
 

Metropolis in de klas 
Integratie 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onderbouw en bovenbouw 
 
Samengevat 
Integratie betekent dat je de gewoontes van 
het land waar je naartoe bent verhuisd 
overneemt en toch ook je eigen gewoontes 
behoudt. In Nederland is integratie erg 
belangrijk. Sommigen willen dat mensen van 
Marokkaanse, Ghanese of Colombiaanse 
afkomst gewoon op de fiets naar het werk 
gaan met een boterham met pindakaas in de 
broodtrommel. Maar hoe zit dat in de rest van 
de wereld? Is migratie daar ook zo belangrijk? 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer, (Aardrijkskunde) 
 
Kernbegrippen 
Integratie - multiculturele samenleving - 
cultuur - Zuid-Afrika - New York - apartheid - 
pluriforme samenleving 
 
Kerndoelen 
6.3/6.4: pluriforme samenleving 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
Metropolis in de klas. Op Schooltv.nl is nog 
meer te vinden over integratie en de 
multiculturele samenleving. Zoals deze 
aflevering over inburgeren. 
 
Antwoorden 
1a Je aanpassen aan de nieuwe cultuur, 
zonder je eigen culturele gewoontes te 
verliezen. b Een samenleving waar mensen uit 
verschillende culturen met hun eigen 
gewoontes kunnen samenleven, de cultuur 
waar je naar toe verhuisd bent en het 
behouden van je eigen cultuur. 2a Vlees van 
dieren die volgens Islamitische regels zijn 
geslacht. b Het is een typisch Nederlands 
product, maar met een Islamitisch kenmerk.    
3a Ze spreekt goed Engels. b Naar Poolse 
winkels en eet Poolse gerechten. 4a Ze laten 
invloeden van buitenaf niet toe. b Ze vinden 
het samenleven van mensen van 
verschillende status ook integratie. c Eigen 
antwoord. 5 Eigen antwoord. 6a  Bijvoorbeeld 
moskee, toko, pizzeria. b Meer variatie in 
producten in de winkel. 

Kijkvragen 
 
1 Integratie is voor veel mensen belangrijk in 
de multiculuturel samenleving. 
a Wat is integratie? 
b Wat is een multiculturele samenleving? 
 
2 De Somalische Kadir woont in Brabant. Hij 
heeft worstenbroodjes gemaakt die 100% halal 
zijn.  
a Wat betekent halal? 
b Waarom is het halal worstenbroodje een 
goed voorbeeld van integratie? 
 
3 Ook in New York is integratie belangrijk . 
a Sarah is van Poolse afkomst, maar toch 
Amerikaanse. Hoe zie je dat? 
b Toch blijft ze ook deels Pools. Hoe zie je dat? 
 

        
 
4 In Kleinfontein in Zuid-Afrika verzetten 
bewoners zich tegen integratie. 
a Waar merk je dat aan? 
b Kleinfonteiners zeggen zelf wel te 
integereren. Wat verstaan zij onder integratie? 
c Wat vind jij? Zijn de Kleinfonteiners wel of 
niet geïntegreerd? 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 De Nederlandse overheid wil graag dat 
nieuwkomers snel integreren. Geef met een 
voorbeeld aan waarom de overheid dit graag 
wil. 
 
6 In Nederland zie je de multiculturele 
samenleving en integratie dagelijks om je heen. 
a Geef een voorbeeld van de multiculturele 
samenleving op straat. 
b Wat is een gevolg van een multiculturele 
samenleving als je kijkt naar de 
voedingsmiddelen die in de winkel liggen? 
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