
Opdracht  Maatschappelijk  
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Integratie  en  inburgeren  
Titel  opdracht:  Integratie  en  inburgeren,  hoe  denk  jij  daarover?  
  

Wat  ga  je  doen?  

Integratie  betekent  dat  je  de  gewoontes  van  het  land  waar  je  
naartoe  bent  verhuisd  overneemt  en  toch  ook  je  eigen  
gewoontes  behoudt.  In  Nederland  is  integratie  erg  belangrijk.  
Sommigen  willen  dat  mensen  van  Marokkaanse,  Ghanese  of  
Colombiaanse  afkomst  gewoon  op  de  fiets  naar  het  werk  
gaan  met  een  boterham  met  pindakaas  in  de  broodtrommel.  
Maar  hoe  zit  dat  in  de  rest  van  de  wereld?  Is  integratie  daar  
ook  zo  belangrijk?    

Wie  van  buiten  de  Europese  gemeenschap  langdurig  in  
Nederland  komt  wonen  moet  inburgeren.  Met  andere  
woorden,  nieuwkomers  moeten  de  taal  leren  spreken  en  de  
Nederlandse  samenleving  leren  kennen.  

In  deze  opdracht  kom  je  meer  te  weten  over  integratie  en  
inburgeren  en  vorm  je  je  eigen  mening  over  deze  
onderwerpen.    

Wat  je  lever  je  in?  

De  uitwerkingen  van  de  opdrachten  1  en  2.    

Bronnen:  

-‐   http://www.schooltv.nl/video/metropolis-‐in-‐de-‐klas-‐integratie/#autoplay    
-‐   http://www.schooltv.nl/video/inburgeren-‐les-‐over-‐de-‐taal-‐en-‐cultuur-‐van-‐

nederland/#q=inburgeren%20metropolis  
  

De  opdrachten:  

1.   Integratie  –  Metropolis  

Bekijk  de  film  Integratie  van  Metropolis  in  de  klas  van  de  NTR/VPRO.  Beantwoord  daarna  de  
vragen.    

a.   Integratie  is  voor  veel  mensen  belangrijk  in  de  multiculturele  samenleving.    
I.   Wat  is  integratie?    
II.   Wat  is  een  multiculturele  samenleving?    

  
b.   De  Somalische  Kadir  woont  in  Brabant.  Hij  heeft  worstenbroodjes  gemaakt  die  100%  halal  

zijn.    
I.   Wat  betekent  halal?    
II.   Waarom  is  het  halal  worstenbroodje  een  goed  voorbeeld  van  integratie?    
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c.   Ook  in  New  York  is  integratie  belangrijk  .    

I.   Sarah  is  van  Poolse  afkomst,  maar  toch  Amerikaanse.  Hoe  zie  je  dat?    
II.     Toch  blijft  ze  ook  deels  Pools.  Hoe  zie  je  dat?    

  
d.   In  Kleinfontein  in  Zuid-‐Afrika  verzetten  bewoners  zich  tegen  integratie.    

I.   Waar  merk  je  dat  aan?    
II.   Kleinfonteiners  zeggen  zelf  wel  te  integreren.  Wat  verstaan  zij  onder  integratie?    
III.   Wat  vind  jij?  Zijn  de  Kleinfonteiners  wel  of  niet  geïntegreerd?    

  
e.   De  Nederlandse  overheid  wil  graag  dat  nieuwkomers  snel  integreren.  Geef  met  een  

voorbeeld  aan  waarom  de  overheid  dit  graag  wil.    
  

f.   In  Nederland  zie  je  de  multiculturele  samenleving  en  integratie  dagelijks  om  je  heen.    
I.   Geef  een  voorbeeld  van  de  multiculturele  samenleving  op  straat.    
II.   Wat  is  een  gevolg  van  een  multiculturele  samenleving  als  je  kijkt  naar  de  

voedingsmiddelen  die  in  de  winkel  liggen?  
  
2.   Inburgeren  

  
Bekijk  de  film  Inburgeren  van  de  NPO.  Beantwoord  daarna  de  
vragen.    
  

a.   In  het  filmpje  zie  je  stukjes  uit  een  les  burgerschap.  Deze  les  
wordt  gegeven  aan  studenten  die  sinds  kort  uit  het  buitenland  zijn  gekomen.  

I.   Wat  is  het  doel  van  deze  lessen?  
II.   Uit  welke  landen  zijn  de  studenten  uit  deze  klas  afkomstig?  Waarom  zijn  ze  uit  hun  

eigen  land  weggegaan?  
III.   Vind  jij  het  belangrijk  dat  deze  lessen  aan  studenten  uit  het  buitenland  worden  

gegeven?  Waarom  wel,  of  waarom  niet?  
IV.   Zelf  krijg  je  als  MBO’er  ook  lessen  burgerschap.  Vind  jij  het  belangrijk  dat  je  deze  

lessen  krijgt?  Waarom  wel,  of  waarom  niet?  
  

b.   De  docent  vraagt  wie  er  een  voorbeeld  kan  noemen  van  een  verschil  tussen  het  eigen  land  
en  Nederland.  

I.   Welke  verschillen  worden  er  genoemd?  
II.   Wat  vind  jij  ervan  dat  deze  zaken  in  Nederland  wel  vanzelfsprekend  zijn,  maar  in  

andere  landen  niet?  
  

c.   Als  laatste  vraagt  de  docent  wat  de  studenten  ‘raar’  vinden  in  Nederland.    
I.   Welke  zaken  vinden  de  studenten  raar?  
II.   Vind  jij  de  zaken  die  zij  noemen  ook  raar?  Waarom  wel,  of  waarom  niet?  
III.   Vind  je  dat  de  studenten  over  deze  onderwerpen  een  andere  mening  zouden  

moeten  krijgen?  Waarom  wel,  of  waarom  niet?  


