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1.  Noodzaak van de heilige boeken. 

2. God zond de Heilige boeken. 

3. Onze godsdienst verplicht ons om in de 

heilige boeken te geloven. 

4. Wij erkennen de 4 grote heilige boeken. 

5. We leren de gemeenschappelijke 

kenmerken van de heilige boeken. 

6. Ons boek de Koran 

7. Een aantal specialiteiten van de Koran 

8. Wij respecteren de heilige boeken 

 
DOELSTELLINGEN 

 

Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen 

de leerlingen; 

1. het woord “heilige boek” verklaren. 

2. uitleggen waarom er meerdere heilige 

boeken zijn. 

3. uitleggen dat de heilige boeken door 

God zijn gezonden. 

4. begrijpen dat de Islam het verplicht 

heeft om in het bestaan van de andere 

heilige boeken te geloven. 

5. de 4 grote heilige boeken erkennen. 
6. de Koran en diens specialiteiten 

erkennen. 

7. de gemeenschappelijke kenmerken 

van de heilige boeken onderzoeken en 

evalueren. 

8. de waarde van de heilige boeken 

begrijpen en respecteren. 

 

Begrippenstudie: Er wordt het woord “Heilige boek” 

geschreven. Leerlingen maken hier een brainstorm van. Al hun 

voorkennis wordt achterhaald. (1. Doelstelling). 

Waarom zijn het er meer dan één?  Er wordt aan de 

leerlingen gevraagd om de religies van hun vrienden te 

achterhalen.  Ze moeten de naam van het heilige boek, naar wie 

het is verstuurd en wie het heeft gestuurd onderzoeken. Er wordt 

een tijdslijn gemaakt. De leerlingen moeten het jaartal van het 

ontstaan van het heilige boek op de tijdslijn aanbrengen. Hierna 

wordt er een brainstorm gemaakt over het feit waarom er meer 

dan een heilige boek is. (2. en 3. Doelstelling). 

De Koran informeert ons dat; Op het bord wordt de Soera al 

Baqara, 2/285 âya geschreven. Hierover wordt er een 

onderwijsleergesprek gehouden. (4. Doelstelling). 

Onderzoeken/Leren: De leerlingen worden onderverdeeld 

in 4 groepen. Elke groep onderzoekt 1 van de 4 heilige boeken. 

De resultaten van het onderzoek worden in de klas  

gepresenteerd. Er wordt van de leerlingen gevraagd om een grote 

concept-map te maken met alle gelijkenissen en verschillen. (5. 

en 6.Doelstelling). 

Belangrijk voor mij; Er wordt aan de leerlingen gevraagd wat 

voor hun het belangrijkste is. Er wordt ook nagevraagd hoe ze 

zich zouden voelen moesten andere mensen hetgeen verwijten 

waar de leerlingen veel belang aan hechten.  Dit wordt in de klas 

besproken met alle leerlingen. (8. Doelstelling). 

Mijn vrienden vertellen; Er worden leerlingen uitgenodigd in 

de klas om hun eigen religie en wat ze voelen uit te leggen. 

(8.Doelstelling) 

Mijn heilige boek; Er wordt van de leerlingen gevraagd om 

een fotoalbum, een portret of een schilderij te maken dat hun 

heilig boek voorstelt. Het is ook de bedoeling dat ze hun 

gevoelens hierbij uiten. Deze worden in de klas voorgesteld en 

eventueel opgehangen op en prikbord. (7. Doelstelling). 

 

! Het te geven concept: Heilige boek, openbaring, Bijbel, 

Psalmen, Thora 

! De te geven waarden; geloven, respect, betrokkenheid, 

verantwoordelijkheid, wetenschap 

! De te geven vaardigheden; Onderzoek, het oplossen van 

problemen, kritisch en creatief denken, verandering en 

erkenning van continuïteit, waarde van respect en tolerantie 

Verklaringen; 
-Het doel van alle activiteiten is dat de leerlingen het woord 

“heilige boek”, het concept van andere heilige boeken, wanneer 

en door wie het heilige boek gestuurd is te leren. Door middel 

van deze activiteiten moet er gestreefd worden naar het 

respecteren van alle heilige boeken en het erkennen van de 

gemeenschappelijke kenmerken. Er kan gebruik gemaakt 

worden van deze ervaringen (activiteiten) om dit hoofdstuk op 

een zo effectief mogelijke manier te verkennen en te leren. 

(Vrienden van andere religies, buren, teksten uit de Thora en de 

Bijbel, enz. ) 

- Doelstelling 2 en Doelstelling 6 moeten samen gegeven worden. 
- Bij Doelstelling 4 moet er de nadruk gelegd worden op het feit 

dat God (Allah) alle boeken heeft gestuurd maar dat het heilige 

boek van de moslims de Koran is. 

- Bij het geven van Doelstelling 5 moet men niet te gedetailleerd te 

werk gaan. De les moet gegeven worden in het kader van een 

aantal vragen: Voor wie, wanneer, in welke taal, aan welk volk 

enz. 

Doelstelling 1 in dit hoofdstuk  wordt gekoppeld met 

Doelstelling 1 en Doelstelling 2 van het hoofdstuk geloofsboom. 

