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Opgave 3  Wat is integratie? 

16 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een oorzaak waardoor volgens de modernisten het spreken van de

Nederlandse taal een element van de nationale cultuur geworden is 1 
• een oorzaak waardoor volgens de critici van de modernistische

benadering het spreken van de Nederlandse taal een element van de 
nationale cultuur geworden is 1 

voorbeeld van een juist antwoord:  
• Volgens de modernisten komt het spreken van de Nederlandse taal

voort uit een door de staat gestuurde standaardisering van de taal (in 
de negentiende eeuw) 1 

• Volgens de critici van de modernistische benadering komt het spreken
van de Nederlandse taal van oudsher voort uit de gemeenschap 1 
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17 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
a 
• een uitleg dat in de opvatting van Nederlanders zonder

migratieachtergrond over integratie volgens het SCP-onderzoek
acculturatie te herkennen is, met een toepassing van het kernconcept
acculturatie en daarover informatie uit tekst 5 1 

b 
• een uitleg dat in de opvatting van tweede generatie Nederlanders over

integratie volgens het SCP-onderzoek enculturatie te herkennen is,
met een toepassing van het begrip enculturatie en daarover informatie
uit tekst 5 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
a 
• In tekst 5 staat dat in het onderzoek 80% van de Nederlanders zonder

migratieachtergrond aangeeft dat mensen met een migratieachtergrond
de Nederlandse normen en waarden moeten overnemen (r. 14-19). Dat
wil zeggen dat Nederlanders zonder migratieachtergrond vinden dat
mensen met een migratieachtergrond een andere cultuur of elementen
daaruit, dan die waarin deze mensen met een migratieachtergrond zijn
opgegroeid, moeten aanleren en verwerven, wat acculturatie is. Dus is
in de opvatting over integratie van Nederlanders zonder
migratieachtergrond acculturatie te herkennen 1 

b 
• In tekst 5 staat dat tweede generatie Nederlanders met een

migratieachtergrond zeggen dat zij niet hoeven te integreren, omdat zij
in Nederland geboren en getogen zijn (r. 47-50). Dat wil zeggen dat zij
de cultuur van de samenleving waarin zij geboren zijn tijdens het
opgroeien in Nederland hebben aangeleerd en verworven, wat
enculturatie is. Dus is in de opvatting over integratie van tweede
generatie Nederlanders enculturatie te herkennen 1 
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18 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• de naam en een toepassing van het begrip (externe) collectieve

identiteit en daarover informatie uit tekst 5 1 
• een uitleg dat uit het SCP-onderzoek blijkt dat tweede generatie

Nederlanders met een migratieachtergrond een spanning kunnen 
ervaren tussen de collectieve identiteit en de persoonlijke identiteit, 
met de naam en een toepassing van persoonlijke identiteit en daarover 
informatie uit tekst 5  1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• Tweede generatie Nederlanders met een migratieachtergrond ervaren

volgens het SCP-onderzoek dat Nederlanders zonder 
migratieachtergrond hen altijd zullen zien als migrant en dus als anders 
(r. 52-56). Migrant is de aanduiding voor wat Nederlanders zonder 
migratieachtergrond ten aanzien van tweede generatie Nederlanders 
met een migratieachtergrond als kenmerkend en blijvend beschouwen, 
wat een externe collectieve identiteit is 1 

• Terwijl uit het SCP-onderzoek blijkt dat die collectieve identiteit niet
overeenkomt met het zelfbeeld van tweede generatie Nederlanders 
met een migratieachtergrond, oftewel hun persoonlijke identiteit. 
Omdat zij de taal goed spreken en meedoen in de samenleving 
(r. 48-49). Ze zien zichzelf namelijk als Nederlander, maar voelen dat 
ze niet als zodanig worden gezien door Nederlanders zonder 
migratieachtergrond (r. 61-64). Dus kunnen tweede generatie 
Nederlanders met een migratieachtergrond een spanning tussen 
identiteiten ervaren 1 
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19 maximumscore 1 
Een juist antwoord bevat een verklaring voor de beschrijvingen van 
integratie door de deelnemers uit de drie sociale categorieën in tabel 2 
vanuit het sociaalconstructivisme-paradigma, met een toepassing van een 
kenmerk van het sociaalconstructivisme-paradigma en gegevens uit 
tabel 2 om het gekozen kenmerk te illustreren. 

voorbeeld van een juist antwoord: 
In tabel 2 staan veel vergelijkbare beschrijvingen van integratie door de 
deelnemers uit de drie sociale categorieën, zoals beheersing van de 
Nederlandse taal en meedoen. Volgens het sociaalconstructivisme-
paradigma definiëren mensen samen de sociale werkelijkheid. Dus zullen 
de overeenkomsten in de beschrijvingen van integratie door de drie sociale 
categorieën volgens dit paradigma ontstaan door onderlinge interactie 
tussen de sociale categorieën. 
of 
In tabel 2 staan een paar verschillende beschrijvingen van integratie. Zo 
wordt gelijke kansen wel genoemd door deelnemers met 
migratieachtergrond en niet door deelnemers zonder migratieachtergrond. 
Volgens het sociaalconstructivisme-paradigma definiëren mensen samen 
de sociale werkelijkheid. Dus zullen de verschillen in de beschrijvingen van 
integratie tussen de sociale categorieën volgens dit paradigma ontstaan 
door onderlinge interactie binnen de sociale categorieën. 
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20 maximumscore 2 
Een juist antwoord bevat: 
• een uitleg dat positietoewijzing te herkennen is in de beschrijvingen

van integratie door Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse 
achtergrond in tabel 2, met een toepassing van positietoewijzing en 
een gegeven uit tabel 2 om positietoewijzing te illustreren 1 

• een uitleg dat positieverwerving te herkennen is in de beschrijvingen
van integratie door Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse 
achtergrond in tabel 2, met een toepassing van positieverwerving en 
een gegeven uit tabel 2 om positieverwerving te illustreren 1 

voorbeeld van een juist antwoord: 
• In tabel 2 is te lezen dat Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse

migratieachtergrond bij de term integratie bijvoorbeeld denken aan 
acceptatie en gelijke kansen, wat wil zeggen dat de oorzaken voor 
integratie in de samenleving liggen. Dus is in de beschrijvingen van 
integratie door Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse 
achtergrond in tabel 2 positietoewijzing te herkennen 1 

• In tabel 2 is te lezen dat Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse
achtergrond bij de term integratie bijvoorbeeld denken aan de 
beheersing van de Nederlandse taal en naar school gaan, wat betekent 
dat voor integratie mensen zelf iets kunnen en moeten doen om 
maatschappelijk vooruit te komen. Dus is in de beschrijvingen van 
integratie door Nederlanders met een Turkse/Marokkaanse 
achtergrond in tabel 2 positieverwerving te herkennen 1 
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