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Opdracht 1 
  

Aanstoot
Martin Bril, de Volkskrant

‘Op de hoek van de straat sprak ik Nahib. Hij heeft een probleem en hij durft er best wel 

eerlijk voor uit te komen. Hij heeft moeite met al die leuke meisjes die vijftig meter ver-

derop op het terras zitten.

Nahib is een aardige jongen. Ik ken hem al jaren. Er zit geen kwaad bij. Hij bezorgt folders 

in de buurt. En hij is vroom, zoals hij zelf graag met een brede grijns beweert, van mij mag 

het. Ik ben zelf ook vroom, zij het zonder geloof. En ik grijns er niet bij. Wat is het pro-

bleem?

Enigszins hortend kwam het eruit. Nahib vindt dat die meisjes vijftig meter verderop te 

weinig rekening met hem houden. Punt is: zodra de temperatuur boven de 20 graden 

uitkomt, beginnen ze dingen uit te trekken. Kledingstukken dus.

‘Lekker toch’, zei ik tegen Nahib toen hij twee weken geleden zijn probleem voor het eerst 

over het voetlicht bracht. Vijftig meter verderop was het een feest van bloot vlees, maar 

alles in het nette. Het was vrijdagmiddag, een zinderend weekend stond voor de deur. Wie 

nu geen verloofde had, moest aan de slag. Een aantal meisjes had alle zeilen al bijgezet.

Nahib schudde somber het hoofd. ‘Niet lekker dus’, vatte ik samen. ‘Ook goed hoor.’

Maar zo makkelijk gaat het niet met Nahib. Als hij ergens mee zit, zit hij ook echt ergens 

mee. Wat dat betreft is het een serieus type. Hij laat zich zijn problemen niet van het brood 

eten. Hij bleef het hoofd maar somber schudden.

O mijn god, dacht ik. Wat bleek? Nahib voelt zich gekwetst door het terras. Ze houden daar 

geen rekening met zijn gevoelens, en al helemaal niet met zijn religieuze overtuiging. Het 

kan niet, dat vrouwen er zo uitzien op straat. Het is aanstootgevend.

‘Goh’, zei ik, ‘wat nu?’ Nahib zweeg.

Het schoot mij te binnen dat wij hier in ons stadsdeel (Amsterdam Oud-West) een wethou-

der hebben die van de rechte lijn houdt. Werner Toonk heet die bestuurder, en hij moedigt 

zijn onderdanen aan met hun mobieltjes foto’s te maken van hondenbezitters die de drol 

van hun viervoeter niet opruimen. Stuur de foto naar de wethouder en hij zet hem op zijn 

weblog. Daarna gaat Werner al die hondenbezitters zonder zakje persoonlijk bezoeken 

voor een goed gesprek. Wat het tuig vooral zal leren, is dat ze met hun foto op zijn weblog 

staan – de politiek van de schandpaal.

‘Je moet foto’s maken van het terras’, zei ik dus tegen Nahib. ‘En die stuur je naar het 

stadsdeel. Met een lange brief erbij, over je gevoelens en je overtuiging en aanstoot. Dan 

zul je zien dat het snel voorbij is met de terrasvergunning van die kroeg.’

‘Denk je?’ vroeg Nahib. ‘Tuurlijk’, zei ik. ‘En anders kun je altijd nog verhuizen. Naar een 

ander stadsdeel. Of naar een gebergte waar alleen maar geiten wonen.’

Nahib keek mij aan alsof ik hem ineens tot in het diepst van zijn wezen had beledigd. Ik 

was me gelukkig van geen kwaad bewust en wees naar de reclame die aan de tramhalte 

hing: een schaars gekleed meisje dat namens de firma Zeeman in lotuszit poseerde om 

een lingeriesetje aan de man te brengen – voor 3,99. ‘En dat dan?’ vroeg ik.
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Nahib keek verlegen naar de grond.

‘Ik vind het wel een leuke meid, kijk nou’, stootte ik hem aan. Altijd moed houden, dat 

is mijn filosofie. Nahib keek moeizaam op. Hij glimlachte. ‘Lekker wijf’, zei hij toen met 

zachte stem, maar het klonk intens droevig. Alsof hij echt iets anders zag dan ik.’

