Werkblad 17
Integratietest (1)
Wat weet jij over integratie?
Wat is integreren eigenlijk? Integreren betekent, dat je je best
doet om je aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Over
integratie zijn veel verschillende meningen. En dat mag gelukkig in
ons land. Maar één ding staat vast: als één groep nieuwkomers zijn
best doet goed te integreren, dan zijn het vluchtelingen. Zij doen
heel veel om hier geaccepteerd te worden: de taal leren, naar school
gaan, normen en waarden accepteren, samenwerken, vrienden
maken. Daarbij komen ze behoorlijk wat hindernissen tegen, maar ze
krijgen steun van de vrijwilligers van VluchtelingenWerk Nederland.
Jij hebt misschien ook wel een mening over integratie. Maar om
vooroordelen te bestrijden, is het belangrijk de feiten te kennen.
Wat weet jij over de integratie van vluchtelingen in Nederland?
Doe de test!
1.
a
b
c
d
e
f
g
h

Wanneer is een vluchteling geïntegreerd?
Kies de 3 beste antwoorden:
Als hij/zij de Nederlandse taal goed beheerst
Als hij/zij een betaalde baan in Nederland heeft
Als hij/zij regelmatig met Nederlanders omgaat
Als hij/zij het Wilhelmus kan meezingen
Als hij/zij lid is van een plaatselijke vereniging
Als hij/zij gek is op boerenkool met worst
Als hij/zij goed is in klaverjassen en andere kaartspelletjes
Als hij/zij weet wanneer de tachtigjarige oorlog was

Alles wat hierboven staat, geldt dat ook voor jou?
2.
a
b
c

Welke ‘grootste Nederlander’ sprak geen Nederlands?
Prins Bernhard
Prins Claus
Prins Willem van Oranje
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3.
a
b
c

Wat maakt de integratie het moeilijkst?
Niet goed spreken en begrijpen van de taal
Lang verblijf in een asielzoekerscentrum
Geen baan hebben

4.

Welke bekende persoon brak alle snelheidsrecords bij het verkrijgen van een verblijfsvergunning?
Prins Claus
Ali B
Prinses Máxima

a
b
c
5.
a
b
c
6.
a
b
c
7.
a
b
c
d
e

Wie moet volgens vluchtelingen zorgen voor een goede integratie?
De Nederlandse regering
VluchtelingenWerk Nederland
De vluchteling zelf
Welke bekende Nederlanders zijn zoon of dochter van asielzoekers?
Boris Dittrich (politicus)
Richard Krajicek (tennisser)
Victoria Koblenko (actrice, o.a. bekend van GTST)
VluchtelingenWerk Nederland helpt bij de integratie. Hoe?
Wegwijs maken in onderwijs, zorg en welzijn
Vluchtelingen informatie geven over hun rechten
Hulp bij het vinden van een betaalde baan
Hulp bij gezinshereniging en vermiste familieleden
Hulp bij het thuisvoelen in de Nederlandse samenleving

