
 

College Tour in de klas 
Ahmed Aboutaleb 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Ahmed Aboutaleb is burgemeester van 
Rotterdam. Hij is geboren in Marokko en 
als kind met zijn ouders naar Nederland 
gekomen. Aboutaleb praat over 
radicalisering bij moslims, de toekomst 
van Marokkaanse jongeren en integratie.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Politiek, burgemeester, integratie, 
multiculturele samenleving 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Bovenbouw: Mens en Maatschappij: 36, 38, 
43. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘College Tour in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘André 
Kuipers’. 
 
Antwoorden 
1a Bevoegdheid is of je officieel iets mag 
doen of zeggen, gezag heb je als de 
mensen dat ook van je accepteren. b Zijn 
uitspraken na de aanslagen op Charlie 
Hebdo in 2015. 2a Omdat veel moslims 
zich niet willen verantwoorden voor 
aanslagen waar ze niks mee te maken 
hebben. b Omdat het is om de 
samenleving een medicijn toe te dienen 
die niemand anders in handen heeft dan 
de moslims. c Het is goed voor de sociale 
stabiliteit in Nederland, waar moslims zelf 
ook van profiteren. 3a Omdat er soms 
sprake is van discriminatie. b Dat 
sommingen zich er te makkelijk achter 
verschuilen en alle schuld bij een ander 
zoeken. 4 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Ahmed Aboutaleb zegt dat hij vanwege 
zijn achtergrond over bepaalde 
onderwerpen meer kan zeggen dan 
collega’s met alleen een Nederlandse 
achtergrond.  
a Hij gebruikt de termen ‘gezag’ en 
‘bevoegdheid’. Wat is het verschil tussen 
deze begrippen? 
b Welk voorbeeld geeft hij van zo’n 
uitspraak? 
 
2 Niet alle moslims voelen zich door 
Aboutaleb vertegenwoordigd. 
a Welke reden wordt hiervoor door de 
vragensteller gegeven? 
b Waarom is hij het hier niet mee eens? 
c Waarom is het ook in het belang van 
moslims zelf om tegen aanslagen te 
protesteren? 
 

 
 
3 Veel jongeren van Marokkaanse afkomst 
voelen zich buitengesloten. Aboutaleb is het 
hier deels wel en deels niet mee eens. 
a Waarmee is Aboutaleb het eens? 
b Waarmee is hij het niet eens? 
 
Verdiepingsvragen 
 
4 Vind jij dat een burgemeester ‘rot op’ 
mag zeggen, of moet hij zich volgens jou 
anders uitlaten? Leg uit waarom.  
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