
Leerdomein:   GELOOFSLEER Het eerste jaar van de derde graad - 1 

hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Concepten van het lot/de voorbestemming 

2. Sommige eigenschappen van het menselijk lot 

2.1. Het hebben van verstand/mentale 

2.2. Vrij zijn 

2.3. Verantwoordelijk zijn 

3. Sommige concepten die geassocieerd worden met het lot 
3.1. Leven en dood 

3.2. Levensonderhoud 

3.3. Ramp 

3.4. Gezondheid en ziekte 

3.5. Succes en falen 
3.6. vertrouwen in God 

3.7. Goed en kwaad 

 

DOELSTELLINGEN 
Op het eind van dit hoofdstuk kunnen de studenten; 

1. de concepten van het lot kunnen uitleggen. 

2. eigenschappen in vraag stellen als rationeel, vrij en 

verantwoordelijk zijn, die te maken hebben met het lot van 

de mens. 

3. de relatie begrijpen tussen God en de wil van de mens. 

4. verband kunnen leggen tussen goed en kwaad en het lot, leven, 

levensonderhoud, vertrouwen, succes, mislukking, ramp, 

gezondheid en ziekte. 

5. de redenen onderzoeken van misverstanden over het lot, die bij 

de maatschappij heersen. 

6. begrijpen dat goed en kwaad een voorkeur en werk is van de 

mens. 

7. zich beseffen dat het geloof in lot, de mens niet belemmert om 

maatregelen te nemen aangaande zijn leven. 

 
Bestaat het lot? Uitdrukkingen, spreekwoorden 

en liedjes over het lot worden doorzocht. Door deze 

verklaringen te bespreken, wordt er een vergelijking 

gemaakt in het begrijpen van het lot (1-3. 

doelstellingen). 

Wat zou er gebeurd zijn zonder het verstand 

en vrijheid? “ Wat zou er gebeurd zijn als de mens 

niet verstandig, verantwoordelijk en vrij was 

geweest, welke problemen hadden zich in het 

dagelijks leven dan voorgedaan?” Op deze vraag 

wordt er een discussie geopend, door gebruik te 

maken van een voorbeeld gebeurtenis,. Hierbij wordt 

de mening van de studenten gevraagd, over hoe dat 

een alwetend, vrij en verantwoordelijk mens zich in 

deze omstandigheden zal gedragen. Er wordt 

gediscussieerd of de houdingen en gedragingen al 

dan niet binnen de eigen wil is. (2. doelstelling ). 

Ik ben vrij en verstandig: (zie. s.185) Een 

verband leggen tussen het lot en de 

verantwoordelijkheden van de mens (2.doelstelling) 

Je oogst wat je zaait: “Een mens krijgt alleen wat 

ze verdient” (an-Nadjm: 53/39) dit vers wordt in 

verband gebracht met het lot (3. doelstelling). 

We leren de belangrijkste concepten: Studenten 

vragen om betekenis van het vers in de Koran te 

vinden, die te maken hebben met dood, leven, 

levensonderhoud, en vertrouwen in God.,(3. 

doelstelling). 

 

! Studenten vragen om hun 

aandacht te vestigen op het feit dat 

men fatalistisch denken blindelings 

aannemen, met het effect van de 

cultuur en tradities 

! In dit hoofdstuk wordt nadruk 

gelegd op de verantwoordelijkheid 

van de mens. 

!De eerste gegeven waarden; 

wetenschap, verantwoordelijkheid, 

vertrouwen en vertrouwen in God. 

!De eerste gegeven vaardigheden; 

te handelen op een verantwoorde 

manier, kritisch denken, problemen 

oplossen, oorzaak-gevolg relaties, 

besluitvorming en zelfkennis. 

In dit hoofdstuk; discussie, open 

vragen, meerkeuzevragen, 

invulformulieren, de omvang van 

het project evaluatie, 

conceptmappen, schriftelijke 

rapporten, het drama, in de vorm 

van waarneming, kan de evaluatie 

worden gedaan met behulp van 

zelfevaluatieformulieren 

 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden. In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 
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1. Persoonlijke voordelen van het gebed 

1.1. Eredienst versterkt de relatie tussen de mens en zijn 

schepper. 

1.2. Eredienst versterkt de innerlijke rust bij de mens. 

1.3. Eredienst ontwikkelt het vertrouwensgevoel bij de mens. 

1.4. Eredienst ontwikkelt het verantwoordelijkheidsbesef 
2. Maatschappelijke voordelen van het gebed 

2.1. Erediensten kunnen een rol spelen bij het ontwikkelen van 

een goede moraal/zedelijkheid. 

