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z Meerkeuzevragen
Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING
tekst 1

Abou Jahjah: Nederland weer multicultureel
AMSTERDAM - De Arabisch-Europese Liga (AEL) heeft tot taak Nederland "terug
te duwen naar een multicultureel land". Dat zei AEL-voorzitter Abou Jahjah
zondag in het tv-programma Buitenhof. Hij wijst af dat migranten zich volledig
aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Abou Jahjah, die in België met zijn
beweging omstreden is, wil dat moslims integreren met behoud van eigen
identiteit.
bron: De Telegraaf van 2 maart 2003
1p

z 1

Welk vraagstuk over het multiculturele karakter van de samenleving is te herkennen in
tekst 1?
A een politiek-juridisch vraagstuk
B een sociaal-cultureel vraagstuk
C een sociaal-economisch vraagstuk

1p

z 2

Wat betekent het als moslims geïntegreerd zijn in Nederland?
Dit betekent dat moslims
A een gelijkwaardige positie in de Nederlandse samenleving hebben.
B een inburgeringscursus hebben gevolgd.
C het recht hebben om hun godsdienst te belijden.

1p

z 3

In de jaren zestig en begin zeventig van de vorige eeuw kwamen de eerste groepen
moslims naar Nederland.
Wat was toen het beleid van de Nederlandse overheid?
A Deze groepen werden geweerd en moesten zo snel mogelijk Nederland uit.
B Er was nauwelijks beleid. Er werd gedacht dat het verblijf van tijdelijke aard zou zijn.
C Integreren met behoud van eigen identiteit.
D Zo snel mogelijk volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur.
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Hoewel de werkloosheid onder allochtonen vanaf 1995 sterk is gedaald, is in 2002
10,5% van de allochtonen werkloos tegenover 3,3% van de autochtonen (bron:
Rapportage Minderheden van het Sociaal Cultureel Planbureau, oktober 2003).
Hieronder staan vier mogelijke verklaringen voor het feit dat de werkloosheid onder
allochtonen hoger is dan onder autochtonen:
1 Er bestaat bij werkgevers weerstand om allochtonen aan te nemen.
2 Allochtonen zijn gemiddeld lager opgeleid dan autochtonen.
3 Niet alle allochtonen zijn bekend met sollicitatieprocedures.
4 Bedrijven stellen steeds hogere scholingseisen.
Æ Welke twee van deze verklaringen voor de achterstand van allochtonen hebben te
maken met allochtone groepen zelf en welke twee met de samenleving als geheel?
Doe het zo:
Neem de onderstaande regels over en vul de juiste nummers in.
allochtone groepen zelf: de nummers … en …
samenleving: de nummers … en …
tekst 2

Leuke Indische oma's in Zonnehof
Tilburg raakt weer in de ban van het muziekfestival Festival Mundial. Gisteren
bezocht de muziekgroep Anak Wayang uit Indonesië de ouderen in zorgcentrum
Zonnehof.
De 74-jarige Prully Pfeiffer schuifelt naar de tafel met de jonge artiesten toe. Ze
maakt een praatje met de 13-jarige Dhika Mayasara Fitrina. In het Javaans. Dhika
lacht verlegen. "Echt leuk dat deze groep hier langskomt", vindt Prully. Ze woont in
een van de aanleunwoningen van zorgcentrum Zonnehof en komt elke woensdag
naar het Kumpalan Orang Tua, de inloopdag voor Indische en Molukse ouderen in
Zonnehof.
naar: Brabants Dagblad van 12 april 2002
1p

-

z 5

Waarom zijn Indische mensen naar Nederland gekomen?
A Ze kwamen hier studeren en de meesten zijn toen gebleven.
B Ze werden als ‘gastarbeiders’ door Nederlandse bedrijven naar Nederland gehaald.
C Ze zagen geen toekomst in de nieuwe republiek Indonesië.
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tekst 3

