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I. Geloofsfundamenten 

1. De betekenis en de waarde van 

het geloof:  îmân 
2. Geloofsfundamenten 
2.1. Het geloof in Allah 

2.2. Het geloof in Zijn engelen 

2.3. Het geloof in Zijn boeken 

2.4. Het geloof in Zijn profeten 

2.5. Het geloof in qadâ’ en qadar 
2.6. Het geloof in het hiernamaals 

3. Doe°â’ van “’âmentoe” 

Doelstellingen 

Na dit hoofdstuk kunnen/kennen 

de leerlingen: 
1. de waarde en betekenis van het 

geloof. 

2. het bestaan van de Schepper vatten, 

uitgaande van de structurele orde 

van het universum. 

3. de attributen van Allah oplijsten en 

verklaren. 

4. met zorg goede daden verrichten 

omdat ze inzien dat de engelen te 

allen tijde met hen zijn. 

5. de 4 heilige boeken van Allah 

kunnen opnoemen. 

6. de liefde voor profeten voelen. 
7. de geloofsfundamenten. 

8. de “’âmantoe - doe°â’ “en de 

betekenis ervan. 

 

Wij maken een geloofsboom: er wordt een lijst gemaakt met 

de islamitische geloofsfundamenten en samen met de leerlingen 

wordt er een geloofsboom gemaakt op bord. (doelstelling 1) 

De reflectie van mijn geloof: met de leerlingen de reflectie 

bespreken van de dagdagelijkse geloofsfundamenten. (doel- 

stelling 2) 

/Alles in het universum is verbonden met elkaar: aan de 

leerlingen wordt gevraagd of ze voorbeelden kunnen geven van 

waargenomen gebeurtenissen en hun invloed op personen. 

(doelstelling 2) 

De betekenis van de verzen waarin de « dzâtî » en « ŝoebôetî » 

attributen van Allah staan, worden op kartonnen bladen 

geschreven en verdeeld onder de leerlingen. (doelstelling 3). 

Mijn taak: deel aan jouw leerlingen de werkbladen uit waarop 

de namen van de engelen staan. 

Vraag aan hen of ze de naam/taak van deze engelen kunnen 

opschrijven. 

De Koran zegt: een leergesprek wordt gehouden met de 

leerlingen over het vers 177 uit soera al Baqara, waarin ons 

aanbevolen wordt om in de geloofsfundamenten te geloven. 

(doelstelling 7) 

/Bij elkaar passen: aan de leerlingen wordt gevraagd om de 

tekst en betekenis van “âmantoe” te lezen. In een zak worden de 

kaarten gestopt waarop de woorden en betekenis van “’âmantoe” 

afzonderlijk op staan. Nu wordt gevraagd of de leerlingen de 

woorden van “’âmantoe” bij elkaar kunnen passen. 

(doelstellingen 1, 9 en 10) 

Acrostichon maken: de leerlingen worden in groepen verdeeld 

en er wordt hen gevraagd om een naamdicht te maken van 

“âmantoe”. (doelstellingen 1-9) 

(Een acrostichon (ook: naamdicht of lettervers) is een gedicht 

waarvan bepaalde, meestal de eerste, letters van iedere regel of 

strofe, achter elkaar gelezen zelf ook een woord of zin vormen. 

 

! De aan te leren belangrijke begrippen: geloof (‘âmantoe), 

engel, boek, profeet, qadâ’, qadar en hiernamaals. 

De aan te leren belangrijke waarden: geloven, trouw, 

loyaliteit. 

De aan te leren belangrijke vaardigheden: zichzelf kunnen 

uitdrukken, categoriseren, verband tussen oorzaak en gevolg 

bepalen, verbanden leggen, oordeelspatronen herkennen. 

Verklaringen: 
- In dit hoofdstuk heeft men als doel dat de leerlingen de 

islamitische geloofsfundamenten in hun globale aspecten en in 

hoofdlijnen aanleren. Details worden vermeden. Met de 

leerlingen de islamitische geloofsfundamenten bespreken die 

reflecteren op hun dagelijks leven en het verschil tussen deze 

twee doen inzien. 

- Bij het verwezenlijken van de doelstellingen in dit hoofdstuk, 

kan men de gevoelservaringen van de leerlingen als 

ondersteuning gebruiken, zoals: nare levenservaring,onrecht of 

de ontwikkeling van het geloof in Allah m.b.t. vrees-trouw en 

hoop-hopeloosheid. 

-Wanneer de “reflecties van mijn geloof”-activiteit uitgevoerd 

wordt, krijgen de leerlingen hints en zullen misverstanden 

rechtgezet worden. 

