
Leerdomein:  GELOOFSLEER Het tweede jaar van de tweede graad - 1 
Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Bewijzen over Uniciteit van Allah (s.w.t) 
2. Allah is de Schepper van het Universum 

3. Allah is de Levensgevende 

4. Allah is de Alziende 
5. Relatie tussen Allah en de mens 

5.1. Smeekbeden 

5.2. Aanbidding 

5.3. Vergiffenis 

5.4. Het lezen van de Koran 

6. Islamitische geloofsleer 

6.1. Geloof in Allah 

6.2. Geloof in Engelen 

6.3. Geloof in Boeken 
6.4. Geloof in Profeten 

6.5. Geloof in Voorbeschikking 

6.6. Geloof in Hiernamaals 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 
1. voorbeelden geven die de uniciteit van Allah bewijzen. 

2. opmerken dat Allah de Schepper is van het universum. 

3. begrijpen dat Allah de mensen beschermt. 

4. inzien dat de relatie tussen Allah en de mens sterker wordt dankzij de 

smeekbeden en de aanbidding. 

5. zich ervan bewust zijn dat ze door het reciteren van de Koran en door 

vergiffenis te vragen hun innerlijke wereld naar Allah kunnen openen. 

6. de manieren observeren waarmee de mensen in hun omgeving contact 

leggen met Allah. 

7. uitleggen door welke wegen ze met Allah communiceren. 

8. het belang uitleggen van de aanbidding bij de communicatie met Allah. 

9. de basisgeloofspunten opsommen van de Islam. 

10. de positie en het belang nagaan van de basisgeloofspunten in hun 

eigen leven. 

 

Alles vertelt over Hem: De leerlingen 

werken rond de voorbeelden die de uniciteit 

van Allah bewijzen. De voorbeelden worden 

gepresenteerd. (Realisatie doelstelling 1). 

Allah bestaat en is 1:We lezen soera al- 

An°âm, zinnen 74 t.e.m. 81. (Realisatie 

doelstelling 1). 

Hij is de Schepper van het universum: 

De leerlingen kijken naar een documentaire 

i.v.m. de ontstaansgeschiedenis van de 

mensheid en de harmonie in het heelal. Er 

volgt een nabespreking. (Realisatie 

doelstelling 2). 

Directe communicatie: De leerlingen 

brengen visuele materialen mee naar de klas 

die de manieren illustreren van de 

communicatie met Allah. De groep praat over 

deze middelen. (Realisatie doelstelling 6,7 en 

8). 

De positie van de geloofspunten in onze 

leven: De leerlingen maken een 

begrippenatlas over de 6 verschillende 

geloofspunten. De leerlingen praten en 

discussiëren over de onderlinge relatie en de 

invulling van deze punten in ons 

dagdagelijkse leven. (Realisatie doelstelling 9 

en 10). 

 

We maken een verband tussen dit 

hoofdstuk en het hoofdstuk ‘Mens en 

Godsdienst’. 

 

!   Basiswaarden: liefde, respect en 

vertrouwelijkheid. 

 

! Basisvaardigheden: 

onderzoeken, een beslissing 

nemen, communicatie en 

sensibiliteit. 

 

!  In dit hoofdstuk leggen we de 
nadruk op het feit dat je direct met 

Allah kan communiceren door 

smeekbeden, aanbidding, vergiffenis 

vragen en het reciteren van de Koran. 

 
Evaluatiemethoden die van 

toepassing kunnen zijn bij dit 

hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 
- invultoetsen 

- observatieformulier 

- zelfevaluatieformulier 

- projectevaluatieformulier 

- schriftelijke rapportage 

 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 



Leerdomein:  DE AANBIDDING Het tweede jaar van de tweede graad -2 
Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Verband tussen îmân en °ibâda 
2. Belangrijke vormen van °ibâda 

2.1. Het gebed 

2.2. De vasten 

2.3. De armenbelasting 

2.4. De bedevaart 

2.5. Het offer 
3. Oprechte handelingen 

4. Fundamentele aspecten bij °ibâda 

4.1. Intentie 

4.2. Oprechtheid 

4.3. Bescheidenheid 

4.4. Eenvoudigheid 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 
1. het verband opmerken tussen îmân en °ibâda. 
2. de soorten aanbiddingen opsommen en de basiskenmerken 

en het uitvoeren ervan uitleggen. 

