
Leerdomein: GELOOFSLEER Het tweedee jaar van de derde graad - 1 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Het leven is niet zonder doel 
2. Bijdrage van het geloof aan het leven 

3. Er is een vergelding voor onze daden 

4. Leven en laten leven is een verantwoordelijkheid 
5. Dood is een feit/realiteit van het leven 

6. Afscheid nemen voor hiernamaals 

6.1. Eredienst/gebed bij begrafenis. 

6.2. De Koran lezen 

6.3. Herdenkingsdienst voor de Profeet Mohammed 

6.4. Bidden 

6.5. Aan liefdadigheid doen 

7. Dag des oordeels 

8. Een nieuw leven: het hiernamaals 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kunnen/kennen de leerlingen: 

1. beseffen dat het leven een doel heeft, en zich afvragen wat zijn doel is in het leven. 

2. zijn eigen doelen in het leven bepalen. 

3. beseffen dat bij het betekenis geven van het leven, het geloof in hiernamaals een 

belangrijke bijdrage levert 

4. zich bewust zijn van het feit dat goed doen en kwaad doen hun weerslag hebben. 

5. weten dat het leven een recht, en het laten leven een verantwoordelijkheid is. 
6. de onvermijdelijkheid van de dood en werkt in het leven voor blijvende (kunst) 

werken 

7. met voorbeelden de religieuze praktijken  beschrijven die voor gestorven  mensen 

uitgevoerd worden. 

8. bewust zijn van het feit dat deelnemen aan het begrafenisgebed, een religieuze en 

humanitaire plicht is. 

9. de religieuze praktijken zoals het lezen van het gedicht over de geboorte van 

Profeet Mohammed(°a.s.) en de Koran , bidden, ... 

10. het verdriet delen van de nabestaanden van een overledene. 

11. de betekenis van begrippen als het Laatste Oordeel en het hiernamaals en zal 

verantwoordelijk handelen. 
12. de aanwezigheid van hiernamaals ter sprake brengen met verzen uit de Heilige 

Koran en met voorbeelden uit het universum. 

Geven een betekenis aan het leven: Zorgen dat de 

leerlingen een bezoek brengen bij een weeshuis, tehuis , 

ziekenhuis of het martelaarschap.. Tijdens hun bezoek 

wordt gevraagd wat ze voelen (geluk, plezier, zorgen en 

angst, enz.) Organisatie van een brainstorm activiteit om 

de zin van het leven in vraag te stellen. (1-8. doelstelling). 

Het ontwikkelen van bewustzijn en zelfbeheersing: 

Een opstel laten maken over hoe het geloof in 
hiernamaals ons leven kan beïnvloeden. De geschreven 

opstellen worden in de klas geëvalueerd. En wordt 
geassocieerd met de sôera Zilzâl 7-8 (doelstelling 4). 

We bevragen onszelf: een lijst maken van voorbeelden 

die goed en kwaadgedragingen kan creëren. Zij worden 

gevraagd om hun eigen gedrag uit deze lijst te kiezen. De 

herkenbare gedragingen worden aangegeven. 

(doelstelling 4). 

Wat zeiden onze voorouders: Spreekwoorden en 

citaten die te maken hebben met goed en kwaad worden 

opgesteld (doelstelling 4 ) 

We maken een werk over drama:. “Leerlingen vragen 

om een drama werk te maken,  over het feit, dat zijn 

vader jaren heeft gespaard om een huis te kunnen kopen, 

maar het geld wordt van hem gestolen, . Hoe zou hij zich 

daarbij voelen? Hoe zou hij zich voelen, als de dader 

ontsnapt van het straf? (doelstelling 9). 

Hiernamaals in de Koran: Koran verzen over het leven 

van het Hiernamaals wordt gelezen in de klas. Bijv. sôera 

Yâ Sîn verzen 78-79 (1-9. doelstellingen). 

Dwarsdoorsnede van ons leven: Leerlingen die ooit 

aan de begrafenisplechtigheid of mawlîd  hebben 

deelgenomen wordt gevraagd om hun gevoelens, mening 

en de indruk met de klas te delen(doelstelling 8) 

! In dit hoofdstuk: dat het 

leven  niet doelloos is, 

een vergelding voor wat 

we deden, het feit dat er 

leven na dood is. 

! De eerst verleende 

waarden: 

verantwoordelijkheid. 

