
 

 

  

Danny in Arabistan in de klas 
Libanon 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Danny is dit keer in zijn geboorteland 
Libanon. Veel vluchtelingen uit buurland 
Syrië komen naar Libanon. Inwoners 
maken zich zorgen. Wat voor problemen 
en spanningen brengt dit met zich mee? 
Danny zoekt uit hoe de situatie op dit 
moment is. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Libanon, vluchtelingen, burgeroorlog, 
Syrië 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma Maatschappij-
wetenshappen: 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: ‘Palestina‘. 
 
Antwoorden 
1a Omdat hier oorspronkelijk Palestijnen 
woonden die verdreven werden door het 
oprichten van de staat Israël. b De 
regering heeft er niets te zeggen, het 
leger durft er niet te komen en de 
onderlinge spanningen zijn groot. 2 C 3 A 
4 Hij heeft geen toekomst in Libanon, dus 
wil hij naar een land met beter onderwijs. 
5a Dat weten ze niet, want ze leven van 
dag tot dag. 6 4,5, anderhalf, Beiroet 

Kijkvragen 
 
1 Danny bezoekt een wijk waarin veel 
Syrische vluchtelingen wonen.  
a Waarom is deze wijk zo berucht? 
b Noem minstens twee redenen waarom de 
wijk zo gevaarlijk is. 
 

 
 
2 De mannen die op foto’s door de stad 
hangen zijn: 
A Bekende popsterren. 
B Worden gezocht door de politie. 
C Gestorven bij gevechten.  
 
3 Bashar praat met niemand als hij buiten 
is. Wat is daarvoor geen reden? 
A Hij is getraumatiseerd en vertrouwt 
niemand. 
B Hij wordt uitgescholden, omdat hij 
Syrisch is.  
C Iedereen wil ruzie met hem maken. 
 
4 Bashar zegt dat hij ook wel beseft dat 
Europa niet de hemel op aarde is, maar dat 
hij er toch graag naartoe wil. Waarom? 
 
5 De man met wie Danny praat vraagt vaak 
aan mensen wat hun toekomst-plannen 
zijn. Wat is dan het antwoord? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 In de aflevering zitten verschillende 
feitjes over Libanon. Omcirkel de juiste 
antwoorden: 
Er wonen ongeveer 14,5/4,5 miljoen 
mensen in Libanon. Op dit moment vangt 
het land ongeveer een half/anderhalf 
miljoen Syrische vluchtelingen op. De 
hoofdstad is Amman/Beiroet.  
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