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1. Tijdens de formatiebesprekingen wordt regelmatig gesproken over ‘het motorblok’.
Wie of wat wordt hiermee bedoeld?
A. Informateur Edith Schippers: zij houdt de vaart in de onderhandelingen.
B. De VVD: de grootste partij en spil tijdens de onderhandelingen.
C. De Eerste Kamer: het kabinet zal altijd haar steun nodig hebben.
D. De partijen VVD, CDA en D66: de kans is groot dat ze aan een te vormen kabinet
zullen deelnemen.
2. Na weken onderhandelen is het de partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks niet gelukt
een coalitie te vormen. Op welk onderwerp is het overleg vastgelopen?
A. Wel of niet investeren in duurzaamheid.
B. De bezuinigingen binnen het onderwijs.
C. Het immigratiebeleid.
D. Wel of geen steun voor de Europese Unie.
3. Welke twee partijen waren er vervolgens na een gesprek van vier uur al uit dat ze niet
met elkaar willen samenwerken?
A. De SP en de VVD.
B. Het CDA en 50PLUS.
C. De Partij voor de Dieren en de SGP.
D. D66 en de ChristenUnie.
4. Vorige week is de G7-top van start gegaan met zeven belangrijke landen. Er bestaat
ook een G8. Welk land hoort niet bij de G7, maar wel bij de G8?
A. Italië.
B. Nederland.
C. Rusland.
D. Saoedi-Arabië.
5. Een Amsterdamse politieagente kwam vorige week in het nieuws omdat ze:
A. besloot om voor één dag een hoofddoekje te dragen.
B. verdacht wordt van het doorspelen van informatie naar de onderwereld.
C. tijdens haar dienst werd aangehouden voor het rijden onder invloed.
D. een koninklijke onderscheiding heeft gekregen voor haar inzet bij huiselijk geweld
tegen kinderen.
6. Emmanuel Macron won de verkiezingen en is de nieuwe president van Frankrijk.
Wat is zijn politieke richting?
A. Populistisch rechts.
B. Sociaal-liberaal.
C. Links en groen.
D. Socialistisch.
7. Is de Europese Unie wel of niet blij met de overwinning van deze Emmanuel Macron?
A. Nee, want Macron wil de EU zo snel mogelijk verlaten.
B. Nee, want hij wil dat de EU snel uitbreidt met tien extra landen.
C. Ja, want hij wil de EU sterker maken en meer macht geven.
D. Ja, ondanks dat Macron de euro als munt wil afschaffen.
8. Op 17 mei werd oud-militair Chelsea Manning 28 jaar eerder vrijgelaten dan
oorspronkelijk gepland. Zij zat in de gevangenis omdat ze:
A. deelnam aan een terroristische aanval tegen de VS.
B. een geslachtsoperatie heeft ondergaan van man naar vrouw.
C. geheime documenten van het Amerikaanse leger openbaarde via WikiLeaks.
D. tijdens haar diensttijd spioneerde voor de Russische geheime dienst.
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9. Een aantal adverteerders stopte per direct met adverteren op de websites GeenStijl en
Dumpert. Dit gebeurde na een oproep van honderddertig vrouwelijke journalisten en
opiniemakers waarin stond dat deze websites:
A. nepnieuws verspreiden over koningin Máxima.
B. vrouwonvriendelijke artikelen publiceren en lezers oproepen seksistische reacties te
geven.
C. vrouwen discrimineren bij sollicitatiegesprekken.
D. ingezonden brieven van vrouwelijke lezers zonder toestemming inhoudelijk
veranderen.
10. De vader van de doodzieke David (12) stapte naar de rechter, omdat:
A. de artsen zijn zoon weigeren te behandelen.
B. de moeder van David hem naar het buitenland ontvoerd heeft.
C. David zelf behandeling weigert en zijn vader dit via de rechter probeert af te dwingen.
D. artsen een fatale medische fout hebben begaan.
11. Dit jaar sluiten 45 asielzoekerscentra (azc’s) op verschillende plekken in Nederland.
Wat is de reden van de sluiting?
