
 
 
 
Maatschappijleer 2/K/6 Toelichtingen bij exameneenheid De multiculturele samenleving 
 
Vooraf 
Woorden en zinnen in cursief gelden alleen voor de kader, de gemengde en de theoretische leerweg 
(KB,GL/TL). 
Woorden en zinnen met een asterisk gelden alleen voor de gemengde en de theoretische leerweg (GL/TL). 
Wat tussen haakjes staat is niet afvraagbaar. 
 
De toelichtingen van de eindtermen van alle exameneenheden Maatschappijleer 2 (Politiek en beleid, Mens en 
werk, de Multiculturele samenleving, Massamedia, Criminaliteit en rechtsstaat en Analyse maatschappelijk 
vraagstuk) staan in de vmbo-Examengids, site: http://www.vmbo-plein.nl/vmboplein.htm. Klik op vmbo-
examengids, ga naar ‘toetsing en examinering’, selecteer het vak ‘maatschappijleer 2’ en klik op ‘verder’. Klik 
uit keuzemenu ‘Toelichting bij de eindtermen maatschappijleer 2’. Kies tenslotte de toelichting bij de 
exameneenheid die u zoekt. 
 
 
6.1  De kandidaat kan Nederland typeren als multiculturele samenleving. 
Toelichting 
Bij een multiculturele samenleving gaat het om een samenleving waarin duidelijk merkbaar - naast de 
oorspronkelijke bevolking: de autochtone bevolking - verschillende etnische groeperingen leven die 
(oorspronkelijk) afkomstig zijn uit een ander land en/of een andere cultuur.    
 
Deze eindterm is uitgewerkt in de eindtermen 6.1.1 tot en met 6.1.3. 
 
6.1.1 De kandidaat kan voorbeelden noemen van in het recente verleden naar Nederland gekomen 
groepen migranten en verschillen beschrijven in het proces van inpassing in de Nederlandse samenleving bij 
de verschillende groepen migranten. 
Toelichting 
De migranten zijn in de laatste dertig jaar op verschillend manieren benoemd: In de jaren zestig en zeventig 
heten migranten 'gastarbeiders, vervolgens in de jaren tachtig noemt men hen 'etnische minderheden' en vanaf de 
jaren negentig 'allochtonen'. De termen ‘etnische minderheden’ en ‘allochtonen’ worden in de media en 
rapporten van b.v. Sociaal en Cultureel Planbureau nog volop gebruikt. De term ‘etnische minderheden’ is een 
verzamelterm voor een aantal uiteenlopende groepen. Wat deze groepen gemeenschappelijk hebben, is een eigen 
etnische identiteit en een relatief grote kans op maatschappelijke achterstand. Het Centraal Bureau van Statistiek 
spreekt van ‘niet-westerse allochtonen’. Personen uit landen buiten Europa en de VS worden officieel niet-
westerse allochtonen genoemd: personen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerikaan en Azië (exclusief Japan en 
Indonesië). Mensen uit landen zoals Engeland, Duitsland en de VS worden westerse allochtonen genoemd. Maar 
in de media worden vaak de begrippen allochtonen en etnische minderheden gebruikt. Daarmee worden niet-
westerse allochtonen bedoeld. 
Onze samenleving kan ook getypeerd worden als een multi-etnische samenleving. 
 
Een etnische groep onderscheidt zich van andere etnische groepen door verschillen in cultuur bijvoorbeeld 
andere rolpatronen, religie, opvoeding, huwelijk, kleding, taal en één of meer van de volgende andere 
kenmerken: lichamelijke kenmerken, nationaliteit en/of gemeenschappelijke geschiedenis. 
In de praktijk is het vaak moeilijk om precies aan te geven wat de verschillen zijn tussen verschillende etnische 
groepen. 
In Nederland gaat het om groepen migranten uit de volgende landen: Turkije, Marokko, Suriname, de 
Nederlandse Antillen, het voormalig Nederlands-Indië (Indonesië). Ook groepen uit landen als b.v. Ghana, 
Somalië, Iran, Afghanistan, voormalig Joegoslavië leven in Nederland. 
 
Proces van inpassing/ integratie 
Het proces van inpassing of integratie kan in algemene zin worden beschouwd als de mate waarin en de wijze 
waarop allochtonen een gelijkwaardige positie in de Nederlandse samenleving hebben verworven. Een definitie 
van integratie (van de parlementaire onderzoekscommissie-Blok): “Een persoon of groep is geïntegreerd in de 
Nederlandse samenleving wanneer er sprake is van gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op 
sociaal-economische terrein, kennis van de Nederlandse taal en wanneer gangbare waarden, normen en 
gedragspatronen worden gerespecteerd”. 
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Integratie is óók tweezijdig proces: “Enerzijds wordt van de nieuwkomer verwacht dat zij bereid zijn te 
integreren, anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie mogelijk maken”. (commissie-Blok, 
2004) 
Integratie is minder dwingend dan assimilatie. Assimilatie wordt gewoonlijk opgevat als een proces of 
eindresultaat daarvan, waarvan een etnische minderheid al haar belangrijke onderscheidende kenmerken 
verliest. Bij integratie behouden etnische minderheden in meerdere of mindere mate die (culturele) kenmerken. 
In welke mate integratie ruimte laat voor het behoud van deze (culturele) kenmerken, is onderwerp van 
voortdurende maatschappelijke discussie. 
Statistische gegevens over de maatschappelijke positie van allochtone groepen laten zien hoe het gesteld is met 
het proces van inpassing/ integratie. De verschillen in het proces van inpassing in de Nederlandse samenleving 
bij de verschillende groepen migranten hangen samen met de maatschappelijke positie van de groep migranten, 
hun migratiemotieven en hun cultuur of *etnisch-culturele positie in de Nederlandse samenleving.  
Gegevens over werk, opleiding, gezondheid en huisvesting geven aan dat er verschillen zijn in maatschappelijke 
positie tussen autochtone Nederlanders en etnische minderheden.  
 
Zie eindterm 6.2.3 over maatschappelijke integratie als doelstelling van het minderhedenbeleid. 
 
Hieronder ter illustratie van de mate van integratie een korte beschrijving en enkele gegevens over werkloosheid 
en onderwijs van de belangrijkste groepen migranten. Zie ook eindterm 6.3 over de sociaal-economische positie 
van allochtone groepen. 
Het is niet de bedoeling dat kandidaten deze gegevens over werkloosheid en onderwijs feitelijk kennen. 
Het gaat erom dat kandidaten de verschillen tussen groepen in het proces van integratie kunnen 
beschrijven en verklaren aan de hand van statistische gegevens en teksten. (alleen KB en GT)  
 
Indische Nederlanders 
Deze groep is snel geïntegreerd in de samenleving. De Indische Nederlanders waren goed opgeleid; werk was er 
voldoende; de kinderen deden het goed op school; ze waren vertrouwd met Nederlandse taal en cultuur en 
beseften dat ze nooit meer terugkonden naar Indonesië. 
 
