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Wat is migratie?
Mensen van over de hele wereld komen naar Nederland. Soms voor even, soms voor altijd.
We noemen dit migratie. Een persoon van wie één van de ouders, of die zelf uit het
buitenland komt, noemen we een migrant.
Mensen hebben allerlei redenen om hun land te verlaten. Sommige gaan naar het
buitenland om er tijdelijk te studeren of te werken, andere vertrekken voor de liefde. Een
vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld bij oorlog. Mensen verhuizen lang niet voor
altijd naar een ander land, vaak is het de bedoeling om er maar tijdelijk te blijven.
In deze special zetten we de tien grootste niet-Nederlandse bevolkingsgroepen van
Nederland op een rij. We geven antwoord op vragen als: Waarom zijn ze naar Nederland
gekomen? Zijn ze goed geïntegreerd?

Feiten
Sinds 1945 komen er gemiddeld 96.000 mensen per jaar naar Nederland.
In Nederland wonen mensen uit meer dan 195 landen.
23% van alle Nederlands heeft een migratieachtergrond.
In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Vaals wonen ongeveer evenveel mensen mét als
zonder migratieachtergrond.
70% van de arbeidsmigranten vertrekt binnen 10 jaar.
78% van de studenten vertrekt binnen 10 jaar.

Bronnen
Zelf onderzoek doen naar migratie? Kijk eens op deze websites:
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vijfeeuwenmigratie.nl
cbs.nl/nl-nl/maatschappij/bevolking
nemokennislink.nl/publicaties/integratie-gaat-het-goed-of-slecht/
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