-De tekst van “’âmantoe” zal samen met de betekenis aangeleerd 

worden. 

De 2de doelstelling van dit hoofdstuk met 4de doelstelling van 

de 4dejaarsklas van het hoofdstuk “heilige boeken kennen” en 

de 2de doelstelling van het hoofdstuk “de gezanten van Allah 

kennen”, in verband brengen. 

In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren evalueren: 

mondelinge presentatie, werkbladen, kritiek en 

zelfevaluatieformulieren. Aan de leerlingen kan als 

prestatietaak gevraagd worden dat ze één van de 

geloofsfundamenten onderzoeken. 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit! Waarschuwing ◙ BegrenzingenVerbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waarden Toetsen/linken aan lesdoelstellingen Meting en evaluatie 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gedicht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Strofe
http://nl.wikipedia.org/wiki/Woord
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zin_(taalkunde)
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Geloof in de engelen en het hiernamaals 
1. De wereld van wezens 

2. Geloof in de engelen 

2.1. De kenmerken en taken van de engelen 

2.2. Het geloof in de engelen en hun bijdrage tot goede handelingen 
3. Sommige gebruikelijke valse geloven in de gemeenschap 

4.De satan volgens de Koran 

4.1. Satan is het symbool voor het kwaad 
4.2. De adviezen van de Koran voor het beschermen tegen het kwaad van de satan 

5. Geloof in het hiernamaals 
6. Het einde van de wereld en de herrijzenis 
7. De vergelding van de wereldse daden: hiernamaals 

8. De invloed van het geloof in het hiernamaals op de handelingen 

Sôera an Nâs en haar betekenis 

 
DOELSTELLINGEN 

 
Na dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen; 
1. de kenmerken van de wereldwezens m.b.v. voorbeelden verklaren door ze te categoriseren 

2. de kenmerken en de taken van de engelen opnoemen. 

3. inzien dat de engelen het symbool zijn van goedheid en schoonheid. 

4. inzien dat het geloof in de engelen een rol speelt bij het bijschaven van de handelingen. 
5. inzien dat vals geloof zoals waarzeggerij, toverij en magie een slechte invloed heeft op de 

gemeenschap. 

6. inzien dat de satan het symbool is voor het kwaad. 
7. uit de Koran de voorgeschreven raadgevingen opnoemen die relevant zijn om zich te 

kunnen beschermen tegen de satan. 
8. begrippen zoals hiernamaals, laatste dag en verrijzenis verklaren. 

9. begrippen zoals hisâb, mîzân, hemel en hel verklaren 

10.a.d.h.v. voorbeelden uit de Koran het bestaan van het hiernamaals uitleggen. 
11.inzien dat de rechtvaardige, barmhartige en vergevensgezinde eigenschap van Allah, 

verband houdt met het geloof in het hiernamaals. 

12.inzien dat het geloof in het hiernamaals een bijdrage levert aan de betekenis van het leven 
van een individu. 

13.a.d.h.v. voorbeelden uit het dagelijkse leven inzien dat de mens beloond wordt voor zijn 
goede daden en daardoor wordt aangespoord tot het verrichten van goede daden en het 
voorkomen van slechte. 

14. de soera an Nâs en de betekenis ervan. 

 

Wij categoriseren: Van de leerlingen wordt gevraagd dat 
ze de wereldwezens in kaart brengen, categoriseren en 

hierover spreken (Doelstelling 1). 

Wereld van begrippen: werken rond de begrippen engel, 

satan, vals geloof, bijgeloof, hiernamaals,  hisâb, mîzân, hemel 
en hel m.b.v. een woordenboek. Deze begrippen met elkaar in 

verband brengen aan de hand van een schema (doelstellingen 

2, 5, 6, 7, 8, 9 en 10). 

Het verschil van de mens: de verschillen tussen de 
kenmerken van de mens t.o.v. de engel en satan, die naar 

voren komen volgens de Koranverzen, klassikaal bespreken 

(Doelstelling 1). 
Een engel van een mens: de kenmerken en taken van de 

engelen klassikaal bespreken en schematiseren, vertrekkend 

van de uitdrukking “een engel van een mens” (Doelstellingen 
2,3 en 4). 

O wee! Materialen verzamelen over de foute gebruiken van 
de gemeenschap die schade toebrengen aan individu en 

gemeenschap. Discussiëren over de oorzaken en gevolgen van 
de toevlucht van de mensen tot deze gebruiken (Doelstelling 6 

en 7). 

Waarom is het zo ver gekomen dat hij het symbool van 

het kwaad is geworden? De leerkracht projecteert de verzen 

over de satan op het bord en vraagt naar de mening van de 

leerlingen waarom de satan het symbool van het kwaad is 
geworden (Doelstelling 8). 

