ACTUALITEITENTOETS

versie A

NAAM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CIJFER: . . . .

1. Welke nieuwe coronamaatregel is sinds dinsdag 1 december van kracht?
A. Een avondklok: na 22.00 uur moet je verplicht binnenblijven.
B. Een mondkapjesplicht in het openbaar vervoer.
C. De tijdelijke sluiting van musea en andere culturele instellingen.
D. Een mondkapjesplicht in openbare overdekte ruimten.
2. Milieudefensie heeft samen met zes andere milieuorganisaties een rechtszaak
aangespannen tegen Shell. De milieuorganisaties willen dat Shell:
A. stopt met de uitbreiding van boorplatformen in de Noordzee.
B. meer doet om de CO2-uitstoot te verminderen.
C. zich per direct terugtrekt uit ontwikkelingslanden.
D. een schadevergoeding betaalt aan werknemers van olieraffinaderijen.
3. Bij de politieke partij Forum voor Democratie (FvD) is een hevig conflict ontstaan naar
aanleiding van:
A. onduidelijke declaraties van partijleider Thierry Baudet.
B. de hoge huur van het partijkantoor in het centrum van Amsterdam.
C. partijstandpunten over immigratie.
D. antisemitische en homofobe berichten binnen de jongerenafdeling JFvD.
4. Even leek Thierry Baudet door de crisis op te stappen uit Forum voor Democratie, maar
toch is hij aangebleven als partijleider. Wat is er gebeurd?
A. Na excuses van de leiding is het conflict bijgelegd en gaat de partij gewoon verder.
B. Baudet negeerde alle kritiek en herbenoemde zichzelf tot de leider van de partij.
C. Baudet werd opnieuw gekozen als partijleider na een stemming onder de leden.
D. Als Tweede Kamerlid en partijleider kun je niet zomaar opstappen: Baudet is wettelijk
verplicht zijn termijn uit te zitten.
5. Joe Biden is verkozen als de nieuwe president van de Verenigde Staten. De zittende
president Donald Trump verloor, maar is nog steeds van mening dat:
A. er stemfraude is gepleegd en dat hij de eigenlijke winnaar is.
B. er zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen moeten komen.
C. Biden de best mogelijke opvolger is voor het Witte Huis.
D. de stembiljetten in Texas opnieuw geteld moeten worden.
6. Zo’n 150 vuurwerkverkopers zijn naar de rechter gestapt vanwege het afgekondigde
vuurwerkverbod. Hun voornaamste bezwaar is dat:
A. er wel georganiseerd vuurwerk mag worden afgestoken.
B. de Nederlandse traditie van vuurwerk afsteken verloren gaat.
C. het kabinet dit vuurwerkverbod te laat heeft afgekondigd.
D. de overheid niks doet tegen de illegale verkoop van vuurwerk.
7. Carbidschieten is op sommige plekken een alternatief voor vuurwerk. Hier komt geen
landelijk verbod op omdat:
A. er nauwelijks carbid beschikbaar is.
B. de EU hier eerst over moet beslissen.
C. de wet hiervoor aangepast moet worden.
D. de gemeenten hierover mogen besluiten.
8. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) betwijfelt of het coronavaccin van Pfizer
geschikt is voor gebruik in huisartsenpraktijken, omdat het vaccin:
A. uit China afkomstig is en mogelijk sporen van corona kan bevatten.
B. alleen mag worden toegediend door gecertificeerde virologen.
C. op -70 graden Celsius gekoeld bewaard moet worden.
D. door veel huisartsen nog niet is goedgekeurd.
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9. Brexit: het Verenigd Koninkrijk is op 31 januari 2020 al uit de Europese Unie gestapt,
maar tot 1 januari 2021 geldt een overgangsperiode. In deze periode wordt bekeken of:
A. het Verenigd Koninkrijk de euro blijft gebruiken of teruggaat naar het Britse pond.
B. er een handelsovereenkomst gesloten kan worden tussen het VK en de EU.
C. de Britten in aanmerking komen voor terugbetaling van EU-lidmaatschapsgeld.
D. het Verenigd Koninkrijk als ex-EU-lidstaat nog wel deel uit kan maken van de NAVO.
10. Welke sector is vorige week extra financiële steun toegezegd vanwege de omzetdaling
door de coronacrisis?
A. De horeca.
B. De zwembaden.
C. De bibliotheken.
D. Het openbaar vervoer.
11. De Groningse studentenvereniging Vindicat was in het nieuws. Het bestuur van de
studentenvereniging schorst een jaarclub vanwege:
A. een gewelddadige ontgroening.
B. het verkopen van alcohol na 20.00 uur.
C. belediging van het Koningshuis.
D. het overtreden van de coronaregels in een feestbus.
12. Tijdens de openbare verhoren over de toeslagenaffaire zijn verschillende ministers en
ambtenaren onder ede ondervraagd. Bij deze affaire:
A. werden honderden ouders ten onrechte van fraude beschuldigd.
B. kregen ouders met een hoger inkomen meer kinderopvangtoeslag uitgekeerd dan
ouders met een laag inkomen.
C. heeft de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitgekeerd aan mensen zonder
kinderen.
D. hebben drie topambtenaren bij de Belastingdienst gefraudeerd.
