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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 1  

 Geslaagd!      
  

 
 
 
Jongeren kunnen kiezen voor verschillende scholen:  VMBO, Havo of VWO. Aan het 
eind van het laatste schooljaar krijgen ze een groot examen: het eindexamen.  
In deze tekst lees je over vier allochtone jongeren die hun eindexamen gedaan 
hebben. Ze vertellen ook over hun plannen voor na de school. 
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Geslaagd! 
 
Ongeveer 190 duizend leerlingen kregen woensdag de uitslag van het eindexamen. Bij de 
meesten was het feest. Steeds meer Turkse en Marokkaanse leerlingen halen een havo- of 
vwo-diploma1. Vier portretten van allochtone leerlingen van het Johan de Witt College in Den 
Haag die hun diploma haalden. En hun advies aan leerlingen die nog niet klaar zijn met 
school. 
 
Door Margreet Vermeulen 
 
‘Als je hard werkt, kun je alles 
bereiken’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILYAS (18): 
Ik praat alleen Nederlands op school. Verder 
praat ik altijd Turks. Op straat, thuis, met 
vrienden. Ik voel me meer Turk dan Nederlan-
der. Misschien komt dat omdat ik hier pas op 
mijn 12de ben gekomen. Maar ik kom ook 
weinig Nederlanders tegen. Ze zitten niet bij 
mij op school. In deze buurt wonen geen 
Nederlanders. Bijna niet, tenminste. Ik ben 
eraan gewend. Voor mij is dat gewoon. 
Mijn moeder vindt school erg belangrijk. Ze 
steunt me heel erg door vaak te zeggen dat ik 
hard moet werken zodat ik later een goede 
baan krijg. Ze kan mij natuurlijk niet helpen 
met huiswerk maken. Ze kan niet lezen en 
schrijven. Sinds kort zit ze op een cursus om 
Nederlands te leren. 
Als je hard werkt, kun je alles bereiken. Nou 
ja, bijna alles dan. Als je maar een opleiding 
kiest die een beetje bij je past. Ik ga informa-
tica doen. Computers worden steeds belangrij-
ker in onze maatschappij. En ik vind alles wat 
met computers te maken heeft leuk. 
 
 

‘Ik wil manager worden. Mensen 
aansturen.’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAYSSAL (18) 
Toen ik zes jaar geleden kwam, vond ik het 
saai2 hier in Nederland. Vanaf het moment dat 
ik naar school ging, begon ik het leuk te 
vinden. Op het Johan de Witt College hebben 
leerlingen en leraren een heel goede band. De 
leerlingen lijken soms wel familie. Hier helpt 
iedereen elkaar. Dat is erg belangrijk voor mij 
geweest.  
De naam ‘zwarte school’ moeten ze 
afschaffen3. Dat schrikt af, terwijl het een 
goede school is. Eigenlijk snap ik die naam 
ook niet zo. Er zitten veel verschillende 
culturen op deze school. Daar leer je juist van.  
Mijn ouders zeggen dat ik het beter moet doen 
dan zij. Ze willen niet dat ik later net zulke 
zware tijden moet doormaken als zij. Want als 
je als gastarbeider4 naar Nederland komt, krijg 
je heus geen goede baan. Dan moet je zwaar 
werk doen in de fabriek of in de landbouw. 
Ik wil zelf graag manager worden en 
bestuurskunde studeren. Mensen aansturen, dát 
is pas interessant. 
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‘Het helpt enorm als de docent 
zegt dat je het kán’ 
‘Het helpt enorm als de docent 
zegt dat je het kán’ 
  

 
 
HANIFA (17): 
Ik ken heel veel slimme allochtone jongeren. 
Ze verliezen alleen zo snel de moed door die 
taalachterstand. Ach, laat maar zitten, denken 
ze dan. Het is toch te moeilijk voor ons. Dat is 
jammer. Het is ook zo’n slecht voorbeeld voor 
de omgeving. 

Het aantal Turkse en Marokkaanse 
jongeren dat naar een mavo7/havo 
of havo/vwo brugklas8 gaat is in 
tien jaar tijd verdubbeld. In 1993 
kreeg nog maar 20% van deze 
leerlingen na de basisschool een 
mavo/havo advies of havo/’vwo 
advies. Dat is opgelopen tot 40%. 
Daarmee hebben ze hun 
achterstand nog lang niet ingelopen, 
want van de autochtone leerlingen 
gaat 70% naar mavo/havo en 
havo/vwo brugklassen. 
De uitval9 van Turkse en Marok-
kaanse jongeren lijkt een beetje 
minder geworden. Dat was ook wel 
nodig, want tot nu toe verlaat onge-
veer 15% van de Turkse en Marok-
kaanse leerlingen voortijdig de 
school – zonder diploma. 
Het eindexamen is soms een strui-
kelblok10.  Van de autochtone 
leerlingen slaagt 90%.  Van de 
Turkse en Marokkaanse leerlingen 
slaagt maar driekwart voor het 
eindexamen. 

Ik wil laten zien dat er Marokkaanse jongeren 
zijn die het wél kunnen. Oké, we hebben een 
taalachterstand. Nou dan moet je er gewoon 
harder voor werken. 
Desnoods tien keer zo hard. 
Bij mij in de straat wonen 
bijna alleen maar Marokka-
nen. Als ik vertel dat ik in de 
vijfde klas van de havo zit, 
vinden ze dat heel erg goed.  
Ik heb op school veel geleerd 
van de docenten. Ook over 
het leven. Bijvoorbeeld dat er 
altijd overal een oplossing5 
voor is. Als we samen een 
werkstuk moeten maken, 
zitten er ook jongens bij. Ik 
kan natuurlijk niet met die 
jongens naar huis of ze bij 
mij thuis ontvangen. Nou, 
dan spreken we gewoon in de 
bibliotheek af. Dat kan ik 
mijn ouders wel uitleggen.  
Ik wil lerares worden en de 
leerlingen van straks wat 
extra’s kunnen geven. Door 
in ze te geloven. Het helpt 
enorm als er een docent naast 
je staat die zegt dat je het 
kán, dat je dóór moet gaan. 
 