Molukkers 
Tot ver in de jaren tachtig was er weinig sprake van een inpassing in de Nederlandse samenleving. Aanvankelijk 
leefden de Molukkers in kampen in afwachting van terugkeer naar de Molukken. De Molukkers koesterden het 
ideaal van de Republiek der Vrije Zuid-Molukken (RMS). Dit ideaal leeft nog steeds sterk onder de Molukkers. 
De werkloosheid onder Molukkers was hoog. Mede onder invloed van gewelddadige acties in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw is het beleid duidelijk gericht op integratie van de Molukkers. Tegenwoordig is de 
werkloosheid sterk verminderd, leven de Molukkers niet meer in kampen en oriënteren zich steeds meer 
Molukkers op een toekomst in Nederland. De eigen cultuur en eigen identiteit hebben ze behouden; ze 
beschouwen zichzelf als ‘Molukkers’ en voelen zich betrokken bij de Molukkers in Indonesië.  
 
Surinamers 
De werkloosheid is in 2002 tien procent (autochtonen 3 procent.). Het opleidingsniveau van jongeren zit in de 
lift. 21 procent van de Surinaamse jongeren neemt deel aan het havo- of vwo-diploma (tegen 36 procent van de 
autochtone jongeren)  
Van de groep minderheden is de groep Surinamers gemiddeld het best geïntegreerd in de samenleving. 
 
Antillianen en Arubanen 
De eerste generatie Antillianen die jaren geleden naar Nederland kwam, is goed ingeburgerd. Hun kinderen 
volgen vrij massaal de hogere opleidingen en slagen er als enige in de achterstand op de autochtonen in te 
lopen. Maar door de recente komst van een grote groep lager opgeleide jongeren is de kloof tussen de 
maatschappelijke positie van de Antillianen en die van de autochtonen vergroot. Bijvoorbeeld is het percentage 
Antillianen dat naar de havo of vwo gaat, gedaald en is aantal voortijdige schoolverlaters gestegen. Het 
percentage Antilliaanse jongeren dat deelneemt aan het havo-of vwo-examen is 22 procent. Van de 20 tot 25-
jarige Surinamers en Antillianen heeft 12 procent geen diploma gehaald (tegen 4 procent van de autochtonen in 
die leeftijdscategorie) 
De werkloosheid onder Antillianen is in 2002 12 procent en onder Surinamers 8 procent. 
 
Turken en Marokkanen 
De positie van Turken en Marokkanen is aan het verbeteren. De werkloosheid is in 1998 gedaald naar 18 
procent (was 28 procent in 1994.) Anno 2002 is de werkloosheid onder Turken en Marokkanen 14 procent. 15 
procent van de Turkse jongeren en 14 procent van de Marokkaanse jongeren neemt deel aan het havo- of vwo-
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examen 
In 1988 had 90 procent van de Marokkanen hooguit basisonderwijs gevolgd. In 2002 gold dit voor 57 procent.In 
1991 had 3 procent van de Marokkanen een opleiding genoten op mbo-niveau of hoger. In 2002 was dit 29 
procent. Het onderwijs van allochtonen is sterk gestegen, maar dit neemt niet weg dat het nog altijd ver 
achterblijft bij het niveau van autochtonen. Van de 20 tot 25-jarige Turken en Marokkanen heeft 30 procent geen 
enkel diploma gehaald. Van de autochtonen is dit 4 procent.  
 
nog wat gegevens over onderwijsdeelname  
Ruim 40% van de Turkse en Marokkaanse jongeren en rond de 35% van de Surinaamse en Antilliaanse jongeren 
neemt deel aan een vbo-examen. Van de autochtone jongeren neemt 25% deel aan een vbo-examen. De 
deelname van allochtone kinderen aan havo en vwo is in zes jaar met vijf tot dertien procent gestegen. De 
grootste vooruitgang vertonen Surinamers en Marokkanen. Meisjes hebben hun achterstand op jongens in alle 
etnische groepen ingelopen in het voortgezet onderwijs. Surinaamse meisjes gaan zelfs even vaak naar havo en 
vwo als Nederlandse meisjes. 
Het beeld dat de onderwijsdeelname van Marokkaanse meisjes een succesverhaal is en sterk verschilt met die 
van Marokkaanse jongens vergt volgens het SCP nuancering. Het is niet zo dat Marokkaanse meisjes het op 
school veel beter doen dan Marokkaanse jongens of Turkse meisjes. Marokkaanse meisjes presteren aan het eind 
van de basisschool slechter dan Marokkaanse jongens en Turkse meisjes. In de eerste drie jaar van het 
voortgezet onderwijs halen ze deze achterstanden wel in. Wat wel spectaculair veranderd is in de afgelopen 
jaren zijn de ambities van de Marokkaanse meisjes. Vrijwel allemaal willen ze als ze later getrouwd zijn, blijven 
werken, ook als ze kinderen hebben. En hun man moet ook helpen in het huishouden. Hoewel de meisjes 
moderne opvattingen hebben over de inrichting van hun latere leven, conformeren zij zich wel aan de 
traditionele opvattingen van hun familie. 
 
algemene conclusie  
De integratie van omvangrijke groepen immigranten vergt enkele generaties. De groepen die in de jaren vijftig 
en zestig zijn gekomen (uit Indonesië, Italië en Spanje) zijn uit de statistieken als probleemgroep verdwenen. De 
groep die vooral in de jaren zeventig kwam (Surinamers) volgt hen in hoog tempo. De grote groepen waarvan de 
immigratie nog voortduurt (Turken en Marokkanen bijvoorbeeld) verbeteren jaar op jaar hun positie qua 
scholingsniveau en arbeidsparticipatie. 
 
Bovenstaande gegevens over Surinamers, Antillianen en Arubanen, Turken en Marokkanen zijn afkomstig van 
Rapportage Minderheden 2003 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2003 en het rapport van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek ‘Allochtonen in Nederland (2003).  
 
 
6.1.2  De kandidaat kan van de grootste groepen allochtonen binnen de Nederlandse samenleving 
globaal de omvang aangeven en de motieven noemen voor hun komst naar Nederland. 
Toelichting 
De grootste groepen allochtonen komen uit de volgende landen: het voormalig Nederlands-Indië (Indonesië) 
(Het aantal Molukkers wordt geschat op 42.000, van de Indische Nederlanders zijn geen CBS-gegevens bekend), 
Turkije (341.000), Suriname (320.658), Marokko (295.332) en de Antillen/Aruba (129.312) (CBS, 2003). Het 
totaal aantal niet-westerse allochtonen is 1.632.000 (in 2003). Dit is 10% van de totale bevolking. 
 
Indische Nederlanders 
Politieke motieven. 
Bij het onafhankelijk worden van Indonesië en na de onafhankelijk van Indonesië kwamen Indische 
Nederlanders naar Nederland (tussen 1946 – 1962). Zij stonden voor een moeilijke keuze: een onzekere 
toekomst in Indonesië of emigreren. Velen kozen voor het laatste. 
 