13. Jos B. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar. Zowel zijn advocaat als het
Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep. Jos B. is veroordeeld voor:
A. het ontvoeren en misbruiken van de 11-jarige Nicky Verstappen.
B. grootschalige drugssmokkel van Zuid-Amerika naar Nederland.
C. de moord op een 23-jarige stewardess in de Gelderse plaats Putten.
D. stalking en bedreiging van PVV-leider Geert Wilders.
14. De SP stopte de financiering aan jongerenorganisatie Rood. De kritiek van de SP was
dat Rood:
A. bier drinken belangrijker vindt dan politiek.
B. een te sterke communistische koers vaart.
C. niet mee wilde doen aan de salarisafdracht van de SP.
D. met haar activiteiten de coronamaatregels schendt.
15. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd in de ‘Mars voor de Vrijheden’.
De aanleiding was een nieuwe wet waarin onder andere staat dat:
A. het filmen en delen van beelden van politieoptredens strafbaar wordt.
B. je op internet geen kritiek meer mag geven op coronamaatregelen.
C. de media persconferenties van president Macron verplicht moeten uitzenden.
D. je eerst toestemming moet krijgen voor je nieuwsberichten doorstuurt.
16. Wat hebben in verband met corona alle Alpenlanden verboden, behalve Zwitserland?
A. Jodelen.
B. Verkeer door de Alpentunnels.
C. Skivakanties voor buitenlanders.
D. Gipsvluchten.
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1. Wat is sinds 1 december verplicht in winkels?
A. Je moet je ID bij je hebben.
B. Een pinpas of creditcard, want contant betalen kan niet meer.
C. Een winkelmand of winkelwagen.
D. Een mondkapje.
2. Veel pakketjes kwamen niet op tijd aan voor sinterklaasavond, omdat:
A. 120 chauffeurs bij PostNL corona hadden gekregen.
B. er een grote storing was bij webwinkel Bol.com.
C. er te veel sneeuw en ijzel op de wegen en daken lag.
D. PostNL de extreme drukte niet aankon.
3. Donald Trump heeft de Amerikaanse presidentsverkiezingen verloren van Joe Biden.
Trump was het niet eens met de uitslag. Na de verkiezingen zei hij dat:
A. de stemmen niet eerlijk zijn geteld.
B. te weinig mensen hebben gestemd.
C. Joe Biden te weinig ervaring heeft om president te zijn.
D. er direct nieuwe verkiezingen moeten komen.
4. Dit jaar geldt een algemeen verbod op het verkopen van:
A. energiedrankjes.
B. softdrugs.
C. elektrische fietsen.
D. vuurwerk.
5. Het RIVM doet er alles aan om begin januari te starten met:
A. het uitdelen van gratis mondkapjes.
B. het verbod op softdrugs.
C. vaccinaties tegen het coronavirus.
D. het verspreiden van gratis schoolboeken.
6. Bij welke politieke partij was er een grote ruzie tussen de leden en de partijleider?
A. D66.
B. Partij voor de Dieren.
C. Forum voor Democratie.
D. CDA.
7. Hoe heet de leider van de politieke partij uit de vorige vraag?
A. Geert Wilders.
B. Thierry Baudet.
C. Rob Jetten.
D. Lilian Marijnissen.
8. Verschillende milieuorganisaties zijn samen een rechtszaak begonnen tegen:
A. de overheid.
B. alle autofabrikanten.
C. Shell.
D. de vleesindustrie.
9. Mag Buba in Nederland blijven? Dat was de vraag waarover de Tweede Kamer moest
stemmen. Buba is een:
A. krokodil in Artis.
B. circusolifant.
C. gevaarlijke wolf.
D. reuzenpanda.
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10. Het aantal corona-besmettingen is iedere dag anders. In de afgelopen week lag het
aantal besmetting elke dag rond de:
A. 600.
B. 6.000.
C. 60.000.
D. 600.000.
11. De hulplijn voor mensen met zelfmoordgedachten wordt steeds vaker gebeld. Wat is het
nummer van deze hulplijn?
A. 06-12345678.
B. 112.
C. 911.
D. 113.
12. Is alles echt gebeurd of is er een deel verzonnen in deze serie? Iedereen in het
Verenigd Koninkrijk heeft het over:
A. The Crown.
B. The Queen’s Gambit.
C. The Walking Dead.
D. Stranger Things.
13. Waar heeft de nieuwe campagne ‘Yes we can’ mee te maken?
A. Dat iedereen zich laat inenten tegen het corona-virus.
B. Meer tuinkabouters in tuinen.
C. Tegen rondzwervende blikjes in de natuur.
D. Meer buitenspelen en minder schermtijd.
14. Verschillende ministers en ambtenaren moesten in een speciaal onderzoek vragen
beantwoorden. Het onderzoek gaat over grote fouten bij het uitbetalen van:
A. bitcoins.
B. kinderopvang-toeslag.
C. zakgeld.
D. vakantiegeld.
15. In ……. zijn mensen zijn boos omdat ze agenten niet meer herkenbaar mogen filmen.
Over welk land gaat het?
A. Nederland.
B. China.
C. Zweden.
D. Frankrijk.
16. In de Duitse stad Trier is een aanslag gepleegd. Wat gebeurde er?
A. Er ontplofte een bom.
B. Een aantal mannen beschoot het gemeentehuis.
C. Een auto reed in op winkelende mensen.
D. Een man viel mensen aan met een honkbalknuppel.
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