 

‘Je moet een doel6 hebben. Dan 
kan alles lukken’ 
 

 
 
SEVGI (18): 
Ik word hartchirurg. Dat weet ik al heel lang. 
Als ik foto’s zie van operaties voel ik me daar 
meteen bij thuis. En het idee dat ik straks men-
senlevens kan redden, is heel leuk. Mijn fami-
lie vindt het perfect. Zij zien mij wel dokter 
worden.  
Nu ik het havo-diploma heb, ga ik eerst naar de 
laboratoriumschool. Daarna kan ik naar de 
universiteit om geneeskunde te studeren. Het is 

best een lange weg, maar als 
je een duidelijk doel voor 
ogen hebt, kan alles lukken. 
Ik heb geleerd gewoon te 
doen wat je wilt doen. Niet 
gaan zitten denken: kan ik het 
wel? Altijd blijven proberen.  
Als het om school gaat, mag 
ik van thuis bijna alles. Voor 
school hebben ze respect.Ik 
hoef heus niet te vragen of ik 
met mijn vriendinnen naar 
een nachtfilm mag. Maar als 
het voor school is, is het geen 
probleem.  
Met trouwen wacht ik tot ik 
helemaal klaar ben met mijn 
studie. Ik mag zelf beslissen 
met wie ik trouw. Als hij 
maar een Turk is en een 
moslim. Zelf wil ik ook 
alleen maar met een moslim 
trouwen. Maar het hoeft geen 
Turkse man te zijn. Uit-      
  eindelijk beslis ik. 

U i t  d e  V o l k s k r a n t ,  1 3 - 0 6 - ‘ 0 2  
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Woorden bij “Geslaagd 
 

1.  de havo   : een school voor jongeren vanaf  ongeveer 12 jaar,  

die 5 jaar duurt. Als je die klaar hebt en je wilt nog    
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verder leren, kan je een ‘Hogere Beroepsopleiding’  

(HBO) doen. 

    het vwo   :  ook een school voor jongeren vanaf ongeveer 12  

   jaar, maar hij duurt 6 jaar. Als je die klaar hebt en je  

   wilt nog verder leren, kan je naar de universiteit. 

2.  saai   :  vervelend; als er helemaal niets leuks is om te  

   doen. 

3.  afschaffen  :  met iets stoppen, iets nooit meer gebruiken. 

4.  de gastarbeider :      de eerste mensen uit Marokko, Turkije en ook  

   andere landen die naar Nederland kwamen om te  

   werken, werden ‘gastarbeider’ genoemd.  

5.  de oplossing  :  het ‘antwoord’ op een probleem; wat je kunt doen  

   als je een probleem hebt. 

6.  het doel   :  iets (b.v. een beroep) wat je later graag wilt  

   worden of krijgen. 

7.  de mavo   :  ook een school voor jongeren vanaf ongeveer 12  

   jaar, maar hij duurt 4 jaar. Als je die klaar hebt en je  

   wilt nog verder leren, kun je een ‘Middelbare  

   Beroepsopleiding’ (MBO) doen.  

8.  de brugklas  :  de eerste klas, het eerste jaar van de mavo, havo  

   of het vwo. 

9.  de uitval   :  als je stopt met school terwijl je nog geen diploma  

   hebt. 

10.  het struikelblok :      iets heel moeilijks, iets wat vaak fout gaat. 
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Vragen bij “Geslaagd!” 
 
 
1. Wat betekent de titel? 
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40 

 A De ouders van de leerlingen waren niet tevreden en hebben ze  
 geslagen. 

 B De leerlingen hebben het eindexamen goed gedaan en een diploma  
 gekregen. 

 C De allochtone leerlingen hebben het eindexamen slechter gedaan dan  
 de autochtone leerlingen. 

 D De leerlingen hebben te veel feest gevierd en daarom het eindexamen  
 niet zo goed gedaan. 

 
 
2. Wat zegt Ilyas over Nederlanders? 
 A Nederlanders willen geen contact met Turken; ze willen altijd naar een  

 school met alleen Nederlanders. 
 B Hij vindt het jammer dat hij nooit contact met ze heeft. 
 C Ilyas wil zelf liever geen contact met Nederlanders. 
 D Voor hem is het eigenlijk normaal om geen contact te hebben met  

 Nederlanders; dat is al jaren zo. 
 
 
3. Wat zegt Fayssal over ‘zwarte scholen’? 
 A Hij is erg blij dat hij niet op een ‘zwarte school’, maar op een goede 

  school zat. 
 B Alle ‘zwarte scholen’ moeten dicht, en Nederlandse en allochtone  

 leerlingen moeten weer samen naar één school. 
 C De mensen moeten het geen ‘zwarte school’ meer noemen; het is juist  

 goed dat mensen van allerlei verschillende groepen samen op school  
 zitten. 

 D ‘Zwarte scholen’ zijn meestal slechter dan ‘witte scholen’. 
 
 
4. Wat zegt Hanifa over taalachterstand? 
 A Ze vindt het jammer dat allochtone jongeren niet meer hun best doen  

 op school omdat ze een taalachterstand hebben. 
 B Alleen domme allochtone jongeren hebben een taalachterstand,  

 slimme allochtonen niet. 
 C Marokkaanse jongeren hebben geen problemen met taalachterstand,  

 maar andere allochtone jongeren wel. 
 D Je kunt niets doen tegen een taalachterstand. Ook hard werken helpt  

 niet. 
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5. Wat mag Sevgi niet van haar ouders? 
 A Geneeskunde studeren en later als dokter werken. 
 B Nog meer dan een jaar naar school gaan. 
 C Naar de nachtfilm met vriendinnen. 
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 D Zelf zeggen met wie ze wil trouwen. 
 

 

6. Wat is waar? 
 A Er gaan minder Turkse en Marokkaanse kinderen naar mavo, havo en  

 vwo dan 10 jaar geleden. 
 B Er gaan nu veel meer Turkse en Marokkaanse kinderen naar mavo,  

 havo en vwo dan 10 jaar geleden, maar nog steeds minder dan  
 Nederlandse kinderen. 