Molukkers 
Politieke motieven. 
Molukse mannen waren in dienst geweest van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hadden 
zich voor het Nederlandse koloniale belang ingezet tegen de Indonesische strijd om onafhankelijkheid. Ze 
werden door Indonesiërs gezien als collaborateurs. Na de ontbinding van het KNIL moesten zij kiezen: overgaan 
naar het nationalistische leger van de nieuwe Republiek Indonesia of gedemobiliseerd worden in Indonesië. Zij 
wilden zelf een Vrije Republiek der Zuid-Molukken. De nog niet gedemobiliseerde Molukkers zijn toen in 1951 
als één groep met hun gezinnen geëmigreerd.  
 
Surinamers 
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Persoonlijke motieven: Surinamers kwamen in de jaren vijftig en zestig vooral voor studie.  
Economische motieven: 
Vanaf 1970 groeide het aantal Surinamers dat de slechte economische situatie ontvluchtte. 
Politieke motieven. 
In 1975 wordt Suriname onafhankelijkheid. Als gevolg daarvan komen veel Surinamers naar Nederland. 
Redenen: in afwachting van het sluiten van de Nederlandse grenzen (in 1980 kwam een einde aan deze 
immigratiestroom doordat Nederland een visumplicht invoerde), uit angst voor het verliezen van het 
Nederlanderschap en soms uit angst voor spanningen tussen Creolen en Hindoestanen in Suriname.  
Na de militaire staatsgreep (1980) kwamen er ook politieke vluchtelingen naar Nederland. 
 
Turken en Marokkanen: 
Economische motieven: 
Turken en Marokkanen kwamen als gastarbeiders zowel via officiële wervingskanalen als op eigen initiatief naar 
Nederland. De werkgevers hadden behoefte aan gastarbeiders (naast Turken en Marokkanen kwamen er o.a. ook 
Italianen, Spanjaarden en Joegoslaven) vanwege een zeer krappe arbeidsmarkt in de jaren zestig en begin 
zeventig. Voor hen was er voornamelijk laaggeschoold werk te doen. Vanaf 1973 (economische stagnatie ten 
gevolge van de oliecrisis) kwam aan de werving praktisch een einde. 
De overheid had weinig bemoeienis met de gastarbeiders; ze ging ervan uit dat deze arbeidskrachten tijdelijk in 
Nederland zouden verblijven.  
Persoonlijke motieven: 
Omdat de verblijfsduur toenam, was er steeds meer sprake van gezinshereniging. Het stimuleren van de 
gezinshereniging is in de jaren '70 voor een deel ook het beleid geweest van de overheid. De laatste jaren is er 
vooral sprake van gezinsvorming of huwelijksmigratie. 75 procent van de Marokkaanse en Turkse jongeren haalt 
een bruid of bruidegom uit het land van herkomst. (2004). 
 
Antillianen en Arubanen: 
Persoonlijke motieven: 
Tot de jaren '70 was er nauwelijks sprake van vestiging van Antillianen en Arubanen in Nederland. Aanvankelijk 
kwamen er vooral studenten, die na afloop weer terugkeerden.  
Economische motieven: 
Vanaf de jaren '70 nam de werkgelegenheid op de Antillen af en kwam men ook naar Nederland om werk te 
zoeken. De laatste tijd komt er een groep Antilliaanse jongeren naar Nederland uit de lagere sociaal-
economische klassen, in de hoop hier meer perspectief te hebben.  
 
Vluchtelingen, asielzoekers, illegalen 
De situatie in een land kan zodanig zijn dat mensen zich om hun politieke en/of religieuze ideeën onveilig en 
bedreigd voelen in hun eigen land. Om vervolging, straf of wraak te ontlopen, vluchten zij naar het buitenland. 
Deze groepen noemt men vluchtelingen. Asielzoekers hebben hun land om uiteenlopende redenen verlaten. Er is 
nog niet vastgesteld of ze voldoen aan de vereisten voor een asielstatus. De bekendste grond voor een asielstatus 
is het erkend vluchtelingenschap. De bekendste groepen vluchtelingen en asielzoekers komen (tot 2002) uit Irak 
(Koerden), voormalig Joegoslavië, Afghanistan, voormalig Sovjet Unie, Somalië, Iran, Ghana, Angola. 
Toelating als vluchteling geschiedt op grond van het Vluchtelingenverdrag van Genève. Dit verdrag noemt als 
criterium het bedreigen van leven of vrijheid op grond van ras, politieke overtuiging, godsdienst of behorend tot 
een bepaalde sociale groep. Soms geschiedt – tijdelijke – toelating ook vanwege oorlogsgevaar. Asielzoekers om 
economische redenen krijgen in principe geen verblijfsvergunning. De meeste mensen die asiel in Nederland 
zoeken, worden niet als vluchteling erkend. Een deel van de afgewezen asielzoekers blijft in Nederland. 
Personen die niet officieel zijn toegelaten in Nederland, worden illegalen genoemd.    
Het aantal asielzoekers in Nederland is tot 2000 sterk toegenomen. De laatste jaren is door onder andere 
verscherping van het toelatingsbeleid het aantal asielzoekers per jaar gedaald. (van ruim 43.000 in 2000 tot 
13.400 in 2003)  
De omvang van allochtone groepen in Nederland neemt toe door de volgende factoren:  
- geboorte; allochtonen hebben, vergeleken met de autochtone bevolking, relatief veel kinderen. Dit grotere 
aantal is vooral te verklaren uit traditie en geloof, zoals autochtone Nederlanders ook grote kinderaantallen 
kenden en soms nog kennen. Dat grotere aantal is overigens aan het verminderen door de veranderende ideeën 
bij allochtonen over de ideale gezinsgrootte. 
- immigratie, als gevolg van: 
 - grote welvaartsverschillen in de wereld. Mensen uit arme landen proberen in West-Europa (o.a. 
  Nederland) aan de kost te komen; geconfronteerd met een restrictief toelatingsbeleid probeert een  
  aantal van hen zich illegaal te vestigen of probeert via de asielprocedure in Nederland te komen. 
 - gezinshereniging. Laten overkomen van vrouw/partner en kinderen. 
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 - gezinsvorming, d.w.z. het naar Nederland over laten komen van de huwelijkspartner; 
 - vluchtelingen/asielzoekers door onveiligheid in verschillende landen in de wereld en door grote  
  welvaartsverschillen in de wereld. 
Migratie is een blijvend verschijnsel als uitvloeisel van een mondiale ontwikkeling van vrij verkeer van 
personen, diensten en goederen. 
 
