het tegenovergestelde van ‘professional’? 
A amateur 
B vakman 
C specialist 
D stagiaire 
 
6 Waar maken de mensen zich zorgen over als vrijwilligers, werklozen, buren en familie de 
persoonlijke verzorging gaan doen? 
A kwantiteit 
B kwaliteit  
C financiën 
D vergoeding 
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2. Eerlijke bestuurders 
 
1 Bestuurders moeten integer zijn. Wat is een ander woord voor ‘integer’? 
A populair 
B verkiesbaar 
C betrouwbaar  
D oneerlijk 
 
2 Wat is het tegenovergestelde van ’integer’? 
A correct 
B corrupt  
C heilig 
D trouw 
 
3 Een aantal bestuurders  moest  opstappen omdat ze verkeerd gedeclareerd hadden. Wat 
betekent dit? 
A Er zijn kosten in rekening gebracht die niet gemaakt zijn 
B Er zijn belangrijke archiefstukken vernietigd 
C De publicatie van een krantenartikel is tegengehouden 
D Een belangrijke klus is aan een bevriend bedrijf beloofd 
 
4 Er is laks opgetreden toen in een Utrechtse wijk homo’s bedreigd werden. Wat is het 
tegenovergestelde van ‘laks’? 
A traag 
B rap  
C enthousiast 
D agressief 
 
5 Het woord ‘verrijken’ heeft verschillende betekenissen. Welke betekenis heeft het in dit 
filmpje?  
A aankleden 
B kennis tot je nemen 
C op oneerlijke manier geld verdienen  
D meststoffen toevoegen aan grond 
 
6 Wat ontbreekt in het gezegde ‘Iemand is onschuldig tot ….…… is bewezen.’  
A het voordeel 
B de tegenhanger 
C het tegendeel  
D het omgekeerde 
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3. Moties en beleid 
 
1 Wat is een motie? 
A een voorstel 
B een wet 
C een politiek debat 
D een bestemmingsplan 
 
2 Een gemeenteraadslid kan een motie indienen. In de motie wordt een oordeel, verzoek of 
opdracht uitgesproken. Als een meerderheid van de gemeenteraad de motie 
aanneemt, wordt deze in de regel uitgevoerd door het college van Burgemeester en 
Wethouders. Hoe heet het ook wel als een motie wordt afgewezen? 
A de motie wordt geschrapt 
B de motie wordt verstoten 
C de motie wordt afgeketst 
D de motie wordt verworpen  
 
3 De PVV zit in de oppositie. Wat betekent dit? 
A De PVV mag maar een maximum aantal moties indienen 
B De PVV zit in het college van Burgemeester en Wethouders 
C De PVV zit in de gemeenteraad, maar heeft geen wethouder geleverd  
D Sinds de PVV in de gemeenteraad zit worden er te veel moties ingediend 
 
4 De fractievoorzitter van de PVV Almere zegt dat zijn partij vaak ‘tegen de stroom oproeit’. 
Wat betekent dit spreekwoord? 
A veel moties indienen 
B overal op tegen zijn 
C van een politiek debat houden 
D tegen de meerderheid ingaan  
 
5 Het gemeenteraadslid in Den Haag zegt dat de PVV zijn principes niet wil verloochenen om 
dan maar met een motie in te stemmen. Wat is een ander woord voor ‘verloochenen’? 
A negeren 
B bevestigen 
C bekrachtigen 
D ondersteunen 
 
6 Een gemeenteraadslid stelt dat de PVV ‘alle Roemenen  en Bulgaren als potentiele 
criminelen en overlastgevers beschouwt’. Wat is een ander woord voor ‘potentieel’? 
A werkloos 
B mogelijk  
C steuntrekker 
D agressief 
  



 

 4 

4. Fiets- en scooterbeleid 
 
1 Snorscooters moeten op het fietspad en hoeven geen helm op. Wie heeft dit bepaald?  
A de burgemeester 
B de gemeenteraad 
C de wethouder van verkeer 
D de regering  
 
2 Is de Fietsersbond blij met zoveel fietsers? 
A Nee, er zijn te weinig stallingplaatsen 
B Ja, de bond vertegenwoordigt de fietsers  
C Ja, de bond verdient aan de stallingen 
D Nee, de bond wil meer toezicht 
 
3 Ron Herlaar van Toezicht en Handhaving Utrecht zegt dat mensen  gemakzuchtiger  zijn 
geworden. Waar baseert hij zijn uitspraak op? 
A Met zoveel fietsen ontstaan er gevaarlijke situaties 
B Er zijn stallingen, maar mensen maken er geen gebruik van 
C Er zijn de weinig fietsboulevards  
D Er zijn 5x meer fietsen dan het jaar ervoor weggehaald  
 
4 De snorfiets is geëvolueerd tot snorscooter. Wat betekent het werkwoord ‘evolueren’? 
A groeien 
B ontwikkelen  
C opkomen 
D bloeien 
 
5 De vier grote steden willen snorscooters naar de rijbaan verbannen. Wat is een ander 
woord voor ‘verbannen’. 
A verwijderen 
B verbieden 
C toevoegen 
D verdrijven  
 