3. het belang inzien van het gebed. 

4. het individuele en het maatschappelijk belang van de 

armenbelasting en van het offer. 

5. inzien dat de volgende handelingen ook een aanbidding 

kunnen zijn: goede daden verrichten, goede 

karaktereigenschappen bezitten, werken. 

6. voorbeelden geven over de fundamentele aspecten bij een 

aanbidding. 

7. respect opbrengen voor het recht op het praktiseren van een 

aanbidding. 

 

 

Een voorstelling maken van de 

aanbiddingen: De leerlingen maken een 

presentatie met visuele middelen rond 

het praktiseren van de belangrijkste 

verplichte vormen van aanbidding. 

(Realisatie doelstelling 2). 

 

 
Wij leren over Ibrâhîm (°a.s.) en 

het offer: De leerlingen lezen de 

vertaling van het verhaal van Ibrâhîm 

(°a.s.) en Ismâ°îl (°a.s.) met betrekking 

tot het offerverhaal. De leerlingen geven 

hun mening. (Realisatie doelstelling 4). 

 

 
Continue communicatie met Allah: 

De leerlingen maken een schema die de 

communicatie weerspiegelt tussen Allah 
en de mens. (Realisatie doelstelling 2 

t.e.m. 6). 

 

 

We leggen een verband tussen dit hoofdstuk en 

doelstellingen 1 en 2 van het hoofdstuk ‘Reinheid 

en Aanbidding’. 

 

Doelstelling 4 wordt vergeleken met 

doelstelling 6 van het hoofdstuk ‘Islam en 

Wetenschap.’ 

 

! In dit hoofdstuk benadrukken we de relatie 

tussen îmân en °ibâda en accentueren we de 

fundamentele aspecten bij ibada. 

 

! Basiswaarden in dit hoofdstuk: reinheid, 

oprechtheid, verantwoordelijkheid, sensibiliteit. 

 

! Basisvaardigheden: onderzoeken, een beslissing 

nemen, communicatie, ethisch en tolerant 

handelen, oriëntatie door onze gevoelens. 

 

 

Evaluatiemethoden die van toepassing kunnen 

zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 
- zelfevaluatieformulier 

- projectevaluatieformulier 

- begrippenleer 

 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 



Leerdomein:  HET LEVEN VAN DE PROFEET Het tweede jaar van de tweede graad - 3 
Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Mohammed (v.z.m.h) is een mens 

2. Mohammed (v.z.m.hj) is een profeet 

3. Mohammed (v.z.m.h) is de uitlegger van de Koran 

4. Mohammed (v.z.m.h) is een waarschuwer voor de 

hele mensheid 

5. Mohammed (v.z.m.h) is barmhartig voor de mensheid 

 

DOELSTELLINGEN 
 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 
 

1. zich bewust zijn dat Mohammed (v.z.m.h) een mens is 

zoals de andere mensen en dit staven met voorbeelden 

uit de Koran. 

2. begrijpen dat Mohammed (v.z.m.h) een openbaring 

van Allah(s.w.t.) ontving en door deze eigenschap zich 

onderscheidt van de andere mensen. 

3. inzien dat het uitleggen van de Koran één van de taken 

was van Mohammed (v.z.m.h). 

4. opmerken dat Mohammed (v.z.m.h) de mensen 

waarschuwde en hierbij geen gebruik maakte van 

dwang en moeilijkheid. 

5. met voorbeelden uitleggen dat Mohammed (v.z.m.h) 

barmhartig is voor de hele mensheid. 