 
6.1.3 De kandidaat kan sociale en politieke problemen die samenhangen met het multiculturele 
karakter van de samenleving, herkennen en beschrijven. 
Toelichting 
Zie voor definitie van een politieke probleem eindterm 4.2.1. van exameneenheid Politiek en beleid. Een sociaal 
probleem betreft een situatie waar veel mensen last van hebben en men vindt dat er actie moet worden 
ondernomen om de situatie te veranderen.  
Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen: 
- politiek-juridische vraagstukken: b.v. wat zijn de uitgangspunten van het overheidsbeleid over het toelaten van 
vreemdelingen? O.a. over het vraagstuk van het al dan niet ruimhartig toelaten van nieuwe groepen 
vluchtelingen; Wat doet de overheid om de positie van minderheden/allochtonen te verbeteren – 
integratiebeleid- ? Zie over het overheidsbeleid eindterm 6.2. 
- sociaal-economische vraagstukken/vraagstuk van sociale ongelijkheid: de ongelijke kansen van etnische 
groepen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Welke positie hebben etnische groepen in de samenleving? Hoe 
is die positie te verklaren en te veranderen? Zie eindterm 6.3. 
- sociaal-culturele vraagstukken: b.v. Welke culturen onderscheiden we in Nederland? Hoe kan de eigen – 
culturele - identiteit van etnische groepen erkenning krijgen? Wat zijn de oorzaken van vooroordelen, 
discriminatie en racisme? Zie eindtermen 6.4 en 6.5.  

 
6.2   De kandidaat kan het overheidsbeleid ten aanzien van migratie en maatschappelijke positie van 
allochtone groepen herkennen en beschrijven en verschillende visies daarop onderscheiden. 
Deze eindterm is uitgewerkt in de eindtermen 6.2.1 tot en met 6.2.3. 
 
6.2.1  De kandidaat kan uitleggen dat het beleid ten aanzien van allochtonen en vreemdelingen/ 
asielzoekers gebaseerd is op de Grondwet, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en 
internationale verdragen. 
Toelichting 
Het Nederlands vreemdelingenbeleid is in lijn met het Vluchtelingenverdrag van Genève (zie paragraaf 
Vluchtelingen … van eindterm 6.1.2, het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens  met 
name artikelen over het recht op asiel en gezinshereniging en verschillende ander internationale richtlijnen 
inzake vluchtelingen en asielzoekers. 
Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: alle mensen worden vrij en gelijk in 
waardigheid geboren. Iedereen heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden (...) zonder enig onderscheid van 
welke aard dan ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of ander overtuiging, nationale of 
maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status 
Het Nederlands vreemdelingenbeleid is ook gebaseerd op Nederlandse wetten o.a. de Nederlandse 
Vreemdelingenwet (2000) en de Grondwet. Artikel 1, lid 1 van de grondwet: allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
 

 
6.2.2 De kandidaat kan de hoofdlijnen van het toelatingsbeleid noemen en argumenten noemen vóór en 
tegen een meer of minder restrictief toelatingsbeleid. 
Toelichting 
De overheid voert een restrictief toelatingsbeleid. Dat wil zeggen dat een verblijfsvergunning kan worden 
geweigerd, tenzij weigering niet kan op grond van: 
- internationale overeenkomst om burgers van EU-landen toe te laten; 
- humanitaire redenen zoals gezinshereniging, gezinsvorming en vluchtelingschap. Zie 6.2.1. 
 
Als redenen voor een restrictief toelatingsbeleid worden genoemd: de geringe beheersbaarheid van een aantal 
problemen zoals werkloosheid, woningtekort, het kostenaspect van de sociale zekerheid, kosten van asielbeleid, 
de relatief slechte maatschappelijke positie van allochtone groepen, vrees voor (toename van) maatschappelijke 
conflicten tussen autochtonen en allochtonen, Nederland zal niet een ruimhartiger beleid voeren dan de ons 
omringende landen. 
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Voorbeelden van argumenten voor een meer restrictief toelatingsbeleid:  
- de bovenstaande redenen voor een restrictief toelatingsbeleid; 
- relatieve 'overbevolking' van Nederland/ hoge bevolkingsdichtheid 
- geringer wordend maatschappelijk draagvlak t.a.v. de beheersbaarheid van een aantal problemen; 
- vluchtelingen en asielzoekers wenden politieke of humanitaire redenen voor, terwijl ze eigenlijk om 
economische redenen naar Nederland zijn gekomen. 
- Een voortdurende immigratie is slecht voor de integratie van allochtonen in de samenleving. 
- concentratie van allochtone groepen in de grote steden 
 
Voorbeelden van argumenten die gebruikt worden tegen het restrictiever maken van het toelatingsbeleid: 
- Er bestaat het recht van gezinshereniging. 
- Humane plicht om vluchtelingen als gevolg van mensenrechtenschendingen, bedreiging door oorlog, etc. op te 
nemen. 
- Er zijn internationale afspraken zoals opnemen van vluchtelingen en binnen EU vrij verkeer van personen. 
- Er zijn tekorten aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren. 
- We mogen onze eigen (economische) problemen niet ten koste laten gaan van immigranten. 
- tegengaan van vergrijzing; 
- De waarde het recht om te wonen waar je wilt. 
 
* Deze argumenten over het toelatingsbeleid zijn de herkennen in de opvattingen van politieke partijen. Zo 
willen b.v. VVD en CDA een restrictiever toelatingsbeleid dan de ‘linkse’ partijen.  

   
 

6.2.3 De kandidaat kan mogelijkheden noemen ter bevordering van maatschappelijke integratie van 
allochtone groepen. 
Toelichting 
overheidsbeleid 
Wat betreft de immigranten werd tot het einde van de jaren zeventig een ad hoc beleid gevoerd, mede omdat het 
verblijf van de meeste nieuwkomers als tijdelijk werd beschouwd. Het beleid ten aanzien van gastarbeiders was 
in de jaren zeventig gericht op tijdelijk verblijf.  
Het overheidsbeleid van de jaren tachtig noemde men minderhedenbeleid. In de jaren negentig volgde het 
integratiebeleid. 
 
Het minderhedenbeleid heeft betrekking op allochtonen die officieel zijn toegelaten of in Nederland geboren zijn 
en die een achterstand hebben of krijgen t.o.v. andere groepen in de samenleving op terreinen als onderwijs en 
arbeidsmarkt. Het beleid van de overheid is gericht op integratie; de overheid probeert te bereiken dat zij een 
gelijkwaardige plaats en volwaardige kansen krijgen in politiek, werk en onderwijs. Een doelstelling van het 
minderhedenbeleid is ook het voorkomen en bestrijden van discriminatie en het verbeteren van de rechtspositie. 
Het is echter tot op heden niet gelukt om etnische minderheden een plaats te laten innemen in de samenleving die 
gelijkwaardig is aan die van autochtonen. De primaire doelstelling van het integratiebeleid (vanaf 1998) is 
actief burgerschap. dat wil zeggen dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor zijn plaats in de samenleving. Zie 
eindterm 6.1.1. 
Mogelijkheden ter bevordering van maatschappelijke integratie 
voorbeelden op het gebied van politiek: 
- het geven van stemrecht aan allochtonen (alleen op gemeentelijk niveau); 
- verbetering rechtspositie van allochtonen; 
- verkrijging van het Nederlanderschap;  
- De overheid bestrijdt actief discriminatie en vooroordelen. (zie 6.5.4) 
 
