
 

 

  

Danny in Arabistan in de klas 
Egypte 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Danny is dit keer in Egypte. Vijf jaar 
geleden brak de Arabische lente ook in 
Egypte uit. Na verschillende revoluties, 
verkiezingen en een onrustige situatie in 
het land, kan worden teruggeblikt en 
vooruitgekeken. Hoe staat het land 
ervoor? Danny zoekt het uit. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Egypte, Arabische lente, vrijheid van 
meningsuiting, revolutie 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:  
havo/vwo: Domein A: Subdomein A3: 
Benaderingswijzen: de sociaal-culturele 
benaderingswijze. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Danny in Arabistan in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘Jordanië’. 
 
Antwoorden 
1a Ruim 90 miljoen inwoners. b Caïro 2 C 
3a Danny mag slechts onder begeleiding 
van iemand van het ministerie filmen én 
hij wordt alsnog in de gaten gehouden. b 
Journalisten van Al Jazeera werden ter 
dood veroordeeld wegens kritiek op de 
dictator. 4a Westerse landen b B 5 Hij gaf 
heel weinig om politiek en revoluties. 6 
Afrika, Nijl, Sahara, Toetanchamon. 

Kijkvragen 
 
1a Hoeveel inwoners heeft Egypte?  
b Wat is de hoofdstad van dit land?  
 
2 Hoe heet de leider van Egypte tegen wie 
de bevolking in opstand kwam? 
a Ben Ali 
b Bashar al-Assad 
c Hosni Mubarak 
 

 
 
3a Uit welk moment blijkt dat de 
machthebbers in Egypte vandaag de dag 
nog steeds op scherp staan? 
b Uit welk incident blijkt dat Danny (en 
andere journalisten) erg voorzichtig 
moeten zijn in Egypte?  
 
4a Omcirkel de juiste woordgroep. Een boze 
voorbijganger geeft de dictatoriale 
regering/de westerse landen de schuld van 
de situatie in Arabische landen.  
b Wat voor verwijt maakt hij niet? 
A Het Westen pakt de olie af. 
B Het Westen probeert de Islam te 
verdrijven. 
C Het Westen heeft verschillende Arabische 
landen aangevallen. 
 
5 Waarom is het vreemd dat juist Khaled 
Said het gezicht van de revolutie werd?  
 
Verdiepingsvraag 
6 Omcirkel de juiste antwoorden: 
Egypte ligt in het Noord-Oosten van 
Azië/Afrika. De grootste rivier van het land 
heet de Nijl/Zambezi. De Sahara/Gobi is een 
grote woestijn die in het land ligt. Hannibal 
/Toetanchamon was een bekende farao. 
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