1 Over welk probleem praten Najib en Martin? 

 A De meisjes dragen zomerkleding en dat vindt Najib niet netjes. 

 B Het is veel te warm om in de zomer folders rond te brengen. 

 C Najib heeft geen vriendin en weet niet wat hij moet doen. 

2.  Welke oplossing heeft Martin Bril voor het probleem van Najib?

 A Maak een foto van de meisjes en zet die op het internet. 

 B Stuur een brief over je probleem naar de gemeenteraad. 

 C Ga folders rondbrengen in een andere wijk. 
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Opdracht 2

Mijn bank is jouw bank

Je huis gratis aanbieden aan reizigers of logeren bij onbekende mensen thuis, zonder 

ervoor te betalen. Dat is couchsurfen1. Mensen die op reis willen en mensen die hun bank 

aanbieden ontmoeten elkaar op de site www.couchsurfing.com. Mensen die hun ‘bank’ 

aanbieden vinden het leuk om reizigers hun stad te laten zien of om nieuwe vrienden te 

maken. Reizigers ontmoeten ‘gewone mensen’ en hebben het gevoel thuis te zijn. Niet in 

een anoniem hotel, maar televisie kijken op de bank.

Op de site geven mensen aan wat voor huis ze hebben. Of ze bijvoorbeeld plek hebben 

voor meerdere personen, hoeveel nachten gasten kunnen blijven en of mensen wel of niet 

mogen roken. Eén ding mogen mensen echter niet noemen: een bedrag per dag. Een  

couchsurfer hoeft niet te betalen. Wel doet de logé iets terug. Iemand mee uit eten nemen, 

of de badkamer schoonmaken.

Janneke Grooten (29) heeft samen met haar vriend gesurft, maar ook gasten ontvangen. 

‘Een jongen uit Polen belde ons. Het was nog een knulletje. We hebben gezegd dat hij 

mocht komen. Het regende erg hard toen hij aankwam. Hij was heel zenuwachtig en 

helemaal nat geregend. Ik zei dat hij eerst lekker kon gaan douchen, maar dat durfde hij 

bijna niet. Hij voelde zich nog niet zo op zijn gemak in ons huis. Na twee minuten douchen 

stond hij weer naast ons, nog steeds koud. Ik kreeg opeens een soort moedergevoel. Hij 

bleef de hele tijd als een hondje achter me aanlopen, die arme knul. Volgende keer nemen 

we een stelletje, die hoef je niet steeds bezig te houden.’

Soms moet je heel wat regelen, voordat een gast bij je kan logeren. Is je huis wel goed ge-

noeg en wat verwacht de gast? Moet je het huis schoonmaken? Tijdens het bezoek moet je 

je best doen, zodat de gast op zijn gemak is. 

Couchsurfen deden Janneke Grooten en haar vriend vooral in Azië. ‘Het is heerlijk om even 

in een echt huis te slapen. Daar genoot ik vooral in China van. Na zo veel maanden reizen 

kom je opeens in een gezin. Lekker soep maken en televisie kijken op de bank. Ik was die 

hotelkamers helemaal zat. Je komt vaak bij heel leuke mensen. Ze vertrouwen je. Som-

migen geven je gewoon de sleutel van hun huis. Ze zijn niet bang dat je er met hun spullen 

vandoor gaat, maar vinden het fijn om reizigers te helpen en te ontmoeten.’

Grooten koos de plekken waar ze wilde surfen goed uit. ‘Ik vind het erg prettig om een 

eigen slaapkamer te hebben, dus om niet op de bank in de woonkamer te liggen. Daarom 

benader ik altijd mensen die aangeven dat ze dat hebben.’ In het krappe huis van De 

Grooten en haar vriend hebben ze niet veel ruimte voor gasten. ‘We hebben een klein 

extra kamertje, maar daar staat geen logeerbed, dus dan moeten we met tuinkussens een 

bed maken.’