In dit hoofdstuk kunnen de mondelinge en schriftelijke 

presentaties en expressies, onderzoeken en conceptmappen, het 

kritisch denken, presentaties geëvalueerd worden met behulp 

van het evaluatieformulier. 

Er kan een prestatietaak gegeven worden aan de hand van een 

rapport dat de leerlingen moeten maken van één van de 4 heilige 

boeken. 

 

Binnenschoolse activiteiten! Buitenschoolse activiteiten! Waarschuwing ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 


Persoonlijke vaardigheden en waarde Relateren aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. Allah heeft alles op een aangepaste wijze 

geschapen 

2. Het lot en de wetten in het heelal 

2.1. Fysische Wetten 
2.2. Biologische Wetten 

2.3. Sociale Wetten 

3. Het lot en de wil van de mens 

3.1.Vrijheid en verantwoordelijkheid van de 

mens 

3.2. Menselijke inspanning: arbeid en 

voorziening 

3.3. Einde van de wereld: het lot en het leven 

4. Vertrouwen in Allah 

5. Âyatoe'l-Koersî en de vertaling ervan 

DOELSTELLINGEN 

Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen 

de leerlingen ; 
1. het begrip Lot en voorbeschikking verklaren. 
2. voorbeelden geven over het feit dat Allah 

alles heeft geschapen op een aangepaste wijze 

3. de fysische, biologische en sociale wetten in 

het heelal begrijpen. 

4. de relatie tussen het menselijk intellect en 

wil en de verantwoordelijkheid en vrijheid 

verklaren 

5. inzien dat het bewust handelen altijd wel 

vergoed zal worden. 

6.zich realiseren dat elk levend wezen een 

einde heeft. 

7. het besef hebben dat het vertrouwen op God 

geen passief afwachten is. 

8. beseffen dat er foute interpretaties aanwezig 

zijn in de gemeenschap over het lot en de 

voorbeschikking. 

9. Âyatoe'l-Koersî van buiten leren en de 

vertaling kennen. 

 

Wat stelt het voor u voor? Eerst wordt de termen lot, voorbeschikking, 

de dood, voorziening, en het leven bestudeerd en naderhand worden de 

relaties hiertussen verklaard. De leerlingen zetten deze termen in een 

conceptkaart (1, 5, 6 en 7. Doelstelling). 

Opmerking: Er wordt van de leerlingen dat ze een onderzoek en 

observatie verwezenlijken van het heelal. De vernomen kennis moeten ze 

met de klas delen (2. en 3. Doelstelling). 

Als er geen orde was in het universum: Er wordt een brainstorm 

gedaan over de vraag “Wat zou er gebeuren zonder een orde in het 

universum?” (2. Doelstelling). 

Tot waar reikt mijn kracht? De fysische, biologische en sociale 

overeenkomsten en verschillen van het universum en de menselijke positie 

er tegenover worden met de leerlingen besproken. (3. Doelstelling). 

Het verschil van de mens: “De leerlingen krijgen de vraag “Wat zijn de 

kenmerken die het verschil maken tussen de mens en andere wezens?”. Ze 

moeten hier een schema van maken. Er wordt een klassikaal gesprek over 

gehouden  (4. Doelstelling). 

Laten we ook eens een kijkje nemen in de Koran: De leerkracht legt 

een vertaling van een vers uit de koran voor i.v.m. het menselijk intellect, 

de wil, vrijheid en verantwoordelijkheid.   (4. Doelstelling). 

Je oogst wat je zaait: Er wordt gesproken over de vers “De mens wordt 

enkel beloond voor het geen dat hij doet” (Soera an-Nadjm, âya 39) (5. 

Doelstelling). 
Heb je ooit gehoord over een wezen dat eeuwig leeft? Er wordt van de 

leerlingen gevraagd om een studie te doen over sommige levende wezens. 

Deze gegevens worden in de klas voorgelegd en er wordt een overzicht 

gemaakt van verschillende wezens.  (6. Doelstelling). 

Laten we het juist verstaan: Er wordt een gesprek gevoerd over hoe de 

samenleving omgaat met het begrip “vertrouwen” (7.Doelstelling). 

□ Het lot? Er wordt een studie gedaan over uitdrukkingen, spreekwoorden 

en songteksten. Deze verklaringen worden besproken in het kader van het 

lot (8. Doelstelling). 

Ik zou: Er wordt een verhaal vertelt over een persoon die bij alles een 

passieve houding heeft en alles passief afwacht. Er wordt van de leerling 

gevraagd om empathisch te denken en een tekst te maken over wat zij 

zouden doen. (8. Doelstelling). 

Kerngedachte: Onderwijsleergesprek over de vertaling van  Âyatoe'l- 

Koersî (9. Doelstelling). 

 

◙ Dit hoofdstuk houdt in: 
God (Allah) heeft alles gemaakt volgens een mate, 

het universum, de wetten, de menselijke wil, de 

verantwoordelijkheid en vertrouwen van het 

mens-zijn. 

! Tijdens dit hoofdstuk gaat er zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt worden van kritisch en reflectief 

gedrag! Er gaat een rationele en kritische 

benadering gehanteerd worden over het feit dat de 

mens niet onafhankelijk is van het universum. . Er 

gaat gebruik gemaakt worden van de concrete 

ervaringen van de leerlingen. 