 

 
Profeten zijn ook mensen: In het kader van 

de volgende zinnen uit de Koran tonen de 

leerlingen aan dat Mohammed (v.z.m.h) een 

mens is zoals de andere mensen en een gezant is 

van Allah (s.w.t.). 

Al Foerqân 25/7: ‘En zij zeiden: “ Wat is dat 

voor Boodschapper, die voedsel eet en op de 

markten rondgaat, waarom is hem geen Engel 

gezonden, zodat hij met hem een 

waarschuwer is?” 

 

Foessilat 41/6: Zeg:” Ik ben slechts een mens 

zoals jullie, aan mij is geopenbaard dat jullie 

God slechts één God is, richt jullie daarom 

standvastig tot Hem, en smeekt Hem om 

vergeving, en wee de veelgodenaanbidders.” 

(Realisatie doelstelling 1-5) 

 

 
Zij ontvangen een openbaring: 

Mohammed (v.z.m.h) ontving een openbaring 

en door deze eigenschap onderscheidt hij zich 

van de andere mensen. De leerlingen zoeken in 

de Koran zinnen op die hierover gaan. 

(Realisatie doelstelling 2 – 5). 

 

 

We leggen een verband tussen doelstelling 3 

van dit hoofdstuk en doelstelling 3 van het 

hoofdstuk “ Koran en zijn interpretatie”. 

 

! Basiswaarden in dit hoofdstuk: 

wetenschappelijkheid, vertrouwelijkheid, liefde 

en respect. 

! Basisvaardigheden die aan bod komen in dit 

hoofdstuk: kritisch denken, communicatie, 

oorzaak – gevolg relatie. 

 

! Dit hoofdstuk legt de nadruk op het feit dat 

Mohammed (v.z.m.h) een gewone mens was 

zoals ons en verantwoordelijk was voor het 

verkondigen van de openbaringen die hij 

ontving. Tevens had hij de opdracht om de 

ethische waarden uit te leggen. 

 

Evaluatiemethoden die van toepassing 

kunnen zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 

- zelfevaluatieformulier 

- projectevaluatieformulier 

- begrippenleer 
- rollenspel 

 
 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 

 
 



Leerdomein: KORAN Het tweede jaar van de tweede graad - 4 

Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Fundamentele doelstellingen van de Koran 

1.1. Juiste kennis 

1.2. Ware geloof 

1.3. Correct gedrag 

2. Het reciteren van de Koran 

2.1. Het reciteren van de Koran in het Arabisch 

2.2. Het lezen van de vertaling van de Koran 

3. Het begrijpen en interpreteren van de Koran 

3.1. Koran is neergedaald om duidelijkheid te geven 

3.2. Fundamentele aspecten voor begrijpen en 

interpreteren van de Koran 

 

DOELSTELLINGEN 

 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 
1. de fundamentele doelstellingen van de Koran als volgt 

omschrijven: juiste kennis overbrengen, ware geloof 

voorstellen en correct gedrag aantonen. De leerlingen 

kunnen hierbij voorbeelden geven uit de Koran. 

2. over de kennis beschikken van het reciteren van de 

Koran en het begrijpen en interpreteren van de Koran. 

3. zich het belang realiseren dat de moslims hechten aan het 

lezen en het begrijpen van de Koran. 

4. de vertaling en de interpretatie (tafsîr) opzoeken van een 

vers uit de Koran. 

5. de basisprincipes van het begrijpen en interpreteren van 

de Koran. 

6. moeite doen om de Koran te begrijpen. 

 

 

Wat zijn de doelstellingen van de 
Koran? De leerlingen maken een kennisboom 

over de fundamentele doelstellingen van de 

Koran. (Realisatie doelstelling 1) 

 

Waarom werd de Koran geopenbaard? 

De leerlingen lezen het tweeregelig vers van 

de bekende dichter M. Âkif Ersoy; 

“ De Koran werd geopenbaard, weet dit heel 

goed, 

Noch om in de begraafplaats te lezen 

Noch om er toekomstvoorspelling mee te 

doen.” 