Ambon
Atus Kappuw werd op 3 december 1924 geboren in het dorpje Hutumuri op
Ambon. Aan de muur van zijn huis in de Molukse wijk in Capelle aan den IJssel
hangt een grote foto van zijn dorp. Rieten daken steken uit boven een groene golf
van palmbomen.
bron: Rotterdams Dagblad van februari 2003
1p

z 6

Uit tekst 3 blijkt een gevoel van heimwee naar Ambon. De integratie van de Molukse
groep in de Nederlandse samenleving is moeizaam verlopen.
Wat is de belangrijkste reden waarom de integratie van de Molukse groep moeizaam is
verlopen?
A De Molukkers hadden geen verblijfsvergunning. Die is pas veel later gekomen.
B De Molukkers leefden in kampen in afwachting van de terugkeer naar de Molukken.
C De Molukkers verstonden in de eerste periode geen Nederlands.
tekst 4

Taaltoets voor alle kleuters
DEN HAAG - Kleuters die voor het eerst naar de basisschool gaan, moeten een
verplicht taalexamen afleggen. Als blijkt dat de kinderen de Nederlandse taal niet
of nauwelijks beheersen en een taalachterstand hebben, dan volgt verplicht bijles.
bron: De Telegraaf van 27 juni 2002
2p
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De taaltoets uit tekst 4 is een voorstel van het kabinet. Het goed beheersen van de
Nederlandse taal is belangrijk om geen achterstand in het onderwijs op te lopen. Dit geldt
met name voor allochtone groepen.
Æ Noem twee andere overheidsmaatregelen om achterstanden van allochtone
leerlingen in het onderwijs te bestrijden.
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tekst 5

1 Van Surinamers wordt gezegd dat zij veel respect hebben voor de ouderen.
2 De nuchtere Nederlanders zoeken hun geluk in individuele vrijheid.
3 Bij veel 'nieuwe' Nederlanders staat de traditionele familieband hoog in het
vaandel.
bron: Hallo Holland, Teleac april 2003
1p
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Æ Welk cultuurtype (ik-cultuur of wij-cultuur) hoort bij 1, 2 en 3 uit tekst 5?
Doe het zo:
Neem onderstaande nummers over en schrijf achter de nummers ik-cultuur of
wij-cultuur.
1…
2…
3…
tekst 6

Als we niets doen, neemt het antisemitisme toe …
Joden worden weer rijk en machtig genoemd. Op straat worden ze regelmatig
uitgescholden en op school soms weggetreiterd.
Het Meldpunt voor Discriminatie Amsterdam noteerde het laatste jaar een
verdubbeling (105 in totaal) van het aantal klachten over antisemitisme. Ook het
meldpunt Discriminatie Internet spreekt met 600 klachten van een verdubbeling.
Daarmee is het aantal antisemitische uitlatingen bijna net zo groot als de
hoeveelheid discriminerende opmerkingen tegenover moslims, terwijl er maar
40.000 joden in Nederland zijn.
naar: Nederlands Dagblad van 14 juni 2003
2p

{

1p

z 10

-

9

De overheid en organisaties hebben mogelijkheden om discriminatie te bestrijden.
Een mogelijkheid is het Meldpunt voor Discriminatie Amsterdam in tekst 6.
Æ Noem twee andere mogelijkheden van de overheid en van organisaties om
discriminatie aan te pakken.
In de tekst staat dat het aantal klachten over antisemitisme is verdubbeld.
Wat is een oorzaak van de toename van discriminerende en antisemitische
opmerkingen?
A Mensen maken steeds meer kennis met de cultuur van minderheidsgroepen.
B Steeds meer mensen uit allochtone groepen voelen zich bedreigd door autochtone
Nederlanders.
C Steeds meer mensen vinden dat de integratie van veel allochtonen geheel of
gedeelteliijk geslaagd is.
D Wanneer het economisch slecht gaat, krijgen leden van minderheidsgroepen de
schuld van deze verslechtering.
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tekst 7

Slavernijmonument in Amsterdam onthuld
AMSTERDAM - In aanwezigheid van koningin Beatrix is in het Oosterpark het
Nationaal Monument Slavernij-verleden onthuld. Bij de onthulling waren tal van
genodigden aanwezig, maar de afstammelingen van de slaven stonden
voornamelijk op grote afstand achter de hekken.
naar: De Telegraaf van 1 juli 2002
1p

z 11

Onder welke groepen allochtonen in Nederland komen vooral afstammelingen voor van
de slaven?
A Antillianen en Surinamers
B Chinezen en Japanners
C Marokkanen en Turken
Opvattingen van twee politieke partijen:
tekst 8
Nieuwe Nederlanders en zij die al geruime tijd in ons land wonen, moeten
Nederlands leren en de overheid biedt daarvoor de mogelijkheden. Nieuwkomers
moeten zich vertrouwd maken met de normen die in onze wetten staan. NietNederlanders krijgen kiesrecht.