We zullen zeker beloond worden: een leergesprek wordt 
gehouden over de beloning van onze goede daden op dit 

wereldse leven (Doelstelling 13). 

Wij schrijven een opstel: een opstelactiviteit over het 

geloof in het hiernamaals en de verdiensten voor het individu 

of de invloeden op de daden van de mens ( doelstelling 12). 

Hoofdgedachte: een leergesprek met de leerlingen wordt 
gehouden over de betekenis van sôera an Nâs(Doelstelling 
14). 

 

!  In het gehele hoofdstuk wordt er 
stilgestaan bij de verdiensten 

van de godsdienst aan het leven 

van de mens en de relatie 

geloof-daad. De leerlingen doen 

begrijpen dat de islam afstand 
neemt van bijgeloof en dat het 

een universele godsdienst is die 
strookt met het verstand. 

!  Met een wetenschappelijke 

benadering zullen de foute en 
onvolledige kennis van de 

leerlingen over dit hoofdstuk, 

onder handen genomen worden. 

!  Het aanleren van de 

belangrijkste waarden: 
wetenschap en 

verantwoordelijkheid 

!  Het aanleren van de 

belangrijkste vaardigheden: 

kritisch denken, het gebruik van 
de Koranvertaling en de 

opvatting over onderzoek, 

plaats, tijd en chronologie. 
In dit hoofdstuk kan men op de 

volgende manieren evalueren: 

open vragen, meerkeuzevragen, 
invuloefeningen, boomschema, 

werken met woordenboek, 

mondelinge en schriftelijke 
presentatie, werkbladen, 

anekdote, prestatiegerichte 

evaluatie en zelfevaluatieschaal. 



Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ BegrenzingenVerbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waarden Toetsen/linken aan lesdoelstellingen Meting en evaluatie 
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I. De voornaamste gebeden 
1. De betekenis van doe°â’ en 

aanbidding 

1. Het gebed. 
1.1. De belangen van het gebed 

1.2. Ik leer het gebed verrichten 
1.2.1. De voorwaarden van het gebed 

(sjoerôet) 

1.2.2. De delen van het gebed (arkân) 

1.2.3. Hoe een gebed verrichten? 

1.2.4. Bijzondere richtlijnen tijdens het 

gebed. 

2. De moslims verzamelen zich bij de 

Ka°ba 

3. De 5 zuilen van de islam. 
 
 

DOELSTELLINGEN 
 

Na dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 

1. inzien dat de doe°â’ een aanbidding is en 

alleen aan Allah gericht kan zijn. 
2. de waarde van het gebed verwoorden. 

3. de rituele wassingen woedôe’ en ghoesl 

beschrijven en ze toepassen. 

4. de betekenis van Ka°ba uitleggen. 

5. Adzân en iqâma opzeggen. 

6. het gebed verrichten. 

7. inzien dat het verzamelen rond de Ka°ba in 

de bedevaartsperiode een 

solidariteitsbijdrage levert. 

8. de 5 zuilen van de islam opsommen. 

Doe°â’-doos: Men vormt groepen. Elke groep stelt een 

doe°â’ op en werpt deze in de doos. Waarom en tot wie men 

een doe°â’ verricht en welke de verdiensten zijn, wordt 

uitgevist met behulp van de getrokken doe°â’.(1. 

doelstelling) 

Wat heeft hij precies gedaan? : Een video van woedôe’ 

wordt getoond. De leerlingen nemen nota’s en hen wordt ook 

gevraagd om het toe te passen.(3. doelstelling) 

Ka°ba als gebedsrichting: de leerkracht schrijft vers 144 

uit soera al Baqara op het bord en houdt een studie over dit 

begrip. Later zal er dan een brainstorm gehouden worden 

over hoe de gebedsrichting bepaald wordt. Met behulp van 

een kompas vinden de leerlingen de gebedsrichting. (4. 

doelstelling) 

Rollenspel: Aan elke leerling wordt de rol gegeven om een 

gebedshouding te spelen. Deze leerling vertelt en speelt zijn 

rol/gebedshouding. Ten slotte kan de klas de gemixte 

rollen/gebedshoudingen gaan rangschikken.(6. doelstelling) 

Wil je naar mij kijken? De leerlingen worden in 5 groepen 

verdeeld. Elke groep wordt 1 gebed toegewezen. Een 

groepsleider wordt telkens verkozen. Deze groepsleider gaat 

uiteindelijk het gebed van hun groep tonen aan de rest van de 

klas. (6. doelstelling) 

/ Laat ons ontmoeten bij de Ka°ba: Een maquette van 

de Ka°ba wordt naar de klas gebracht. De leerlingen, die elk 

een verschillend islamitisch land vertegenwoordigt, komen 

rond de Ka°ba-maquette verzamelen.Op deze manier delen 

zij met hun vrienden hoe mooi dat (de solidariteit) kan zijn. 