6 Aan het aantal opgevoerde snorscooters moet ‘paal en …. gesteld worden’. 
Vul het ontbrekende woord in. 
A park 
B stok 
C perk 
D pad 
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5. Project X Haren 
 
1 In het filmpje wordt gezegd dat een burgemeester verantwoordelijk is voor de 
handhaving van ….  
A de openbare orde 
B de openbare ruimte 
C het gezag en orde 
D de openbare gelegenheden 
 
2 Welk woord ontbreekt? De politie doet er alles aan om het feest in goede …... te leiden. 
A handen 
B sporen 
C banen  
D banden 
 
3 De burgemeester zegt; ‘De rellen waren buitensporig en niet te tolereren. We zullen een en 
ander moeten evalueren’. Wat is een ander woord voor ‘evalueren’? 
A straffen 
B beoordelen  
C voorkomen 
D handhaven 
 
4 Er wordt gesproken over de invloed van ‘social media’ en ‘traditionele media’ op de 
gebeurtenis. Wat is een voorbeeld van traditionele media? 
A agenda 
B Twitter 
C mobiele telefoon 
D krant  
 
5 Wat betekent het woord ‘traditioneel’ in bijvoorbeeld: de traditionele media? 
A ouderwets 
B betrouwbaar 
C langzaam 
D onafhankelijk 
 
6 De burgemeester van Haren ‘houdt de eer aan zichzelf’. Wat heeft dit tot gevolg? 
A Hij biedt excuses aan 
B Hij neemt ontslag  
C Hij stelt een onderzoek in 
D Hij belooft van zijn fouten te leren 
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6. Drugs kopzorg gemeente 
 
1 De politie deelt boetes uit aan blowende leerlingen op het schoolplein. Dit is een voorbeeld 
van… 
A nationaal beleid 
B landelijk beleid 
C gemeentelijk beleid  
D internationaal beleid 
 
2 De directrice zegt ‘dat wat verboden wordt ook weer aantrekkelijk wordt’. 
Welk spreekwoord past hierbij? 
A Verboden vruchten smaken het zoetst 
B Alles voor zoete koek slikken 
C Aan de boom kent men de vruchten 
C Ook de beste boom geeft wel eens slechte vruchten 
 
3 Preventie is het belangrijkste middel tegen verslaving. Wat is een ander woord voor 
‘preventie’? 
A behandeling 
B voorkoming  
C opname 
D afstraffing 
 
4 Een effectieve vorm van preventie gaat via internet. Wat is een ander woord voor 
‘effectief’? 
A doeltreffend 
B actief 
C wervend 
D aantrekkelijk 
 
5 Jongeren kunnen zonder persoonlijke gegevens achter te laten op de website van het 
Drugs Info Team vragen stellen. Hoe wordt dit ‘naamloos blijven’ ook wel genoemd? 
A schuilnaam 
B anoniem  
C persoonlijk 
D pseudoniem 
 
6 Door het ‘naamloos’ vragen stellen is het moeilijk om gegevens te genereren om tegen 
gemeentes te zeggen: ‘Kijk zoveel mensen uit jullie gemeente hebben gebruik gemaakt van 
onze website’. Wat wordt hier bedoeld met ‘genereren’?  
A voorkomen 
B uitsluiten 
C achterhalen 
D verzamelen  
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7. Hoe pakt de gemeente fraude aan? 
 
1 Er wordt gesteld dat een kwart van de Rotterdammers met een  bijstandsuitkering 
fraudeert. Wat is een ander woord voor ‘frauderen’? 
A bedriegen 
B liegen 
C mishandelen 
D vloeken 
 
2 Er wordt gesteld dat als iemand een bijstandsuitkering ontvangt én samenwoont, het 
loon en vermogen van de partner worden meegeteld. Wat wordt bedoeld met ‘vermogen’? 
A schulden 
B erfenis 
C bezittingen  
D huis en inboedel 
 
3 Controleurs doorzoeken het hele huis, zoals de onderbroeklaadjes en ook de 
tandenborstels worden geteld. Pascale vindt dit een aantasting op haar ….. 
A eerlijkheid 
B persoonlijkheid 
C gastvrijheid 
D privacy  
 
4 Pascale zegt: ‘Hun dachten dat ik een jaar lang samen had gewoond’. Wat is er fout in 
haar taalgebruik? 
A had = heb  
B hun = Zij 
C jaar = jaren 
D dachten = denkten 
 
5 Toen de meneer zag dat hij onterecht geld ontving, had hij zelf aan de ….… moeten trekken. 
Welk woord ontbreekt? 
A noodklok  
B alarmklok 
C klepel 
D bel 
 
6 Er wordt een taakstraf van 120 uur gegeven. Wat houdt een taakstraf in? Een 
veroordeelde moet: 
A Onbetaald werk of een cursus doen 
B Een gevangenisstraf uitzitten 
C Een vergoeding betalen en deze zelf verdienen 
D Thuis de straf uitzitten met een enkelband 
 