______________________________________________________________________________________________________________________

1 Couchsurfen. Engels woord. Een couch = een zitbank in de woonkamer. Couchsurfen betekent dus 

eigenlijk ‘reizen van bank naar bank’.
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Couchsurfen is niet altijd cool. Eefje Kanters (25) was op reis door Australië. ‘Het leek me 

fijn om met de Australiërs in contact te komen. Zij weten toch de beste plekjes en je ziet 

hoe ze leven.’

Toen Kanters afsprak om bij iemand te overnachten ging het fout. ‘Normaal zou ik eerst 

wat met iemand gaan drinken om kennis te maken. Dat ging deze keer niet. Ik kwam veel 

te vroeg aan in Sydney en ging direct naar zijn huis. Het ging niet goed. Zo kon ik niet op 

de bank slapen. Dat moest bij die jongen in bed. Binnen een kwartier stond ik weer buiten, 

omdat ik het niet vertrouwde. Toen moest ik toch nog op zoek naar een hotel. Met een an-

dere jongen ging ik alleen iets drinken. Voor ik het wist, stond ik in een tuin met allemaal 

mensen te barbecueën. Supergezellig. Ik had bij die andere jongen gewoon pech.’

Wanneer mensen bij jou komen slapen moet je dat wel vertellen aan de anderen die bij je 

in huis wonen. Kanters vertelt: ‘Er kwamen twee Duitse meisjes bij me slapen. Ze zouden 

drie nachtjes blijven en hadden gezegd veel naar concerten te gaan. Dat zagen mijn huis-

genoten niet zitten. Ze hadden geen zin om nachtenlang om vier uur wakker te worden 

gebeld, omdat die meisjes aan de deur stonden en naar binnen wilden. Ik geef namelijk 

niet zomaar mijn sleutel aan iemand. Dat ging dus niet door. Nu woon ik alleen en kan ik 

weer gasten ontvangen.’

Bob Pannebakker (28) heeft al veel huizen van binnen gezien en zelf reizigers op zijn 

bruine, oude bank gehad. ‘Ik doe het al vanaf 2006. Ik heb gecouchsurft in aardig wat 

landen. Zo ben ik vorig jaar van Amsterdam naar Istanbul gelift. Onderweg sliep ik steeds 

bij iemand anders.’ Couchsurfers zijn open mensen, dus het wordt nooit stijf of zo. Met 

sommigen ben ik nu nog bevriend, zoals Halil, een Turk uit Berlijn. Hem zie ik nu regelma-

tig’, zegt Pannebakker. ‘In Estland heb ik in een smerig huis geslapen. Op het aanrecht lag 

allemaal rottend fruit. Gelukkig ben ik niet zo moeilijk, anders had ik daar niet naar de wc 

kunnen gaan.’ Een andere plek was in een studentenflat in Griekenland. ‘Daar moest ik 

samen met een vriendin in een eenpersoonsbed slapen. Dat was heel gezellig, maar we 

zijn toch iets minder lang gebleven dan we graag wilden.’

Couchsurfen begint met het zoeken naar een bank. Denk goed na wat je wilt. Een eigen 

slaapkamer, plekje in het centrum of iemand die je meeneemt naar een museum. Vraag 

even of je zelf iets te drinken uit de koelkast mag pakken. Douch niet meteen met de deur 

open. Misschien vindt je gastfamilie het fijn als je af en toe een paar uurtjes alleen op stap 

gaat. Sommigen zullen je alleen de bank aanbieden, anderen willen je drie dagen overal 

mee naar toenemen. Geef op de site goed aan wat de reiziger kan verwachten. Is er een 

aparte slaapkamer en beddengoed, of moet je gast een eigen slaapzak meenemen? Ook 

willen reizigers altijd weten of je in het centrum woont of niet. Opeens vreemde mensen 

in je huis kan een beetje spannend zijn. Wees niet bang, ook je gast is zenuwachtig. Of jij 

je gast genoeg vertrouwt om direct de sleutel te geven is natuurlijk je eigen keuze. Denk 

eraan: vertrouwen, daar draait het om.

