
 

 
 

Dossier Maatschappijleer 
Meerkeuzevragen: Aflevering 3: Parlementaire democratie 

1. Actief kiesrecht betekent dat iemand: 

a. zich verkiesbaar stelt bij verkiezingen. 

b. door voorkeurstemmen kan worden gekozen. 

c. op de kandidatenlijst van een partij is geplaatst. 

d. zelf een stem uitbrengt. 

2. Passief kiesrecht betekent: 

a. dat je zonder na te denken op iemand stemt. 

b. dat je bij verkiezingen bewust op een vrouw stemt. 

c. dat je bij verkiezingen mag gaan stemmen. 

d. dat mensen bij verkiezingen op jou kunnen stemmen. 

3. Soms blijkt in de praktijk dat bepaalde wetten onuitvoerbaar zijn. We hebben 

dan eigenlijk te maken met een slechte wet. Wie is hiervoor politiek 

verantwoordelijk? 

a. de minister 

b. de ambtenaar die de wet heeft voorgesteld en bedacht 

c. de 2e Kamer 

d. de minister en de ambtenaar 

4. Nieuwe wetten worden afgestemd op wensen en eisen uit de samenleving. Welke 

instantie is vooral bezig het herkennen van wensen en eisen uit de samenleving? 

a. de massamedia 



 

 
 

b. de ministers 

c. de ambtenaren 

d. de adviesorganen 

5. Onderstaande tekst is te vinden op de website van een politieke partij in 

Nederland. Welke politieke partij heeft deze tekst gepubliceerd? 

‘De vrijheid bestaat erin te mogen doen wat de rechten van een ander geen 

schade toebrengt’, aldus artikel 4 van de Verklaring van de Rechten van de Mens 

en de Burger uit 1789. Dit is de kern van de Verlichting, de kern van het 

liberalisme. Liberalen verwerpen alle beperkingen die het individu beletten zich 

geestelijk en materieel te ontwikkelen voor zover het daarmee niet de vrijheid en 

het geluk van de medemens aantast. Liberalen richten zich met volle overtuiging 

op het individu, maar niet zonder een beroep te doen op wederzijdse 

verplichtingen van burgers. We zijn vrij in verantwoordelijkheid. Het liberalisme 

gelooft in mensen. 

a. De Partij van de Arbeid (PvdA) 

b. De Partij voor de Vrijheid (PVV) 

c. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 

d. Het Christen Democratisch Appel (CDA)2 

6. Onderstaande tekst is te vinden op de website van een politieke partij in 

Nederland. Welke politieke partij heeft deze tekst gepubliceerd? 

Gelijkwaardigheid 

Een beschaafde samenleving vereist de fundamentele erkenning dat alle mensen 

gelijkwaardig zijn. De een is nooit méér dan de ander. Willen we iedereen op deze 

manier bejegenen dan vereist dat de aanwezigheid van brede tolerantie in de hele 



 

 
 

samenleving, en de afwezigheid van enerzijds elke vorm van discriminatie en 

achterstelling en anderzijds de ongemotiveerde bevoordeling van sommigen. 

 

Solidariteit 

Als we stellen dat iedereen gelijkwaardig is, zeggen we tevens dat de mensen 

niet gelijk zijn. De mogelijkheden en omstandigheden van de een zijn immers 

altijd anders dan die van een ander. Daarom moeten we de solidariteit tussen 

mensen organiseren, zodat we waar nodig elkaar helpen en voor elkaar zorgen en 

ieder mens daadwerkelijk een eerlijke kans geven bij het streven naar een 

gelukkig leven. 

a. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 

b. Het Christen Democratisch Appel (CDA) 

c. De Socialistische Partij (SP) 

d. De Partij voor de Vrijheid (PVV) 

7. Op 13 maart 2009 protesteerde de FNV op het Binnenhof in Den Haag. De 

vakorganisatie wil dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de 

economische crisis. Volgens de FNV heeft het kabinet nog niet serieus gereageerd 

op het investeringsplan 'Samen de crisis te lijf', dat de bonden onlangs 

presenteerden. Ook Jeroen de Glas, voorzitter van FNV Jong, kwam aan het woord. 

Hij riep CDA-minister Donner van Sociale Zaken op om de jeugdwerkloosheid te 

bestrijden. 

De FNV is: 

a. een politieke partij 

b. een actiegroep 



 

 
 

c. een belangengroep 

d. een adviesorgaan 

8. Tot welke macht behoort het FNV? 

a. 1e 

b. 2e 

c. 3e 

d. 4e 

e. 5e 

9. Lees onderstaande tekst. 

Kamer wil onderzoek kredietcrisis 

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een parlementair onderzoek naar de 

financiële crisis en de aanpak daarvan door de overheid. Fractievoorzitter Pieter 

van Geel van het CDA zei woensdag tijdens het Kamerdebat over de kredietcrisis 

een verzoek daartoe van de oppositiepartijen VVD en GroenLinks te steunen. Al 

eerder toonden ook SP en PVV zich voorstander van een onderzoek. 

Van welk recht maakt de Tweede Kamer hier gebruik? 

a. het recht van initiatief 

b. het recht van motie 

c. het recht van enquête 

d. het recht van amendement 