voorbeelden op het gebied van onderwijs (zie ook 6.3.2): 
- extra leerkrachten voor scholen met veel allochtone leerlingen (onderdeel van het 
onderwijsachterstandsbeleid); 
- opstapprojecten: het aanleren van basisvaardigheden aan allochtone leerlingen om hen een betere start in het 
basisonderwijs te geven; 
- opvang van allochtone leerlingen die op latere leeftijd naar Nederland komen (oriëntatie- en 
schakelprogramma's); 
- extra lessen 'Nederlands, (onderwijs in eigen taal en cultuur. Het staat ter discussie of dit onderwijs een 
bijdrage levert aan integratie; kabinet - Balkenende II schaft dit onderwijs af). 
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- inburgeringcursussen; nieuwkomers zijn verplicht om Nederlands te leren en kennis te verwerven over de 
Nederlandse samenleving (de Wet Inburgering Nieuwkomers vanaf 1998).  
- Beleidsvoorstellen (2004): Iedere nieuwkomer moet eerst in eigen land Nederlands op basisniveau leren als 
voorwaarde voor toelating. Nieuwkomers kunnen pas een definitieve verblijfstatus krijgen, na het behalen van 
het inburgeringexamen. 
- het toestaan dat aan allochtone groepen eigen scholen oprichten, b.v. het stichten van islamitische scholen. (Er 
is discussie of het stichten van scholen op islamitische grondslag de integratie bevordert.) 
- het tegengaan van het ontstaan van ‘zwarte’ scholen. 
 
voorbeelden op het gebied van werk (zie ook 6.3.2): 
-Bedrijven worden gestimuleerd een bepaald percentage allochtonen in dienst te nemen. De bedrijven dienen 
aan te geven hoeveel werknemers uit etnische minderheden zij in dienst hebben. 
- De overheid zelf voert een beleid van positieve actie. Zij neemt meer allochtonen in dienst. Zij wil op dit gebied 
een voorbeeldfunctie vervullen. 
De overheid legt de bedrijven géén voorschriften op t.a.v. een voorrangsbeleid voor allochtonen; het is wel 
onderwerp van discussie over de vraag hoe de hoge werkloosheidscijfers onder allochtonen teruggedrongen 
kunnen worden. 
- scholingsprojecten: taal- en beroepsgerichte cursussen. 
 
*Alle partijen zijn voor maatschappelijke integratie van allochtone groepen met uitzondering van rechts-
extremistische partijen. Wel leggen de verschillende politieke stromingen verschillende accenten in de uitvoering 
van het minderhedenbeleid. Bijvoorbeeld: rechtse partijen leggen meer de nadruk op aanpassing van allochtone 
groepen aan de Nederlandse cultuur, terwijl linkse partijen meer de nadruk leggen op integratie met behoud van 
de eigen cultuur van allochtonen. Linkse partijen zijn in het algemeen meer voor positieve actie en 
werkgelegenheidsplannen voor allochtonen. Een partij als b.v. VVD ziet meer heil in maatregelen om 
allochtonen prikkels te geven om zelf werk te zoeken zoals door verlaging van uitkeringen, individuele 
subsidies. 
 
 
6.3  De kandidaat kan de sociaal-economische positie van allochtone groepen beschrijven en 
verklaren. 
Toelichting 
Veel leden van etnische groepen hebben vaak een relatief lagere maatschappelijke positie in de samenleving. 
Inkomen, maar ook welzijn o.a. gezondheid en maatschappelijk aanzien, blijken sterk samen te hangen met het 
hebben van werk, en het soort werk dat mensen doen. Opleiding is de meest bepalende factor voor het vinden 
van aangenaam en redelijk betaald werk. 
Etnische minderheden hebben een relatief lage maatschappelijke positie o.a. door hun geringe opleiding en het 
laaggeschoolde werk dat ze veelal doen. Daarnaast maakt discriminatie door veel werkgevers bij aanname en 
promotie van personeel de kansen van etnische minderheden op een betere maatschappelijke positie klein. 
 
6.3.1 De kandidaat kan de positie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs 
noemen/vergelijken met die van autochtone groepen en uitleggen wat daarvan de achtergronden en 
oorzaken zijn. 
Toelichting 
Op de arbeidsmarkt 
Er is een hoger percentage langdurig werklozen onder allochtonen dan onder autochtonen. Het percentage 
werklozen loopt per groepering allochtonen uiteen. Zie gegevens in toelichtingen paragraaf over 
inpassing/integratie van eindterm 6.1.1. Allochtonen zijn over het algemeen werkzaam in de laagst betaalde 
functies. 
Achtergronden 
Vanaf de jaren '70 zien we een algehele daling van de werkgelegenheid ten gevolge van de economische crisis, 
en meer in het bijzonder door: 
- daling werkgelegenheid voor niet of laag geschoolden ten gevolge van automatisering; 
- verdringing van ongeschoolden door hoger opgeleiden; 
- de verschuiving van werkgelegenheid naar de dienstensector is niet gunstig voor mensen met een lagere 
opleiding. 
Deze ontwikkelingen werken met name in het nadeel van allochtone groepen, omdat zij relatief minder scholing 
hebben en voor het merendeel werkzaam zijn in ongeschoolde of laaggeschoolde beroepen. 
Er zijn ook voorbeelden te geven van positieve ontwikkelingen m.b.t. werkgelegenheid onder etnische 
minderheden, zoals de afname van de werkloosheid door economische groei van de laatste jaren, groei van het 
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aantal zelfstandige ondernemers onder etnische minderheden en doorstroming naar vormen van hoger onderwijs 
en hogere posities in de samenleving. 
 
Verklaringen voor de achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt 
1. Vanuit de samenleving: 
- de verschuiving op de arbeidsmarkt zoals in het bovenstaande staat beschreven. 
- discriminatie en negatieve beeldvorming. Er bestaat negatieve beeldvorming over allochtonen zoals minder 
gemotiveerd, onbetrouwbaar, vaker ziek, lange vakanties. Deze beeldvorming heeft tot gevolg dat veel 
werkgevers de voorkeur geven aan autochtone Nederlanders. Daarbij spelen vooral vooroordelen een rol. 
Inactiviteit onder migranten heeft geleid tot een negatieve beeldvorming en stigmatisering en mede daardoor tot 
discriminatie. 
- uitzendbureaus en arbeidsbureaus houden soms rekening met de weerstand tegen allochtonen bij sommige 
werkgevers; 
- eisen t.a.v. beheersing van de Nederlandse taal; 
- (steeds) hoge(re) scholingseisen. 
2. Vanuit de etnische groepen zelf: 
- allochtonen zijn vaak niet vertrouwd met Nederlandse sollicitatieprocedures – onderdeel van de dominante 
cultuur- ;  
- voor een succesvol solliciteren is het soms nuttig bekend te zijn in het informele netwerk van mensen rond de 
vacature; allochtonen beschikken over een beperktere ingang daarin dan autochtonen; 
- geringe taalbeheersing en opleidingsniveau. 
 
