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In dit boekje komen ook deze 
nieuwkomers aan het woord. 

Wat vinden zij van Nederland? 

aissata
16 jaar, uit guinee

heba
17 jaar, uit syrië

mohammed
21 jaar, uit syrië

yordanos
24 jaar, uit eritrea

zineb
18 jaar, uit marokko

reza
34 jaar, uit iran

michal
37 jaar, uit polen

gaorieh
32 jaar, uit syrië

achmed
40 jaar, uit syrië

samsson  33 jaar, 
uit mozambique

anu
17 jaar, uit nigeria

duyen
22 jaar, uit vietnam
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Inleiding 

Ben je nieuw in Nederland? Dan heb je vast gemerkt 
dat er verschillen zijn met je geboorteland. 
De mensen hier wonen anders. Ze hebben andere 
regels. En gaan anders met elkaar om. 

Het kost natuurlijk tijd om de Nederlandse 
samenleving te leren kennen. Maar dit boek 
helpt je een beetje op weg. We vertellen je over 
de Nederlandse ‘normen en waarden’. Daarmee 
bedoelen we alle afspraken, regels, rechten en 
plichten die belangrijk zijn in dit land. 

In het laatste hoofdstuk kun je lezen waar je 
terechtkunt als je dingen moet regelen. Zoals een 
taalcursus of zwemles. Of als je vragen hebt over 
belastingen of verzekeringen. Zo voel jij je hopelijk 
snel thuis tussen de Nederlanders!
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Hoofdstuk 1

Over Nederland

Nederland is een van de rijkste landen ter wereld. 
Mensen hebben vrijheid en kansen. Maar daar moet 
elke Nederlander wat voor doen. Iedereen heeft 
rechten, en ook plichten. In dit hoofdstuk lees je 
wat je van de regering mag verwachten. En wat de 
regering van jou verwacht.  
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1.1 Democratie

Nederland is een democratie. Dat betekent dat 
inwoners mogen meebeslissen over het bestuur 
van het land. Daarom worden elke vier jaar 
verkiezingen gehouden. Alle Nederlanders van 
18 jaar en ouder mogen stemmen. Stemmen is een 
recht. Het is niet verplicht. 

Partijen
In Nederland zijn verschillende politieke partijen. 
Ze hebben allemaal verschillende ideeën. Je mag 
zelf kiezen welke partij het best past bij jouw eigen 
ideeën. De partij die de meeste 
stemmen krijgt, krijgt ook de 
meeste macht in de regering.

Stemmen
Als je gaat stemmen, doe 
je dat in een afgesloten 
stemhokje. Je mag zelf kiezen 
op welke partij of persoon je 
stemt. Niemand mag dat voor 
jou bepalen. Je hoeft ook niet 
te zeggen op wie je stemt. 
Jouw stem blijft geheim. 

‘Het leven in Nederland 
is goed. Ik denk dat 
Nederlanders dat niet 
eens weten. Hoe goed 
het is om in een veilig 
en democratisch land 
te wonen.’

“
yordanos
24 jaar, uit eritrea

”
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Rechtsstaat
Nederland is een 
rechtsstaat. Dat betekent 
dat er regels zijn waar 
iedereen zich aan moet 
houden. En dat er rechten 
zijn die iedereen heeft. 
Al deze regels en rechten 
staan in de wet. Iedereen 
moet zich aan de wet 
houden. Ook de regering. 

Grondwet
De belangrijkste wet van 
Nederland is de grondwet. 
Iedereen moet zich aan de 
grondwet houden. Andere 
wetten en regels mogen 
nooit tegen de grondwet 

ingaan. En regels uit de grondwet kunnen niet 
makkelijk veranderd worden. In de grondwet staan 
belangrijke mensenrechten. Zoals vrijheid van 
meningsuiting. En vrijheid van geloof. Daarover lees 
je meer in hoofdstuk 2.

‘In Marokko heb je wel 
kansen. Maar alleen als je 
heel rijk bent. Ben je arm? 
Dan moet je niet dubbel, 
maar drie keer zo hard 
werken om er te komen. 
In Nederland is dat anders. 
Hier heeft iedereen gelijke 
kansen. In Nederland weet 
je waar je aan toe bent. 
Afspraak is afspraak. Voor 
iedereen. Mensen zijn heel 
correct. Daar hou ik van.’  

“
zineb
18 jaar, uit marokko

”

Iedereen moet zich aan de 
wet houden. Ook de regering.