2.2. Eredienst houdt kwaad/boosaardigheid tegen. 

2.3. Eredienst leert geduld en onzelfzuchtigheid hebben... 

2.4. Erediensten moedigen de sociale hulpverlening aan. 

2.5. Eredienst kan een bijdrage leveren in het vertrouwen van 

elkaar. 

 

DOELSTELLINGEN 
Op het einde van dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 
1. het doel van de eredienst begrijpen. 

2. de voordelen van erediensten bij persoon en maatschappij 

proberen te begrijpen. 

3. voorbeelden geven van voordelen wat betreft de eredienst. 

4. inzien dat aanbidding van het individu gemoedsrust geeft en 

het zelfvertrouwen versterkt. 

5. de voordelen van hun eigen leven bespreken. 

6. inzien dat er voor problemen in de samenleving een oplossing 

wordt bereikt door het observeren en naleven van gebeden. 

 
We gaan onderzoeken: 

Studenten vragen om een overzicht van 

individuele en sociale voordelen te 

onderzoeken (doelstellingen 2 en 3). 

 
Niets is zonder doel : werkblad 

aanmaken om de individuele en sociale 

uitkeringen te categoriseren 

(doelstellingen 2 en 3). 

 
Dit bereiden we voor: verzen en de 

hadîŝ over de voordelen van 

aanbidden worden onderzocht met 

voorbereiding van PowerPoint 

presentatie (doelstellingen 1 en 2). 

 

In dit hoofdstuk worden verbanden gelegd 

tussen hygiëne en eredienst/aanbidden. 

Het belang van het gedrag bij de 

ontwikkeling zullen individuele en sociale 

voordelen van aanbidding worden belicht. 

! In de eerste plaats gelet op de waarden; 

vertrouwen, verantwoordelijkheid, integriteit 

en eerlijkheid, geduld, altruïsme, solidariteit 

en solidariteit, reinheid, oprechtheid.! 

! In de eerste plaats gelet op de 

vaardigheden; als kritisch denken, accuraat, 

efficiënt en goed gebruik van de taal, ethiek 

en tolerant zijn. 

In dit hoofdstuk; discussie, en bijpassende 

open vragen, meerkeuzevragen, blanco 

proeven, evaluatie van de omvang van het 

project, conceptmappen, interviews, 

schriftelijke verslagen, kunnen evaluaties 

worden gedaan met behulp van een 

zelfevaluatie formulier 

 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden.  In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 
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 1. Eigenschappen van de Heilige Koran en het voorbeeld van 

de Mens 

2. Mohammed (°a.s.) is voor ons een voorbeeldfiguur. 

2.1. Betrouwbaarheid van onze Profeet Mohammed 

2.2 Barmhartigheid/mededogen van Profeet Mohammed 

2.3. Profeet Mohammed en zijn rechtvaardigheid 

2.4. Profeet Mohammed en het vergemakkelijken 
2.5. Profeet Mohammed en zijn tolerantie/verdraagzaamheid 

2.6. Profeet Mohammed zijn geduld en vastberadenheid. 

3. Liefde voor Profeet Mohammed (°a.s.) in onze cultuur 

4. Liefde voor Ahloe Bayti Rasôelillâh in onze cultuur 

 

DOELSTELLINGEN 

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen de leerlingen; 
1. begrijpen dat Profeet Mohammed een voorbeeld is in het 

begrip van de islam 

2. gevolgen trekken over de gebeurtenissen en de 

persoonlijkheid van Profeet Mohammed.. 

3. met voorbeelden het verantwoordelijkheidsgevoel van 

Profeet Mohammed om de gegeven taken te vervullen 

illustreren. 

4. met voorbeelden de liefde voor Profeet Mohammed in onze 

cultuur uitleggen. 

6. de inhoud beschrijven van het concept Ahloe Bayti 

Rasôelillâh . 

 
Het beste voorbeeld: Er wordt gesproken 

over de verzen ter ere van de morele 

waarden en voorbeeldgedrag van Profeet 

Zich afvragen over hun eigen morele 

waarden en het gedrag van Profeet 

Mohammed (doelstellingen 1 en 2). 

 
gevoelens bieden: Studenten vragen om 

een brief te schrijven aan Profeet 

Mohammed (°a.s.) (doelstellingen 1-3). 

 

als poëzie.:Profeet Mohammed (vzmh) 

(nât: een gedicht) lezen (doelstellingen 

1,2,3,5 en 6) 

 
Profeet Mohammed in onze literatuur: 

De levens rollen van ….. wordt aan de 
studenten gegeven. 