 C Maar 15 % van de Turkse en Marokkaanse leerlingen krijgt een  
 diploma. 

 D 15 % van de Turkse en Marokkaanse leerlingen haalt het eindexamen  
 niet. 

 
 
7. Passen de uitspraken bij de leerlingen?  

Hieronder staan vier uitspraken van de leerlingen. Hebben ze dat gezegd, 
denk je? Kies ja of nee. 
 
1. Ilyas:  ‘Je kunt best succes hebben op school, als je maar 
   je best doet en iets kiest dat bij je past.’   ja / nee 
2. Fayssal: ‘Mijn ouders willen dat ik later hetzelfde werk ga  
   doen als zij zelf doen.’     ja / nee 
3. Hanifa: ‘Ik wil laten zien dat wij het, net als Nederlandse  
  jongeren, goed kunnen doen op school; het is voor  
  ons echt niet moeilijker dan voor Nederlandse  
  leerlingen.’        ja / nee 
4. Sevgi: ‘Je moet in jezelf geloven; als je iets zelf echt wilt, 
 moet je het gewoon proberen en niet denken dat  
 het voor jou te moeilijk is.’     ja / nee 
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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 2  

 
Meer geld en minder  
druk voor leraar      

  
 

 
Sommige scholen in Nederland vinden het moeilijk om genoeg docenten te 
vinden. Veel mensen kiezen toch liever voor een ander beroep. In deze tekst 
lees je een krantenbericht over docenten, en over plannen om het beroep een 
beetje leuker te maken.
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Meer geld en minder  
druk voor leraar 
 
Amsterdam – Directeuren in het 
voortgezet onderwijs willen docenten 
niet langer dan 23 uur voor de klas 
zetten. De vrijkomende uren moeten 

5 

10 

15 

worden gebruikt voor bijscholing en 
begeleiding van leerlingen. 
   De Vereniging voor het management 
in het Voortgezet onderwijs (VVO) 
wil bovendien dat de salarissen van 
de leraren op hetzelfde niveau komen 
als dat van rijksambtenaren. Dat zou 
het vak aantrekkelijker maken voor 
nieuwkomers. 
   De VVO heeft gisteren tijdens haar 
voorjaarscongres de Tweede Kamer 
en het kabinet om 1,5 miljard gulden 
voor het voortgezet onderwijs gevraagd  
om werkdruk en salarissen aan te  
pakken. 
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Vragen bij de tekst ‘Meer geld en minder druk voor leraar’ 
 
 
 
1. Hoeveel alinea’s heeft deze tekst? 

 
..................................................................................... 

 
 

2. Welke zin past bij welke alinea? 
 

1. De VVO vraagt om 1,5 miljoen gulden voor  
het Voortgezet Onderwijs. 
Alinea .... 
 

  2. Docenten niet langer dan 23 uur voor de klas.   
   Alinea .... 
 
  3. Salarissen van leraren moeten omhoog.   
   Alinea .... 
 
  

3. Waar gaat de tekst over? Kies het beste antwoord. 
 

a. Over leraren. 
b. Over leraren die te weinig verdienen en te veel voor de klas 

staan. 
c. Over leraren die te weinig verdienen. 

 
 
4. Wie willen docenten niet langer dan 23 uur laten werken? 

 
a. Directeuren in het voortgezet onderwijs. 
b. De VVO. 
c. De tweede kamer. 

 
 
5. Welk salaris zouden leraren moeten krijgen? 

 
a. Het salaris van een rijksambtenaar. 
b. Een lager salaris. 
c. Een hoger salaris dan een rijksambtenaar. 
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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 3  

 Geen school, geen werk      

  
 
 
 
Soms is het voor jongeren moeilijk om werk te vinden. Ze hebben b.v. geen opleiding 
gedaan, of ze hebben niet genoeg  ervaring voor een beroep, of ze weten niet goed 
welk beroep ze moeten kiezen. Om zulke jongeren te helpen wordt er soms een 
project gestart. In dat project kunnen jongeren al een beetje ervaring met een beroep 
opdoen. In deze tekst lees je een kranten-bericht over een project in Leiden, waar 
jongeren de politie helpen. 
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‘Geen school, geen werk ....’ 
 
Op een politiebureau in Leiden wordt het team van het project ‘jonge toezichthouders1’ 
geïnstrueerd voor de dag door agent Arthur van der Linde. De toezichthouders krijgen het 
signalement2 van een parfumdief te horen die al tot twee keer toe een glazen bol vol met 
doosjes parfum uit een drogisterij3 heeft gestolen. 
 
Het team krijgt de opdracht in de buurt 
van de winkel te surveilleren
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4. Zodra zij 
iemand zien die aan het signalement 
voldoet, moeten ze hem aanhouden. ‘En 
als hij dan gewoon wegrent?’ Vraagt een 
toezichthouder slim. ‘Je zorgt dat je hem 
grijpt, steekt desnoods een beentje uit, 
maar kijk wel uit dat jij jezelf of de dader 
geen letsel toebrengt5’, antwoordt agent 
van der Linde ferm. 
 Ali Aydin is 17 jaar en is nu zes 
maanden bij het project betrokken. ‘In het 
begin was ik niet zo gemotiveerd, maar nu 
wel. Ik was in aanraking geweest met de 
reclassering6 en wist eigenlijk niet zo goed 
wat ik moest. Geen school en geen werk 
en zo. Toen hoorde ik van dit project en 

ben ik het maar gaan doen. In deze wijk 
gebeuren niet zo veel spannende dingen. 
Je moet bijvoorbeeld mensen aanspreken 
op verkeersovertredingen7. Ze luisteren 
wel naar je. Alleen had ik laatst een me-
vrouw op de fiets die zei: ‘Nee hè jij weer, 
dit is al de zestigste keer dat je zegt dat ik 
af moet stappen.’ Als ik klaar ben met dit 
project wil ik beveiligingsbeambte8 wor-
den.’ Volgens Van der Linde werkt het 
project uitstekend. ‘Je ziet de jongeren 
groeien. Ik doe dit werk met enorm veel 
plezier. Ook als ze weg zijn, komen ze 
vaak nog een langs voor een bakkie koffie. 
Veel van hen vinden goede vervolgmoge-
lijkheden9.’ 