© de Volkskrant, 12-1-2011 
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1 Dit artikel gaat over couchsurfen. Wat is couchsurfen?

 A Op vakantie bij iemand gaan slapen zonder daarvoor te betalen. 

 B Een vakantieganger gratis bij jou laten logeren. 

 C Reizigers slapen gratis bij jou en jij slaapt gratis bij hen. 

2 Waarom gaan mensen couchsurfen? 

 A Ze logeren liever bij iemand thuis dan in een hotel. Dat is namelijk 

  goedkoper. 

 B Ze ontmoeten zo veel verschillende mensen en dat vinden ze fijn. 

 C Ze kunnen dan met iemand naar een restaurant gaan. Anders zit je 

  alleen. 

3 Wat zegt Janneke Grooten over haar gast?

 A Hij was erg verlegen en niet zelfstandig.

 B Hij was blij dat hij niet in de regen hoefde te lopen.

 C Hij was niet blij met het huis van Janneke. 

4 Waar gaat Janneke Grooten zelf logeren als ze op reis is?

 A Alleen bij mensen die haar een sleutel van het huis geven.

 B Alleen bij mensen die een tv hebben en soep voor haar maken. 

 C Alleen bij mensen waar ze een eigen slaapkamer heeft. 

5 Wat zegt Eefje Kanters over de Duitse meisjes?

 A Ze kwamen elke nacht heel laat thuis en maakten veel lawaai. 

 B Ze kwamen niet omdat de andere mensen in het huis dat niet wilden. 

 C Ze kwamen niet omdat Eefje alleen woont en geen extra bed heeft.

6 Welke advies geeft de schrijver aan mensen die een couchsurfer willen ont-

vangen?

 A Geef ze geen sleutel en berg al je waardevolle spullen goed op. 

 B Wees duidelijk en zeg dat je ze geen sleutel van je huis geeft. 

 C Wees duidelijk over wat je wel en niet kunt doen voor de gast. 
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Opdracht 3

De canon van de Nederlandse geschiedenis

Deze drie korte teksten komen van de site: www.entoen.nu. De site beschrijft 50 belangrijke 

personen of gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis. Dat noemen we een canon. Deze 

canon is gemaakt voor het onderwijs. Het laat zien hoe Nederland zich ontwikkeld heeft tot het 

land waarin we nu leven. Lees de tekst en beantwoordt de vragen.

Tekst 1 - Het begin van de Nederlandse taal

Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic anda thu, wat unbidan we nu? 

Dit lijkt een zin uit een vreemde taal. Maar het is Nederlands. Deze zin is zelfs een 
van de oudste Nederlandse zinnen die we kennen.

Vogels maken nesten

Die zin hierboven is bijna 1000 jaar oud. De taal lijkt niet erg op het Nederlands uit onze 

eigen tijd. Woord voor woord staat er: ‘Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik 

en jij, wat wachten we nu?’ In modern Nederlands staat er: ‘Alle vogels maken een nestje, 

behalve jij en ik, waar wachten we nog op?’

Liefdesliedje

Deze zin komt uit een liefdesliedje. In 1100 schreef een Vlaamse monnik hem op. Dat deed 

hij in een klooster in Engeland. Daar schreef deze monnik Latijnse teksten over uit andere 

boeken. Maar tussen al het Latijn staat ineens die Nederlandse zin.

Ganzenveer

Pas jaren later werd ontdekt waarom er Nederlands tussen het Latijn stond. De monnik 

schreef namelijk met een ganzenveer. De punt van die ganzenveer doopte hij steeds in de 

inkt. Maar af en toe moest hij deze punt met een mesje weer scherp maken. Daarna keek 

hij of de nieuwe punt het goed deed. De monnik probeerde de nieuwe punt onderaan een 

bladzijde en schreef een liefdesliedje uit zijn jeugd op: Hebban olla vogala …

Spreektaal

De Nederlandse taal is natuurlijk ouder dan dat dit zinnetje. Maar tot die tijd was het 

Nederlands alleen een spreektaal. Mensen spraken dus wel Nederlands, maar schreven 

niets op. In die tijd konden alleen monniken lezen en schrijven. En zij schreven vooral in 

het Latijn. Totdat die ene monnik een liefdesliedje in het Nederlands opschreef.
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1 In welk jaartal is ‘Hebban olla vogala’ geschreven?