 

Andere studenten vragen, om de 

kenmerken/eigenschappen van Profeet 

Mohammed in deze rollen te vinden. 

(doelstelling 4). 

 

! In dit hoofdstuk wordt vooral de nadruk 

gelegd op het gedrag van Profeet 

Mohammed dat als voorbeeld wordt 

genomen voor onze evolutie en morele 

ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk, wordt onderzocht bij 

Profeet Mohammed zijn betrouwbaarheid, 

mededogen, rechtvaardigheid, faciliteren, 

verdraagzaamheid en de morele richting die 

hij ons wijst. 

! In de eerste plaats gelet op de waarden; 

vertrouwen, mededogen, eerlijkheid, 

verdraagzaamheid, geduld, liefde, 

eerlijkheid, oprechtheid.! 

! In de eerste plaats gelet op de 

vaardigheden; kritisch denken, 

communicatie, en morele tolerantie, 

participatie en samenwerking, efficiënt en 

goed gebruik van de taal. 

In dit hoofdstuk kan een evaluatie gemaakt 

worden door gebruik te maken van: 

discussie, open vragen, meerkeuzevragen, 

invulformulieren, de omvang van het  

project evaluatie, conceptmappen, het 

drama, schriftelijke verslagen, groep 

evaluatieformulier, zelfevaluatie formulier . 

 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden. In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 

 
 
 
 
 



Leerdomein: KORAN Het eerste jaar van de derde graad -4 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Oorzaken van verschillende reacties in het 

islamitisch denken: 

- Oorzaken die te maken hebben met de aard van de mens 

- Sociale, culturele, geografische en politieke oorzaken. 

- Oorzaken die met religieuze teksten te maken hebben. 

2. Geloof-stromingen binnen de Islamitische 

gedachtegoed: Châridjiyya, Sjî°a, Moe°tazila, 

Mâtoerîdiyya, Asj°âriyya 

3. Rechtsscholen: Dja°fariyya, Hanafiyya, Mâlikiyya, 

Sjâfi°iyya, Hanbaliyya 

4. Elementen die de uitspraken in het Islamitisch denken 

combineren: 

DOELSTELLINGEN 

Aan het eind van dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen; 

1. zich afvragen wat de redenen zijn van  het verschil van 

reacties in het Islamitisch denken. 

2. inzien dat de islam een dynamische religie is, en te 

interpreteren is in alle tijden en plaatsen. 

3. begrijpen dat er bij het verkeerd interpreteren van religie, 

problemen  kunnen ontstaan. 

4. begrijpen dat Châridjiyya, Sjî°a, Moe°tazila, Mâtoerîdiyya, 

Asj°âriyya opmerkingen zijn over het geloof. 

5. de oorzaken en gevolgen onderzoeken van Dja°fariyya, 

Hanafiyya, Mâlikiyya, Sjâfi°iyya, Hanbaliyya pragmatische 

verschillen en opmerkingen over Fiqh 

6. inzien dat religieus denken, religie, rijkdom, aanverwante 

entiteiten en religieus recht leiden tot een bewustzijn van de 

meerderheid. 

7. de beginselen van de gemeenschappelijke en constante 

advies van de Islam. 

8. begrijpen dat sektarische interpretaties die ontstaan  in de 

Islamgedachte,  niet te interpreteren zijn met de Islam. 

islam en de islamitische opvattingen: “Wat is Islam?” 
Wat zijn de verschillende interpretaties van de islam? We 
vragen aan de leerlingen , om het verschil tussen de twee 

proberen te begrijpen (1ste en 2 e  doelstellingen). 

Voor mij: Een tekst bepalen. Leerlingen vragen om de 
tekst te interpreteren. Er wordt gesproken over de redenen 

voor de verschillende interpretaties. (2 e doelstelling) 

We begrijpen en interpreten de Koran: 
Verzen die voorkomen in 10, sôera al-Fath,10 .”Hand van 
Allah is boven hun handen” ... Er wordt aandacht besteed 
in verschillende interpretaties die in deze vers voorkomt. 

(2 e doelstelling). 