! Ö In het bijzonder gaat er de verantwoordelijkheid 

over het verkeerd interpreteren van de term “Lot” 

van groot belang zijn. Het is de bedoeling dat de 

leerlingen ervan bewust zijn dat het fout 

interpreteren een zeer belangrijk aspect is en dat 

het dus een grove fout is! 

! De te geven waarde: Verantwoordelijkheid, 

wetenschap, esthetiek, ijverigheid, vertrouwen en 

onafhankelijkheid. 

! De te geven vaardigheden; kritisch denken, het 

gebruik van de vertaling van de Koran, het 

correct, mooi en effectief gebruik van het 

Nederlands, het bewust zijn van veranderingen en 

continuïteit, onderzoek en het oplossen van 

problemen.  . 

Doelstelling 2 en 3 van dit hoofdstuk wordt 

gerelateerd aan hoofdstukken ....... . 

Speciaal onderwijs (5-1) 

Begeleiding (4-15) 

In dit hoofdstuk kan er geëvalueerd worden op 

basis van: open vragen, discussie, woordenkennis, 

observatie, mondelinge en schriftelijke expressie, 

onderzoeks- en werkbladen, conceptkaart, 

anekdote, postervoorbereiding, presentatie en 

zelf-evaluatie. 

Binnenschoolse activiteiten! Buitenschoolse activiteiten! Waarschuwing ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 
Persoonlijke vaardigheden en waarde Relateren aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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I. Gebedshuizen en het gezamenlijke 

gebed 

1. Onze gebedsplaatsen 

2. Moskee ambtenaren 
3. Ik leer de gebedsplaatsen van andere 

religies kennen. 

4. Het gezamenlijke gebed 

5. Het vrijdaggebed 
6. De andere gezamenlijke gebeden 

7. De voordelen van het gebed voor ons 

 

 
DOELSTELLINGEN 

 

Aan het eind van dit hoofdstuk 

kennen/kunnen de leerlingen: 

 

1. inzien dat de moskee een 

gebedsplaats is voor de moslims. 

2. het belang van de moskee voor 

moslims. 

3. de moskee ambtenaren. 

4. de aanbiddingplaatsen van hun 

vrienden. 

5. bidden met de gemeenschap. 

6. het vrijdaggebed uitvoeren. 

7. de voordelen van het gebed 

uitleggen. 

 
We brengen een bezoek aan de moskee: Studenten worden in 

groepen verdeeld. Er wordt een moskee observatieformulier 

opgesteld. Elke groep brengt een bezoek aan een moskee. 

Studenten vragen om tijdens het bezoek hun opmerkingen te 

rapporteren en een presentatie voor te bereiden. Groepen vragen, 

om tijdens het bezoek notities te nemen over wat de moslims in de 

moskee doen, (van begin tot het einde van het gebed), een 

interview met de religie ambtenaar, vragen om de delen van de 

moskee te bestuderen. . Voorbereide presentaties worden gedeeld 

in de klas,  van gezamenlijke  rapporten een enkel rapport maken 

en vragen om het in de klas te presenteren.(1-3. Doelstelling) 

Wat als dat niet was geweest? Met de studenten brainstormen 

over, wat als de moslims geen gebedshuizen hadden (2. 

Doelstelling) 

/Concept werk: Studenten vragen om de concepten als moskee 

en de moskee gemeenschap, religieuze ambtenaar, enz.. te 

onderzoeken en dit met eigen woorden in de klas uit te leggen. 

(Doelstelling 1. 2. en 3) 

We tekenen een moskee:  een tekening maken van de binnen  en 

buitenkant van de moskee, de elementen van de moskee, de 

functies en wat ze in de moskee doen,  wordt met tekeningen 

tentoongesteld.. (Doelstelling1-3) 

/Interview:  Maak twee groepen in de klas. Een groep gaat 

naar de kerk en de ander naar de synagoge, en interview de 

ambtenaar over de plaatsen van aanbidding. Voor het interview 

wordt er een formulier gemaakt. Interviews worden gerapporteerd 

en gepresenteerd in de klas. Later wordt aan de studenten gevraagd 

om een concept kaart te tonen, over wat moskee, kerk, en 

synagoge is, en wat de  overeenkomsten en verschillen in het 

gedrag van mensen zijn.  (4. Doelstelling) 

 

! De eerst gegeven concepten:  Moskeeën, religie 

ambtenaar, aanbidding, gebed, gemeenschap, de plaats 

van aanbidding. 

De eerst gegeven waarden:  respect, solidariteit, 

samenwerking, socialiteit. 

De eerst gegeven vaardigheden : Zelfexpressie, 

onderzoek, communicatie en inlevingsvermogen, sociale 

participatie, respect voor diversiteit. 

Verklaringen: 

- In deze hoofdstuk, te beginnen met de moskee, 

gewezen op het belang van de plaats van aanbidding, 

en de plaats van aanbidding in de religie. 