(7.doelstelling) 

De islam is gebaseerd op 5 grondslagen: De Djibrîl-hadîŝ 

(Moeslim, îmân, 8) wordt aan de leerlingen voorgelezen en 

een leergesprek volgt. Later gaan de leerlingen, op basis van 

deze hadîŝ , tekeningen moeten maken die de zuilen van de 

islam voorstellen.  (8. doelstelling) 

 

!  De aan te leren belangrijke  begrippen:  Doe°â’, as- 

salâtoe, woedôe’, ghoesl, qibla, rak°a, haddj, Ka°ba,. 

De aan te leren belangrijke waarden:, solidariteit, 

ondersteuning, altruïsme,  oprechtheid, verantwoordelijkheid. 

De aan te leren belangrijke vaardigheden: conclusies 

trekken, het verstrekken van ruimte voor onderzoek, 

wederzijdse afhankelijkheid. 
Verklaringen: 

-In dit hoofdstuk krijgen de leerlingen inzicht in de relatie 

tussen geloof en aanbidding. 

-Gedurende dit hoofdstuk zal het principe « alle activiteiten 

van de mens zijn een aanbidding, zolang het uit een dienst 

voor Allah bestaat» onderstreept worden. Er wordt 

aandacht gevestigd op de trends van de leerlingen en de 

invloeden van aanbidding op hun gedrag. 

- Voor de doelstellingen uit dit hoofdstuk maakt men 

gebruik van de visueel didactische materialen en concrete 

ervaringen van de leerlingen 

- Voor de zesde doelstelling zullen enkel de 5 dagelijkse 

gebeden onderricht worden. 

- Voor de zevende doelstelling worden niet de details van de 

bedevaart maar wel de aspecten van eenheid, 

samenhorigheid, solidariteit en ondersteuning aangehaald. 

In dit hoofdstuk kan op deze wijze geëvalueerd worden: 

rollenspel, groepswerk, werken rond begrippen, 

werkbladen, mondelinge presentatie, visualisatie en 

peerevaluatie. Aan de leerlingen kan ook gevraagd worden 

om te onderzoeken in welke mate de aanbiddingen een 

invloed heeft op het solidariteitsgevoel tussen mensen. Of 

een onderzoek in krantenartikels die prestatiegerichte 

evaluatie omvat. 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ BegrenzingenVerbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waarden Toetsen/linken aan lesdoelstellingen Meting en evaluatie 
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De maand ramadan en de aanbidding met vasten 
1. De maand ramadan en haar belang 

2. Wat is vasten? 

3. De maand ramadan en de begrippen rond vasten 
3.1. Sahôer, Imsâk en Iftâr 
3.2. Moeqâbala 

3.3. Tarâwîh-gebed 

3.4. Fitra 

4. Op wat moeten we letten tijdens het vasten? 

5. Daden die het vasten breken 

6. De verdiensten van het vasten aan mens en maatschappij 

7. De vreugde van het Ramadanfeest 

Sôera al-Mâ°ôen en haar betekenis 

 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen; 

1. het belang van de maand ramadan en wat haar zo belangrijk 

maakt . 

2. omschrijven wat vasten is en waarom men vast. 

3. de betekenis van de begrippen sahôer, imsâk, iftâr, moeqâbala, 

tarâwîh-gebed en fitra. 

4. a.d.h.v. voorbeelden uitleggen dat de vastende persoon rekening 

moet houden met een aantal zaken. 

5. de daden die het vasten breken specificeren. 

6. voorbeelden geven uit hun leefwereld waarbij het vasten 

voordelen opbrengt aan mens en maatschappij. 

7.uitleggen dat de aanbidding door te vasten een invloed heeft op 

de wil en het gedrag van de persoon die vast. 

8.hun mening en gevoelens delen m.b.t. de maand ramadan en het 

feest. 

9. sôera al-Mâ°ôen en haar betekenis van buiten kunnen opzeggen. 

 

 Welkom “soeltân van 11 maanden”: Van de 

leerlingen wordt gevraagd om spreuken te 

verzamelen die in hun cultuur het belang van de 

maand ramadan aantonen. Hierover volgt een 

leergesprek. (doelstelling 1). 