Inspanningen om de religie te begrijpen: Er wordt een 
onderzoek gedaan op grond van geloof-stromingen. De 

gemaakte studies worden gedeeld in de klas(4e 

doelstelling) 

Er is een reden voor alles:Er wordt de pragmatische 

redenen voor het ontstaan van rechtsscholen  onderzocht. 
Gemaakte studies worden gedeeld in de klas 

(5 e  doelstelling) 

Onderzoeken monsters; voorbeelden van verschillende 
toepassingen, van fiqh en aanbidding kwesties wordt 

geselecteerd en geëvalueerd. (5 e en 6 e van de 
doelstellingen) 

We openen een tentoonstelling; Leerlingen vragen om 
geschreven en visuele materialen mee te nemen, dat de 
rijkdom en differentiaties in de Islamitische gedacht 

weerspiegelt. Dit wordt beoordeeld en tentoongesteld. (6 e 

doelstelling) 

Bepalen onze gemeenschappelijke punten: Gericht op 
de gemeenschappelijke punten tussen de verschillende 
interpretaties van de islam, vraagt de docent aan elke 

leerling om de juiste vorm te onderzoeken. (7 e 

doelstelling) 

! In dit hoofdstuk: dat de stromingen en de 

rechtsscholen, menselijke constructies 

zijn wordt belicht. 

! waarden; respect, tolerantie, 

wetenschappelijkheid. 

! vaardigheden; kritisch denken, 

problemen oplossen, besluitvorming, 

respect voor verscheidenheid, 

verandering, correcte waarneming van 

tijd en ruimte, oorzaak-gevolg relatie en 

interactie. 

Beschrijvingen: Bij het verwerken van 

denominaties in detail, verwerking van 

informatie dient te worden vermeden, en 

aandacht gegeven aan de rijkdom van 

ideeën en verenigende principes van de 

Islam. 

In dit hoofdstuk: discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, invulformulier, de 

omvang van het project evaluatie, 

conceptmappen, kan schriftelijke 

verslagen worden gemaakt met behulp 

van de beoordeling. 

Tentoonstelling geopend van de 

effectiviteit van de prestaties kan 

worden gegeven als huiswerk. 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden. In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 

 



Leerdomein:  ZEDELIJKHEID Het eerste jaar van de derde graad - 5 
Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Leven in vrede is een behoefte 

2. Islam hecht veel belang aan vrede en samenleving. 

3. Het verstrekken van leven aan één mens, is gelijk aan alle mensen 

leven geven 

4. Mohammed (°a.s.) is een boodschapper/gezant van vrede. 

5. Vrede als hoogste maatschappelijke doel. 

 

DOELSTELLING 

Aan het eind van dit hoofdstuk kennen/kunnen de leerlingen; 

1. het belang van vrede voor de mensheid. 

2. Ondersteunen dat de Islam een religie is van vrede a.d.h.v. 

voorbeelden uit de Koran en de hadîŝ met feiten. 

3. begrijpen en naleven dat de Islam het gedrag voorspelt van 

vredelievende mensen. 

4. de waarde interpreteren/commentariëren die de Islam hecht aan het 

recht om te leven. 

5. inzien dat de Islam tot doel heeft om verenigbaar te zijn met de 

sociale omgeving en de mensen wil onderwijzen tot vredevolle 

mensen. 

6. de vredelievende persoonlijkheid van Profeet Mohammed 

illustreren. 

7. voorbeelden geven van de woorden van onze profeet m.b.t. vrede. 

 
 Vrede posters; Posters worden bereid 

met het begrip van de Islam en vrede 

(doelstelling 2). 

Vrede boord: een boord wordt voorbereid 

door het opstellen van visueel materiaal met 

boodschappen over vrede (doelstellingen 1- 

7) 

Vreedzaam gedrag: Individuen in de 

samenleving (ouders, de voorzitter, 

ambachten, de president enz.) Rollen 

worden verdeeld onder de leerlingen. 

Gevraagd om vreedzaam te demonstreren. 

Gesproken over de oorzaken en de gevolgen 

van dit gedrag. (doelstelling 3) 

.Vrede berichten in onze literatuur: 

Enkele voorbeelden van ahâdîŝ: Onze profeet 

geeft boodschappen over vrede. (doelstelling 

7) 

Vrede gedichten en essays: Het schrijven 

van essays en poëzie die te maken hebben 

met vrede. De meest succesvolle werken zijn 

te lezen in een programma, die te zien zijn 

op de school (doelstellingen 1-7). 

 

! In dit hoofdstuk, wordt benadrukt 

dat Islam vrede voorspelt. 

! waarden: tolerantie, respect en 

broederschap. 

! vaardigheden: kritisch denken, 

efficiënt en goed gebruik van 

taal/taalgebruik, om te handelen 

op een verantwoorde manier, 

oorzaak-gevolg relatie. 

In dit hoofdstuk, discussie, 

open vragen, meerkeuzevragen, 

invulformulieren, de omvang van 

de evaluatie van projecten, groep 
evaluatie formulieren, 

schriftelijke verslagen, kan een 

poster met behulp van de 

beoordeling worden 

gemaakt/gebruikt. 