Oorzaken voor de zwakke positie van een groot aantal leden van etnische minderheidsgroepen in het onderwijs. 
1. Vanuit de samenleving: 
- In het onderwijs wordt uitgegaan van een goede beheersing van de Nederlandse taal. 
- Ontbreken van voorschoolse opvang voor allochtone kinderen waardoor zij met een grote achterstand op de 
basisschool komen. 
- Stereotype beelden en vooroordelen bij leerkrachten kunnen een negatieve rol spelen bij het beoordelen van 
allochtone leerlingen en bij de doorverwijzing naar vervolgonderwijs. 
- De leermiddelen zijn vaak niet aangepast; stereotype beelden en vooroordelen komen nog steeds voor, terwijl 
er niet aangesloten wordt bij de ervaringen en achtergronden van allochtonen; het taalgebruik in lesboeken en 
toetsen kan een drempel vormen voor allochtone kinderen. 
- De lage sociaal-economische positie (algemene factor): voor kinderen afkomstig uit de lagere sociaal-
economische milieus zijn 'gelijke kansen' in het onderwijs nog een illusie; hierin onderscheiden allochtonen zich 
niet van sociaal-economisch vergelijkbare autochtone groeperingen in de samenleving. 
2. Vanuit de situatie van de etnische groepen zelf: 
- De woonomstandigheden zijn vaak niet optimaal: afwezigheid van een eigen kamer om rustig huiswerk te 
kunnen maken; relatief grote gezinnen onder allochtonen. 
- Verantwoordelijkheid t.a.v. huishoudelijke taken, met name voor meisjes; 
- De zwakke beheersing van de Nederlandse taal; vaak wordt thuis de eigen taal gesproken; via schotelantennes 
kijkt men vaak naar programma’s in de moedertaal. 
- De houding en achtergrond van de ouders: geringe vooropleiding van de ouders, onbekendheid met het 
(Nederlandse) onderwijs, niet bezoeken van ouderavonden, geen hulp bij het huiswerk kunnen geven of geringe 
stimulering van hun kinderen; andere positie van meisjes. Echter de houding van allochtone ouders is aan het 
veranderen: in toenemende mate stimuleren ouders hun kinderen hogere vormen van onderwijs te volgen. 
 
 
6.3.2  De kandidaat kan voorbeelden geven van mogelijke maatregelen die de overheid zou kunnen 
nemen om de achterstandspositie van allochtone groepen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs te 
verbeteren. 
Toelichting 
Zie eindterm 6.2.3. 
Voorbeelden van mogelijke maatregelen die een verbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische groepen 
kunnen bevorderen. 
Vanuit de samenleving: 
- plan van de overheid om zelf meer allochtone werknemers in dienst te nemen; 
- maatregelen om werkloze allochtonen weer aan baan te helpen, b.v. loopbaanbemiddeling, 
sollicitatiecursussen; 
- overheidsmaatregelen als het scheppen van banenpools/vormen van gesubsidieerde arbeid, overheid maakt 
afspraken met het bedrijfsleven (MKB-conventant uit 2000 heeft 60.000 allochtonen aan een baan geholpen); 
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- bedrijven dienen het percentage allochtonen te registreren; 
- verplichting om het aantal allochtonen op een evenredig percentage in de bedrijven en organisaties te brengen 
(In Nederland is dit geen wettelijke plicht); 
- financiering van maatregelen ter verbetering van de werkgelegenheid van allochtone vrouwen, b.v. 
kinderopvang en voorlichting; 
- scholingsprojecten binnen bedrijven; 
- basiseducatie. 
Vanuit de etnische groepen zelf: 
- zorgen voor een goede beheersing van de Nederlandse taal m.n. door het volgen van cursussen; 
- zorgen voor een afronding van een opleiding (diplomabezit); 
- de oprichting van eigen belangengroep van de allochtone ondernemers. 
 
Voorbeelden van maatregelen die een verbetering van de positie van allochtonen in het onderwijs kunnen 
bevorderen. 
- onderwijsachterstandsbeleid: scholen met veel achterstandskinderen krijgen extra geld om onderwijskwaliteit te 
verbeteren. 
- Signalering van taalachterstanden op jonge leeftijd (taaltoets voor kleuters) en zorgen voor een aansluitende 
aanpak: ouders actief betrekken en  
- zorg voor voorschoolse educatie. 
- In het onderwijs meer aandacht besteden aan de overdracht van de kernwaarden van de Nederlandse 
rechtsstaat, samenlevingsopbouw en geschiedenis. 
- zorgen dat lesboeken, toetsen en andere leermiddelen te begrijpen zijn voor allochtone leerlingen en dat 
- deze middelen de leerlingen de mogelijkheid bieden om een positief zelfbeeld, ook in etnische zin, te 
ontwikkelen. 
- vermijden van stereotypen, vooroordelen en in lessen en leerboeken; 
- extra en systematisch aandacht voor Nederlands en basisvaardigheden; 
- een goed systeem van leerlingbegeleiding; 
- systematische contacten tussen school, ouders en welzijnsinstellingen in de buurt; 
- het aanbieden van onderwijs van allochtone talen en cultuur. Overwegingen voor Onderwijs in Allochtone 
Levende Talen (OALT) zijn behoud van eigen identiteit en emancipatie en ondersteuning voor taalontwikkeling. 
(Kabinet heeft vanaf 1 augustus 2004 dit onderwijsaanbod afgeschaft. Er bestaat geen consensus  over de 
taalondersteunende functie van OALT). 
- kleinere klassen (onder ander mogelijk gemaakt door onderwijsachterstandsbeleid) 
- anti-spijbelbeleid door de scholen 
 
 
6.4 De kandidaat kan de culturele differentiatie in Nederland beschrijven en enkele ontwikkelingen 
daarin noemen. 
Toelichting 
Cultuur is de levenswijze van een groep in de samenleving, de gewoonten en omgangsvormen op basis van hun 
waarden en normen, bijvoorbeeld op het terrein van huwelijk/gezin, rolpatronen, opvoeding en religie. 
Binnen elke cultuur bestaat een breed scala aan opvattingen over wat goed/slecht en geoorloofd/ongeoorloofd is. 
Veel elementen van cultuur zijn zo vanzelfsprekend, dat men zich er niet van bewust is. Men spreekt wel van 
iemands 'tweede natuur'. Tal van gedragingen en ervaringen worden als 'natuurlijk' ervaren. Vooral in contact 
met een andere cultuur worden mensen zich bewust van hun eigen cultuur. 
 
Waarden en normen of de cultuur van groep en samenleving worden aangeleerd of overgedragen tijdens de 
opvoeding. Dit noemt men socialisatie of cultuuroverdracht. Via dit proces waarin mensen aan elkaar hun 
waarden en normen overdragen, wordt ook de cultuur van een etnische groep van de ene generatie op de andere 
overgedragen. Socialisatie vindt o.a. plaats in samenlevingsverbanden, in het onderwijs, in jeugdgroepen en door 
de massamedia. 
In een samenleving bestaan verschillende culturen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de dominante 
cultuur en subculturen. De dominante cultuur is meestal de cultuur van de meerderheid, maar het kan ook de 
cultuur zijn van een minderheid die in een samenleving invloedrijke posities innemen. Subculturen zijn 
levensstijlen van groepen mensen die waarden en normen en gebruiken ontlenen aan de dominante cultuur, 
maar daar gedeeltelijk ook duidelijk van afwijken en andere accenten leggen. In een samenleving met meerdere 
(sub)culturen is een dominante cultuur in staat om waarden en normen van invloed te laten zijn op subculturen. 
 