-Om de Doelstellingen in deze hoofdstuk te kunnen 

realiseren, moet men de voorkeur geven aan uitstap- 

observatie methode. Voor bezoeken en interviews moet 

men eerst toestemming vragen aan de instanties. De 

observatie- en interview formulieren moeten op 

voorhand in de klas samen met de leerkracht 

voorbereid worden. 

-Onderscheid tussen moskee en masdjid benadrukken, 

gelijkenissen en verschillen worden uitgelegd. 

-Studenten moeten de relatie tussen moskee en 

aanbidding kennen. 

- Activiteiten organiseren zodat de studenten gevoel 

kunnen ontwikkelen voor de gebedshuizen van andere 

religies. 

In dit hoofdstuk :  mondelinge en schriftelijke 

presentaties,  open vragen, concept map, visualisatie, 

interview, beoordeling kan gemaakt worden, met 

behulp van het interview vorm. “interviews ” deze 

activiteit kan als prestatie huiswerk gegeven worden. 

 

Binnenschoolse activiteiten! Buitenschoolse activiteiten! Waarschuwing ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige 

lessen 

Persoonlijke vaardigheden en waarde Relateren aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. De behoeften bij delen en bijstand van de mens. 

2. De aandacht die de Islam geeft aan delen en bijstand. 

3. Zakât als hulp voor het gebed bij hulpverlening en delen. 

3.1. Wat is zakât? 

3.2.Wie geeft zakât? 

3.3. et wat kan je zakât geven? 

3.4. Aan wie en hoe moeten we zakât geven? 

4. Sociale Solidariteit gebed als een goed doel. 

5. Zorgen dat we aalmoezen en zakât kunnen geven. 

6. Onze hulp organisaties. 

7. Wat is de haddj, en waarom doen ze het? 

8. Concepten over de haddj en °oemra 

9. Effect op het menselijk gedrag van de bedevaart. 

10.Wat is offer en waarom het offeren? 

DOELSTELLINGEN 

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen de studenten; 

1. het belang van delen en bijstand begrijpen bij individu en maatschappij. 

2. de aandacht die de Islam geeft aan delen en hulpverlening begrijpen. 

3. uitleggen wat het delen en ondersteunen inhouden op het gebied van de 

eredienst, aalmoezen en liefdadigheid. 

4. de bijdragen onderzoeken van zakât en liefdadigheid bij individu en 

maatschappij. 

5. inzien dat de islam mensen motiveert om zich economisch te 

ontwikkelen 

zodat ze aan zakât en  liefdadigheid kunnen doen. 
6. hun gevoelens delen bij het helpen van anderen. 

7. informatie opzoeken over sociale hulporganisaties en hun functies. 

8. begrijpen dat de betekenis van de haddj en °oemra en concepten in 

verband  zijn met de ruimte. 

9. uitleggen hoe en waarom de verering van de haddj wordt gedaan. 

10. de effecten kennen van de haddj op mens en maatschappij. 
11. zich bewust zijn  hoe de haddj en °oemra een bijdrage leveren bij 

communicatie en interactie tussen moslims. 

12. het belang van de betekenis van offeraanbidding verklaren op vlak van 

sociale solidariteit en steun. 

 

De enquête wordt voorbereid: Enquête wordt voorbereid 

die te maken heeft met het belang van delen en bijstand voor 

mensen, en  de verkregen data en sociale aspecten worden 

geëvalueerd.  (1. Doelstelling). 

 Islam steunt het delen en de solidariteit: studenten 

vragen om een onderzoek te doen over het aandacht die de 

Islam geeft aan delen en solidariteit,  beginselen te vinden en in 

de klas te tonen. (2. Doelstelling). 

 We definiëren: met de studenten aan woordenboek werk 

doen over, aalmoezen, liefdadigheid, bedevaart, °oemra, het 

offer, enz. (Doelstellingen 3 en 8). 

 Wie geeft hoe?: Er wordt een schema gemaakt over wie 

zakât kan geven en aan wie zakât kan gegeven worden. 

(3. Doelstelling). 
Waarom moeten we zakât geven? Met de studenten praten 

over het belang van zakât en liefdadigheid. (4. Doelstelling). 

Zakât, een brug die geslagen is tussen arm en rijk: Met 

de studenten brainstormen, hoe dat islam mensen aanmoedigt, 

om door  wettelijke manieren rijk te worden, zodat de individu 

in staat is om zakât te geven. (5. Doelstelling). 

Alleen God is niet in nood: Studenten vragen om een 

verhaal te schrijven over het belang van solidariteit, en dit te 

delen met klasgenoten. (6. Doelstelling). 

We doen een uitstap: Een uitstap organiseren bij een van de 

sociale hulp organisatie. Na de uitstap, vragen naar de meningen 

en gedachten van de studenten, die te maken hebben met de 

maatschappelijke functies van deze organisaties. (7. 

Doelstelling). 

Reis naar Ka°ba: Door gebruik te maken van 

beeldmaterialen en Cd’s, worden de bedevaartsoorden getoond. 

De religieuze en historische betekenis van deze oorden worden 

besproken. (8. Doelstelling). 

We interviewen: Studenten vragen om een persoon te 

interviewen die naar de Hadj is geweest. 

