
  

Keuringsdienst van Waarde 
in de klas 
Tapijt 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Over het algemeen maakt Ikea hun 
producten zelf. Er is één uitzondering: het 
(Perzisch) tapijt. Ikea beweert dat deze 
tapijten echt in Iran gemaakt worden. 
Maar is dit waar? Ersin van de 
Keuringsdienst van Waarde reist af naar 
Iran om dit uit te zoeken. 
 
Vakgebied 
Economie, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Tapijten, Perzië, Iran, Belutch, Ikea 
 
Kerndoelen 
Mens en natuur: 30 
Mens en maatschappij: 42. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Keuringsdienst van Waarde in de klas’. 
Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Insecten’. 
 
Antwoorden 
1a Dat lijkt er wel op. b Nee, ze zijn met de 
hand geknoopt. c Soms is er een 
afwijkend of missend steekje. 2a Naar de 
grote steden. b ‘Dorpelingen’ met dezelfde 
vaardigheden als zij, zouden dit tapijt 
gemaakt hebben. 3 Stelling 2. 4 nomaden, 
de provincie, dorpen, leerden dit aan 
anderen. 5a Omdat ze tweedehands zijn. b 
Zo’n tapijt gaat erg lang mee. 6 Eigen 
antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 De tapijthandelaar vindt het Perzische 
tapijt van Ikea een ‘leuk’ tapijt.  
a Spreekt Ikea volgens hem de waarheid?  
b Hij noemt het een productietapijt. Wordt 
dit tapijt met een machine gemaakt? 
c Hoe ziet hij dit? 
 
2 Ersin wordt naar een dorp gebracht.  
a Waar verwijzen ze hem naartoe?  
b Waarom spreekt onderstaande vrouw 
(zie foto) deze dorpelingen juist tegen? 
 

 
 
3 Ikea geeft aan dat hun tapijten ‘Persisk 
Belutch’ zijn. Welke stelling is (volgens de 
tapijtexpert) juist over de Ikea tapijten?  
1 De Belutch knopen zelf de tapijten op hun 
eigen Belutch-manier. 
2 Ook andere mensen dan de Belutch 
knopen de tapijten op een Belutch-manier. 
3 Andere mensen knopen de tapijten en 
ook anders dan de Belutch-manier.  
 
4 Omcirkel steeds het juiste woord.  
Oorspronkelijk zijn de Belutch 
boeren/nomaden. De mensen uit het 
land/de provincie Beloetsjistan zouden in 
steden/dorpen zijn gaan wonen en 
weefden daarvandaan de tapijten op de 
Belutch-manier. Zij leerden dit aan 
anderen/hielden dit voor zichzelf. 
 
5 Uiteindelijk komt Ersin terecht bij de 
tapijtleverancier van Ikea.  
a Waarom moeten de tapijten eerst 
gereinigd worden?  
b Waarin onderscheidt het zich verder van 
‘normale’ Ikea-producten? 
 
Verdiepingsvraag 
6 Zou jij een Perzisch tapijt willen hebben? 
Onderbouw en gebruik de woorden: 
Arbeidsomstandigheden, prijs, Ikea. 
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