 Woordenjacht: Op welke woorden en 

begrippen komt men als men aan de maand 

ramadan denkt? Deze worden op het bord 

geschreven (doelstelling 3) 

 Onderzoek naar hun betekenissen: na de 

activiteit “woordenjacht”, worden de naar voren 

gekomen begrippen zoals het vasten (sawm), 

sahôer, imsâk, iftâr, moeqâbala, tarâwîh-gebed en 

fitra opgezocht in het woordenboek (doelstelling 

3) 

 Het vasten is een schild: De hadîŝ “Het vasten 

is een schild...” wordt op het bord 

geschreven/gereflecteerd. Rond deze hadîŝ houdt 

men een debat over het waarom van het vasten. De 

besluiten worden in een lijst opgesteld. 

(doelstellingen 1 en 2) 

 Alles heeft een reden/regel: De zaken waar 

men op moet letten tijdens het vasten en de daden 

die het vasten breken, worden samen gedeeld met 

een presentatie. (doelstelling 4). 

 Wat het ons opbrengt: In een schema wordt 

weergegeven wat de bijdragen zijn van de 

Ramadan en het vasten aan mens en maatschappij. 

(doelstelling 6). 

 Hoofdgedachte: De betekenis van Sôera al- 

Mâ°ôen wordt samen met de leerlingen besproken 

(9. doelstelling). 

◙ In dit hoofdstuk worden de 

onderwerpen begrensd met de maand 

ramadan, haar belang en 

vastenbegrippen zoals sahôer, 

imsâk, fitra en dergelijke meer. 

! Tijdens dit hoofdstuk maakt men 

gebruik van de concrete ervaringen 

van de leerlingen. De plaats en het 

belang van de vastenmaand ramadan 

en haar sociale eenheid en solidariteit 

zal benadrukt worden. De aandacht 

wordt gevestigd op de ontwikkeling 

van het gedrag door het vasten. 

! Aanleren van de belangrijkste 

waarden: ondersteuning, solidariteit, 

eenheid, band, vriendschap, 

broederschap en 

verantwoordelijkheid. 

! Aanleren van de belangrijkste 

vaardigheden; onderzoek, contact en 

empathie, sociale participatie, 

Koranvertaling raadplegen, plaats, 

tijd en chronologie opsporen. 

In dit hoofdstuk kan men op de 

volgende manieren evalueren: 

discussie, open vragen, matching 

vragen, meerkeuzevragen, 

invulvragen, woordenboekactiviteit, 

boomschema, mondelinge en 

schriftelijke overhoring, anekdote, 

werkbladen, portfolio en gesprek. 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Waarschuwing◙ BegrenzingenVerbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waarden Toetsen/linken aan lesdoelstellingen Meting en evaluatie 
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Mohammed (°a.s.) als mens en profeet 
Mohammed als mens 

Mohammed als profeet 

2.1. Mohammed is de laatste profeet 

2.2. Mohammed is de uitlegger van de Koran 
2.3. Mohammed is een waarschuwer voor de mensheid 

2.4. Mohammed is een genade voor de mensheid 

2.5. Mohammed is de vervolmaking van goede zeden 

 

DOELSTELLINGEN 

Na dit hoofdstuk kennen/kunnen de leerlingen; 

1. inzien dat Mohammed net zoals wij een mens was, door 

voorbeelden te geven van Koranverzen. 

2. inzien dat het ontvangen van de openbaring van Allah 

Mohammed zo bijzonder maakte ten opzichte van de 

andere mensen. 

3. voorbeelden geven uit Koranverzen aangaande de 

hoedanigheid van Mohammed als profeet. 

4. inzien dat het één van de taken van Mohammed was om 

de Koran uit te leggen. 

5. inzien dat het de taak was van Mohammed om de 

mensen te waarschuwen en te verlichten tegen het 

gebruik van onderdrukking en tirannie. 

6. inzien waarom Mohammed voor de mensheid als 

genade is gestuurd. 

7.hun eigen gedragingen toetsen aan die van Mohammed 
(°a.s.) 

 

 Zijn onderscheid: Van de leerlingen  

wordt gevraagd een onderzoek te doen over de 

bijzonderheden van Mohammed als mens en 

als profeet. Na het onderzoek worden zijn 

bijzonderheden in een schema gezet. 

(doelstellingen 1 en 2). 

 Indien ik het was: Uit de 

voorbeeldgedragingen van Mohammed wordt 

er één uitgepikt. Aan de hand van een 

leergesprek met de leerlingen zullen hier 

principes uit gehaald worden. (doelstelling 7) 

 Wij vinden een gedicht: Van de leerling 

wordt gevraagd om een gedicht te vinden over 

Mohammed. Dan volgt een leergesprek over 

dit gedicht. (doelstellingen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). 

