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Opgave 4 De multiculturele samenleving
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Maximumscore 2
acculturatie
Maximumscore 2
Voorbeeld van een norm is (één van de volgende):
• Je biedt mensen die op bezoek komen, eten en drinken aan.
• Je schudt mensen bij een ontmoeting de hand.
• Bij een ontmoeting informeer je bij mensen naar hun welbevinden.
Voorbeeld van een waarde is (één van de volgende):
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• gastvrijheid
• persoonlijke aandacht
• zich attent gedragen
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Maximumscore 2
Voorbeelden van goede antwoorden zijn (twee van de volgende):
• gezinsvorming en -hereniging
• Geboorteniveau ligt bij allochtonen hoger.
• toename van de migratie/aantal asielzoekers/vluchtelingen
per goed antwoord

31 

1

Maximumscore 2
Nee,
want ook het landelijke minderhedenbeleid heeft als doelstelling: integratie met behoud van
de culturele identiteit. (Alleen de uitvoering van het beleid is verschillend.)
Maximumscore 3

32  • Nee. De normatieve opvatting van de multiculturele samenleving luidt dat de verschillende

etnische groepen gelijke kansen moeten hebben op maatschappelijke posities/volop moeten
integreren in de Nederlandse samenleving, terwijl zij hun culturele identiteit (bijna)
volledig behouden
• Het SCP vindt juist dat het (bijna) volledig vasthouden aan de eigen cultuur de integratie
van nieuwkomers belemmert./Om succes te hebben in de Nederlandse samenleving moeten
allochtonen duidelijk kiezen voor het aanvaarden van de Nederlandse cultuur
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33  • positieverwerving

Voorbeeld van een goed antwoord is:
„Dat wil zeggen dat bewust afscheid kan worden genomen van cultuurelementen …”
(regels 16–20 in tekst 8) (Bewust afscheid nemen is een eigen activiteit en valt dus onder
positieverwerving.)
• positietoewijzing
„De verplichte invoering van een inburgeringstraject …” (56–60 in tekst 8) (De verplichting
wordt opgelegd door de samenleving en valt dus onder positietoewijzing.)
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Maximumscore 4
Voorbeeld van een goed antwoord is:
A
In de jaren zestig had Nederland laaggeschoolde arbeidskrachten nodig voor zijn
economische ontwikkeling. Men ging er van uit dat de zogenoemde gastarbeiders een aantal
jaren hier zouden werken om daarna weer naar hun vaderland terug te keren. Integratie en
inburgering werden toen niet nodig geacht
B
Nu gebleken is dat velen van de binnengekomen groepen hier blijven wonen, is het nodig
dat zij integreren/betrokken zijn bij de maatschappij. Het beleid is gericht op integratie/het
voorkomen of verkleinen van sociale ongelijkheid/tegengaan van tweedeling
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