! In de eerste plaats gelet op 

de vaardigheden, de 

besluitvorming, efficiënt 

en mooi gebruik van taal, 

moraal en tolerantie ten 

opzichte van zich 

verantwoordelijk te 

gedragen, te wijzigen, 

continuïteit, een doel voor 

oog hebben. 

In dit hoofdstuk; 

discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, blanco 

proeven, projectevaluatie 

schaal, het drama, de 

groep evaluatieformulier, 

interview, schriftelijke 

verslagen, kunnen 

evaluaties worden gedaan 

met behulp van een 

zelfevaluatie formulier. 

 

Binnen schoolse/klas activiteit Buiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegen Individuele 

vaardigheden en waarden samenbrengen van tussen disciplines Meten en evalueren 

 



Leerdomein: AANBIDDING Het tweede jaar van de derde graad - 2 
hfdstk. LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Erediensten in Godsdiensten 

1.1. Gebed en aanbidding 

1.2. Vasten 

1.3. Bedevaart 

1.4. Aalmoes 

1.5. Offer 

2. Gebedsplaatsen van Godsdiensten 

3. Belangrijke dagen en avonden bij Godsdiensten 

 

DOELSTELLINGEN 
De leerlingen kunnen/kennen: 

1. beseffen dat er aanbiddingen aanwezig zijn in religies en 

kunnen voorbeelden geven. 

2. het concept van het gebed uitleggen. 

3.beseffen dat er gemeenschappelijke aanbiddingen zijn bij 

de religies. 

4. de gelijkaardige en verschillende aspecten bij de religies 

vergelijken. 

5. de verschillende liefdadigheden bij de religies uitleggen 

a.d.h.v. voorbeelden. 

6. voorbeelden geven van verschillende plaatsen voor religieuze 

aanbidding. 

7. inzien dat er belangrijke dagen en avonden zijn in de religies 

met voorbeelden. 

8. waardering opbrengen voor het aanbiddingsrecht van 

verschillende religies. 

 

Religies en aanbiddingen: Vragen dat 

ze een vergelijking van aanbiddingen bij 

religies kunnen maken. (doelstelling 3,4). 

Geografische verdeling van religies: 

Een verspreiding van de bestaande 

religies in de wereld wordt weergegeven 

op een kaart (1-6. doelstelling). 

 

2 en 3. doelstellingen met 10. klas 

“Geloof in God” hoofdstuk 4. wordt in 

verband gebracht. 

Dit hoofdstuk 10. klas “aanbiddingen bij 

de Islam” bij hoofdstuk 2. en 5. wordt in 

verband gebracht met deze doelstellingen; 

! In dit hoofdstuk wordt gewezen op het feit 

dat in religies aanbeden wordt. 

! De eerste plaats, gezien de waarden; 

tolerantie, respect en wetenschappelijk. 

! In de eerste plaats gelet op de 

vaardigheden; morele en tolerantie, 

onderzoek, respect voor diversiteit, 

onderlinge afhankelijkheid. 

Bij dit hoofdstuk; discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, lege invultests, de 

omvang van het project evaluatie, 

conceptmappen, schriftelijke rapporten, 

posters, matching en waar-onwaar vragen 

kunnen worden gemaakt met behulp van 

de beoordeling. 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele 

vaardigheden en waardensamenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 

 
 
 
 
 



Leerdomein: HET LEVEN VAN DE PROFEET Het tweede jaar van de derde graad -3 
hfdstk. LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Hadith en Islamitisch bevel. 
2. De lokale en universele dimensie van Profeet 

Mohammed zijn gedrag. 

3. Het belang van het Islamitisch bevel bij het 

begrijpen van het geloof. 

4. Hoe moeten we Profeet Mohammed begrijpen? 

5. Voornaamste bronnen voor hadîŝ. 
 

DOELSTELLINGEN 

Na dit hoofdstuk kan/kent/begrijpt de leerling: 

1..de concepten van hadîŝ en de soenna 

(wordt met voorbeelden uitgelegd) 

2. voorbeelden geven van de Profeet Mohammed zijn 

hadîŝ en de soenna. 

3. de complexiteit van Profeet Mohammeds woorden 

en gedrag en neemt er een voorbeeld aan. 

4. het belang van hadîŝ en de soenna om de Koran en 

de islam te begrijpen. 