 
 
Woorden: 
1 de toezichthouder  : de stadswacht, iemand die op straat loopt en kijkt of er  

  geen foute dingen gebeuren. 
2 het signalement  : hoe iemand eruit ziet (b.v. hij heeft een snor, hij heeft kort  

  haar, hij heeft een bril enz.) 
3 de drogisterij  : winkel waar je b.v. make-up en medicijnen kunt kopen  

  (bijvoorbeeld:het kruidvat) 
4 surveilleren  : rondlopen en kijken of er geen foute dingen gebeuren 
5 letsel toebrengen  : iemand verwonden (bijvoorbeeld: bij iemand een  

  bloedneus slaan) 
6 de reclassering  : mensen die ervoor proberen te  zorgen dat mensen die  

  uit de gevangenis komen niet opnieuw gaan stelen en  
  bijvoorbeeld werk krijgen 

7 de verkeersovertreding  : als je iets doet wat niet mag in het verkeer (b.v. door  
  rood licht rijden). 

8 de beveiligingsbeambte : iemand die bijvoorbeeld in een winkel kijkt of er iets    
  gestolen  wordt. Ze dragen meestal een pak dat op een    
  politiepak lijkt. 

9 de vervolgmogelijkheden :iets wat je na bepaald werk of een opleiding kunt gaan  
  doen. 
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Vragen bij de tekst ‘Geen school, geen werk’ 
 
1. Hoeveel alinea’ s heeft deze tekst? 
 

............................................................................................... 
 
2. Welke zin hoort bij welke alinea? 
 

1. Toezichthouders moeten een parfumdief aanhouden.   
 Alinea ...... 
 
2. De jonge toezichthouders krijgen instructie voor de dag.  
 Alinea ...... 
 
3. Het werk van een toezichthouder.     
  Alinea ...... 

 
3. Waar gaat de tekst over? Kies het beste antwoord. 
 

a. Over de politie in Leiden. 
b. Over Ali Aydin. 
c. Over een project voor toezichthouders. 

 
4. Mag de toezichthouder de dader verwonden? 
 

a. Ja. 
b. Nee. 
c. Dat staat niet in de tekst. 
 

5. Waarom doet Ali Aydin mee aan het project voor toezichthouders? 
 

a. Omdat hij graag een beroep wil leren. 
b. Omdat hij niet zo goed wist wat hij moest gaan doen. 
c. Omdat Ali bij de politie wil. 

 
6. Op welke overtreding spreken toezichthouders de mensen vaak aan? 
 

a. Door rood licht rijden. 
b. Als mensen ergens fietsen, waar je niet mag fietsen. 
c. Ruzie maken op straat. 

 
7. Wat vinden veel mensen na dit project volgens van de Linden? 
 

a. Een opleiding of een baan. 
b. Veel vrienden en kennissen. 
c. Een baan waar ze veel geld kunnen verdienen. 
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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 4  

 
D’66: Alleen nederwiet 
verkopen in koffieshop      

  
 
 
In Nederland worden soft-drugs als marihuana en hasj ‘gedoogd’: het mag officieel 
niet, maar de politie controleert het nooit. De soft-drugs worden verkocht in 
koffieshops. Maar die koffieshops mogen zelf eigenlijk geen marihuana en hasj 
inkopen: dat is illegaal. Toch zijn er mensen in Nederland die marihuanaplanten 
hebben en die marihuana verkopen aan koffieshops. Ook dat is illegaal.  
De koffieshops verkopen ook marihuana die uit het buitenland komt. Daarover heeft 
Nederland soms ruzie met andere landen. 
In deze tekst lees je over een plan van de politieke partij D’66 voor de verkoop van 
‘nederwiet’ (Nederlandse marihuana). 
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 D66: Alleen nederwiet 
verkopen in koffieshop 
 

Den Haag: D66 wil dat koffieshops alleen 
nog softdrugs1 verkopen die in Nederland 
gemaakt zijn. Zo kan de verkoop van soft-
drugs aan een bepaald aantal verkooppun-
ten2 worden gelegaliseerd3. De rechters 
kunnen dan tegelijkertijd  de invoer van 
softdrugs uit het buitenland  beter straffen.       

De D66 Tweede Kamerfractie 
vertelt dat in een gisteren gepresenteerd 
vijfpuntenplan. Gemeenten moeten enkele 
telers4 toestemming geven om onder 
strenge controle wiet te telen. Hun 
producten kunnen via gesloten kring aan 
koffieshops worden geleverd5. Daarbuiten 
mag het OM (openbaar ministerie) de 
verkoop en teelt niet meer gedogen6. Ook 
bedrijfsmatig werkende thuistelers7 kunnen 
dan worden aangepakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De gemeenten kunnen eisen stellen8 
aan de kwaliteit van de drugs, de omvang 
van de productie, milieuvoorschriften9 en 
aan de afdracht10 van de belasting en pre-
mie. De koffieshops moeten van hun winst 
een heffing11 betalen waarmee campagnes 
tegen overmatig cannabisgebruik12 worden 
betaald. 
 Nederland wordt volgens D66 zo 
een eiland in Europa waar gebruik en ver-
koop van softdrugs van eigen bodem is 
toegestaan13. Omringende landen14 hebben 
dan geen last van het Nederlandse beleid. 
En criminelen hebben weinig kans meer. 
Minister korthals van justitie komt binnen-
kort ook met een nota hierover. Hij lijkt 
niets te voelen voor de D66 oplossing.
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Woorden: 
 
1  softdrugs  : softdrugs zijn bijvoorbeeld: hasjiesj en wiet  

  (marihuana).  
2  verkooppunten  : plaatsen waar je iets verkoopt, b.v. winkels of  

  koffieshops 
3  gelegaliseerd  : als iets gelegaliseerd is, dan mag het van de wet 
4  telers  : de mensen die de wietplanten laten groeien (boeren) 
5  geleverd  : gebracht 
6  gedogen  : als de politie geen straf geeft, terwijl het eigenlijk niet  

  mag 
7  bedrijfsmatig  : mensen die in hun huis wiet laten groeien, de wiet  
   werkende thuistelers   verkopen en daarmee dus geld verdienen 
8  eisen stellen  : zeggen dat iets moet, en dat je straf krijgt als je het  

  niet doet 
9 milieuvoorschriften : regels die die het milieu (de omgeving)      

schoonhouden. Je mag  bijvoorbeeld geen vuilnis op 
straat gooien. 

