
Invuloefening ‘Instanties’ - opdrachten 

 
Kies uit de volgende woorden:  

gemeente – politie – belastingen – toeslagen – aangifte doen – Burgerzaken – 

paspoort – digitaal loket – legitimeren – arresteren – juridische hulp – 

maatschappelijk werk – beroepsgeheim – rijbewijs - veiligheid 

 

Schrijf de antwoorden in je schrift. Succes! 

 
1. Iedereen in Nederland moet zich inschrijven bij de …………………… waar hij 

woont. 

2. Je kunt je inschrijven bij de afdeling ………………………  

3. Als er iets in je situatie verandert, moet je …………………………… Bijvoorbeeld 

als je ene kind krijgt, als je gaat trouwen of scheiden, als je gaat verhuizen of als 

iemand in je gezin overlijdt. 

4. Als je geslaagd bent voor je theorie-examen en je praktijkexamen, kun je een 

…………………. aanvragen voor een auto, motor of bromfiets. 

5. Veel dingen kun je bij de gemeente online regelen, via het ……………………….. 

6. Als je de Nederlandse nationaliteit hebt, kun je een ………………….  aanvragen. 

7. De Nederlandse overheid zorgt voor de wegen, het onderwijs, de uitkeringen 

en nog meer dingen. De overheid betaalt deze dingen uit de ……………………… 

8. De Belastingdienst geeft aan mensen met een laag inkomen voor 

verschillende dingen hulp. Deze mensen krijgen geld van de overheid voor de 

kosten van de zorg of het betalen van de huur. Dit geld heet ………………………. 

9. In sommige situaties ben je in Nederland verplicht om je te kunnen 

………………………….. Dan heb je een identiteitsbewijs nodig. 

10. De …………………… kan aan je vragen om je te legitimeren. 

11. De politie moet voor iedereen in Nederland voor ……………………… zorgen. De 

politie let dus op of alles goed gaat. 

12. Bij een misdrijf moet de politie de daders ……………………….. Zij krijgen straf. 

13. Soms heb je ………………………… nodig. Bijvoorbeeld als je gaat scheiden of 

een probleem op het werk hebt of met de buren. 

14. Als je zelf een probleem hebt en je familie of vrienden je niet kunnen 

helpen, kun je naar het ……………………… gaan. 

15. Maatschappelijk werkers mogen niets over jouw situatie aan anderen 

vertellen. Ze hebben ……………………., net als een dokter.  
 


