
Opdracht  Sociaal  Maatschappelijk  
  
Dimensie:  Sociaal-‐Maatschappelijk  
Onderwerp:  Sociaal-‐  maatschappelijke  verbinding  
Titel  opdracht:  Nederland  is  van  iedereen  
  
Wat  ga  je  doen?  

Door  vele  gebeurtenissen  in  de  wereld  maar  ook  in  Nederland  worden  groepen  tegenover  elkaar  
geplaatst.  Door  invloed  van  de  media  en  de  politiek  wordt  dit  soms  verergerd.  Voor  velen  is  
multicultureel  Nederland  juist  een  verrijking.  Terwijl  de  
ander  de  diversiteit  ziet  als  een  aanval  op  de  ware  
identiteit  van  Nederland.  In  plaats  van  dat  mensen  langs  
elkaar  heen  leven  moet  men  juist  voor  elkaar  open  staan,  
vinden  diverse  organisaties.  Normen  en  waarden  die  we  
allen  koesteren  in  Nederland  zijn  voor  ons  allemaal  even  
belangrijk.  De  verschillen  onderling  zijn  een  meerwaarde  
voor  een  samenleving.  Respect,  moed  en  begrip  zijn  nodig  
om  voor  elkaar  open  te  staan  en  elkaar  in  waarde  te  laten  
leven,  maar  vooral  ook  elkaar  te  leren  kennen.  Nederland  is  van  alle  17  miljoen  mensen  die  er  in  
leven.  Hoe  maak  je  mensen  hier  bewust  van?  Hoe  kunnen  we  Nederland  een  prettig  land  maken  voor  
elke  inwoner?  Waarom  worden  sommige  mensen  niet  als  volwaardige  Nederlandse  burgers  
geaccepteerd?    

Met  behulp  van  de  volgende  opdrachten  krijg  je  inzicht  in  de  problematiek  van  het  accepteren  van  
de  diversiteit  in  Nederland.    

Wat  lever  je  in?  

De  uitgewerkte  opdrachten.  

Bronnen:  

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/364398  
https://www.youtube.com/watch?v=Sco6kLctgUY  

De  opdrachten:  

1.   Nederland  is  van  #IEDER1  
Kijk  naar  het  logo  en  beantwoord  de  volgende  vragen:  

  

  
  

a.   Wat  kan  je  over  het  plaatje  vertellen  als  je  ernaar  kijkt?  
b.   Wie  zijn  volgens  jou  de  initiatiefnemers?  Waarom  denk  je  dat?    
c.   Voel  je  je  aangesproken  door  het  logo?  Waarom  wel/niet?  
d.   Wat  is  volgens  jou  de  boodschap?  
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2.   Nasrdin  Dchar  

Acteur  Nasrdin  Dchar  is  initiatiefnemer  van  het  project  Ieder1.  Hij  is  van  mening  dat  de  
verschillende  culturen  in  Nederland  juist  de  kracht  moet  zijn  van  de  samenleving.  Luister  naar  
het  fragment  waarin  hij  spreekt  in  het  programma  ‘De  wereld  draait  door’  
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/364398  en  beantwoord  de  volgende  vragen:  

  
a.  Wat  bedoelt  hij  met  de  dubbele  loyaliteit?  
b.   Hij  wordt  door  anderen  ook  wel  allochtoon,  vreemdeling,  buitenlander,  antisemiet,  

geitenneuker  of  Turk  genoemd.  Wat  vindt  hij  daarvan?  
c.   Hij  zegt:  “Ik  maak  me  zorgen  om  het  verhaal  van  Nederland”  en  “Nederland,  je  bent  je  

verhaal  kwijt!”  Wat  bedoelt  hij  hiermee?  
d.  Waarom  is  volgens  hem  de  jeugd  zo  belangrijk?  
e.   Het  empathisch  vermogen  heeft  waarde.  Wat  wil  hij  hiermee  doen?  
f.   Waarom  heeft  hij  geen  hoop  in  de  politiek?  
g.   Voor  wie  moet  er  een  oplossing  komen  zegt  hij?  
h.  Wat  vind  jij  van  de  oproep  van  Nasrdin?  Denk  je  dat  hij  met  dit  initiatief  verbinding  in  de  

samenleving  zal  bereiken?  Waarom  wel/niet?  
i.   Nasrdin  constateert  een  probleem  in  de  Nederlandse  samenleving.  Wat  is  volgens  jou  de  

oplossing?  

  

3.   Derek  Otte  
Luister  naar  het  fragment  van  Derek  Otte  op  het  Museumplein  waarin  hij  o.a.  zegt:  
  'Invechten  of  oppleuren,  want  onze  cultuur  is  superieur.  Nee!  Nederland  is  van  iedereen,  
ongeacht  klasse  of  kleur...Ongeacht  geslacht,  geaardheid  en  geloof’.  
  

https://www.youtube.com/watch?v=Sco6kLctgUY  
  

a.  Welke  punten  die  hij  aanhaalt  zijn  je  het  meest  bijgebleven?  Waarom?  
b.  Met  welke  punten  ben  je  het  eens  en  welke  oneens?  Waarom?  
c.   Schrijf  een  korte  samenvatting  van  zijn  boodschap  in  deze  speech.  

  
4.   Begrippen  

Er  zijn  diverse  woorden  gebruikt  in  bovenstaande  fragmenten.  Wat  versta  jij  in  deze  context  onder  
de  volgende  woorden:    

discriminatie     
verbinding     
intolerantie     
allochtoon     
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autochtoon     
respect     
diversiteit     
integratie     
vooroordelen     
angst     
aanpassen     
‘eigen’  cultuur     
integratie     

  