Klassikaal achterhaalt men de boodschappen 

in dit vers. (Realisatie doelstelling 1 – 6 ). 

 
Wij begrijpen de Koran: 

De leerkracht brengt een vertaling van de 

Koran en een tafsîrboek mee naar de klas. De 

groep gaat na hoe een zin uit de Koran 

vertaald wordt en hoe men de tafsîr realiseert. 

(Realisatie doelstelling 4). 

 

 

We leggen een verband tussen doelstelling 6 

van dit hoofdstuk en doelstelling 6 van het 

hoofdstuk “Koran en de basisthema’s”. 

 

! Basiswaarden in dit hoofdstuk: Ware liefde, 

wetenschappelijkheid, respect. 

 

! Basisvaardigheden in dit hoofdstuk: Kritisch 

denken, onderzoeken, probleem oplossen, 

respect voor de verschillen, goede interpretatie 

van de plaats en van de tijd, veranderlijkheid. 

 

! In dit hoofdstuk wordt het belang benadrukt 

van het goed lezen en reciteren van de Koran. 

Ook wordt het belang beklemtoond van het juist 

begrijpen en interpreteren van de Koran. 

 

Evaluatiemethoden die van toepassing 

kunnen zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 

- projectevaluatieformulier 

- begrippenleer 

- schriftelijke rapportage 

 
 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 

 
 



Leerdomein:  ZEDELIJKHEID Het tweede jaar van de tweede graad - 5/1 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Terminologie: recht en vrijheid 

1. Bepaalde rechten en vrijheden 

1.1. Recht op leven 

1.2. Recht op gezondheid 
1.3. Recht op onderwijs 

1.4. Recht op vrije meningsuiting 

1.5. Recht op godsdienst 

1.6. Recht op aanbidding 

1.7. Recht op privacy 
1.8. Economisch recht 

2. Gebruik van rechten en vrijheden 

3. Gewoonten die het gebruik van rechten en vrijheden bemoeilijken 

4. Suprematie van het recht 

5. Schenden van burgerrechten is een grote zonde 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 
1. de terminologie verklaren over de rechten en de vrijheden. 

2. de rechten en de vrijheden opsommen en daarbij het belang inzien op het individu en op de 

maatschappij. 

3. voorbeelden geven dat Islam de volgende rechten en vrijheden steunt; recht op leven, gezondheid, 

godsdienst, privacy, economie en vrije meningsuiting. 

4. respect opbrengen voor de privacy van een ander. 

5. beseffen waar de grens ligt van deze vrijheden en rechten. 

6. beseffen dat er problemen kunnen plaatsvinden indien men deze rechten en plichten niet respecteert. 
7. oplossingen formuleren voor problemen die voorkomen bij het niet naleven van rechten en plichten. 

8. aandacht vestigen op de rechten en vrijheden voor zichzelf en voor de anderen. 

9. hun rechten en vrijheden en kunnen ze voor hun rechten opkomen. 

10. respect tonen voor de rechten en de vrijheden van de anderen. 

11. inzien dat het gebruik van sommige schadelijke stoffen zoals alcohol, drugs en sigaretten, de toepassing 

van de rechten en de vrijheden belemmert. 

12. zich ervan bewust zijn dat de Islam een grote waarde hecht aan het rechtssysteem. 

13. ontdekken dat het respecteren van de burgerrechten zeer belangrijk is in de Islam en dat de schending 

ervan kan leiden tot maatschappelijke problemen. 

14. gevoelig zijn tegenover de schending van de burgerrechten. 

15. ondervinden dat belastingen betalen, stemmen en naleven van de wetten onze burgerlijke taken zijn en 

zijn ze bereid om deze te vervullen. 

16. de gevolgen opmerken indien men de opdrachten tegenover het land niet in orde brengt. 

Waar ligt het probleem? 