De interviews worden in de klas gedeeld. (Doelstellingen 8 en 

9) 

 

◙In deze hoofdstuk zijn de 

onderwerpen: Betekenis van zakât, 

aan wie, met wat en hoe geven, 

liefdadigheid, hulp organisaties, 

betekenis van haddj en offer 

aanbidding, individuele en 

maatschappelijke bijdrage die 

beperkt zal worden tot Profeet 

Abraham en het offer. 

! Tijdens het hoofdstuk  wordt het 
niveaus van bereidheid van studenten 

overwogen en gebruik gemaakt van 

hun gevoelens en ervaringen. Dat het 

fenomeen van aanbidding, nadruk 

zal leggen op de gemeenschappelijke 

dimensies van het religie. 

!Eerst gegeven waarden; solidariteit 

en bijstand, vriendschap en 

broederschap, liefde en respect, ijver, 

verantwoordelijkheid, vrijgevigheid 

en delen. 

! Eerst gegeven vaardigheden; 

maatschappelijke participatie, het 

gebruik maken van de heilige Koran, 

communicatie en empathie, het 

oplossen van problemen, onderzoek, 

ruimte, tijd en chronologie detectie 

In dit hoofdstuk: discussie, open 

vragen, woordenschat studeren, 

schriftelijke en mondelinge 

presentaties, weergave en 

visualisatie, werkbladen, observatie 

formulieren, interview vorm, poster. 

Voorbereiding en beoordeling 

kunnen worden gemaakt met behulp 

van het begrip kaart. 

 

Binnen-schoolse activiteiten! Buitenschoolse activiteiten! Waarschuwing ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 


Persoonlijke vaardigheden en waarde Relateren aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 
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1. Mohammed (vzmh) waardeerde iedereen 
2. Mohammed (vzmh) was een betrouwbare mens 

3. Mohammed (vzmh) was verdraagzaam 

4. Mohammed (vzmh) hechtte belang aan kennis 

5. Mohammed (vzmh) deed alles met overleg 

6. Mohammed (vzmh) was barmhartig en vergevend 

7. Mohammed (vzmh) hield van werken en meehelpen 

8. Mohammed (vzmh) was geduldig en moedig 

9. Mohammed (vzmh) benutte zijn tijd goed 

10. Mohammed (vzmh) beoogde rechtvaardigheid 

11. Mohammed (vzmh) hield van de natuur en dieren 
 

 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van de thema kunnen de leerlingen; 

1. voorbeelden van goed gedrag geven uit het leven van 

Mohammed (vzmh). 

2. het maatschappelijk belang van het voorbeeldgedrag van 

de Profeet (vzmh) vatten. 

3. uit de houding van de Profeet (vzmh) gevolgen trekken 

over zijn voorbeeldgedrag. 

4. aantonen dat Mohammed (vzmh) met zijn wijze woorden 

de mensen naar het goede en het juiste stuurde. 

5. voorbeelden aanhalen over het milieuvriendelijk gedrag 

van Mohammed (vzmh) en zich daardoor bewust worden 

over de bescherming van de natuur en dieren. 

 

Een mooi voorbeeld: De leerkracht 

schrijft/projecteert de betekenis van het 

volgende vers op het bord: “O gelovigen, er 

zijn uitstekende voorbeelden voor jullie uit 

zijn leven... (Al Ahzâb 21) en samen wordt 

een lijst gemaakt van de voorbeeldige 

houdingen  van Mohammed (vzmh) 

(doelstelling 1). 

Op zoek naar voorbeelden: De leerlingen 

gaan op zoek naar voorbeelden                  

over het gedrag van Mohammed (vzmh) zoals 

zijn verdraagzaamheid, nakomen van beloftes 

etc. De leerlingen maken een presentatie en 

deze wordt samen besproken.(doelstelling 2). 

Hoever sta ik? De leerlingen maken een 

studie over de mate waarin zij de morele 

eigenschappen van Mohammed (vzmh) 

bezitten in hun eigen leven. (doelstelling 3). 

Wijze woorden: Onder begeleiding van 

de leerkracht wordt een keuze gemaakt van 

de wijze woorden van Mohammed (vzmh) 

waaruit men vervolgens principes afleidt. 

(doelstelling 4). 

Plant een boom: De hoofdgedachte van 

de onderstaande overlevering van 

Mohammed (vzmh) wordt besproken: “Dat 

degene met een kiemplant bij de hand deze 

plant, zelfs als het Laatste Uur zou 

aanbreken.” 

 

◙ Dit thema wordt beperkt tot de volgende voorbeeldige 

houdingen van Mohammed (vzmh): zijn waardering 

van mensen, beloftes nagaan, zijn verdraagzaamheid, 

zijn belangstelling aan kennis, met overleg te werk 

gaan, liefdevol en vergevend zijn, rechtvaardigheid 

beogen, de tijd goed benutten, zijn werkzaamheid en 

behulpzaamheid, zijn milieuvriendelijkheid en zijn 

betrouwbaarheid. 

! Het voorbeeldgedrag van Mohammed (vzmh) moet 

aangehaald worden in de vorm van casestudies 

waaruit waarden en normen afgeleid kunnen worden. 

Deze worden gerelateerd aan concrete ervaringen en 

het leven van de leerlingen. 

