
 

Metropolis in de klas 
Hoe is het om moslim te 
zijn? 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Mensen die het Islamitische geloof 
aanhangen zijn moslim. Net als in andere 
landen zijn er ook moslims in Nederland. 
In het ene land is het makkelijker om 
moslim te zijn dan in het andere land. 
Waar moslims in de minderheid zijn, is het 
vaak minder leuk om moslim te zijn. Ze 
hebben bijvoorbeeld last van 
vooroordelen en discriminatie. Maar er 
zijn ook voorbeelden waarbij de integratie 
van moslims juist wel goed gaat. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Religie, cultuur, identiteit, vooroordelen, 
traditie, macht, politiek  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen 
voor de basisvorming: 
- 5.2 politiek, macht, invloed, ongelijkheid 
- 6.1 actoren en rechtsstatelijke principes 
- 6.2 macht, invloed en ongelijkheid 
- 6.4 sociale orde en cultuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Metropolis in de klas’. Bekijk meer over de 
Islam op Schooltv.nl.  
 
Antwoorden 
1 De meerderheid begrijpt het geloof en 
de cultuur van de moslims vaak niet. 2 Dat 
het allemaal potentiele terroristen. 3 
Bottendaal is altijd al een wijk met veel 
verschillende culturen geweest. 4 Ze 
denken dat Muhammed een aanslag gaat 
plegen of dat hij niet te vertrouwen is.  
5 In Jeruzalem leven de Joden en de 
Moslims in gescheiden wijken. 6abc Eigen 
antwoord. 
 

 

Kijkvragen 
1 Moslims hebben het moeilijkst op 
plekken waar ze in de minderheid zijn. Hoe 
zou dit komen? Gebruik in je antwoord de 
begrippen meerderheid, respect en 
cultuur.  
 
2 In de V.S. van Amerika heeft 40% van de 
burgers nog nooit een moslim gezien. 
Wanneer je een oordeel hebt over iemand 
die je nog nooit hebt gezien, heet dat een 
vooroordeel. Welk vooroordeel hebben de 
mensen die geen moslim zijn over moslims 
in Amerika? 
 
3 In Nederland is het op veel plekken fout 
gegaan met de multiculturele samenleving. 
In Bottendaal, een wijk in Nijmegen, is de 
integratie wel geslaagd. Hoe komt dat? 
 
4 Muhammed in de Filipijnen heeft ook last 
van vooroordelen. Welke vooroordelen 
hebben veel Filippino’s over hem? 
 
5 In Israël is er iets bijzonders met de 
relatie tussen joden en moslims. Wat is er 
zo bijzonder? 
 
Verdiepingsvragen 
6 In sommige landen is er één religie in de 
meerderheid. Dit wil zeggen dat meer dan 
50% van de burgers dezelfde religie 
aanhangen. 
a Kies 1 van de 10 volgende religies: 
Christendom, Islam, Hindoeïsme, 
Boeddhisme, Sikhisme, Judaïsme, 
Bahaïsme, Confucianisme, Jaïnisme of 
Shintoïsme.  
b Zoek op in welk land er bij deze religie 
een meerderheid wordt gevormd.  
c Welke andere religies vind je ook nog in 
dit land?  
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