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Meerkeuzevragen

Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op.

DE MULTICULTURELE SAMENLEVING
1p

z 1

Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald.
Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland sinds 2000 gedaald?
A De Europese Unie is uitgebreid met nieuwe landen.
B De veiligheid in de wereld is toegenomen.
C Het toelatingsbeleid van Nederland is strenger geworden.
D Nederland geeft steeds meer hulp aan arme landen.
tekst 1
Ruim zeven van de tien ondervraagde Nederlanders vindt dat Nederland een
specifieke cultuur heeft.
naar: Trouw van 31 maart 2004
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z 2

Wat is een kenmerk van de dominante Nederlandse cultuur?
A De uitgebreide familie staat centraal.
B gastvrijheid
C lid zijn van een kerk
D nadruk op individuele verantwoordelijkheid
tekst 2
Geen enkel land is vrij van discriminatie en racisme, ook Nederland niet. Het
Openbaar Ministerie behoort gevallen van discriminatie en racisme te vervolgen.
naar: NRC Handelsblad van 31 maart 2004
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Æ In welke van onderstaande wetten of verdragen staat dat discriminatie is verboden?
Schrijf de juiste twee nummers op.
1 het Europees Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van de Mens
2 de Nederlandse Grondwet
3 de Nederlandse Vreemdelingenwet
4 het Vluchtelingenverdrag van Genève
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tekst 3

Indische studiedagen
Geruisloos geïntegreerd, zo zijn de Indische Nederlanders de geschiedenis
ingegaan. Integratie is onderwerp van de Indische Studiedagen op 14 en 15 juni
op de Pasar Malam Besar.
Rien Eybersen schrijft over zijn jeugd. Vanaf zijn kleutertijd ging hij met Indische
kinderen om. “Dat mijn vriendjes en vriendinnetjes met hun familie bezig waren te
assimileren binnen de Nederlandse normen en waarden die toen golden, wist ik
helemaal niet.”
naar: Haagsche Courant van 7 juni 2004
1p

z 4

Waarom zijn de Indische Nederlanders zo gemakkelijk in Nederland geïntegreerd?
A Zij hadden veel invloed op de politiek.
B Zij kregen in Nederland een aparte behandeling.
C Zij waren goed opgeleid.
D Zij werden door de overheid gezien als etnische minderheid.

1p

z 5

Van de migranten uit het voormalig Nederlands-Indië integreerden met name de groep
Indische Nederlanders snel in de Nederlandse samenleving. Molukkers daarentegen, ook
afkomstig uit het voormalig Nederlands-Indië, integreerden moeilijker.
Waarom verliep de integratie van vooral Molukkers moeilijker?
A Zij hechten veel waarde aan de eigen Molukse cultuur.
B Zij koesterden het ideaal van een eigen staat op de Molukken.
C Zij waren niet vertrouwd met de Nederlandse cultuur.
D Zij zijn in Nederland gekomen als gastarbeiders.
tekst 4

Aantal moslims verdubbeld in vijftien jaar
Begin 2004 woonden er volgens onderzoek van het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) ongeveer 945.000 moslims in Nederland. Daarmee is het aantal
moslims sinds de telling in 1990 verdubbeld tot bijna zes procent van de
Nederlandse bevolking. Een kleine veertig procent van deze groep behoort tot de
tweede generatie.
bron: Trouw van 21 september 2004
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Volgens tekst 4 is het aantal moslims van 1990 tot 2004 verdubbeld.
Æ Door welke factoren is het aantal moslims verdubbeld? Noem er twee.
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tabel 1

Opleidingsniveau van niet-schoolgaanden, 15-24 jaar
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Legenda:
max. basisonderwijs
vbo/mavo
mbo+

Opmerking: vbo en mavo waren vroeger aparte schooltypen; deze schooltypen zijn
samengevoegd tot het vmbo.
tabel 2

Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep,
1987 - 2002, in procenten
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bron: Rapportage Minderheden 2003, Sociaal Cultureel Planbureau
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Op grond van de tabellen 1 en 2 kun je concluderen dat allochtonen steeds beter
geïntegreerd raken in de Nederlandse samenleving.
Æ Noem uit elke tabel een gegeven dat deze conclusie ondersteunt.
Doe het zo:
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan.
Een gegeven uit tabel 1 is ……
Een gegeven uit tabel 2 is ……
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Volgens het Centraal Bureau van de Statistiek had 2% van de autochtonen eind 2002 een
gesubsidieerde baan. Van de niet-westerse allochtonen had 5% een gesubsidieerde
baan. Het instellen van gesubsidieerde banen is een maatregel van de overheid om de
arbeidssituatie van allochtonen te verbeteren.
Æ Wat kan de overheid nog meer doen om de arbeidssituatie van allochtonen te
verbeteren? Noem twee maatregelen.
tekst 5

De feiten: werkloosheid onder allochtone vrouwen
Slechts een kwart van alle Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft een baan.
Het betreft niet alleen vrouwen uit de eerste generatie, maar ook de veel jongere
Turkse en Marokkaanse vrouwen die als huwelijkspartner naar Nederland zijn
gehaald.
bron: Brabants Dagblad van 3 juli 2004
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Lees tekst 5.
Een meerderheid van de Turkse en Marokkaanse vrouwen heeft geen baan. Dit heeft
zowel te maken met de Nederlandse samenleving als met de eigen cultuur.
Æ Noem twee oorzaken van de grote werkloosheid onder deze vrouwen die te maken
hebben met de Nederlandse samenleving.
tekst 6

Alcohol en muziekvoorkeur
Het alcoholgebruik ligt onder fans van Hiphop/Rap/+R&B lager dan onder de fans
van Pop/Rock of Dance/House/Techno. Dit hangt mogelijk samen met de voorkeur
van Turken en Marokkanen voor deze muzieksoort. Alcoholgebruik komt minder
vaak voor onder Turken en Marokkanen.
bron: www.trimbos.nl
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Lees tekst 6.
Culturen hebben een aantal kenmerken.
Welk cultuurkenmerk geeft een verklaring voor het feit dat Turken en Marokkanen minder
vaak alcohol gebruiken dan andere groepen?
A de eetgewoonten
B de muziek
C de religie
D de rolpatronen
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Er is een verschil tussen de manier waarop linkse en rechtse partijen integratie van
allochtonen zien.
Æ Geef van de volgende zinnen aan of die het beste passen bij ‘links’ of ‘rechts’.
1 Allochtonen moeten worden geprikkeld tot het zoeken naar werk door het verlagen van
uitkeringen.
2 Allochtonen moeten zich volledig aanpassen aan de Nederlandse cultuur.
3 Integratie moet plaatsvinden, maar met behoud van eigen cultuurkenmerken.
Doe het zo:
Neem het onderstaande over en vul het antwoord aan met de woorden ‘links’ of ‘rechts’.
Zin 1 past het best bij ……
Zin 2 past het best bij ……
Zin 3 past het best bij ……
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z 14

Nederland voert een restrictief toelatingsbeleid. Dat leidt ertoe dat
A alleen buitenlanders die trouwen met een Nederlander welkom zijn.
B economische vluchtelingen geen verblijfsvergunning krijgen.
C EU-burgers hier slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen wonen.
D politieke vluchtelingen geweigerd worden.

De integratie van allochtonen op het gebied van onderwijs en politiek laat te wensen over.
Æ Noem een mogelijkheid op het gebied van politiek om de integratie van allochtonen
te bevorderen.
Æ Noem een mogelijkheid op het gebied van onderwijs om de integratie te bevorderen.

tekst 7

Rapper Raymzter – songtekst over Marokkanen
“Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten.
We hebben ze niks gedaan en toch willen ze ons haten.
Ze willen ons zwart maken als ze over ons praten.
Tijd dat dit verandert, heb je dat niet in de gaten (...).”
“(...) Onterecht worden we gehaat en gevreesd.
De krant speelt eropin en met name de TV
maar dat jij er aan meedeed, verbaast me nog steeds. (...)”
“(...) Dus ik kwam om jullie dames en heren te leren
niet iedereen over één kam te scheren.”
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Bovenstaande songtekst is geschreven door rapper Raymzter.
Wat wil rapper Raymzter het publiek onder andere duidelijk maken?
A Er zijn geen problemen met Marokkanen.
B Massamedia geven objectieve informatie.
C Mensen hebben vooroordelen over Marokkanen.
D Nederland is een multiculturele samenleving.
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