! De voornaamste waarden; beloftes nagaan, 

verdraagzaamheid, rationalisme, solidariteit, 

werkzaamheid, kunstzinnigheid, 

milieuvriendelijkheid, dierenliefde 

! De voornaamste vaardigheden: onderzoek, 

maatschappelijke betrokkenheid, communicatie en 

empathie, , effectief en schoon taalgebruik , erkenning 

van verandering en continuïteit 

 dt gerelateerd met het thema ...... 

Evaluatie kan gedaan worden aan de hand van 

discussie, open vragen, mondeling en schriftelijk 

presenteren, werkbladen, zelfevaluatieformulieren en 

controlelijsten. 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Opmerking ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relatie met andere lessen Persoonlijke 

vaardigheden en waarden Linken aan doelstellingen Meting en evaluatie 
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1. Religie en Opvatting van religie 
2. Redenen van verschillende interpretaties van 

religie 

2.1. Menselijke element 

2.2. Maatschappelijke verandering 

3. Interpretatievormen in het islamitisch denken 

3.1. Godsdienstige interpretaties 

3.2. Rechtsprakelijke interpretaties 
3.3. Mystieke interpretaties 

4. Waarom zijn verschillen in de opvatting van 

religie een verrijking? 

5. Er bestaat geen dwang in religie 

 

Doelstellingen 
 

Op het einde van dit thema kunnen leerlingen; 

1. het verschil uitmaken tussen religie en 

opvattingen van religie. 

2. de verschillende interpretaties van religie 

opmerken. 

3. de interpretatievormen in het islamitisch 

denken opsommen. 

4. uitleggen waarom verschillen in de interpretatie 

van religie een verrijking zijn. 

5. inzien dat verschillen in de interpretatie van 

religie enkel mogelijk is met kennis. 

6. aan de hand van verzen en overleveringen 

uitleggen dat er geen dwang bestaat in religie. 

 Bepalen van begrippen: De 

leerlingen krijgen een opdracht met 

een verklarend woordenboek over 

‘religie’ en ‘opvatting van religie’. 

(doelstelling 1) 

 Waarom denken wij anders? 

Laat de leerlingen een debat voeren 

over het onderwerp ‘Waarom 

interpreteren wij onderwerpen 

anders?”. Vertrekkend vanuit deze 

discussie worden de redenen van het 

verschil in interpretatie van religie 

getoond in het kader van oorzaak- 

gevolgrelatie.(doelstelling 2) 

 Wij onderzoeken: De leerlingen 

worden verdeeld in 3 groepen. Ieder 

groep doet een klein onderzoek over 

godsdienstige, rechtsprakelijke en 

mystieke interpretaties en deze 

worden in de klas gepresenteerd. 

(doelstelling 3) 

 Diversiteit is een verrijking: Er 

wordt samen gewerkt aan een 

toneelstuk over de verrijking van 

diversiteit. (doelstelling 4). 

 Er bestaat geen dwang in 

religie: Het vers in kwestie en 

voorbeelden over dit onderwerp uit 

het leven van Mohammed (vzmh) 

worden besproken.(doelstellingen 5 

en 6) 

 

◙ De onderwerpen van dit thema zijn beperkt tot de volgende: 

begrippen religie en opvatting van religie, redenen van de 

interpretatieverschillen van religie, de interpretatievormen in 

het islamitisch denken zoals de godsdienstige, rechtsprakelijke 

en mystieke en er bestaat geen dwang in religie. De 

interpretatieverschillen worden in hoofdlijnen besproken 

zonder details te vermelden en op conceptueel niveau. 

! Het thema moet bij de leerlingen bijdragen tot het vormen van 

verdraagzaamheid en de universele vredescultuur van de 

religie alsook het bewustzijn en vaardigheden van een 

tolerante, onderzoekende en kritische individu. 

! Er wordt benadrukt dat de strekkingen (madzâhib) geen 

discriminatie maar een saamhorigheid en eenheid vormende 

verrijking zijn die naargelang de tijd en omstandigheden de 

vormen om religie te begrijpen aantonen en dat in deze zin de 

verschillen in religieuze opvattingen en praktijken een rijkdom 

zijn. 

! De voornaamste waarden; bewustzijn van historisch erfgoed, 

tolerantie, onafhankelijkheid, respect, rationalisme, vrede en 

vertrouwen. 

! De voornaamste vaardigheden; kritisch denken, 

probleemoplossend denken, maatschappelijke participatie, 

erkenning van ruimte, tijd en chronologie, gebruik van de 

vertaling van de Koran, onderzoeken. 


thema.... 

Evaluatie kan gedaan worden aan de hand van discussies, 

open vragen, werken met verklarende woordenboeken, 

mindmaps, mondeling en schriftelijk presenteren, werkbladen, 

observatieformulieren en gedragschalen. 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Opmerking ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relatie met andere lessen Persoonlijke 
vaardigheden en waarden Linken aan doelstellingen Meting en evaluatie 
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1. Hoe zorgt godsdienst dat ik een mooi karakter heb? 

