Danny in Arabistan in de klas
Jordanië
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Samengevat
Danny is in het relatief rustige Jordanië.
Jordanië is omringd door landen waar veel
onrust heerst. De Jordaanse inwoners zijn
bang dat de onrust ook naar hun land
overwaait. Hoe is de situatie op dit
moment? Danny zoekt het uit.

Kijkvragen
1a Danny praat met mensen die een project
hebben opgezet. Wat voor project is dit?
b Op welke groep richt dit project zich
vooral?
2 Wat is vaak de reden dat Jordaanse
jongeren naar Syrië afreizen?

Vakgebied
Maatschappijleer
Kernbegrippen
Jordanië, Islamitische Staat, radicalisering,
onrust, Syrië
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
havo/vwo: Domein A: Subdomein A3:
Benaderingswijzen: de sociaal-culturele
benaderingswijze.

3 Waarom praten de vrouwen van het
project met de moeders en betrokkenen?
A Om te overtuigen niet naar Syrië te gaan.
B Om uit te zoeken waarom het aantal
jongeren dat naar Syrië reist stijgt.
C Om de werkwijze van IS te achterhalen.

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: ‘Egypte‘.

4a Waardoor worden vele mannen uit de
wijk overtuigd om naar Syrië te komen?
b Waarom is dit eigenlijk oplichterij?

Antwoorden
1a Het tegengaan van radicalisering. b Op
ouders van kinderen die naar Syrië zijn
vertrokken (om te vechten voor IS). 2 Ze
kunnen geen werk vinden in Jordanië. 3 B
4a Doordat het gezin dan een salaris zou
krijgen. b Omdat dit salaris stopt als de
mannen in Syrië zijn. 5 Hij werd ineens erg
religieus, liet een baard staan, was weinig
thuis en ineens zat hij in Syrië. 6 MiddenOosten, Amman, koninkrijk, sjekel.

5 Danny en de vrouwen van het project zijn
op bezoek bij een gezin. De zoon was naar
Syrië gegaan en is daar gesneuveld. Wat
merkten de familieleden aan hem in de
periode voor zijn vertrek?
Verdiepingsvragen
6 In de aflevering zitten verschillende feitjes
over Jordanië verscholen. Omcirkel de juiste
antwoorden:
Jordanië ligt in het Wilde Westen/MiddenOosten. De hoofdstad is Amman/Beiroet.
Jordanië is een republiek/koninkrijk. De
munteenheid is de dinar/sjekel.
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