
 

 
 

Dossier Maatschappijleer 
Aflevering 2: Verzorgingsstaat (meerkeuzevragen) 

1. Nederland staat bekend als een zeer uitgebreide verzorgingsstaat. Het 
Nederlandse systeem is ontstaan aan het eind van de 19e eeuw. Met welke 
ontwikkeling kan het ontstaan van de verzorgingsstaat in verband worden 
gebracht?  
a. De industriële revolutie  
b. De eerste emancipatiegolf  
c. De financiële en economische crisis  

2. Goed of fout?  
a. Iedereen in Nederland heeft na het 65e levensjaar recht op AOW.  
b. Iedere werkende Nederland spaart gedurende zijn werkzame leven voor zijn 
eigen AOW.  
c. Het recht op AOW is een voorbeeld van een klassiek grondrecht in Nederland.  

3. Sommige politieke partijen zijn voor een verhoging van de kinderbijslag. Welke 
demografische ontwikkeling willen ze hiermee stoppen?  
a. Geboorteoverschot  
b. Ontgroening  
c. Babyboom  
d. Stefteoverschot  

Onderstaande tekst is te vinden op de site van het FNV. Lees de tekst en 
beantwoord de vragen:  

 

De FNV staat voor een goede oudedagsvoorziening. Gelukkig hebben we die al: de 
AOW. Een volksverzekering voor iedereen. Het kabinet is nu van plan om de AOW-
leeftijd van 65 naar 67 jaar op te trekken om tot 2040 een besparing te bereiken 
van 0,7 procent van het bruto binnenlands product. Vrijwillig langer doorwerken 
is prima: daarover wil de FNV graag praten. Maar bezuinigen op de AOW is niet de 
oplossing waar de FNV voor kiest. Er is veel mogelijk. Je leeft niet om te werken, 
maar je werkt toch om te leven? Laten we samen werken voor de AOW!  



 

 
 

4. De FNV komt vooral op voor de belangen van:  
a. Ouderen  
b. Werknemers 
c. Jongeren 
d. Werkgevers  

5. Waarom wil het kabinet de AOW-leeftijd verhogen?  
a. Om in de toekomst minder geld kwijt te zijn aan betaling van de AOW.  
b. Om mensen de kans te geven langer door te werken.  
c. Om zo de AOW ook in de toekomst in stand te kunnen houden.  
d. Om te bezuinigen op de pensioenen.  

6. Wat is geen oorzaak van de vergrijzing in Nederland?  
a. Toename van de levensverwachting  
b. Afname van het geboortecijfer  
c. Daling van het sterftecijfer  
d. De naoorlogse geboortegolf  

7. In de afgelopen jaren zijn de opvattingen over de verzorgingsstaat veranderd. 
Welke politieke ideologie heeft hiervoor gezorgd?  
a. Het socialisme  
b. Het liberalisme  
d. Christendemocratie 

Bekijk de bevolkingspiramide hiernaast. 

8. Wanneer zal volgens de grafiek een 
grote groep mensen de leeftijd van 65 
passeren en dus zorgen voor problemen 
met de betaling van de AOW?  
a. 2009  
b. 2011  
c. 2019  
d. 2038  

  



 

 
 

9. Wanneer zal volgens de grafiek het probleem van de vergrijzing en de aanspraak 
op de AOW weer minder worden?  
a. na 2014  
b. na 2020  
c. na 2029  
d. na 2038  

 


