ACTUALITEITENTOETS
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NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1. De rechter heeft een protestactie tijdens Dodenherdenking in Amsterdam verboden.
De actievoerders wilden duidelijk maken dat:
A. Nederland geen asielzoekers mag uitwijzen.
B. er nog altijd oorlogen zijn in de wereld.
C. de slachtoffers van oorlogsgeweld in Nederlands-Indië ook herdacht moeten worden.
D. de herdenking ouderwets is en aangepast moet worden aan deze tijd.
2. Op 25 mei ging de Europese wet AVG in. Met die wet hebben alle bedrijven, scholen,
clubs en organisaties te maken. De wet gaat over:
A. het doorberekenen van 21 procent btw aan klanten.
B. een medische verklaring voor werknemers van 18 jaar en ouder.
C. een rook- en wietverbod in de directe omgeving van openbare gebouwen.
D. de privacy van en de bescherming van persoonsgegevens.
3. Tientallen moskeeën in Nederland kwamen onlangs in opspraak na een onderzoek van
NRC en Nieuwsuur, omdat ze:
A. met hun preken jongeren radicaliseren.
B. gefinancierd worden door ‘onvrije’ landen als Koeweit en Saoedi-Arabië.
C. moskeegangers verplichten om veel geld te doneren.
D. mensen oproepen om niet te stemmen bij de verkiezingen.
4. Duizenden Palestijnen protesteerden bij de grens tussen Israël en de Gazastrook.
Daarbij vielen veel doden en gewonden. Dit gebeurde op de dag dat:
A. Israël zijn 70e verjaardag vierde.
B. de Israëlische premier Netanyahu aftrad.
C. president Trump een bezoek bracht aan Israël.
D. in Tel Aviv een vredesakkoord werd getekend.
5. De Amerikaanse ambassade verhuisde in Israël van de stad Tel Aviv naar Jeruzalem.
Waarom kreeg deze verhuizing veel kritiek?
A. De verhuizing zou vrede tussen Israël en de Palestijnen in de weg staan.
B. Het ambassadepersoneel voelt zich onveilig vanwege de vele aanslagen in
Jeruzalem.
C. Om plaats te maken voor het gebouw werd een eeuwenoude moskee afgebroken.
D. De verhuizing was vanwege beveiligingskosten vijf keer duurder dan verwacht.
6. Facebookbaas Mark Zuckerberg moest in het Europees Parlement uitleg geven over de
privacybescherming op Facebook. De aanleiding hiervoor was:
A. het schandaal rond het Britse databedrijf Cambridge Analytica.
B. een update waarbij gebruikers gezichtsherkenning moeten inschakelen.
C. het schandaal rond de censuur op filmpjes van de LHBT-gemeenschap.
D. het doorsluizen van gebruikersgegevens aan Russische veiligheidsdiensten.
7. Biologen luiden de noodklok. De insectenpopulatie is de afgelopen decennia flink
afgenomen, constateert Natuurmonumenten. Een belangrijke oorzaak daarvan is:
A. de aanleg van golfbanen in natuurgebieden.
B. het gebruik van bepaalde soorten landbouwgif.
C. het steeds nattere Nederlandse klimaat.
D. de gaswinning in Groningen.
8. De afscheidingsbeweging ETA pleegde talloze aanslagen, maar heeft zichzelf nu
opgeheven. De ETA wilde zelfstandigheid voor de regio:
A. Algarve in Portugal.
B. Baskenland in Spanje.
C. Bretagne in Frankrijk.
D. Sicilië in Italië.
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9. De Italiaanse president Mattarella sprak een veto uit tegen de voorgestelde minister van
Financiën. Daardoor kreeg Italië toch geen nieuwe regering van de populistische
partijen Vijfsterrenbeweging en Lega. Deze partijen willen allebei:
