
 

Andere Tijden in de Klas 
De komst van de moskee 
 

Leeftijd: 13-15 jaarr16-18 jaar 
Niveau:  VO Bovenbouw 
 
Samengevat 
In 1955 opent de eerste moskee in 
Nederland haar deuren. Inmiddels staan er 
meer dan 450 moskeeën in Nederland. Het 
aantal moslims in Nederland is na 1955 
explosief gegroeid. Vooral door de komst 
van de gastarbeiders in de jaren zestig en 
zeventig van de 20e eeuw en de 
gezinsherenigingen die daarop volgt. In 
deze aflevering wordt ingegaan op de vraag 
hoe de Islam zich in Nederland heeft 
ontwikkeld en hoe er radicale ideeën zijn 
ontstaan bij moslims in Nederland.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis/Moderne Tijd  
 
Kernbegrippen 
Gastarbeiders, inburgering, integratie, 
gezinshereniging 
 
Kerndoelen 
Periode 5 Moderne Tijd  
Tijdvak 10: 1950 – nu tijd van televisie en 
computer. Kenmerkend aspect 49 de 
ontwikkeling van pluriforme en 
multiculturele samenlevingen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op de 
programmapagina op Schooltv.nl is meer te 
vinden over de Islam. Bijvoorbeeld, wat is 
het offerfeest?    
 
Antwoorden 
1D 2 (bijv.) Islamitische koffiehuizen, 
slagers en Islamitische gerechten. 
3a geen integratie b geen integratie c 
integratie 4 De komst van de 
gastarbeiders, die niet meer terug zijn 
gegaan, daarna gezinshereniging. 5 
Positief: culturele verscheidenheid (mode, 
muziek, voedsel etc). Negatief: spanning 
tussen de verschillende culturen 
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Kijkvragen 

 
 
1 Bekijk het kaartje over immigratie naar 
Nederland. Uit welke landen komen veel 
gastarbeiders in de jaren ‘60 en ‘70 van de 
vorige eeuw? 
A Nederlandse Antillen en Suriname 
B Indonesië en Somalië 
C Iran en Irak 
D Marokko en Turkije 
 
2 Door de komst van Islamitische 
gastarbeiders zijn er veel moskeeën in 
Nederland gebouwd.  
Noem nog drie veranderingen die we te 
danken hebben aan de komst van de 
Islamitische gastarbeiders. 
 
3 Geef bij de volgende beweringen aan of hier 
sprake is van integratie of niet. 
a “Een Turkse voetbalvereniging heeft bijna 
alleen maar leden van Turkse komaf” 
b “In deze Rotterdamse wijk heeft 80% van 
de inwoners een buitenlandse achtergrond” 
c “Op de hogescholen is het aantal allochtone 
studenten de laatste tien jaar toegenomen 
van 12% naar 18%” 
   
4 Hoe komt het dat het aantal moslims in 
Nederland de afgelopen zestig jaar zo is 
toegenomen? Geef twee oorzaken. 
 

Verdiepingsvraag  
5 We leven in Nederland in een multiculturele 
samenleving. Dat heeft positieve en negatieve 
kanten. Noem van allebei de kanten een 
voorbeeld. 
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http://schooltv.ntr.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-de-komst-van-de-moskee/
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-het-offerfeest-een-schaap-voor-allah/#q=offerfeest