De leerlingen noteren in het 

visgraatdiagram de problemen die 

kunnen ontstaan als de rechten en 

de vrijheden niet worden nageleefd 

en denken na over de oplossingen.( 

Realisatie doelstellingen 1-8). 

De krantenartikelen: De leerlingen 

verzamelen krantenartikelen i.v.m. het 

gebruik van schadelijke middelen. De 

krantenartikelen worden opgehangen op 

het prikbord of op het bord. De 

leerlingen bereiden affiches voor over 

de schadelijke middelen en manieren 

om ons ertegen te beschermen. 

(Realisatie doelstelling 11). 

De leerlingen maken een 

draaiboek over de gevolgen van de 

schadelijke middelen en animeren 

het in de klas (Realisatie 

doelstelling 11). 

De rechten respecteren: Wat 

behoort tot het burgerrecht? De 

leerlingen maken een lijst ervan op. 

Welke rechten zijn actueel en welke 

niet? De leerlingen praten erover. 

(Realisatie doelstellingen 12 -16). 

Het behoort tot onze 

burgerplicht: De leerlingen 

worden in groepen verdeeld. Iedere 

groep krijgt de opdracht om 1 

burgerplicht uit te leggen. 

(Realisatie doelstelling 16). 

!  De basisraadgevingen 

van de Islam in dit 

hoofdstuk zijn: Recht op 

leven, gezondheid, 

onderwijs, privacy, 

meningsuiting, 

godsdienst, aanbidding en 

het economisch recht. 
! Basiswaarden in dit 

hoofdstuk: rechtvaardig 

handelen, onafhankelijkheid, 
solidariteit, tolerantie, 

respect, verantwoordelijkheid 
dragen en patriottisme. 

!  Basisvaardigheden in dit 
hoofdstuk: een beslissing 

nemen, onderzoeken, ethisch 

zijn, tolerant handelen, 
verantwoordelijkheid dragen 

voor je eigen handelingen, 

respect voor de verschillen en 
oorzaak – gevolg relatie. 

Evaluatiemethoden die 

van toepassing kunnen 

zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- meerkeuzevragen 
- invultoetsen 

- projectevaluatieformuli 

er 

- begrippenleer 
- schriftelijke rapportage 

- groepevaluatieformulier 

- draaiboek 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 



Leerdomein:  GODSDIENST EN CULTUUR Alternatieve activiteiten in het kader van het vorige onderwerp. Het tweede jaar van de tweede graad 5/2 

hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
 

IS
L

A
M

 I
S

 E
E

N
 G

O
D

S
D

IE
N

S
T

 V
A

N
 R

E
C

H
T

E
N

 E
N

 V
R

IJ
H

E
D

E
N

 
1. Relatie tussen de Islam en de rechten en de vrijheden 
2. Volgens de Islam zijn de menselijke rechten en 

vrijheden 

heilig en onschadelijk. 

2.1. Recht op leven is heilig. 

2.2. Iedereen heeft recht op onderwijs. 

2.3. Iedereen heeft recht op het praktiseren van de eigen 

godsdienst. 

2.4. Islam verbiedt het onrechtvaardig gebruik van 

andermans bezittingen. 

2.5. Iedereen heeft recht op privacy. 
2.6. Iedereen heeft recht op gezondheid. 

2.7. Islam beschermt de vrije meningsuiting en de 

gewetensvrijheid. 

2.8. Er is geen dwang in de godsdienst. 
3. Alle mensen zijn gelijk bij Allah 

3.1. Racisme en klassenverschil hebben geen plaats in de 

Islam 

3.2. Man en vrouw zijn van dezelfde kern gemaakt. 

4. Islam adviseert het belang van het rechtssysteem. 

5. Islam legt limieten aan de rechten en aan de vrijheden. 

DOELSTELLINGEN 

Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de 

leerlingen: 
1. een relatie leggen tussen de Islam en de rechten en 

vrijheden. 

2. bewijzen waarom de  menselijke rechten en vrijheden 

onschadelijk zijn. 