5. bepalen voor welke kenmerken van de Profeet hij 

zorgt draagt. 

6. de redenen van Profeet Mohammeds zijn woorden 

en gedragingen bij verschillende situaties. 

7. de fundamentele boeken van hadîŝ in onze literatuur. 

 

Leren de concepten van hadîŝ en de soenna: 

Aan leerlingen wordt gevraagd om een lijst te maken 

van de gedragingen in hun omgeving die geacht 

worden bij de soenna, en een lijst te maken van 

verkeerde aannames van de soenna. (1.doelstelling). 

Is het imiteren of voorbeeld nemen/ 

modellering? leerlingen vragen om; informatie te 

verzamelen over de concepten van “imiteren en 

modellering” in encyclopedieën en 

woordenboeken. (1 en 6 van de doelstellingen). 

We leren het verschil vers- hadîŝ: “Zoals 

boeken over “Geselecteerde hadîŝ” en “Veertig 

hadîŝ” worden meegenomen om aan de leerlingen 

te laten onderzoeken wat het verschil versus tussen 

vers en hadîŝ is. 

Zijn morele adviezen: 

de prachtige woorden van Profeet Mohammed 

(°a.s.) over ethiek wordt op bord weergegeven. In 

dit kader wordt besproken hoe verre wij Profeet 

Mohammed (°a.s.) als voorbeeld nemen. 6. 

doelstelling) 

 

Met de 5de doelstelling wordt 10de lj de 

hoofdstuk “Koran en zijn interpretaties” in 

verband gebracht met het 3de 

doelstelling). 

Met het 8’ste doelstelling wordt het 11’de 

lj. met hoofdstuk “Profeet Mohammed en 

zijn modellering” vergeleken. 

! In dit hoofdstuk, wordt stilgestaan bij 

Profeet Mohammed (°a.s.) zijn gedrag in 

lokale en universele omvang. 

Benadrukken ook hoe dat we Profeet 

Mohammed (°a.s.) als voorbeeld kunnen 

nemen. 

! De eerste van alle waarden; wetenschap, 

verantwoordelijkheid, respect voor het 

cultureel erfgoed. 

! In de eerste plaats gelet op de 

vaardigheden, kritisch denken, 

verandering, oorzaak-gevolg relatie. 

In dit hoofdstuk, discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, lege testformulieren, de 

omvang van het project evaluatie, 

conceptmappen, kunnen posters gemaakt 

worden met de beoordeling. 

 
 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele 

vaardigheden en waardensamenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 

 
 
 
 
 



Leerdomein: KORAN Het tweede jaar van de derde graad - 4 
hfdstk. LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Het ontstaan van mystiek denken. 
2. Relatie tussen God en Schepsel in het mystiek 

denken. 

3. Morele dimensie in het mystiek denken. 

4. Effectieve reacties voor mystiek denken in onze 

cultuur. 

4.1. Relatie îmân en ahlâq 

4.2. Enkele belangrijke sofistische reacties 

4.3. Enkele hoofdprincipes van het mysticisme 

4.4. Enkele hoofdprincipes van het mysticisme 
5. Cultuur van tolerantie en samen leven. 

 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kan/kent/begrijpt de leerling: 
1. de redenen voor het ontstaan van verschillende 

mystieke interpretaties van het islamitisch denken. 

2. de relatie tussen God/schepsel en Schepper. 

3. de namen van enkele belangrijke Soefi’s en heeft 

kennis over de belangrijke kwesties van het 

Soefisme. 

4. dat de mystieke interpretaties van het islamitisch 

denken niet te identificeren zijn met de islam. 

5. bewust zijn van tolerantie en samen leven, en kan 

voorbeelden over de inzichten van soefisme. 

6. dat verschillende interpretaties over het islamitisch 

denken rijkdom en veelheid betekenen. 

 
Wat bijvoorbeeld? Opmerkingen met 

betrekking tot de oorzaken van verschillen in 

religie en de resultaten zijn opgenomen in een 

grote groep (1. leerdoel) 

We specificeren onze Gemeenschappelijke 

punten. Door de leerkrachten wordt een 

vragenlijst opgesteld, gericht op wat de 

gemeenschappelijke punten tussen de 

verschillende interpretaties van de islam is. 

Leerlingen moeten deze formulieren invullen. 