A. actieve bestrijding van de maffia.
B. meer opvang van vluchtelingen.
C. minder bemoeienis van de Europese Unie.
D. meer invloed van de katholieke kerk op de politiek.
10. Premier Rutte ging door het stof in de Tweede Kamer naar aanleiding van memo’s over
afschaffing van de dividendbelasting. Hij:
A. had de memo’s met opzet vernietigd.
B. weigerde de memo’s openbaar te maken.
C. hield lang vol dat hij zich niets van de memo’s kon herinneren.
D. bleek de memo’s te hebben gelekt naar de directie van de ING-bank.
11. De Verenigde Staten besloten zich terug te trekken uit het Iran-akkoord dat in 2015
gesloten is tussen de VN-Veiligheidsraad en Iran. Dit akkoord regelt dat:
A. Iran geen kernwapens ontwikkelt in ruil voor opheffing van economische sancties.
B. Iran geen wapens levert aan IS en de militaire banden met Syrië verbreekt.
C. er in de Perzische Golf een stuwdam wordt gebouwd.
D. er vrije handel bestaat tussen alle landen van de VN en Iran.
12. Waylon eindigde laag tijdens het Eurovisiesongfestival. De wedstrijd werd gewonnen
door Netta uit Israël. Op welk maatschappelijk onderwerp is haar nummer geïnspireerd?
A. De vluchtelingenproblematiek.
B. Drank en drugs.
C. Het conflict tussen Palestijnen en Israëliërs.
D. De #MeToo beweging.
13. In 1977 kaapten Molukkers een trein in Drenthe. Deze kaping was weer in het nieuws
omdat:
A. nu blijkt dat de kapers veel losgeld hebben gekregen van de regering.
B. ontdekt werd dat de kapers Indonesische spionnen waren.
C. twee oud-mariniers zeggen dat ze in opdracht van de regering de kapers moesten
doden.
D. twee gegijzelden zeggen dat ze door de kapers zijn verkracht.
14. De Venezolaanse president Maduro is in zijn land met 68 procent van de stemmen
herkozen. Veel landen, waaronder de Verenigde Staten, Argentinië en Mexico hebben:
A. de president gefeliciteerd met zijn nieuwe termijn.
B. beloofd de president te helpen met het economisch herstel van Venezuela.
C. aangegeven de verkiezingsuitslag niet te erkennen op verdenking van corruptie.
D. een aanklacht tegen Maduro ingediend wegens 'misdaden tegen de mensheid'.
15. Wilders boekte een succesje in de ‘minder Marokkanen’-rechtszaak. Waarom?
A. De rechters die hij partijdig vond worden vervangen.
B. Drie mensen gaven toe dat ze werden betaald om aangifte tegen Wilders te doen.
C. De aanklacht van het OM is niet langer dat hij discrimineerde, maar dat hij beledigde.
D. Hij heeft ruim een miljoen euro ingezameld voor zijn verdediging.
16. De Britse prins Harry trad in het huwelijk met Meghan Markle. Dat was best bijzonder,
omdat zij:
A. eerder een relatie had met de broer van Harry, prins William.
B. vijf jaar geleden veroordeeld werd voor winkeldiefstal.
C. als Canadese alleen de Franse taal beheerst.
D. een Amerikaanse, gescheiden vrouw is en actrice was in tv-series.
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1. Op 29 april was het een chaos op Schiphol. Vluchten gingen niet en Schiphol ging zelfs
even dicht. De reden voor de chaos was:
A. een staking van piloten.
B. een oefening door de brandweer en politie.
C. een bommelding in het winkelcentrum.
D. een stroomstoring.
2. In Frankrijk zijn er steeds meer protesten tegen de president. Wie is de president van
Frankrijk?
A. Emmanuel Macron.
B. François Hollande.
C. Franck Ribéry.
D. René Lacoste.
3. De VS verhuisde hun ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem. Wie was/waren
hier boos over?
A. De regering van Israël.
B. President Trump.
C. De bevolking van Israël.
D. De Palestijnen.
4. De woningmarkt zegt veel over de economie. Wat kun je zeggen over huizen die nu in
Nederland te koop staan?