De eindterm 6.4 is verder uitgewerkt in de eindtermen 6.4.1 tot en met 6.4.3. 
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6.4.1 De kandidaat kan voorbeelden geven van overeenkomsten en verschillen binnen en tussen de 
culturen van allochtonen en van autochtonen en in voorbeelden uitleggen welke waarden daaraan ten 
grondslag liggen. 
Toelichting 
Het gaat hier om een vergelijking van 'ideaaltypen' van culturen, want dé autochtone –Nederlandse- cultuur of dé 
cultuur van een allochtone groep bestaat niet. Toch kunnen algemene verschillen opgemerkt worden, 
bijvoorbeeld bij allochtone culturen: 
- de uitgebreide familie, de kring van collega's of buren staan centraal; iemand is in de eerste plaats lid van de 
groep - wij-cultuur -. Binnen die groep heeft de persoon een bepaalde plaats en rol die hij/zij zo goed mogelijk 
dient te vervullen. Belangrijk is de groepeer en het vermijden van gezichtsverlies. Dat kan een rol spelen bij b.v. 
een slecht rapport of onvoldoende beoordeling. 
- gastvrijheid: gasten in ruime mate eten en drinken aanbieden; gezamenlijk eten, spontaan blijven eten. 
 
- vaak grotere betekenis van religie in het openbare leven b.v. bij Turken en Marokkanen 
 
Versus een cultuur – vooral westerse cultuur - waarin  
- het individu/de persoon centraal staat, neemt zelf beslissingen en handelt op grond van eigen keuzes – de ik-
cultuur -. Belangrijk zijn waarden als persoonlijke vrijheid, succes, individuele prestaties, eigen 
verantwoordelijkheid. 
- uit wordt gegaan van gelijkheid tussen man en vrouw, 
- bezoek- en eetafspraken gemaakt worden. 
Uiteraard bestaan er ook bínnen de autochtone en bínnen de allochtone bevolkingsgroepen verschillen in cultuur. 
 
Elke cultuur is opgebouwd uit verschillende groepen met hun eigen subculturen, d.w.z. hun eigen waarden, 
normen en gebruiken. Er bestaan verschillen tussen: 
- plattelands- en stedelijke subcultuur: bijvoorbeeld de mate van de aanwezigheid van burenplicht, betrokkenheid 
bij de buren, sociale controle; 
- lagere milieus en hogere milieus: bijvoorbeeld de mate waarin scholing wordt gestimuleerd; 
- religieuze subculturen: bijvoorbeeld meer fundamentalistische opvattingen tegenover meer liberale 
interpretaties; 
- jeugdsubculturen: bijvoorbeeld wijze van kleding, voorkeur voor muziek, opvattingen over mens en 
samenleving, vrijetijdsbesteding. 
 
6.4.2 De kandidaat kan met voorbeelden duidelijk maken dat maatschappelijke groepen die in aanraking 
komen met elkaars cultuur, elementen van die cultuur overnemen. 
Toelichting 
Als mensen uit verschillende culturen veel met elkaar te maken krijgen, blijken ze verschillende elementen van 
elkaar over te nemen. Zo werd en wordt de Nederlandse cultuur beïnvloed door andere culturen, bijvoorbeeld in 
eetgewoonten, muziekvoorkeur, kunst, mode en taal. 
Vooral de tweede en derde generatie allochtonen blijken bepaalde elementen van 'de' autochtone cultuur over te 
nemen, zoals: 
- m.b.t. huwelijk/gezin: veranderende opvattingen over mannen- en vrouwentaken b.v. vrouwen zoeken betaalde 
baan of het niet meer uithuwelijken van de dochter, zelf partner kiezen; 
- m.b.t. het geloof: veranderende rol van religie in het dagelijkse leven, b.v. aantal keren bidden aanpassen aan 
arbeidsomstandigheden; minder streng de Ramadan praktiseren; 
- uitgaansgedrag van allochtone meisjes verandert. 
- dragen van ‘westerse’ kleding. 
 
In een land met veel etnische groepen verandert de cultuur, zowel allochtonen als autochtonen veranderen in 
cultureel opzicht.  
 
6.4.3 De kandidaat kan mogelijke gevolgen voor allochtone jongeren herkennen, die opgroeien in een situatie 
waarin zij te maken hebben met de invloeden en verwachtingen van verschillende culturen. 
Toelichting 
Allochtone jongeren moeten rekening houden met eisen van meerdere culturen, die op belangrijke punten niet 
alleen van elkaar verschillen, maar zelfs tegenstrijdig kunnen zijn. Dit kan leiden tot tegenstellingen en 
spanningen op school, op het werk en binnen het gezin of familie; ook kunnen deze spanningen en 
tegenstellingen leiden tot crimineel gedrag. Bovendien kan het leiden tot persoonlijke problemen omdat jongeren 
dan moeilijker een identiteit kunnen vormen. 
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6.5 De kandidaat kan aangeven op welke wijze men uitingen van vooroordelen en discriminatie tegemoet 
kan treden vanuit het beginsel van gelijkwaardigheid en respect. 
Deze eindterm is uitgewerkt in 6.5.1 tot en met 6.5.3. 
 
6.5.1 De kandidaat kan vooroordelen en stereotypen herkennen. 
Toelichting 
Ontstaan van vooroordelen 
Mensen delen anderen in groepen in, bijvoorbeeld in mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, hoger en lager 
opgeleiden, autochtonen en allochtonen. Door deze indeling proberen mensen meer greep te krijgen op de grote 
hoeveelheid informatie die op hen afkomt. Stereotypen en vooroordelen maken het makkelijker de wereld te 
begrijpen. 
Het beeld dat we van zo'n groep mensen hebben, is vaak onvoldoende op feiten gebaseerd, maar slechts op 
enkele ervaringen. Er is sprake van een onjuist, vaak negatief en generaliserend beeld van een bepaalde groep.  
We noemen zo'n beeld een stereotype. Op grond van zo'n stereotype worden individuen vaak ten onrechte níet 
als individu beoordeeld, maar krijgen ze de eigenschappen van de beeldvorming van de groep toegedicht. 
Daarmee wordt een persoon vaak tekort gedaan. 
Als mensen een persoon beoordelen op basis van een vaststaand en generaliserend beeld en niet op basis van 
feiten, eigen waarneming en/of voldoende ervaring, dan is er sprake van het gebruik van vooroordelen. 
Vooroordelen zijn vaak star en meestal negatief.  
 