10 de afdracht  : dat je geld betaalt aan de regering  
11 de heffing  : de extra belasting 
12 cannabisgebruik  : het roken van hasj en wiet 
13 is toegestaan  : dat mag 
14 omringende landen : buurlanden (bijvoorbeeld Duitsland)  
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Vragen bij de tekst ‘alleen nederwiet verkopen in koffieshop’ 
 
 
 
 
1. Hoeveel alinea’s heeft deze tekst? 

 
.................................................................................................. 

 
 
 
2. Welke zin past bij welke alinea? 
 

1. D66 heeft gisteren een vijfpunten plan gepresenteerd.  Alinea  ......... 
 
2. De gemeente kan eisen stellen en belasting heffen.  Alinea .......... 

  
 3. Als Nederland het goed vindt dat softdrugs van    Alinea .......... 

eigen bodem verkocht worden, zullen buurlanden 
minder problemen hebben met Nederlandse softdrugs. 

 
4.   D66 heeft een plan voor softdrugs.     Alinea .......... 

 
 
 
3. Wat wil D66? 
 

a. Dat softdrugs verkocht kunnen worden in Nederland. 
b. Dat alle koffieshops legaal worden. 
c. Dat bepaalde koffieshops alleen maar softdrugs verkopen, die in Nederland geteeld 

zijn. 
 
 
 
4. Wat kan de gemeente volgens het plan van D66 doen? 
 

a. Hard optreden tegen criminelen uit het buitenland. 
b. Zeggen hoeveel drugs er gemaakt mogen worden, wat de kwaliteit van de drugs 

moet zijn, belasting vragen en milieuvoorschriften geven. 
c. Heel veel campagnes tegen softdrugs organiseren. 

 
 
 
5. Vindt de minister van justitie het een goed plan? 
 

a. ja 
b. nee 
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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 5  

 
Marokkaanse jongeren gaan 
op promotietour      

  
 
 
Als Marokkaanse jongeren in het nieuws komen, dan gaat het helaas vaak over 
problemen. Terwijl er heel veel Marokkaanse jongeren zijn waarmee het prima gaat 
in Nederland. Maar dat komt nu nooit eens in de krant of op de tv, zo denken veel 
Marokkaanse jongeren. 
In deze tekst lees je over een groep van deze jongeren uit de buurt van Haarlem die 
daar iets aan willen doen. Ze gaan  een ‘promotietour’ maken: ze willen bij zoveel 
mogelijk bedrijven en organisaties op bezoek gaan om te laten zien dat Marokkaanse 
jongeren juist prima werk kunnen doen, als ze maar een kans krijgen.
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Marokkaanse jongeren 
gaan op promotietour 
 

Haarlem – Zo’n twintig Marokkaanse jonge-
ren gaan in Haarlem en omstreken de straat op 
om te laten zien wat ze waard zijn. Ze zijn lid 
van het promotieteam Marokkaanse jongeren 
dat morgen officieel van start gaat. 5 
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Nederland heeft een grote groep goed opge-
leide en gemotiveerde jongeren van Marok-
kaanse afkomst, maar het blijkt dat negatieve 
beeldvorming1 nog vaak hun toekomst-
perspectieven2 in de weg zit. De groep die 
voor die beeldvorming verantwoordelijk is, is 
qua omvang echter niet te vergelijken met 
degenen3 die wel maatschappelijk willen 
slagen4. Het Noord-Hollands Participatie 
Instituut (NPI) en In Balans namen het 
initiatief 5 om deze Marokkaanse jongeren te 
ondersteunen6 in hun streven7 naar een goede 
opleiding en een goede baan. Dat gaat volgens 
de initiatiefnemers niet vanzelf en het nu op-
gezette promotieteam moet dan ook een duw 
in de goede richting zijn. 
Het promotieteam bestaat uit zo’n  15 tot 25 
jongeren die na een korte deskundige training 
op bezoek gaan bij bedrijven, organisaties en 
instellingen8 om zich op een positieve manier 
te presenteren. De jongeren willen vooral wer-
ken aan een betere beeldvorming. Ze gaan 
praten met degenen die binnen bedrijven ver-
antwoordelijk zijn voor werving en selectie9, 
met communicatiefunctionarissen10, mentoren 
enzovoorts. Tijdens hun bezoek zullen de 
teamleden laten zien wat zij kunnen. Tevens 
willen ze inzicht geven in hun achtergrond11 
en in specifieke zaken die voor hun belangrijk 
zijn. 
De bedrijven organisaties en instellingen die 
de promotieteams ontvangen geven op hun 
beurt aan wat belangrijke voorwaarden12 zijn 
om succes te hebben, wat een bedrijfscultuur13 
inhoudt en hoe contacten met klanten verlo-

pen. Ook wordt er uitgelegd welke eisen er 
worden gesteld aan bijvoorbeeld een oplei-
ding. Uitgangspunt is dat beide partijen wat uit 
het contact kunnen halen: de Marokkaanse 
jongeren kunnen een reëel beeld14 geven van 
hun eigen groep en de instellingen en organi-
saties krijgen via deze jongeren toegang tot 
een consumentengroep15 waar ze anders mis-
schien niet zo snel mee in aanraking waren 
gekomen16. 
De twee instellingen die de coördinatie17, 
organisatie en begeleiding verzorgen werken 
op initiatief van de Marokkaanse jongeren en 
Marokkaanse organisaties. Het NPI is een pro-
vinciale instelling die gespecialiseerd is18 in de 
deelname van groepen mensen aan de maat-
schappij en in de relatie tussen de burger19 en 
de overheid20. In Balans is een toeleidings- 
project voor Marokkaanse jongeren in 
Haarlem en omgeving.  
Voor beide instellingen zijn de actieve rol en 
de ideeën  van de jongeren zelf van groot be-
lang voor het slagen21 van het project. 
De eerste fase van het project loopt tot eind 
2000. Van dit traject wordt een brochure22 