 A 1100. 

 B 1000. 

 C 900. 

2 De zin ‘Hebban olla vogala’ komt:

 A een zangbundel. 

 B een liefdesliedje. 

 C de Bijbel. 

3 De titel van de tekst is ‘Het begin van de Nederlandse taal’ omdat:

 A de monnik als eerste de Nederlandse taal had uitgevonden. 

 B de Nederlandse spreektaal voor het eerst op schrift stond. 

 C ‘Hebban ola vogala’ het eerste Nederlandse liedje was. 

4 Waarom schreef de monnik de Nederlandse zin?

 A Hij probeerde zijn ganzenveer uit. 

 B Hij had heimwee. 

 C Hij wilde spreektaal opschrijven.  

5 Welke zin is waar?

 A 1000 jaar geleden kon niemand lezen of schrijven. 

 B 1000 jaar geleden kon iedereen lezen en schrijven.

 C 1000 jaar geleden konden monniken lezen en schrijven.  
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Tekst 2 - Kinderarbeid

In de 19e eeuw moesten veel jonge kinderen werken. In de winkel, op het land of 
in een werkplaats. Dit heet kinderarbeid. Pas in 1874 kwam er door een wet een 
einde aan deze kinderarbeid.

Kinderarbeid

In de 19e eeuw was het vaak nodig dat kinderen werkten. Want hun ouders verdienden 

zelf te weinig geld. Veel mensen geloofden ook dat werken goed was voor kinderen. Ze 

zouden er wat van leren.

Fabrieken

In die tijd werden er in Nederland steeds meer fabrieken gebouwd. Ook jonge kinderen 

werkten in deze grote, smerige fabrieken. Een bekend voorbeeld van kinderarbeid vond 

plaats in Maastricht. Daar was de glasfabriek van Petrus Regout.

Slaap

In de fabriek van Regout brandden de ovens dag en nacht. Arbeiders werkten er twaalf uur 

achter elkaar. Ook jonge kinderen van acht jaar. Deze kinderen liepen dan ’s nachts over 

straat op weg naar hun werk. Terwijl ze nog niet echt wakker waren. Regout vond dat niet 

erg. Kinderen konden wel zonder slaap, vond hij.

Kritiek

Vanaf 1860 kwam er steeds meer kritiek op kinderarbeid. Vooral leraren en artsen waren 

het er niet mee eens. Ze vonden dat kinderarbeid ongezond was. Ze vonden dat jonge 

kinderen naar school moesten om te leren lezen en schrijven.

Wetten

Twee wetten maakten een einde aan de kinderarbeid. In 1874 verbood de Kinderwet de 

arbeid van kinderen jonger dan twaalf jaar. Jonge kinderen mochten niet meer werken in 

werkplaatsen en fabrieken. In 1900 kwam ook de Leerplichtwet. Dat betekende dat kinde-

ren van zeven jaar tot twaalf jaar verplicht naar school moesten.
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6 Waarom moesten kinderen in de 19e eeuw werken? 

 A Dat was de gewoonte in die tijd.

 B Dat stond in de wet. 

 C De ouders hadden anders te weinig geld om te leven.

7 Wie hadden er kritiek op kinderarbeid?

 A ouders en kinderen. 

 B dokters en docenten.

 C Petrus Regout en andere werkgevers.  

8 Wat stond er in de wet van 1900?

 A Dat kinderen niet meer mochten werken in werkplaatsen en 

  fabrieken. 

 B Dat kinderen korter moesten werken in werkplaatsen en fabrieken.