 Er is geen dwang in godsdienst.” Er 

wordt gesproken over de verzen die de taak 

van Mohammed als waarschuwer en verlichter 

omschrijven als zijnde geen dwang of druk te 

hanteren bij het brengen van de 

islamboodschap. (doelstelling 5). 

 Ik bezit ook: Het gedrag van Mohammed 

t.o.v. een bepaalde gebeurtenis wordt op het 

bord weergegeven. Van de leerlingen wordt 

nu gevraagd om principes te halen uit dit 

voorbeeld. Wat zouden de leerlingen gedaan 

hebben in eenzelfde omstandigheden. Zij 

vergelijken die met het gedrag van de profeet. 

(doelstelling 7). 

 

◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen 

begrensd met de hoedanigheid van Mohammed 

als mens en profeet, door de Koran als basis te 

nemen. 

! Met een wetenschappelijke benadering zal de foute en 

onvolledige kennis van de leerlingen over 

Mohammed (°a.s) onder handen genomen worden. In 

het proces van onderwijzen worden aan de leerlingen 

concrete voorbeelden gegeven over zijn zedelijk 
karakter. De aandacht wordt gevestigd op het doel 

van het zenden van de laatste profeet Mohammed, nl. 

zorgen dat de mens zichzelf, zijn omgeving, leven, 

bestaan en Allah juist leert kennen, kortom een wezen 

van zeden wordt. 

In het hoofdstuk wordt stilgestaan bij de gedragingen 

van Mohammed op plaatselijk en wereldlijk vlak, en 

hoe we hier een voorbeeld aan kunnen nemen. 

! Aanleren van de belangrijkste waarden: wetenschap, 

verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, genade, 

moed, geduld en rechtvaardigheid. 

! Aanleren van de belangrijkste vaardigheden; 

onderzoek, probleem oplossen, juist, mooi en 

invloedgeldig taalgebruik, gebruik van de 

Koranvertaling, plaats, tijd en chronologie 

opsporen, verandering en continuïteit opsporen. 
In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren 

evalueren: discussie, open vragen, expositie, 

mondelinge en schriftelijke expressie, 

prestatiegerichte en peerevaluatie. 
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Verstand en kennis in de Koran 

1. Het belang van het verstand en haar plaats in de 

religie t.o.v. verantwoordelijkheid 

2. De Koran wil dat we ons verstand gebruiken. 

3. De Koran hecht belang aan juiste kennis. 

4. De middelen voor kennisverwerving volgens de 

Koran. 

5. Kennis voorkomt fanatisme 

 

DOELSTELLINGEN 

Na dit hoofdstuk kennen/kunnen de leerlingen; 
 

1. het belang inzien van het intellect in het begrijpen 

van de godsdienst. 

2. voorbeelden geven van het feit dat de Koran belang 

hecht aan het gebruiken van het verstand. 

3. voorbeelden geven uit Koranverzen dat de Koran 

juiste kennis aanmoedigt. 

4. inzien dat volgens de Koran de openbaring, het 

verstand en de zintuigen de middelen zijn voor 

kennisverwerving. 

5. de betekenis van fanatisme en het gevaar ervan 

uitleggen 

6. inzien dat juiste kennis fanatisme voorkomt. 

 

 Godsdienst roept op tot hen met 

verstand: de hadîŝ “Hij wie geen 

verstand heeft, heeft geen 

godsdienst”, wordt op het bord 

geschreven. Er wordt hierover een 

debat gestart. (doelstelling 1). 

 Wat over het verstand gezegd 

wordt: een onderzoek wordt verricht 

in het gebruik van het verstand en 

haar functies in spreekwoorden, 

uitdrukkingen, gezegden en liederen. 

(doelstelling 1). 

 Denken jullie dan niet na? De 

vertaling van de Koranverzen die het 

belang van het verstand en het 

overdenken aangeven, worden op het 

bord geschreven/gereflecteerd. Een 

debat over de waarde van het denken 

kan gestart worden. (doelstelling 2) 

 Opgepast voor fanatisme! 

Citaten (en hadîŝ) over 

godsdienstmisbruik en fanatisme 

worden opgezocht en met elkaar 

gedeeld in de klas. (doelstelling 5 en 

6) 

 

◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen begrensd met 
: het verstand in de Koran, het gebruik van het 

verstand, de kennis en haar belang, de middelen om 

deze te verwerven. 