Opvattingen over andere etnische groepen met name ook stereotypen en vooroordelen worden overgedragen 
door: 
- het gezin: ouders en verzorgers dragen hun opvattingen over op hun kinderen; 
- de jeugdgroep: jongeren beïnvloeden elkaars denkbeelden over andere etnische groepen; ze nemen  
  vooroordelen van elkaar over; 
- het onderwijs: stereotiepe beelden in leermiddelen; de opvattingen en de houding van  
  leerkrachten;  
- de massamedia: allochtonen en hun cultuur komen vaak op een negatieve manier naar voren  
  bijvoorbeeld criminele Marokkaanse jongeren, illegalen, hoge werkloosheidscijfers onder  
  allochtonen; de stereotiepe wijze waarop in sommige (comedy-)series en reclame allochtonen worden  
  voorgesteld. 
In dit geval spreken we ook over cultuuroverdracht of socialisatie. 
 
De eigen cultuur is altijd bepalend bij een beoordeling: mensen hebben de neiging om het eigene 'goed en juist' 
te vinden, en meestal ook beter dan het andere, het vreemde. 
 
6.5.2 De kandidaat kan het verband tussen vooroordelen en discriminatie verklaren. 
Toelichting 
Stereotypen en vooroordelen maken dat mensen negatieve verwachtingen hebben van andere groepen en over 
anderen negatief oordelen. Deze- bevooroordeelde -  mensen hebben de neiging om die andere mensen slechter 
te behandelen dan anderen. Als mensen op basis van zulke negatieve verwachtingen en oordelen de kans hebben 
om anderen slechter te behandelen of onterecht verschillend behandelen, dan is er sprake van discriminatie. Een 
bevooroordeeld persoon zal niet altijd overgaan tot discriminerend gedrag. Als  de norm geldt dat discriminatie 
onaanvaardbaar is, zal iemand proberen het vooroordeel voor zich te houden. Ook wie geen macht heeft, kan 
nauwelijks discrimineren.  
Racisme is gebaseerd op een aantal extreme vooroordelen, tot uiting komend in vijandig en discriminerend 
gedrag louter op grond van (vermeende) verschillen in lichamelijke kenmerken of cultuur. 
 
6.5.3  De kandidaat kan oorzaken van discriminatie noemen en de gevolgen herkennen/beschrijven, die 
discriminatie heeft voor individuen en groepen in de samenleving 
Toelichting 
Discriminatie is het onterecht verschillend behandelen van mensen of groepen, namelijk op basis van kenmerken 
die in de betreffende situatie niet relevant zijn bijvoorbeeld huidskleur, sekse, afkomst, seksuele geaardheid. 
Mensen of groepen die gediscrimineerd worden hebben bv. minder kansen op werk, een huis.  
 
Redenen van discriminatie 
- Factoren die het ontstaan van discriminatie in de hand werken zijn vaak van sociaal-economische aard. Met 
name in tijden van economische recessie zien we meer uitingen van discriminatie. Wanneer het economisch 
slecht gaat, gaan mensen zich onzeker of bedreigd voelen en zoeken ze naar verklaringen. Sommigen zullen de 
oorzaak/schuld bij minderheidsgroepen leggen en ze als zondebokken aanwijzen. Dan komen die groepen ten 
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onrechte in een negatief daglicht te staan en die negatieve beeldvorming is een belangrijke oorzaak van 
discriminatie. 
- Mensen van een bepaalde groep beschouwen zichzelf als beter en belangrijker dan leden van een andere groep. 
- Mensen willen de eigen (betere) posities en privileges handhaven. 
- Het vreemde wordt vaak ook als minder goed of bedreigend beschouwd. 
- Mensen hebben vooroordelen. 
 
Gevolgen van discriminatie zijn voor individuen en groepen, b.v.: 
- minder kansen op de arbeidsmarkt, minder kans op het vinden van werk dat past bij hun opleidingsniveau en 
minder kans op het doorstromen naar hogere functies) 
- minder kansen op de woningmarkt; 
- kan vooroordelen versterken; 
- gevoelens van minderwaardigheid; 
- gevoelens van bedreigd zijn; 
- versterking van de culturele identiteit; 
- het ontstaan van spanningen tussen bevolkingsgroepen. 
 
6.5.4 De kandidaat kan mogelijkheden beschrijven, die de overheid en organisaties hebben om op 
effectieve wijze vooroordelen en discriminatie tegemoet te treden en te voorkomen. 
Toelichting 
Discriminatie is bij wet verboden. Artikel 1, lid 1 van de Grondwet vermeldt dat discriminatie niet is toegestaan, 
zie eindterm 6.2.1. 
Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: 
- Overtredingen van discriminatie strenger bestraffen. 
- De overheid en diverse instellingen geven voorlichting via folders, boeken en spotjes op de tv. 
 - politie en justitie voeren een actiever vervolgingsbeleid. 
- Negatieve beeldvorming en stigmatisering worden vooral bestreden door het versterken van de sociaal-
economische positie en arbeidsparticipatie van allochtonen. 
- Negatieve beeldvorming wordt bestreden door het onder de aandacht brengen van succesvolle allochtonen als 
rolmodellen. 
- Meldpunten van klachten van discriminatie. 
- Diverse organisaties zoals de Anne Frank Stichting maken lesmateriaal om vooroordelen te bestrijden. 
- Stimuleren van contacten tussen mensen uit verschillende culturen. 
- Scholen en bedrijven spreken antidiscriminatieregels af: er ontstaat een cultuur waarin vooroordelen en 
discriminatie niet worden getolereerd. 
 
 
6.5.5 De kandidaat kan verwoorden hoe hij/zij zelf en anderen uitingen van 
vooroordelen en discriminatie tegemoet kunnen treden vanuit het beginsel van 
gelijkwaardigheid en respect. 
Toelichting 
Gelijkwaardigheid en respect zijn belangrijke waarden in een democratische rechtsstaat.  
Mogelijkheden om vooroordelen, stereotypen en discriminatie te bestrijden/aan de kaak stellen 
zijn o.a. in gesprekken aangeven dat je uitspraken of gedrag kwetsend vindt en ontoelaatbaar; 
feitelijke argumenten noemen om vooroordelen te weerleggen, mensen bewust maken van 
oorzaken en gevolgen van discriminatie, aangifte doen bij meldpunten van klachten van 
discriminatie en/of justitie, het zelf optreden als getuige.  
 
6.6  De kandidaat kan een maatschappelijk vraagstuk binnen het domein multiculturele 
samenleving vanuit de sociaal-culturele invalshoek benaderen. 
Toelichting 
De sociaal-cultureel invalshoek is o.a. te herkennen in vraagstukken die betrekking hebben op 
de eindtermen 6.4 tot en met 6.6. Verder is deze eindterm uitgewerkt voor het centraal 
examen in eindterm 6.6.2. 
 
6.6.1  De kandidaat kan informatie verzamelen over een zelf gekozen vraagstuk binnen het domein 
multiculturele samenleving. 
6.6.2  De kandidaat kan aangeven welke verschillende waarden en normen de bij het vraagstuk 
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betrokken groeperingen hebben. 
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