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Opgave 2 Religie en integratie
5

maximumscore 2
Voorbeeld van een juist antwoord:
De seculariseringstheorie stelt dat door modernisering de religiositeit
afneemt. Dat kan tot gevolg hebben dat de sociale cohesie binnen een
geloofsgemeenschap minder wordt omdat het bindende element, de
gemeenschappelijke religie, minder belangrijk wordt.
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Fleischmann ziet bij Turken een hechtere gemeenschap, dus een grotere
sociale cohesie, dan bij Marokkanen. Daardoor zou de socialisatie op
religieus gebied bij de tweede generatie Turken effectiever zijn dan bij de
Marokkanen. Een grotere sociale cohesie helpt dus bij het in stand houden
van religiositeit.
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• Ja, de gegevens in figuur 1 en 2 ondersteunen de verklaring van
Fleischmann
• Volgens Fleischmann zijn de bronnen voor schoolsucces in de
woonomgeving, met als belangrijkste factor de sociale achtergrond van
ouders, belangrijk voor schoolsucces. Figuur 1 en 2 laten zien dat
scholieren met ouders met een hoge sociaal economische status hoger
scoren dan scholieren met ouders met een lage sociaal economische
status. En dat die verschillen vooral optreden in de periodes waarin de
lange schoolvakanties vallen
• De vakanties zijn de perioden waarin de verschillen in cultureel
kapitaal het sterkst effect hebben op de verschillen in schoolprestaties.
Cultureel kapitaal is de taalvaardigheid, de rekenvaardigheid en
andere culturele bagage van de ouders die zij meegegeven aan hun
kinderen. De culturele bagage (cultureel kapitaal) van ouders met een
hoge sociaal economische status sluit beter aan bij de eisen die het
onderwijs stelt. Deze ouders geven hun kinderen houdingen en
vaardigheden (o.a. taal en rekenen) mee waardoor deze beter kunnen
presteren op school.
Kinderen van ouders met een lage sociaal economische status lopen
meer kans achter te blijven op het gebied van taal en rekenen in de
vakantieperioden, omdat ze op het gebied van taal en rekenen minder
gestimuleerd worden door hun ouders. Door dat verschil in cultureel
kapitaal lopen ze in de loop van de jaren een achterstand op, waardoor
ze minder kansen hebben in het onderwijs
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Volgens Fleischmann worden onderwijsachterstanden meer veroorzaakt
door nurture-factoren. Zij noemt bronnen in de woonomgeving. Dat zijn
sociale en materiële (nurture) factoren en die hebben niets met erfelijkheid
(nature) te maken.

9

maximumscore 3
• Dit islamitisch worden is geen voorbeeld van acculturatie. De islam
maakt deel uit van de oorspronkelijke cultuur van deze groepen en van
acculturatie is sprake als iemand socialiseert in een cultuur die niet zijn
oorspronkelijke cultuur is
•

Socialiserende instituties die in tekst 3 genoemd worden (twee van de
volgende):
− gezin
− Koranschool
− moskee
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Opmerking
Het scorepunt alleen toekennen als er twee genoemd zijn.
10
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• Assimilatie houdt in dat de oorspronkelijke cultuur wordt losgelaten en
dat de nieuwe cultuur wordt overgenomen
• Structurele integratie betekent dat een goede opleiding is afgemaakt
en dat een goede baan is gevonden. Voor het afmaken van een goede
opleiding en voor het vinden van een goede baan is het niet altijd nodig
dat de oorspronkelijke cultuur losgelaten wordt
• Voor structurele integratie is assimilatie dus niet noodzakelijk
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In de regels 69-72 staat te lezen dat succes op school en arbeidsmarkt niet
negatief beïnvloed worden door religiositeit. Succes op school en
arbeidsmarkt zijn van belang voor het stijgen of dalen op de
maatschappelijke ladder. De conclusie is dus dat volgens het onderzoek
van Fleischmann religiositeit niet van invloed is op de sociale mobiliteit.
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