 C Dat kinderen verplicht naar school moesten.
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Tekst 3 - De eerste spoorlijn, de versnelling

Reizen in Nederland ging tot 1839 heel erg langzaam. De meeste mensen reisden 
namelijk per trekschuit. Dat was een boot die door een paard op de wal over de 
rivier werd getrokken. Maar op 20 september 1839 werd alles anders. Toen reed er 
voor het eerst een stoomtrein door ons land. Die ging heel snel.

De Arend

Tussen Amsterdam en Haarlem werd de eerste spoorlijn van ons land gebouwd. En over 

deze spoorlijn reed op 20 september 1839 stoomlocomotief ‘De Arend’. Hij reed in 25 

minuten van Amsterdam naar Haarlem. Dat was supersnel, want met de trekschuit deed je 

daar 3 uur over.

Koeien

Maar toch waren veel mensen niet blij met de stoomlocomotief. Want wat maakte hij een 

lawaai! En was hij wel veilig? Kon de trein niet ontploffen? En werden de koeien in de wei 

er niet onrustig van? Werd hun melk niet zuur?

Geliefd

Maar al snel vond iedereen de stoomlocomotief gewoon. En ook waren de mensen en 

koeien niet meer verbaasd over al die rails en spoorbomen. Er kwam ook een spoorlijn 

tussen Haarlem en Rotterdam en daarna tussen Amsterdam en Utrecht. Er kwamen steeds 

meer spoorlijnen bij en rond 1900 was de trein erg geliefd. Iedereen wilde met de trein 

reizen.

Verandering

Door de trein veranderde er heel veel in Nederland. Eerder kwamen mensen hun pro-

vincie niet of nauwelijks uit. Iemand uit Friesland kwam bijvoorbeeld nooit in Limburg, 

want reizen met de trekschuit of de koets ging heel langzaam. Het was duur en soms ook 

gevaarlijk. Door de trein kregen mensen uit heel Nederland contact met elkaar. Zo leerden 

de Nederlanders elkaar beter kennen.

Fabrieken

Rond 1900 kwamen er in ons land steeds meer fabrieken. Daar werkten arbeiders. De 

grondstoffen voor de spullen die ze maakten werden met de trein aangevoerd. En de spul-

len die ze maakten, gingen met de trein naar de grote steden. Zo werd de trein ook voor de 

fabrieken erg belangrijk. Iedereen was blij met de trein.
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9 Wat is een trekschuit?

 A een boot. 

 B een paard.

 C een trein.

10 Wanneer reed de stoomlocomotief voor het eerst?

 A 3 september 1839. 

 B 25 september 1839.

 C 20 september 1839.

11 Waarom was de trein belangrijk voor fabrieken?

 A Iedereen werd er blij van. 

 B De trein bracht en haalde grondstoffen en producten.

 C De trein bracht de arbeiders naar de fabriek.

12 Welke zin is waar?

 A De snelle stoomtrein zorgt voor zure melk bij de koeien. 

 B De snelle stoomtrein is heel gevaarlijk.

 C De snelle stoomtrein zorgt voor contacten tussen mensen in heel 

  Nederland.

13 U wilt meer weten over de populariteit van de nieuwe trein. 

 Waar in de tekst gaat u lezen?

 A  bij het kopje ‘Fabrieken’. 

 B bij het kopje ‘Geliefd’.

 C bij het kopje ‘Veranderingen’.

TIP
Wilt u meer lezen over de canon van Nederland ga dan naar 

Kies voor de eenvoudige versie via de eerste tab.

TIP
Wilt u naar filmpjes luisteren en kijken die gaan over bovenstaande onderwerpen uit de 

canon van de Nederlandse geschiedenis? Ga dan eens naar deze sites:
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Opdracht 4
Hieronder zie je een tekst uit een informatiefolder van de gemeente Dronten. De folder gaat 

over paspoorten.