3. a.d.h.v. âyât en ahâdîŝ  opsommen wat de rechten en 

de vrijheden zijn volgensde Islam. 

4. met  âyât en ahâdîŝ illustreren dat alle mensen gelijk 

zijn voor Allah. 

5. het belang van het rechtssysteem in de Islam. 

6. nagaan waarom de rechten en de vrijheden niet 

grenzeloos zijn in de Islam en kunnen dit met 

Islamitische argumenten verdedigen 

De wereld van de begrippen: De leerlingen onderzoeken de 

termen i.v.m. de rechten en de vrijheden en proberen de onderlinge 

relatie te achterhalen. (Realisatie doelstelling 1). 

De Koran zegt: In het kader van Sôera As Sjoe°arâ’ 183 vindt er 

een klassikaal gesprek plaats over de relatie tussen de Islam en de 

rechten en de vrijheden. (Realisatie doelstelling 1). 

Laten we een lijst maken: De leerlingen sommen de rechten en 

de vrijheden op in de Islam. (Realisatie doelstelling 2 en 3). 

/ Laten we een nieuwsblad maken: De leerlingen worden in kleine 

groepen verdeeld. Ieder groep krijgt één basisrecht en één basisplicht in de 

Islam; De leerlingen gaan opzoek naar een âya erover. Nadien maakt men 

een link met de bijpassende delen van de afscheidstoespraak van de profeet. 

Ten slotte maken de leerlingen een nieuwsblad waarin alle gevonden 

informatie plaatsvindt. (Realisatie doelstelling 3). 

O mensen: De leerlingen bestuderen sôera An Nisâ’ 1 en nog andere 

verzen die beginnen met ‘O mensen’. De leerlingen brengen de verzen in 

relatie met de bijpassende delen van de afscheidstoespraak van de profeet 

Mohammed (v.z.m.h.). (Realisatie doelstelling 4). 

Allah houdt van de rechtvaardigen: De klas evalueert de volgende 

zinnen uit de Koran: Sôera An Nisâ’ 58 – 59 en Soera Al Mâ’ida 42. 

(Realisatie doelstelling 5). 

Ik heb een vraag: Er vindt een groot groepsgesprek plaats over de 

volgende zegswijzen:  ‘Mijn vrijheid stopt waar de vrijheid van de ander 

begint’; ‘ Wat zou er gebeuren indien de rechten en de vrijheden onbeperkt 

zouden zijn?’. De zinnen worden geïnterpreteerd volgens de Koran. 

(Realisatie doelstelling 6). 

Wij maken een overweging: Wat zijn de gevolgen als we 

veronderstellen dat de rechten en de vrijheden geen grens hebben? Wat zijn 

de gevolgen indien ze wel een grens hebben? (Realisatie doelstelling 6). 

We bereiden een begrippenatlas voor: De leerlingen werken rond de 

terminologie over de rechten en vrijheden in de Islam. De leerlingen kunnen 

eventueel een presentatie maken over de begrippenatlas. (Realisatie 

doelstelling 1 – 6). 

!  Basisbegrippen in dit hoofdstuk: Recht, 

vrijheid, het belang van het 

rechtssysteem. 

!  Basiswaarden in dit hoofdstuk: 

Gevoeligheid, tolerantie, 

verantwoordelijkheid, gelijkheid, 

rechtvaardigheid. 

!  Basisvaardigheden in dit hoofdstuk: 

communicatie, empathie, kritisch denken, 

respect voor de maatschappelijke 

waarden, gebruik maken van de vertaling 

van de Koran. 

-  Leerling – didactische verklaringen: De 

doelstellingen in dit hoofdstuk dienen 

gerealiseerd te worden vertrekkend bij de 

âyât, uitspraken en de handelingen van de 

profeet Mohammed (v.z.m.h.). 

De onderwerpen moeten behandeld 

worden vanuit de gelijkheid, 

broederlijkheid en het 

rechtvaardigheidsprincipe van de Islam. 