2. Enkele verheven karaktereigenschappen in islam: 

2.1. Oprechtheid 
2.2. Materiële hulp bieden / Liefdadigheid (infâq) 

2.3.Beschermen van wat je toevertrouwd werd 

2.4. Rechtvaardigheid 

2.5. Broederschap 
2.6. Verdraagzaamheid en vergeving 

2.7. Bescheidenheid 

2.8. Beloftes nakomen 

2.9. Fatsoen/ Beschaafd zijn/Welgemanierd zijn 
2.10. Mensen goed behandelen en lief spreken 

2.11. Verkwisting vermijden 
 

DOELSTELLINGEN 

Aan het einde van dit thema kunnen de leerlingen; 

1. inzien wat de rol van religie is in de zedelijkheid van 

het individu. 

2. voorbeelden van verheven karaktereigenschappen in 

de islam vinden uit de Koran en het leven van 

Mohammed (vzmh) 

3. het belang van zedelijkheid in het individuele en 

maatschappelijke leven begrijpen. 

4. zich schikken om deze morele houdingen aan te 

nemen. 

5. oplossingen tegen onethisch gedrag voorstellen. 

 
Zijn karakter was de Koran: Vertrekkend 

van de volgende hadîŝ overgeleverd door 

°Â’isja (r.°anhâ): “Zijn karakter was de 

moraal van de Koran” wordt een gesprek 

gevoerd over wat de ‘moraal van de Koran’ 

betekent. De resultaten komen op het bord. 

(doelstellingen 1 en 2). 

Religie is moraliteit: De leerkracht 

presenteert verzen uit de Koran over morele 

houding en gedrag. (doelstelling 1). 

“Ik ben gezonden om de moraliteit te 

vervolledigen.” : De leerlingen gaan op zoek 

naar voorbeelden van zedelijk gedrag uit het 

leven van Mohammed (vzmh) en toetsen dit 

aan de verzen over het onderwerp in kwestie. 

Daaruit vertrekkend wordt een mindmap 

opgesteld over de verheven 

karaktereigenschappen in 

islam.(doelstellingen 2 en 4) 

Cultuur en ethiek: De leerlingen gaan op 

zoek naar gezegden, spreekwoorden en 

liedjes over goed gedrag. Deze worden in de 

klas meegedeeld.  (doelstellingen 1 en 2) 

Wij gaan op zoek naar oplossingen: De 

leerlingen bepalen hun eigen negatieve 

karaktereigenschappen en doen zelf 

suggesties om deze te verbeteren. 

(doelstelling 5) 

 

◙ Dit thema is beperkt tot de volgende onderwerpen: 

oprechtheid, infâq, beschermen van wat toevertrouwd 

werd (betrouwbaarheid), rechtvaardigheid, 

broederschap, verdraagzaamheid en vergeving, 

bescheidenheid, beloftes nakomen, fatsoen, mensen 

goed behandelen en lief spreken en verspilling 

vermijden. 

! Terwijl de leerlingen tijdens het thema de affectieve 

doelstellingen bereiken worden concrete voorbeelden 

uit koranverzen gehaald. 

! De voornaamste waarden: oprechtheid, infâq, 

beschermen van wat toevertrouwd werd, 

rechtvaardigheid, broederschap, verdraagzaamheid en 

vergeving, bescheidenheid, beloftes nagaan, fatsoen, 

verantwoordelijkheid en niet verkwisten. 

! De voornaamste vaardigheden: vertaling van de Koran 

kunnen gebruiken, probleem oplossen, communicatie 

en empathie, schoon en effectief taalgebruik, 

maatschappelijke betrokkenheid, onderzoeken, vatten 

van ruimte, tijd en chronologie. 

De tweede doelstelling van dit thema wordt gelinkt 

aan de tweede en derde doelstellingen van het thema 

“Voorbeelden van goed gedrag uit het leven van 

Mohammed (vzmh)”. 

Men kan beoordelen aan de hand van discussies, open 

vragen, debatten, demonstraties, mindmaps, mondeling 

en schriftelijk presenteren, werkbladen, peer- en 

zelfevaluaties. 

 

 

Klas-schoolactiviteit Buitenschoolse activiteit ! Opmerking ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relatie met andere lessen Persoonlijke 

vaardigheden en waarden Linken aan doelstellingen Meting en evaluatie 
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1. Waarom is religie een universele waarheid? 

2. Waarom zijn er meerdere religies? 

3. Kennismaking met de grote hedendaagse religies 
3.1. Hindoeïsme en boeddhisme 

3.2. Jodendom 

3.3. Christendom 
3.4. İslam 

4. Universele tips van de religies en de Islam 
4.1. Eerlijkheid 

4.2. Schoonheid 

4.3. Vriendelijkheid en welwillendheid 

4.4. Respect voor ouderen, liefde voor jongeren 

4.5. Goed gedrag tegen dieren 

4.6. Milieuvriendelijkheid 

4.7. Het vermijden van schadelijke gewoonten 

4.8. Anderen niet kwetsen 

4.8.1. Niet doden 

4.8.2. Niet stelen 
4.8.3. Geen valse getuigenis doen 

5. Wees tolerant tegenover andere overtuigingen 

 

DOELSTELLINGEN 

 
Aan het einde van dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 

1. de betekenis van universaliteit en de universele waarden 

begrijpen. 

2. zich realiseren dat religie een universeel fenomeen is. 