! Gedurende dit hoofdstuk zal benadrukt worden dat: 

- de islam niet bestaat uit droge gegevens en wuft 

(oppervlakkige gedragingen) maar net een godsdienst 

wil zijn van leven en progressie. In dit kader wordt het 

belang van het verstand en haar gebruik met de juiste 

verwervingsmiddelen onderstreept, om tot de productie 

van kennis te kunnen komen. Op deze manier zullen er 

leeractiviteiten gepland worden om de leerlingen een 

besef bij te brengen over het voor ogen houden van 

wetenschappelijke gegevens, levenslang leren en 

produceren. 

! Aanleren van de belangrijkste waarden : wetenschap, 

academische oprechtheid, verantwoordelijkheid en 

vlijtigheid. 

! Aanleren van de belangrijkste vaardigheden; kritisch 

denken, probleem oplossen, Koranvertaling 

raadplegen, verandering en continuïteit opsporen. 

In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren 

evalueren: debat, open vragen, mindmap, onderzoek- en 

werkbladen, schriftelijke en mondelinge 

uitleg/voordracht, tentoonstelling en prestatiegerichte 

evaluatie. 
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Slechte gewoonten volgens de islam 
1. Alcoholische dranken drinken 

2. Druggebruik 

3. Gokken 

4. Hoe beginnen slechte gewoonten? 

5. Hoe moeten we ons beschermen tegen 

slechte gewoonten en gedragingen? 

6. Schade berokkenen aan anderen: 

mensenrechten 

 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 

1.de slechte gewoonten die door de islam 

zijn verboden toelichten m.b.v. 

voorbeelden uit Koranverzen en hadîŝ. 

2.de schade van het gokken, alcoholische 

dranken en het druggebruik op het 

individu en de gemeenschap toelichten 

a.d.h.v. voorbeelden. 

3.voorbeelden geven uit de nabije 

omgeving, door een onderzoek te doen 

naar de schade van het roken op het 

individu en de gemeenschap. 

4.inzien hoe slechte gewoonten en 

gedragingen zich ontwikkelen. 

5.oplossingen aanbieden om de slechte 

gewoonten en gedragingen te 

ontvluchten. 

6.beseffen dat schade aan anderen het 

overtreden van mensenrechten betekent 

7. de mensenrechten waarderen. 

 

 De Koran waarschuwt: De leerkracht toont vertaalde 

Koranverzen die over de verboden gewoonten en gedragingen 

handelen.  (doelstelling 1). 

 Dit is geen grap! : M.b.v. een verzameling tekeningen, 

foto’s of krantenartikels, worden de gevolgen van de slechte 

en schadelijke gewoonten, zoals sigaret, alcoholische 

dranken, drugs en gokken, besproken. Later wordt hiervan 

een paneel gevormd. (doelstellingen 2 en 3). 

 Weten jullie hoe groot de schade van het roken is? De 

leerlingen verzamelen gegevens over de schade van de sigaret 

aan de gezondheid, gezinsbudget etc. Zij verzamelen ook 

statistieke gegevens, tekeningen en artikels die aantonen 

hoeveel mensen wel niet doodgaan aan de sigaret. Eveneens 

schrijven zij een opstel over “ de schade van de sigaret aan 

het individu en de gemeenschap” (doelstelling 3). 

 Hoe begint het? Aan de leerlingen wordt gevraagd om 

een onderzoek te doen naar de eerste sigaret en het begin van 

andere slechte gewoonten.(doelstelling 4) 

 Onze raadgevingen: De adviezen tegen de slechte 

gewoonten en gedragingen worden uitgedokterd. De besluiten 

worden opgesomd (in een lijstvorm). (doelstelling 5). 

 Mensenrechten”:een belangrijke waarde: De vraag: 

welke inhoud kan men geven aan :”wat zijn mensenrechten?”, 

wordt gesteld aan de leerlingen. Een debat wordt gehouden 

over het belang hechten van de godsdienst aan de 

mensenrechten.“(doelstelling 6 en 7). 

 Dramatiek: Een drama wordt voorbereid, waarin verteld 

wordt over de mensenrechten en dat de schade van de slechte 

gewoonten en gedragingen, niet alleen de uitvoerder, maar 

ook de anderen treft.(doelstellingen 3, 6 en 7). 

 

◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen 

begrensd met : de islam wil dat het individu zich 

onthoudt van de slechte gewoonten zoals 

alcoholische dranken , druggebruik en gokken. 

Hoe begint men met deze handelingen, hoe 

kunnen we ze voorkomen en de mensenrechten. 
! Gedurende dit hoofdstuk zal er in het bijzonder de 

slechte invloeden benadrukt worden van de sigaret 

op het individu , de gemeenschap en de economie. 