Tijdens het lesverloop dienen er ook 

verbanden gelegd te worden met ‘De 

Universele Verklaring van De Rechten 

van De Mens’ en met de Grondwet. 

 



Evaluatiemethoden die van toepassing 

kunnen zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 

- schriftelijke en mondelinge presentatie 

- onderzoekbladen 
- groepevaluatieformulier 

- klasgenootevaluatieformulier 

- begrippen atlas 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 

 



Leerdomein:  GODSDIENST EN CULTUUR Het tweede jaar van de tweede graad - 6 

Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Verband tussen geloof en wetenschap 
2. Bronnen van kennis in Islam 
2.1. Het verstand 

2.2. De openbaring 

2.3. De zintuigen 

3. Islam promoot het gebruik van het verstand en wetenschap 
4. Islam steunt wetenschappelijk onderzoek 

5. Onderwijsinstanties in de islamitische beschaving 

6. Bijdrage van moslims aan wetenschap 

 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 
1. begrijpen dat de wetenschap een menselijk product is. 

2. inzien dat een mens op drie manieren kennis kan opdoen: het verstand, 

de openbaring en de zintuigen. 

3. beseffen dat de godsdienst en de wetenschap er zijn voor het menselijk 

geluk. 

4. met voorbeelden staven dat de Islam de wetenschap promoot. 
5. begrijpen dat het verstand onontbeerlijk is bij het oplossen van 

problemen en bij het nagaan van de juistheid van een ontvangen 

informatie. 

6. nadenken over hoe we de Islam volgens de wetenschap kunnen 

onderzoeken en benadrukken ze het belang ervan. 

7. het belang en de positie van de onderwijsinstanties in de islamitische 

beschaving en kunnen ze hiervan voorbeelden geven. 

8.  de bijdrage van de moslims aan de wetenschap. Welke bijdrage hebben 

de moslims geleverd aan de islam? De bijdrage van de moslims in de 

wetenschappelijke vakken; geneeskunde, wiskunde, astronomie, 
aardrijkskunde en chemie. De leerlingen kunnen dit alles bewijzen met 

concrete voorbeelden. 

 
 

We creëren een begrippenatlas: De 

leerlingen maken een begrippenatlas die het 

verband weergeeft tussen de Islam en de 

wetenschap. De leerlingen praten over deze 

begrippen. (Realisatie doelstelling 1-5). 

 

We maken een schema: Het schema 

houdt in: De bijdrage van de moslims aan de 

wetenschap. (Realisatie doelstelling 7). 

 

Is het een middel of een doel?: De 

leerlingen brainstormen over het belang van 

het verstand. Ze gaan op zoek naar de 

desbetreffende zinnen uit de Koran en praten 

over de betekenis ervan. (Realisatie 

doelstelling 5). 

 

We doen een wetenschappelijk 

onderzoek: Een godsdienstig onderwerp 

naar keuze wordt vanuit wetenschappelijke 

aspecten bestudeerd. (Realisatie doelstelling 

5 en 6). 

 



! In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op 

het belang dat de Islam hecht aan het 

verstand en aan het wetenschappelijk 

onderzoek. 

 

 

! Basiswaarden: Ware liefde, 

wetenschappelijkheid, respect voor het 

cultureel erfgoed. 

 

 

! Basisvaardigheden in dit hoofdstuk: 

Kritisch denken, onderzoeken, een 

beslissing nemen, juiste interpretatie van 

de plaats en van de tijd, veranderlijkheid. 

 

 

Evaluatiemethoden die van toepassing 

kunnen zijn bij dit hoofdstuk: 

- discussie 

- open vragen 
- meerkeuzevragen 

- invultoetsen 

- projectevaluatieformulier 

- schriftelijke rapportage 

- kritische vragen stellen 

- begrippenatlas 

 
 

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

Persoonlijke vaardigheden en waardenToetsen/linken aan lesdoelstellingen Meten en bespreken 

 