uitgegeven met daarin de ervaringen, de 
tegenslagen, de meevallers en het voorlopige 
resultaat. Voor de jongeren bestaat de moge-
lijkheid hun eigen groep om te bouwen tot een 
organisatie die, zolang het nodig is, kan dienen 
als informatiepunt. 
Het idee voor zo’n promotieteam is niet 
nieuw. Het instituut voor multiculturele ont-
wikkeling Forum in Utrecht initieerde al teams 
voor allochtone jongeren in het onderwijs en 
in Gouda is bijvoorbeeld een Allochtone 
Jongeren Promotieteam actief. Het Promotie-
team Marokkaanse jongeren bestaat echter, in 
tegenstelling tot de andere, uitsluitend23 uit  
Marokkaanse jongeren.   
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Woorden 
 
1.  negatieve beeldvorming  : als mensen slecht gaan denken over een   
         groep ( bijvoorbeeld: ‘alle Belgen zijn dom’) 
2.  toekomstperspectieven  : wat iemand in de toekomst kan gaan doen. Als je 
       b.v. een timmeropleiding volgt, kun je in de  

  toekomst timmerman worden 
3.  degenen    : de mensen 
4.  maatschappelijk slagen  : succes hebben in Nederland.  
5.  het initiatief nemen  : als eerste aan iets beginnen 
6.  ondersteunen   : helpen 
7.  streven    : naar iets toe proberen te werken 
8.  instellingen    : een school en een ziekenhuis zijn  

  voorbeelden van instellingen 
9.  werving en selectie  : de afdeling die mensen aanneemt (werk geeft)  

  voor een bedrijf 
10 communicatiefunctionarissen : mensen van een bedrijf die kontact hebben met  

  b.v. kranten en met mensen buiten het bedrijf 
11 achtergrond   : waar je vandaan komt, of uit welke cultuur je komt 
12 belangrijke voorwaarden  : wat je zeker moet kunnen 
13 bedrijfscultuur   : Wat de mensen normaal vinden binnen een  

bedrijf (b.v. bij de politie moeten werknemers   nette 
kleding dragen en streng zijn) 

14 een reëel beeld   : dat je ziet hoe iets echt is 
15 consumentengroep  : groep van mensen die iets kopen of ergens  

  gebruik van maken 
16 in aanraking komen met  : in contact komen met 
17 de coördinatie   : de mensen die alles regelen  
18 gespecialiseerd zijn in : één ding heel goed kunnen.  
19 de burger : de inwoner van een land 
20 de overheid : het bestuur van een land 
21 het slagen : het lukken 
22 de brochure  : de folder 
23 uitsluitend : alleen maar 
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Vragen bij ‘Marokkaanse jongeren gaan op promotietour’ 
 
 
 
1. Hoeveel alinea’s heeft deze tekst? 
 

....................................................................................... 
 
 
 
2. Welke zin hoort bij welke alinea? 
 

1. Marokkaanse jongeren laten zien wat ze waard zijn. Alinea .... 
 
 2. Negatieve beeldvorming bepaalt    Alinea .... 
  toekomstperspectieven van jongeren. 
 
 3. Wat doet het promotieteam?     Alinea .... 
 
 4. Wat doen het promotieteam en de bedrijven voor elkaar. Alinea .... 
 
 5. De twee organiserende instellingen.    Alinea .... 
 
 6. De eerste fase van het project .   Alinea .... 
 
 7. Het idee voor een promotieteam.    Alinea .... 
 
 
 
3. Waar gaat de tekst over? Kies het beste antwoord. 
 

a. Over Marokkaanse jongeren die willen werken. 
b. Over Marokkaanse jongeren die succes hebben. 
c. Over Marokkaanse jongeren die willen laten zien wat ze kunnen. 

 
 
 
4. Wat kunnen bedrijven voor de jongeren doen? 
 

a. Laten zien hoe een bedrijf werkt en welke opleiding je nodig hebt. 
b. De jongeren werk geven. 
c. Beide partijen dichter bij elkaar brengen. 

 
 
 
5. Wat is het NPI? 
 

a. Een provinciale instelling die gespecialiseerd is. 
b. Een provinciale instelling die probeert verschillende groepen mensen deel te 

laten nemen aan de maatschappij. 
c. Een provinciale instelling die een relatie heeft met de overheid. 
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Wat leer je?  

Lezen 3a tekst 6  

 
De lerares is het enige 
bewijs dat de kinderen in 
Nederland zijn      

  
 
In de grote steden in Nederland, zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn er 
scholen waar bijna alleen maar allochtone kinderen op zitten.  Die scholen worden 
‘zwarte’ scholen genoemd. Bijna alle autochtone (‘Nederlandse’) kinderen zitten dan 
bij elkaar op andere scholen. Die scholen worden ‘witte’ scholen genoemd. Veel 
mensen vinden dit heel slecht: zo kunnen de verschillende groepen kinderen nooit 
leren om goed met elkaar om te gaan en later goed samen te leven. 
In deze tekst lees je over een ‘zwarte’ basisschool in Utrecht. 
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Alle kinderen zijn allochtoon 
‘De lerares is het enige bewijs dat de 

kinderen in Nederland zijn’ 
 
 
In het hart van de Utrechtse wijk Kanaleneiland staat basisschool de Kaleidoscoop. Op 
deze school zitten alleen allochtone1 kinderen. Van elke drie bewoners in de wijk2 zijn er 
twee van Marokkaanse of Turkse afkomst. Bijna het enige contact dat de kinderen 
hebben met Nederlanders zijn de leraren van de school en heel soms hun buren. Hoe 
kunnen deze kinderen integreren3 als er bijna niemand is om mee te integreren? 
 