A. Het aantal vluchtelingen is sterk gedaald.
B. Veel burgemeesters willen niet langer een azc in hun gemeente.
C. De EU-landen laten nog maar 70 vluchtelingen per dag toe.
D. De azc’s krijgen voorlopig geen geld, omdat er nog geen nieuwe regering is.
12. Henry Keizer was voorzitter van de VVD. Maar hij trad af omdat hij in opspraak is
geraakt. Wat was het verwijt?
A. Hij heeft jarenlang te weinig belasting betaald.
B. Keizer heeft enkele tonnen uit de partijkas verduisterd.
C. Hij betaalde medewerkers van de VVD zwart uit.
D. Keizer kon zijn dubieuze handelswijze bij de aankoop van een bedrijf niet uitleggen.
13. President Trump probeerde eind maart tevergeefs Obamacare te ontmantelen. Nu heeft
hij een nieuwe poging gedaan. Wat is de uitkomst?
A. Met een kleine meerderheid stemde de Senaat voor een wijziging van Obamacare.
B. President Trump is nog steeds aan het lobbyen, maar heeft nog niet genoeg
Republikeinen overtuigd.
C. De Senaat heeft overtuigend vóór het blijven van Obamacare gestemd.
D. Een ruime meerderheid in de Senaat, zowel Democraten als Republikeinen, heeft
voor afschaffing gestemd.
14. Eerder ontkende hij alles, maar later gaf president Trump toe dat hij gevoelige informatie
aan Russische bestuurders heeft verteld. Het ging om informatie:
A. over e-mails van presidentskandidate Hillary Clinton.
B. van Israël over terreurplannen van Islamitische Staat.
C. over de plannen om militairen naar Noord-Korea te sturen.
D. over een mogelijke economische boycot van China.
15. Bij een zelfmoordaanslag tijdens een concert van Ariana Grande in Manchester vielen
22 doden en 116 gewonden. De politie vermoedt dat de verdachte Salman Abedi:
A. een ‘lone wolf’ was.
B. de aanslag pleegde in verwarde toestand.
C. training kreeg bij IS.
D. een doorgedraaide fan van de popster was.
16. Sylvana Simons kreeg vorig jaar een golf van zeer negatieve reacties na haar
kandidaatstelling voor de politieke partij Denk. Twintig ‘reaguurders’ kregen onlangs een
werkstraf of geldboete opgelegd omdat zij:
A. de grenzen van de vrijheid van meningsuiting hadden overschreden.
B. Sylvana wekenlang hadden gebombardeerd met haatmails.
C. een hele reeks gemanipuleerde seksfoto’s van haar op het internet hadden gezet.
D. hadden opgeroepen om Sylvana hinderlijk te stalken.
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1. De Amsterdam Arena krijgt een andere naam, namelijk:
A. Ajax Arena.
B. Bijlmer Football.
C. Johan Cruijff Arena.
D. Máxima Palace.
2. De nieuwe president van Frankrijk is:
A. François Hollande.
B. Emmanuel Macron.
C. Marine Le Pen.
D. Nicolas Sarkozy.
3. Op Schiphol misten tijdens de meivakantie flink wat mensen hun vlucht door:
A. de lange wachtrijen bij de controle van de handbagage.
B. blokkades van stakende taxichauffeurs.
C. een brand in de vertrekhal.
D. een algehele computerstoring die twee uur duurde.
4. Na de verkiezingen begonnen de gesprekken over welke partijen samen een regering
kunnen vormen. Wie is boos dat hij niet werd uitgenodigd voor deze gesprekken?