INFORMATIE OVER HET PASPOORT, DE NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART EN DE 
BIJSCHRIJVING VAN KINDEREN IN HET PASPOORT

Algemene informatie reisdocumenten

Reizen naar het buitenland is alleen maar mogelijk met een geldig paspoort of een Neder-

landse identiteitskaart. Een reisdocument is vijf jaar geldig. Daarna bent u verplicht het 

persoonlijk in te leveren bij de afdeling publiekszaken van uw woongemeente. Een nieuw 

paspoort of identiteitskaart moet u persoonlijk aanvragen bij de afdeling publiekszaken 

van de gemeente Dronten. U moet daarvoor uw huidige reisdocument(en) en één kleu-

renpasfoto meenemen die voldoet aan de gestelde eisen. De kosten moet u betalen bij 

aanvraag van het reisdocument.

Leveringstijd

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten worden voor de veiligheid op een centrale 

plaats in Nederland gemaakt. U krijgt daarom uw nieuwe reisdocument niet meteen mee. 

Na een aantal dagen kunt u het reisdocument ophalen. Rekent u op vijf werkdagen.

Een paspoort of Nederlandse identiteitskaart moet altijd persoonlijk worden aangevraagd 

en afgehaald door de aanvrager bij de afdeling publiekszaken van uw woongemeente.

Spoedprocedure

In bepaalde situaties kan bij het aanvragen van een nieuw reisdocument gebruik worden 

gemaakt van een spoedprocedure. Normaal gesproken kan het document dan de eerstvol-

gende werkdag worden opgehaald. Aan de spoedprocedure zijn wel extra kosten verbon-

den. Een spoedprocedure is alleen mogelijk als u alle reisdocumenten kunt laten zien. 

Paspoort

Het paspoort is vijf jaar geldig voor alle landen van de wereld. Personen beneden de acht-

tien jaar hebben schriftelijke toestemming van de ouders of de voogd nodig. Als zij nog 

ingeschreven staan in het paspoort van de ouders, moet u deze documenten ook meene-

men.

Zakenpaspoort

Het zakenpaspoort is vijf jaar geldig voor alle landen van de wereld. Een zakenpaspoort 

kan door iedereen die de Nederlandse nationaliteit heeft aangevraagd worden. Dit za-

kenpaspoort heeft een dubbel aantal pagina’s, waardoor er meer ruimte is voor visa en 

stempels.
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Tweede paspoort

Het tweede paspoort is twee jaar geldig. In het tweede paspoort kunt u geen kinderen 

laten bijschrijven. U kunt een tweede paspoort nodig hebben als u voor zaken of uw be-

roep veel verschillende landen moet bezoeken. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat in uw 

eerste paspoort stempels staan van landen die in conflict zijn met de landen die u moet 

bezoeken. Dat kan problemen opleveren bij de toelating tot die landen. Een tweede pas-

poort kan ook nodig zijn wanneer u regelmatig dringend moet reizen naar landen waar-

voor u een visum nodig heeft. Om het tweede paspoort aan te vragen dient het paspoort 

minimaal een halfjaar geldig te zijn. Tevens moet u een werkgeversverklaring meenemen.

Kinderen bijschrijven

Kinderen van elke leeftijd mogen een eigen paspoort of Nederlandse identiteitskaart 

hebben. Tot de zestiende verjaardag kunt u ze als ouder ook laten bijschrijven in uw eigen 

paspoort. indien. Hiervoor is één kleurenpasfoto nodig. Ook moet elk kind dat ingeschre-

ven wordt, aanwezig zijn bij de aanvraag. Voor het bijschrijven van kinderen is de schrifte-

lijke toestemming van beide ouders nodig en u moet legitimatiebewijzen meenemen. Als 

kinderen nog ingeschreven staan in het paspoort van de andere ouder Moet u dit docu-

ment ook laten zien. Ook voor het laten bijschrijven van kinderen geldt een wachttijd van 

een aantal dagen. Uw kind hoeft niet mee om het paspoort (met bijschrijving) op te halen. 

De geldigheid van bijschrijvingen van kinderen in het paspoort vervalt op 26 juni 2012. 
Daarna moeten alle kinderen die willen reizen een eigen reisdocument hebben. Om 

gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen reisdocument voor 

kinderen is vanaf 1 januari 2010 de prijs van een Nederlandse identiteitskaart voor kinde-

ren tot en met 13 jaar verlaagd.