Sylvia is lerares en werkt 
sinds twee jaar op de 
Kaleidoscoop. Ze is dol op 
kinderen en vindt het 
hartstikke leuk om op deze 
school te werken. “Het 
werk is intensiever4 dan op 
een witte school, maar dat 
vind ik juist leuk. De 
kinderen 
vinden het 
vaak moeilijk 
om zich lang 
achter elkaar 
te concen-
treren5, maar 
ze willen wel 
héél graag 
leren. Ook 
merk je een 
hoop ver-
schillen 
tussen hun 
cultuur en de 
Nederlandse cultuur. Ik heb 
zelf wel eens een neusbel 
in of nagellak op, en dan 
zeggen ze: ‘dat mag niet 
van de islam’. Of  als ik 
een sprookjesfilm laat zien 
en er wordt in gekust dan 
draait de hele klas zich om 
en dan zeggen ze: ‘dat 
mogen wij niet, wij moeten 
eerst trouwen.’ Over het 
gebrek6 aan integratie zegt 
ze: “Het zou veel beter zijn 

als er ook Nederlandse 
kinderen op school zaten. 
Het is voor deze kinderen 
moeilijk om les in het 
Nederlands te krijgen. 
Thuis en op straat spreken 
ze Marokkaans of Turks. 
Alleen een enkele ouder 
spreekt Nederlands met de 

kinderen. Er komen bijna 
nooit ouders naar rapport7-
avonden. Sommige moe-
ders mogen de deur niet uit 
of hebben het te druk met 
het verzorgen van de ande-
re kinderen. Er zijn ook 
ouders die ik nog nooit 
gezien heb.  
Marinke, ook lerares op 
dezelfde school, vindt het 
vervelend dat over zwarte 
scholen altijd negatief8 

gedacht wordt. “Er zijn 
veel problemen, maar het 
wordt te negatief gebracht. 
Ik hoor nooit iets over de 
leuke dingen. Deze kinde-
ren zijn niet anders dan 
Nederlandse kinderen. Ze 
zijn vaak wel socialer vind 
ik. Ze delen9 alles met el-

kaar, zijn niet 
gierig10, pes-
ten11 elkaar 
nooit over 
kleding of 
over verschil 
in niveau. 
Ook zijn ze 
heel gastvrij, 
nemen vaak 
eten of ca-
deautjes voor 
je mee. Ze 
willen heel 
graag goed 

leren, maar ze hebben thuis 
bijvoorbeeld geen atlas12 of 
een moeder die ze met hun 
huiswerk kan helpen.”  
Souhailla, Mohamed en 
Sana zitten in groep 5. Alle 
drie vinden ze het jammer 
dat er niet ook Nederlandse 
kinderen bij hen op school 
zitten. Souhailla zegt dat ze 
niet weet waarom dat zo is. 
“Als ik mocht kiezen zou 
ik liever samen met Ne-
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derlandse kinderen in de 
klas zitten. Er wonen hier 
in de buurt wel een paar 
Nederlandse kinderen maar 
ik ken ze niet. Ik heb nog 
nooit met een Nederlands 
kind gespeeld. Ik denk dat 
zij in een mooi huis wonen. 
’s Morgens eten ze eieren, 
’s middags patat en ’s 
avonds eten ze heel veel. 
Nederlandse kinderen 
hebben andere feesten dan 
wij. Voor ons is Sinterklaas 
haram (niet toegestaan) 13. 
Ik weet niet waarom. Wij 
hebben de Koran, zij de bij-
bel.” Mohamed 
en Sana hebben 
wel op een 
school gezeten 
met Nederlanse 
kinderen. Mo-
hamed: “Ik zat 
op een school 
met alleen 
Nederlandse 
kinderen, maar 
ze pestten mij 
heel veel. Ik 
zou wel willen 
dat hier Nederlandse en 
ook Surinaamse kinderen 
op school komen. Gewoon 
van alles wat.” Sana vond 
het op haar vorige school 
leuker; daar werd ze nooit 
gepest. 
Op de vraag waarom de 
hele klas zich omdraait als 
er in een film gekust wordt 
zegt Souhailla: “Van thuis 
mogen wij niet naar 
kussende mensen kijken. 
Dat is haram. Als er iets 
vies op tv komt moet ik een 
andere zender kiezen. 
Make-up mogen wij ook 
niet. Maar ik kan wel 
make-up op een pop doen, 

en Labello14 mag wel want 
dat is doorzichtig.” 

Sana is ook van Marok-
kaanse afkomst en loopt 
stage bij groep 5. “Het lijkt 
hier net klein Marokko! Ik 
denk dat die dubbele cul-
tuur waarmee ze opgroeien 
verwarrend20 voor ze is. In 
de Marokkaanse cultuur is 
het wij-gevoel bijvoorbeeld 
heel sterk. Als een kind iets 
mag willen ze het allemaal, 
dat zijn ze thuis gewend.” 

Omar, zelf van Marok-
kaanse afkomst, geeft Ara-
bische les op de Kaleido-
scoop. Hij is tegen zwarte 
scholen. “Als je in een 
multiculturele samen-
leving woont, moeten 
scholen daar een afspiege-
ling15 van zijn. Ik vind dat 
het rijk16 daarvoor moet 
zorgen.” Hij maakt zich 
zorgen over de toekomst 
van de kinderen. “Dit is een 
criminele wijk, waar veel 
gevochten wordt op straat. 

Dat zien de kinderen al 
vanaf jonge leeftijd. Om te 
voorkomen17 dat een aantal 
van deze kinderen het cri-
minele pad opgaat moet er 
veel geld geïnvesteerd 
worden. Vanaf de kleuter-
klas moeten er speciale 
projecten komen met meer 
leraren en beter materiaal, 
zodat de kinderen intensief 
begeleid18 kunnen worden. 
Daarnaast moet er een ver-
lengde19 schooldag komen, 
waarbij kinderen op de 
computer kunnen werken 
en minder rondzwerven op 
straat.”  