tekst 9
Vreemdelingen wordt zo snel mogelijk geleerd zich als zelfstandige burger
staande te houden. Daarom wordt een verplichte inburgeringscursus aangeboden.
Wie deze verplichting niet nakomt, krijgt een straf. Ook iedereen die al in
Nederland is, moet onze taal beheersen en zich naar de Nederlandse waarden en
normen, die in de Grondwet staan, gedragen.
bron: Inburgeren De perfecte allochtoon, Trouw dossier nr. 27, 2003
1p

z 12

Alle partijen zijn voor maatschappelijke integratie van allochtone groepen met
uitzondering van rechts-extremistische partijen. Wel leggen de verschillende politieke
partijen verschillende accenten.
Van welke politieke partij komt tekst 8 en van welke tekst 9?
tekst 8
A GroenLinks
B PvdA
C VVD
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tekst 10

De bruiden blijven komen
Wie aan immigranten denkt, denkt aan asielzoekers. Dat is merkwaardig, want
asielzoekers vormen een kleine minderheid. Over de grootste groep is veel minder
discussie: dat zijn de mensen die naar Nederland komen om er te trouwen of zich
bij een gezin te voegen. De VVD en het CDA stellen strengere regels voor: laat
een bruid in Marokko eerst de taal leren, voordat ze naar Nederland mag reizen.
Of stel hogere eisen aan het inkomen van de bruidegom.
bron: Allochtonië, Migranten in Nederland, samenstelling Toine Heijmans, de Volkskrant
en J.M. Meulenhof bv, Amsterdam 2003

1p

z 13
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Zie tekst 10.
Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid, maar mag migranten die hier komen door
gezinshereniging en gezinsvorming niet weigeren.
Op grond van welke overeenkomst mag de overheid deze migranten geen
verblijfsvergunning weigeren?
A artikel 1 van de Grondwet
B de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens
C het akkoord van Schengen
D het vluchtelingenverdrag van Genève
In tekst 10 staat een voorbeeld van het restrictief toelatingsbeleid voor immigranten.
Æ Noem twee argumenten waarmee de overheid een restrictief toelatingsbeleid
verdedigt.
tekst 11

‘Klem tussen twee werelden’
naar: NRC Handelsblad van 27 mei 2003
1p

-

z 15

Deze uitspraak stond boven een krantenartikel over de problemen die Marokkaanse
jongeren hebben in Nederland.
Wat wordt met deze uitspraak ‘Klem tussen twee werelden’ bedoeld?
A Marokkaanse jongeren leven met hun ouders in wijken van grote steden met veel
allochtonen. Deze manier van wonen wijkt sterk af van de manier waarop de meeste
autochtone Nederlanders wonen en leven.
B Marokkaanse jongeren moeten rekening houden met de cultuur van hun ouders. Deze
cultuur is vaak anders dan de Nederlandse normen en waarden die deze jongeren ook
leren via school en de media.
C Marokkaanse jongeren vormen een jongerensubcultuur. Deze cultuur is anders dan
de waarden en normen die op school gelden. Gevolg is dat deze jongeren minder
goed leren.
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z 16

De regering komt met een nieuwe wet om het voor burgers moeilijker te maken een bruid
of bruidegom uit het buitenland te halen. Als Eddie de Boer uit Zwolle dit op de tv hoort,
besluit hij zijn Italiaanse vriendin Maria zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Hij wil
met haar gaan trouwen, voordat de wet er is.
Waarom hoeft Eddy zich eigenlijk geen zorgen te maken?
A De nieuwe wet geldt voor allochtonen en niet voor autochtone Nederlanders.
B Maria is afkomstig uit een land van de Europese Unie en dan heb je geen
toestemming nodig.
C Volgens het Verdrag van Genève kan de regering het over laten komen van een
huwelijkspartner naar Nederland niet moeilijker maken.
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