! De concrete ervaringen van de leerlingen, zal 

gedurende dit hoofdstuk, benut worden. Op de 

slechte houding en gedragingen, zal er positief, 

redelijk en kritisch benaderd worden. En er zal 

benadrukt worden dat de keuze van een individu 

niet altijd juist is. 

! Aanleren van de belangrijkste waarden : 

verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, aandacht 

aan gezondheid en respect voor rechten. 

! Aanleren van de belangrijkste vaardigheden; 

probleem oplossen, Koranvertaling raadplegen, 
contact en empathie, onderzoek, kritisch denken, 

sociale participatie. 

 Mensenrechten en burgerschap(6-17) 

 Begeleiding (5-10) 

 Gezondheid (2,3-17) 
In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren 

evalueren: discussie, open vragen, mondelinge en 

schriftelijke uitleg en voordracht, projectiewerk, 

tentoonstelling, visualisatie, onderzoek, 

werkbladen, rollenspel, anekdote, 

peerevaluatieformulier,    zelfevaluatieformulier. 
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Onze godsdienst en cultuur 
1. De cultuur en de aspecten van cultuur 

2. De invloeden van de godsdienst op cultuur 

2.1. Onze religieus geïnspireerde taal 

2.2. Onze religieus geïnspireerde gewoonten 

en gebruiken 

2.3. Onze religieus geïnspireerde muziek 

2.4. Onze religieus geïnspireerde 

architectuur 

3. De islam geeft een waarborg op vrijheid 

van geweten en godsdienst 

 

DOELSTELLINGEN 
 

Na dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 

1. bepalen wat cultuur en haar aspecten 

inhouden. 

2. inzien wat het verschil is tussen godsdienst 

en cultuur. 

3. voorbeelden geven uit de religieus 

geïnspireerde taal, gewoonten en gebruiken, 

muziek en architectuur. 

4. zorg besteden aan de culturele waarden. 

5.inzien dat het individu de behoefte heeft om 

in vrijheid eender welke godsdienst te kiezen 

en hierover haar mening te uiten. 

 

 Wat is cultuur? Met de leerlingen 

wordt gedebatteerd over het begrip cultuur. 

De aspecten van cultuur wordt bepaald. 

(doelstelling 1) 

 Welke relatie? Een leergesprek wordt 

gehouden met de leerlingen over het 

verschil tussen godsdienst en cultuur. 

(doelstelling 2) 

 Paneelverzameling: men zoekt naar 

tekst- en beeldmateriaal die religieus getint 

zijn in onze godsdienst. Deze worden 

opgehangen op het paneel. (doelstelling 3) 

 Van het verleden naar de 

toekomst…! Er wordt een uitstap 

ingericht naar een cultureel erfgoed dat 

architectonische reflecties weergeeft. 

(doelstellingen 3 en 4). 

 Wij bereiden een project voor: Er 

wordt aan de leerlingen gevraagd om een 

project voor te bereiden met de bedoeling 

na te gaan welke werken er kunnen 

uitgevoerd worden om culturele waarden 

te beschermen. (doelstelling 4) 

 

◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen begrensd met: de 

cultuur en haar aspecten, de invloed van de godsdienst op 

de aspecten van de cultuur, het belang van het begrijpen 

van de godsdienst leidt tot het begrijpen van de cultuur, 

kwezelarij 

! Gedurende dit hoofdstuk zal benadrukt worden: 

- de kennisname en studie van de islam en het daaruit 

geputte zedenbegrip, gewoonten en gebruiken ( de invloed 

voor ogen houdende van de islamitische godsdienst op 

cultuur, taal, kunst, gewoonten en gebruiken) 

- naast de ontwikkeling van het besef van het individu, de 

leerlingen de socialiteit, het maatschappijbewustzijn etc. 

doen bereiken. 

! tijdens het hoofdstuk, wordt er zoveel mogelijk profijt 

gehaald uit de concrete bronnen voor het proces leren- 

aanleren 

! Aanleren van de belangrijkste waarden: 

gevoel voor werelderfgoed, verantwoordelijkheid, 

verdraagzaamheid en wetenschap 

! Aanleren van de belangrijkste vaardigheden; 

Sociaal participatie, kritisch denken, onderzoeken, 

opsporen van de verandering en continuïteit, opsporen van 

plaats, tijd en chronologie 

Mensenrechten en burgerschap(4-19) 

In dit hoofdstuk kan men op de volgende manieren evalueren: 

discussie, open vragen, mondelinge en schriftelijke uitleg en 

voordracht, projectiewerk, tentoonstelling, onderzoek, 

werkbladen, begrippenschema, portfolio, controlelijst, 

posteractiviteit 
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