
  

Danny in Arabistan in de klas 
Verenigde Arabische 
Emiraten 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Samengevat 
Danny is dit keer in de Verenigde 
Arabische Emiraten. Tegenwoordig is dit 
een moderne staat. Midden in de woestijn 
staan torenhoge wolkenkrabbers. Niet 
lang geleden was het land anders. Hoe is 
het leven voor de oorspronkelijke 
bevolking veranderd en hoe staan de 
tradities ervoor? Danny zoekt uit hoe de 
situatie op dit moment is. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Verenigde Arabische Emiraten, Midden-
Oosten, golfstaten, olie, sjeiks 
 
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: ‘Tunesië’. 
 
Antwoorden 
1a Hoewel het land erg modern en luxe is 
(zie de gebouwen), is het land ook erg 
conservatief. b De Shariawet 2a Olie b Aan 
de ontwikkeling van het land 3a De valk b 
Dat men zóveel geld voor een vogel 
betaalt. 4 A, D 5 Hij sliep slecht, omdat er 
iets met zijn valk was. Hij neemt zijn valk 
altijd mee, zelfs naar een hotel. 6a Elk 
land zou zijn eigen burgers meer 
privileges en rechten moeten geven b Dit 
zou discriminerend over kunnen komen. 7 
Perzische Golf, Abu Dhabi, dirham, zeven. 

Kijkvragen 
 
1a Noem de paradox* van de politiek in de 
Verenigde Arabische Emiraten (hierna: VAE).  
b Noem de vorm van wetgeving die de ene 
kant van deze paradox bevestigt. 
*Schijnbare tegenstrijdigheid 
 
2a Welk product brengt veel geld binnen? 
b Waar wordt dit geld (volgens de positieve 
man) door de regering vooral aan besteed? 
 
3a Wat is het statussymbool van de VAE?  
b Wat zullen Nederlanders volgens Danny 
zo opmerkelijk aan dit symbool vinden? 
 
4 Welke twee bezwaren over de 
airconditioning ontkent de valkenhouder? 
A Het is vreselijk duur. 
B De airco werkt niet in de woestijn. 
C Het is niet goed voor de vogels. 
D Het is slecht voor het milieu. 
 
5 Noem twee voorbeelden die Mohammeds 
liefde voor zijn valken bewijzen.  
 
6a Wat noemt de man met de pet als de 
oplossing om een identiteit te behouden?  
b Wat vindt Danny gevaarlijk aan die 
opmerking? 
 
Verdiepingsvraag 

 
 
7 In de aflevering zitten verschillende 
feitjes over de VAE verscholen. Omcirkel de 
juiste antwoorden: 
De VAE is een staat aan de Perzische 
Golf/Golf van Bengalen. De hoofdstad is 
Dubai/Abu Dhabi. De officiële munteenheid 
is de dollar/dirham. De staat is verenigd 
door vijftien/zeven verschillende Emiraten. 
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