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• Surinamers en Antillianen/Arubanen
• gegeven uit de tabel: Deze groepen hebben het grootste percentage betaald werk
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Juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
Æ Er was gebrek aan werknemers die laag geschoold werk wilden doen.
Æ Er was een tekort aan arbeiders.
Æ Er was een krappe arbeidsmarkt.
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Juiste antwoorden zijn:
• Een politiek-juridisch vraagstuk
want (één van de volgende):
Æ het gaat om het verlenen van vergunningen door de overheid
Æ het gaat om een overheidsmaatregel om de integratie van allochtonen te
bevorderen.
• Een sociaal-cultureel vraagstuk
want (één van de volgende):
Æ het gaat over de relatie tussen de allochtone moslimcultuur en de Nederlandse
cultuur.
Æ Het is de bedoeling dat imams goed op de hoogte zijn van de Nederlandse
samenleving en cultuur.
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Opmerking
Alleen een punt toekennen bij een juist argument.
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Juiste argumenten zijn (twee van de volgende):
Æ de kosten van het asielbeleid
Æ de asielprocedure duurt te lang
Æ de kosten voor de sociale zekerheid
Æ de geringe beheersbaarheid van een aantal problemen zoals werkloosheid
Æ idem voor het woningtekort
Æ Migratie belemmert integratie / Het lukt de overheid niet om de minderheden
voldoende te integreren.
Æ de relatief slechte maatschappelijke positie van allochtone groepen
Æ concentratie van allochtone groepen in de grote steden
Æ vrees voor conflicten tussen allochtone en autochtone bevolkingsgroepen
Æ om ervoor te zorgen dat de echte asielzoeker wel toegelaten kan worden
Æ Er ontstaat maatschappelijke onrust als veel mensen met een niet-westerse cultuur
worden toegelaten.
Æ de relatieve ‘overbevolking’ van Nederland
Æ Vluchtelingen en asielzoekers wenden politieke of humanitaire redenen voor, terwijl
ze eigenlijk om economische redenen naar Nederland zijn gekomen.
Æ om juist de echte vluchtelingen te kunnen helpen
Æ Nederland zal niet een ruimhartiger beleid voeren dan de ons omringende landen.
per juist argument
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• opvatting 1
• opvatting 4
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Juiste redenen zijn (twee van de volgende):
Æ Thuis wordt vaak de eigen taal gesproken waardoor het leren van goed Nederlands
wordt belemmerd.
Æ Ouders zijn veelal laag opgeleid.
Æ Ouders zijn vaak niet goed bekend met het Nederlands onderwijs.
Æ Ouders stimuleren hun kinderen onvoldoende om te leren / kunnen geen hulp geven
bij huiswerk maken.
Æ De woonomstandigheden zijn soms niet optimaal om rustig huiswerk te kunnen
maken.
per juiste reden
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Voorbeelden van juiste antwoorden zijn (één van de volgende):
Æ Er zijn leerkrachten die minder prestaties verwachten van allochtone leerlingen dan
van autochtone leerlingen.
Æ Leermiddelen zijn vaak niet geschikt voor allochtone leerlingen.
Æ Er wordt op school te gemakkelijk van uitgegaan dat iedereen goed Nederlands
begrijpt.
Æ Veel Turkse en Marokkaanse jongeren komen uit gezinnen waarvan de vader/ouders
een lagere maatschappelijke positie hebben / laag of ongeschoold werk hebben
gedaan. Kinderen uit deze zogenaamde lagere sociaal-economische milieus hebben
minder kansen op hoger onderwijs dan kinderen van ouders met meer inkomen en
opleiding.
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Ik herken de ‘wij-cultuur’, omdat het zorgen voor de ouders hoort bij het gevoel dat de
familie heel belangrijk is / centraal staat. Dit is een kenmerk van de ‘wij-cultuur’.
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• Argumenten vanuit de politiek-juridische invalshoek zijn (één van de volgende):
Æ Discriminatie is bij wet verboden.
Æ Discriminerend gedrag is in strijd met belangrijke waarden in een rechtsstaat
(namelijk gelijkwaardigheid en respect).
Æ Alle burgers zijn voor de wet gelijk (kenmerk parlementaire democratie)
Æ In een democratie behoort men respect te hebben voor minderheden.
• Argumenten vanuit de sociaal-culturele invalshoek zijn (één van de volgende):
Æ Discriminerend gedrag is in strijd met belangrijke waarden namelijk gelijkwaardigheid
en respect.
Æ Discriminerend gedrag is kwetsend.
Æ Discriminerend gedrag roept geweld op / roept spanningen op tussen
bevolkingsgroepen.
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