De directeur van de school, 
de heer Schonis, vindt  net 
als de docenten en de 
kinderen: “Het zou beter 
zijn voor het leren van de 

taal en de 
integratie als de 
school gemixt 
is. Ik kan daar 
niks aan doen. 
Daar moet de 
politiek voor 
zorgen. Ik wil in 
ieder geval de 
ouders meer 
betrekken21 bij 
de school. Ook 
wil ik regelen 
dat kinderen 

hier in de toe-komst al 
vanaf drie jaar samen met 
hun ouders naar school 
komen. Ook de ouders 
moeten hier een cursus 
Nederlands kunnen volgen, 
zodat ze auto-matisch meer 
betrokken worden bij de 
school.” 
 
(uit de Metro van 8 april ’02; 
Tekst: Tinka van Hulzen 
Foto’s: Vincent Boon)
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VRAGEN BIJ DE TEKST OVER BASISSCHOOL DE KALEIDOSCOOP: 
 
1. Wat betekent de titel? 

A. De lerares geeft niet zo goed les aan de kinderen. 
B. De lerares is geen Nederlandse, maar alle kinderen wel. 
C. Er zitten zoveel ‘buitenlandse’ kinderen op de school, dat je alleen aan de 

lerares kunt zien dat de school in Nederland staat. 
 
2. Wat is waar? 
 A   De kinderen hebben geen goed contact met de leraren. 
 B   De buren maken vaak ruzie; daarom zijn de kinderen bang voor ze. 

C   De kinderen kunnen moeilijk leren hoe de Nederlandse samenleving is, omdat 
ze bijna geen Nederlandse mensen spreken. 

D  De kinderen willen niet integreren; ze vinden Nederlanders slechter dan 
mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst. 

 
3. Wat vindt Sylvia leuk van het werken op deze school? 
 A   Dat het zo intensief werk is. 
 B   Dat de kinderen zich goed kunnen concentreren. 
 C   Dat de school zo weinig problemen heeft, omdat de kinderen graag  

leren. 
 D   Dat je op deze school zo goed betaald krijgt, omdat het een witte  

school is. 
 
4. Wat zegt Marinke? 
 A   ‘Nederlandse’ kinderen zijn socialer. 

B  Er zijn weinig problemen, maar toch denken de mensen altijd slecht  
over de school. 

C  Mensen denken te slecht over de school: er zijn wel problemen, maar er zijn 
ook leuke dingen. 

D  Allochtone kinderen nemen veel minder cadeautjes mee dan ‘Nederlandse’ 
kinderen. 

 
5. Viert Suhailla ook Sinterklaas? 
 A   Ja, samen met alle kinderen in de klas. 
 B  Nee, want ze denkt dat dat niet mag van haar geloof. 
 C   Nee, want Sinterklaas staat alleen in de Bijbel, niet in de Koran. 
 D   Ja, samen met haar ouders. 
 
6. Waarover maakt Omar zich zorgen? 

A    Dat de kinderen te veel slechte dingen op straat zien, en dat ze later 
misschien ook die dingen gaan doen. 

B  Dat de kinderen geen diploma krijgen. 
C  Dat witte scholen meer geld en computers krijgen, en dat zijn school niets 

krijgt. 
D  Dat kinderen hun eigen cultuur niet meer begrijpen als ze te weinig Arabische 

lessen krijgen. 
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Woorden bij bij de tekst over basisschool de Kaleidoscoop: 
 
 
1.  allochtoon  : uit een ander land 

2.  de wijk   : de buurt 

3.  integreren   : goed kunnen meedoen met de Nederlandse  

  samenleving 

4.  intensief werk  : je moet hard werken, je moet erg je best doen. 

5.  zich concentreren  : alleen denken aan het (school)werk, en niet aan andere  

  dingen. 

6.  het gebrek   : als iets er te weinig is. 

7.  het rapport : cijferlijst van de school: als je kind hoge cijfers heeft, gaat  

  het goed, als je kind lage cijfers heeft gaat het slecht. 

8.  negatief   : slecht 

9.  delen   : niet alles zelf houden, maar ook iets aan anderen geven. 

10. gierig   : als je niets aan andere mensen wilt geven, of als je nooit  

  iets wilt betalen, omdat je dat zonde van je geld vindt. 

11. pesten   : heel vervelend doen tegen iemand 

12. de atlas   : een boek met kaarten van alle landen van de wereld 

13. niet toegestaan  : het mag niet 

14. Labello   : een soort lippen-créme 

15. een afspiegeling (van  

     de  samenleving)  : hetzelfde als in de samenleving 

16. het rijk   : de Nederlandse overheid, “Nederland”. 

17. voorkomen   : zorgen dat iets niet gebeurt 

18. begeleiden  : met schoolwerk helpen 

19. verlengd   : langer 

20. verwarrend  : heel moeilijk te begrijpen 

21. betrekken bij  

     (de school)   : in contact brengen met school.    
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Antwoorden: 
 
Tekst 1: 
1. a 7. 1. ja 
2. d  2. nee 
3. c  3. nee 
4. a  4. ja 
5. a 
6. b 
 
 
Tekst 2: 
1. 3 alinea’s 
2. 1: alinea 3 
 2: alinea 1 
 3: alinea 2 
3. b 
4. a 
5. a 
 
 
Tekst 3: 
1. 3 alinea’s 
2. 1: alinea 1 
 2: alinea 2 
 3: alinea 3 
3. c 
4. b 
5. b 
6. b 
7. a 
 
 
Tekst 4: 
1. 4 alinea’s 
2. 1: alinea 2 
 2: alinea 3 
 3: alinea 4 
 4: alinea 1 
3. c 
4. b 
5. b 
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Tekst 5: 
1. 7 alinea’s 
2. 1: alinea 1 
 2: alinea 2 
 3: alinea 3 
 4: alinea 4 
 5: alinea 5 
 6: alinea 6 
 7: alinea 7 
3. c 
4. a 
5. b 
 
Tekst 6: 
1. c  
2. c  
3. a   
4. c  
5. c 
6. a  
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