A. Ze blijven steeds langer te koop staan.
B. De prijzen dalen, want er is minder interesse.
C. De vraagprijs is veel hoger dan een paar jaar geleden.
D. Ze worden verhuurd, omdat er weinig kopers zijn.
5. In Venezuela zijn verkiezingen geweest. Nicolás Maduro blijft president. Wat is er aan
de hand in Venezuela?
A. Het is een zeer rijk land.
B. Veel Amerikanen verhuizen naar het zonnige Venezuela.
C. Venezuela trekt veel werknemers uit Europa aan.
D. In Venezuela is veel armoede en honger.
6. De regering wil dat uiteindelijk alle kolencentrales in Nederland sluiten. De reden
hiervoor is dat:
A. de regering meer kerncentrales wil bouwen.
B. deze centrales slecht zijn voor het milieu.
C. het goedkoper is om op alle huizen zonnepanelen te plaatsen.
D. Nederland steeds minder elektriciteit verbruikt.
7. Laura van der Weide plaatste een oproep op Facebook om stamceldonor te worden.
Stamcellen kunnen iemand helpen met:
A. hiv.
B. kanker.
C. MS.
D. malaria.
8. Sinds 2004 is KLM samengegaan met een andere vliegtuigmaatschappij. Met deze
andere maatschappij gaat het niet zo goed. Dit bedrijf heet:
A. Aeroflot.
B. Ryanair.
C. Air France.
D. British Airways.
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9. In het land Congo in Afrika is ebola weer een groot probleem. Ebola is:
A. een sprinkhanenplaag.
B. een orkaan.
C. een dodelijk virus.
D. een vulkaan die elk moment kan uitbarsten.
10. Gaat het wel of niet gebeuren? President Trump zegde eerst de ontmoeting af. Maar nu
gaat de ontmoeting misschien toch door tussen hem en:
A. president Poetin van Rusland.
B. president Mark Rutte.
C. president Kim Jong-un van Noord-Korea.
D. president Macron van Frankrijk.
11. De actiegroep Geen 4 Mei Voor Mij mocht van de rechter niet protesteren in
Amsterdam. De groep wilde:
A. lawaai maken tijdens de twee minuten stilte met Dodenherdenking.
B. Dodenherdenking afschaffen.
C. een eigen krans leggen op de Dam.
D. het monument op de Dam roze verven.
12. Het Openbaar Ministerie klaagde motorclub Satudarah aan. Het OM wil dat de club:
A. hun motoren inlevert.
B. niet meer in groepen over de snelweg rijdt.
C. hun wapens inlevert.
D. verboden wordt.
13. Beroepscrimineel Willem Holleeder staat voor de rechter. Wie is de belangrijkste getuige
in de zaak?
A. Misdaadjournalist John van den Heuvel.
B. Zwager Cor van Hout.
C. Zus Astrid Holleeder.
D. De zoon van Freddy Heineken.
14. Wat gebeurde er op Bevrijdingsdag in Den Haag? Een volgens de politie ‘verwarde’
man:
A. stak drie mensen neer.
B. liep naakt op koningin Máxima af.
C. deelde gratis xtc-pillen uit.
D. bracht op straat de Hitlergroet.
15. Twitter raakte overbelast door nieuws over de 28-jarige Zweedse dj Avicii. Hij:
A. bracht een onverwacht bezoek aan Amsterdam.
B. werd dood gevonden in zijn hotelkamer in Oman.
C. trad op bij het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle.
D. kondigde aan te stoppen met muziek maken.
16. In juli 2014 werd het vliegtuig MH17 door een raket getroffen. Uit onderzoek blijkt dat
……………… verantwoordelijk is voor de aanslag. Wat moet op de puntjes staan?
A. de NAVO.
B. Oekraïne.
C. Islamitische Staat.
D. Rusland.

mei 2018

