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Instructies
Dit is een voorbeeldexamen. Wil je meer oefenen of heb je vragen over het examen of de
lesstof, neem dan contact op met de docent.

Succes met het voorbeeldexamen!

MEERKEUZEVRAGEN
1. Bij welk thema komt het onderwerp ‘de gevolgen van werkloosheid tijdens een
economische crisis’ aan de orde?
A. De rechtsstaat.
B. De parlementaire democratie.
C. De pluriforme samenleving.
D. De verzorgingsstaat.
2. Als iemand het idee heeft dat er bijna altijd geweld op tv is, van welk fenomeen is dan
sprake?
A. Manipulatie.
B. Stereotypering.
C. Selectieve waarneming.
D. Indoctrinatie.
3. Van welk maatschappelijk begrip zijn vrijheid, eerlijkheid en rijkdom een voorbeeld?
A. Waarden.
B. Belangen.
C. Normen.
D. Machtsmiddelen.
4. Na je opleiding besluit je een eigen bedrijf te beginnen. Met welke soorten recht krijg
je dan te maken?
A. Personenrecht en strafrecht.
B. Bestuursrecht en ondernemingsrecht.
C. Familierecht en vermogensrecht.
D. Arbeidsrecht en staatsrecht.
5. Wat is het doel van de trias politica?
A. Dat burgers hun eigenbelang kunnen nastreven.
B. Dat burgers en overheid evenveel macht hebben.
C. Dat politici de vrije hand krijgen bij het besturen.
D. Dat burgers beschermd worden tegen de overheid.
6. Wat gebeurt er als de officier van justitie een zaak seponeert?
A. De verdachte wordt door de rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.
B. De officier van justitie besluit niet te vervolgen, de zaak is afgedaan.
C. De officier van justitie sluit een deal met de verdachte.
D. De verdachte mag naar huis in afwachting van de rechtszaak.
7. Iemand die een goede baan heeft en veel sociale contacten onderhoudt, zal
minder snel crimineel gedrag gaan vertonen. Van welke theorie ter verklaring van
criminaliteit is dit een kenmerk?
A. Persoonlijkheidstheorie.
B. Aangeleerd-gedragtheorie.
C. Bindingstheorie.
D. Anomietheorie.

8. Je bent al enige tijd onsuccesvol bezig met een rechtszaak. Voor je volgende
stap besluit je samen met je advocaat in cassatie te gaan. Waar wordt deze zaak
behandeld?
A. Bij de kantonrechter.
B. Bij de Hogere Rechter.
C. Bij de Hoge Raad.
D. Bij het gerechtshof.
9. Met welk recht krijgen twee personen te maken die tegenover elkaar in een
rechtszaak staan?
A. Strafrecht.
B. Burgerlijk recht.
C. Staatsrecht.
D. Personenrecht.
10. Om de georganiseerde misdaad beter te bestrijden is sinds 2000 de Wet
bijzondere opsporingsbevoegdheden van kracht. Welke bevoegdheden, onder
bepaalde voorwaarden, kreeg de politie erbij?
A. Inbreken bij personen waar mogelijk bewijsmateriaal aanwezig is.
B. Infiltreren in misdaadorganisaties.
C. Cocaïne of wapens smokkelen.
D. Alle drie goed.
11. Welk grondbeginsel van de Nederlandse rechtsstaat staat onder druk als de politie
infiltreert in een internationale drugsbende om toekomstige misdrijven te voorkomen?
A. De machtenscheiding.
B. De grondrechten.
C. De onafhankelijkheid van de rechters.
D. Het legaliteitsbeginsel.
12. Welke straf wordt doorgaans opgelegd als iemand niet of minder
toerekeningsvatbaar is?
A. Terbeschikkingstelling.
B. Onttrekking aan het verkeer.
C. Schadevergoeding.
D. Vrijheidsberoving.
13. Welke begrippen horen bij elkaar?
A. Gemeenteraadsverkiezingen en Eerste Kamer.
B. Tweede Kamer en directe democratie.
C. Indirecte democratie en leden van de Staten-Generaal.
D. Regering en volksvertegenwoordiging.