Reisdocument kwijt

Als u uw oude reisdocument kwijt bent, moet u aangifte doen bij de politie. De politie 

maakt een proces verbaal op. Voor het aanvragen van een nieuw reisdocument dient u een 

afschrift van dit proces verbaal mee te nemen. Naast het standaard tarief voor een nieuw 

reisdocument, betaalt u extra administratie kosten. Ook duurt het langer voordat u uw 

nieuwe reisdocument kunt afhalen.

Afspraak

Bel voor het maken van een afspraak voor het aanvragen en ophalen van reisdocumenten 

en rijbewijzen met het nummer (0321) 388 300.

De openingstijden van de publieksbalie van de afdeling publiekszaken zijn: Iedere werk-

dag: 08.30 - 12.30 uur, woensdag: 08.30 - 16.00 uur en van 18.00 - 20.00 uur.

Bron: Voorlichtingstekst Gemeente Dronten. De tekst is bewerkt. Aan de bewerkte tekst kunnen geen rechten 

worden ontleend!
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1 U wilt een nieuw paspoort aanvragen. Wat moet u meenemen naar het ge-

meentehuis?

 A Uw oude paspoort of identiteitsbewijs en twee pasfoto’s.  

 B Uw oude paspoort of identiteitsbewijs en één kleurenpasfoto. 

 C Uw oude paspoort of identiteitsbewijs, één pasfoto en een 

  legitimatiebewijs. 

2 U vraagt een paspoort aan op woensdag. Wanneer kunt u uw nieuwe pas-

poort ophalen?

 A De volgende week woensdag of donderdag. 

 B De volgende week maandag of dinsdag.

 C De volgende dag.

3 U kunt uw paspoort niet ophalen op de afgesproken dag. Wat doet u?

 A U vraagt een familielid om het op te halen. 

 B U vraag de gemeente om het op te sturen.

 C U gaat zelf op een andere dag.

4 U gaat op reis. U ziet drie dagen voor uw vertrek dat uw paspoort niet

meer geldig is. Wat kunt u het beste doen?

 A U vraagt om een spoedprocedure en u betaalt de extra kosten. 

 B U doet eerst aangifte bij de politie en vraagt dan om een 

  spoedprocedure.

 C U vraagt om een spoedprocedure en u neemt alle tickets en visa mee.

5 U reist veel en u wilt graag een zakenpaspoort. Kan dat?

 A Nee, een zakenpaspoort is alleen voor zakenmensen en heeft extra 

  stempels. 

 B Ja, maar een zakenpaspoort is duurder want het is langer geldig.

 C Ja, iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan ook een 

  zakenpaspoort krijgen.

6 U reist vaak voor zaken naar het Midden-Oosten. Waarom is een tweede 

paspoort voor u gunstig?

 A Omdat er geen stempels in staan van een land dat in conflict kan zijn 

  met een ander land. 

 B Omdat een tweede paspoort twee jaar geldig is. 

 C Omdat een tweede paspoort geen problemen geeft bij de toelating 

  tot een land.

7 In 2012 verandert de paspoortwet. Wat verandert er voor kinderen?

 A Kinderen worden automatisch in het paspoort van hun ouders 

  bijgeschreven.  

 B Kinderen reizen vanaf 26 juni 2012 met een eigen reisdocument.

 C Kinderen hoeven niet meer mee te komen om het paspoort op te 

  halen.
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8 U bent uw paspoort kwijtgeraakt. Wat doet u?

 A U gaat naar het politiebureau, u krijgt een bekeuring en u wacht op 

  uw nieuwe paspoort. 

 B U doet aangifte bij de politie, u betaalt de politie de extra 

  administratiekosten en u vraagt een nieuw paspoort aan.

 C U gaat naar het politiebureau en met de aangifte vraagt u een nieuw 

  paspoort aan. U betaalt extra. 

9 U werkt overdag en wilt geen vrij nemen. Wanneer kunt u uw paspoort gaan 

aanvragen?

 A iedere werkdag. 

 B op woensdagavond.

 C Iedere dag tussen 18.00-20.00 uur.