 
 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden. In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 

 
 
 
 
 
 



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

Hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Maat en harmonie in het universum 

2. Mens en esthetiek 

3 Koran en schoonheid 
4 Profeet Mohammed en zijn pracht 

5 Schoonheid in het leven 

5.1. Schoonheid in woorden 

5.2. Schoonheid in daden 

5.3. Schoonheid in proces en product 
6. Esthetiek in de Islamitische beschaving 

6.1. Architectuur 

6.2. Poëzie 
6.3. Muziek 

6.4. Kalligrafie, versiering en miniatuur 

DOELSTELLINGEN 

Aan het eind van dit hoofdstuk kennen/kunnen de leerlingen: 
1. een maatregel nemen, die voorbeelden van alles in het universum geeft. 

2. samenhang en harmonie opmerken tussen de entiteiten in het universum. 

3. concrete voorbeelden geven van de eigenschappen die tot uiting komen in de 

esthetische zin van het menselijk leven. 

4. de nadruk leggen op esthetische schoonheid in de Koran, als een waarde met behulp 

van verzen in de Koran 

5. voorbeelden geven van Profeet Mohammeds wil om alle schoonheden in zijn leven te 

dragen. 

6. a.d.h.v. hadîŝ en verzen  verklaren dat het gebruik van mooie woorden om te 

communiceren een van de belangrijkste doelen is van de Islam. 

7. begrijpen dat taal goed moet aangewend worden om hun doel op een correcte manier 

te kunnen overbrengen. 

8. inzien dat in hadîŝ wordt verklaart dat diegenen die werken voor een mooi gedrag en 

proces beloond zullen worden. 

9. zorgen voor  esthetisch en mooi gedrag in de praktijk. 

10. voorbeelden geven van de schoonheid van het leven die worden weerspiegeld op 

verschillende gebieden zoals de Islamitische beschaving, architectuur, literatuur, 

muziek, kalligrafie, versiering en kleine kunst. 

Leren uit Schepping : De vertalingen van 

enkele verzen zoals al-Ghâsjiya, 17-20 wordt 

op het bord geschreven  en nagedacht  over de 

betekenis van deze verzen  (doelstellingen 1 en 

2). 

Alles is op maat gemaakt: Harmonie met 

het universum en de meting wordt bekeken 

op een CD. Er  worden opmerkingen gemaakt 

(doelstellingen 1-3). 

Schoonheid in de Koran: ;”Hij (God) heeft 

al Zijn schepsels schoon gemaakt”.(32 as- 

Sadjda 7) in het kader van dit vers is de 

aandacht gevestigd op de schoonheid van de 

activa (doelstelling 4). 

Profeet Mohammed en ik:  Vergelijkt zijn 

gedrag met Profeet Mohammed zijn 

esthetische en schone woorden en probeert 

zijn eigen tekortkomingen en gebreken te 

vermijden. (doelstellingen 5 en 8). 

Een bos van cultuur en beschaving: 

Aan de leerlingen wordt gevraagd, om 

affiches en geschreven teksten  die behoren 

tot de islamitische beschaving kalligrafie, 

verlichting, miniaturen schilderen, en 

fotografie mee te nemen, om het in de klas te 

kunnen tentoonstellen.(doelstelling 10) 

Een onderzoek: Aan de leerlingen wordt 

gevraagd om een werkt te schrijven over de 

historische, architecturale en culturele 

waarden van  islamitische  beschaving. 

(doelstelling 8) 

doelstelling 5 wordt in 

verband gelegd met het 

voorbeeldgedrag van Profeet 

Mohammed. 

! In dit hoofdstuk, het proces en 

ons gedrag, in de esthetiek van 

de islam, wordt gewezen op 

het belang van eerlijkheid en 

nauwkeurigheid. 

! de waarden: juistheid, 

integriteit, esthetiek, 

verantwoordelijkheid, 

oprechtheid. 

! de vaardigheden: moreel en 

tolerantie, oriëntatie van 

emotie, te handelen op een 

verantwoorde wijze, de 

wederzijdse afhankelijkheid. 

In dit hoofdstuk, discussie, 

open vragen, 

meerkeuzevragen, 

invulformulieren, 

projectevaluatie vragenlijst, 

observatie vorm, met de 

zelfevaluatie formulier kan 

evaluatie worden gedaan met 

behulp van schriftelijke 

verslagen. 

 

Activiteiten voor school/klas Activiteiten buiten de school ! Aandacht ◙ Grenzen Relaties in cursusIn relatie brengen met andere lessen 

Persoonlijke waarden en vaardigheden. In relatie brengen met tussendisciplines Meting en evaluatie 

 