A. Koning Willem-Alexander.
B. Mark Rutte.
C. Geert Wilders.
D. Jesse Klaver.
5. Hoe is de politieke situatie nu in Nederland?
A. Alle stemmen worden voor de zekerheid voor de tweede keer geteld.
B. Het is nog niet gelukt partijen te vinden die een nieuwe regering willen vormen.
C. Er is een nieuwe regering van VVD en CDA.
D. Mark Rutte heeft de andere partijen gevraagd of de VVD alleen mag regeren.
6. Een grote winkelketen heeft het moeilijk en gaat 100 winkels sluiten.
Daardoor verdwijnen 1.900 banen. Het gaat om:
A. Kruidvat.
B. H&M.
C. Primark.
D. Blokker.
7. Het land was bijna failliet maar kreeg steun van de EU. Nu zijn er opnieuw enorme
bezuinigingen nodig om EU-leningen te krijgen. Om welk EU-land gaat het?
A. Griekenland.
B. Duitsland.
C. Frankrijk.
D. Finland.
8. Waar worden camera's opgehangen om te voorkomen dat dieren mishandeld worden?
A. Dierenwinkels.
B. Dierentuinen.
C. Slachthuizen.
D. Kinderboerderijen.
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9. Drie badmeesters en twee leraren moesten voor de rechter verschijnen omdat:
A. de docenten weigerden zwemles te geven aan meisjes.
B. zij wisten dat het zwemwater niet zuiver was en dat mensen daardoor ziek werden.
C. zij kinderen hun zwemdiploma gaven in ruil voor geld.
D. door hun onoplettendheid een Syrisch meisje tijdens een zwemles verdronk.
10. In Manchester vielen veel slachtoffers bij een aanslag vlak na het concert van Ariana
Grande. Waarom vonden veel mensen deze aanslag extra afschuwelijk?
A. Er waren veel kinderen onder de slachtoffers.
B. De aanslag was gefilmd en werd direct op Facebook gezet.
C. De dader was nog maar 14 jaar oud.
D. De aanslag was vooraf aangekondigd.
11. Verspreid over de hele wereld waren er aanvallen met ‘ransomware’ Wannacry.
Ransomware is een virus dat alle:
A. computerbestanden blokkeert en pas daarmee stopt als je hebt betaald.
B. teksten in je computer in het Chinees zet.
C. adressen in je smartphone wist.
D. Facebookgegevens op je smartphone wist.
12. NL-Alert meldde: “Amsterdam is vol, ga vandaag niet meer naar Amsterdam.”
Dit kwam door:
A. de enorme hoeveelheid toeristen vanwege de Hemelvaartvakantie.
B. de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United.
C. een demonstratie tegen president Trump van de VS.
D. Koningsdag.
13. Naast NL-Alert bestaat ook Amber Alert. In een Amber Alert:
A. staat een oproep om uit te kijken naar een vermist kind.
B. staan discotheken en café’s waar wordt gediscrimineerd.
C. krijg je een waarschuwing als het plotseling slecht weer wordt.
D. staat welke personen of bedrijven op Marktplaats oplichters zijn.
14. Koning Willem-Alexander kwam onlangs in het nieuws omdat:
A. hij vertelde dat hij vaak als piloot vliegt bij de KLM.
B. op internet foto’s stonden van wilde feestjes in zijn studententijd.
C. hij in een kleiner paleis wil gaan wonen.
D. hij bekende nog steeds te roken.
15. De overwinning van wielrenner Tom Dumoulin in de Giro kreeg veel aandacht omdat:
A. hij verleden jaar in deze wedstrijd een ernstig ongeluk kreeg.
B. hij al het geld dat hij daarmee won meteen weggaf aan Greenpeace.
C. zijn vader deze wedstrijd ook al twee keer had gewonnen.
D. het de eerste keer is dat een Nederlandse man deze zware wedstrijd wint.
16. Ondanks eerdere afspraken komt er een einde aan de samenwerking tussen de dj’s
Mattie Valk en Wietze de Jager. Waarom?
A. Mattie gaat naar Radio 538.
B. Wietze gaat naar Sky Radio.
C. Mattie wordt presentator van het Jeugdjournaal.
D. Wietze gaat een wereldreis maken.
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