3. de redenen voor het ontstaan van verschillende godsdiensten 

bespreken. 

4. de fundamentele kenmerken van het leven in de grote 

hedendaagse godsdiensten erkennen. 

5. de plaats van de Islam onder de grote religies begrijpen. 
6. door voorbeelden te geven van de religies en de Islam, de 

universele advies en het belang ervan voor de mensheid 

beseffen. 

7. tolerant zijn ten opzichte van verschillende religies en 

overtuigingen. 

8. gevoelig zijn over hun activiteiten wat betreft de exploitatie 

van de religieuze gevoelens. 

 

Universaliteit en universele waarden: Het werken rond 

woordenbegrippen omtrent globale en universele waarden (1. 

Doelstelling) 

Altijd aanwezig: Er worden hedendaagse religies bepaald en 

een chronologische volgorde gemaakt van hun ontstaansdata. 

Daarna word er een debat gecreëerd over de kwestie “Waarom is 

religie in alle samenlevingen in de geschiedenis aanwezig 

geweest?” (2. Doelstelling) 

Oorzaak-gevolgrelatie creëren: Er wordt aan de hand van 

“oorzaak-gevolg” een studie gedaan over de redenen van 

ontstaan van verschillende religies. Deze worden opgenomen in 

een lijst. (3. Doelstelling) 

Waar zijn de verschillen en overeenkomsten: Er worden 

hedendaagse religies geconstateerd, deze religies worden 

onderverdeeld in de groepen die in de klas zijn gemaakt. Er moet 

rekening gehouden worden met de onstaansdata, de profeet, het 

boek, de basisbeginselen van het geloof, aanbiddingsvormen 

enz., De leerlingen moeten deze aspecten ook importeren in een 

forum en dit forum invullen naargelang hun onderzoek.. Er  

wordt een schema gemaakt van alle gevonden informatie van de 

leerlingen. Hierna wordt er gevraagd om de overeenkomsten en 

verschillen tussen deze religies te identificeren. (4. Doelstelling) 

Er wordt een klassikale presentatie gemaakt aan de hand van 

studies die gebaseerd zijn op sommige denkers en historici en 

hun gedachten en visie op de islam. (5. Doelstelling) 

Voorbeelden vinden: De klas wordt in groepen verdeeld. Er 

wordt van elke groep gevraagd om een set van preken 

(universele advies) over hun gekozen religie voor te bereiden en 

te presenteren. Er wordt een klassikale gesprek gehouden. (6. 

Doelstelling) 

Samenlevingscultuur: “Tolerantie”: Er worden voorbeelden 

aangehaald uit het leven van de profeet Mohammed (vzmh) en 

uit onze cultuur om het belang en manieren van samenleving na 

te drukken. Deze worden ook besproken. (7. Doelstelling). 

Is het correct om de religieuze gevoelens te exploiteren? Er 

wordt een gesprek gevoerd omtrent de negatieve gevolgen van 

het exploiteren van de religieuze gevoelens van een andere 

persoon. (8. Doelstelling). 

◙ In dit hoofdstuk worden de onderwerpen beperkt tot 
-de universele adviezen van de Islam, Christendom, 

Jodendom, Hindoeïsme en Boeddhisme. & 

-andere religies die een impact hebben in onze cultuur. 

! Tijdens de hoofdstuk zal er de nadruk gelegd worden 

op de werkelijkheid van de universele religies. Naast 

het respecteren en tolereren van de eigen religie, 

gewoonte en traditie gaat men extra werk maken 

voor het streven en reguleren van respect en 

tolerantie naar andere godsdienstnaties, hun 

gewoonten en tradities toe. Er gaat ook gewezen 

worden naar de gemeenschappelijke doelstellingen 

en gestreefd worden naar het realiseren van deze 

doelstellingen in het eigen leven.. 

!Rekening houdend met de algemene waarde van de 

godsdiensten zal er afstand genomen worden van 

bijgeloof en vooroordelen en extra belang gehecht 

worden aan wetenschap en objectiviteit. 

!De te geven waarde; nauwkeurigheid, netheid, 

hulpvaardigheid, liefde, respect, 

milieuvriendelijkheid, mooie woorden, goed gedrag 

en tolerantie. 

! De te geven vaardigheden; communicatie en 

empathie, kritisch denken, onderzoek, 

maatschappelijke participatie, de perceptie van 

verandering en continuïteit, het gebruik van de 

vertaling van de Heilige Koran. 

! De leerlingen worden voorzien van 

verdraagzaamheid en begrip tegen mensen die het 

geloof verwijten. Er wordt een bewustzijn gecreëerd 

bij de leerlingen. 

Dit hoofdstuk kan geëvalueerd worden door; 

discussies, open vragen, werken met een 

woordenboek, groepswerk, mondelinge en 

schriftelijke presentaties, onderzoek en 

werkdocumenten, peerevaluatieformulieren, 

observatieformulieren, portfolio en gedrag. 

 

Binnen-schoolse activiteiten! Buitenschoolse activiteiten! Waarschuwing ◙ Beperkingen Verbanden leggen in de les Relateren aan de overige lessen 
Persoonlijke vaardigheden en waarde Relateren aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 