(2.ve 3 doelstellingen) 

Tolerantie en samen leven: Een bord 

maken met daarin de cultuur van samenleven en 

tolerantie (4. leerdoel). 

Voorbeelden van Soefi-literatuur: 

Voorbeelden van Soefi-poëzie meebrengen 

over tolerantie. En het belang van tolerantie 

in deze poëzie worden besproken (5. leerdoel) 

Maken van een concept map; Wordt 

gevraagd om een concept kaart voor te 

bereiden, over de verschillende interpretaties 

van het islamitisch denken. (2-0.5 

doelstellingen) 

Openen een tentoonstelling; Leerlingen 

vragen om visueel en geschreven materialen 

te brengen over het rijkdom in het islamitisch 

denken. De gebrachte materialen worden 

beoordeeld en tentoongesteld.(6.doelstelling) 

 

4. doelstelling 5 leerjaar ; Leereenheid Islam en 

Vrede; wordt in verband gebracht met eenheid 3 

! In deze eenheid, leren we dat mystieke inzichten 

een menselijk product is, om samen te leven 

ondanks onze verschillen en een cultuur van 

tolerantie moet worden benadrukt. 

! De eerste van alle concepten zal worden verleend; 

aan stroming, en genootschap, 

! De eerste plaats, gezien de waarden tolerantie, 

gevoeligheid, respect, vertrouwen, 

wetenschappelijk. 

! In de eerste plaats gelet op de vaardigheden, 

kritisch denken, respect voor verscheidenheid, 

verandering, met de wetgever, de relatie van 

oorzaak-en-resultaten vaststellen. 

Omschrijvingen; Bij het verwerken van informatie 

moeten details worden vermeden. De verenigende 

principes van de islam en de islamitische opinie en 

rijkdom moet worden opgesteld 

In deze eenheid, discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, lege invulformulieren, de omvang 

van de evaluatie van projecten, groep 

evaluatieformulier, interview, schriftelijke rapporten 

kunnen worden gemaakt met behulp van de 

beoordeling. 

Openen een tentoonstelling: effectiviteit van de 

prestaties kan worden gegeven als huiswerk. 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele vaardigheden 

en waardensamenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 

 
 
 



Leerdomein:  ZEDELIJKHEID Het tweede jaar van de derde graad - 5 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Mens is een wezen dat fouten maakt. 

2. Berouw is een deugd die zich bekeert van fouten 

naar een goede houding. 

3. God is Vergevensgezind, en houdt van 

vergevensgezinde mensen. 

4. Vergeving verheft een mens. 

5. Vergeving is de basis van de individuele en de 

sociale verdraagzaamheid. 

6. Het goede vernietigt het slechte. 

 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kan/kent/begrijpt de leerling: 

1. dat hij als wezen ook fouten kan maken. 

2. dat het een deugd is om van zijn fouten te leren. 

3. dat berouw en vergeving voor zijn daden, van zijn eigen 

innerlijke wereld komt. 

4. hoe hij door berouw zijn innerlijke wereld aan God kan 

openen. 

5. dat berouw overal en altijd mogelijk is. 

6. dat berouw en vergeving daden zijn die uit liefde 

voortkomen. 

7. dat berouw en vergeving aan God, mensen, en alle levende 

wezens liefde en intimiteit met zich zal meebrengen. 

8. dat tolerantie zal overwinnen in een maatschappij van 

individuen die slagen in berouwen. 

9. berouw en vergeving zich voeden van het gevoel van vrede 

en geluk. 

10. dat het goede het kwade vernietigt en ontwikkelt goede 

daden. 

11. verzen en hadîŝ over berouw en deelt dit met zijn 

klasgenoten. 

 
Stel mijn eigen in vraag: Vragen aan de 

leerlingen hoe dat ze zich na een foutief gedrag 

voelden en een samenstelling laten maken hierover. 

(1e en 2e doelstelling). 

Er bestaat geen mens zonder fouten: Leerlingen 

vragen of dat ze mensen in hun omgeving kennen 

die perfect zijn, geen fouten maken.. Leerlingen 

maken samen met zijn rechtvaardiging hun mening 

bekend. Bovendien, stelt hij zijn eigen gedrag in 

vraag. Bij de besprekingen over individuele en 

maatschappelijke berouw, resulteert hij het belang 

van vergeven en vergeving (8 1.ve doelstellingen). 

Te verzamelen: Spreekwoorden, liedjes.,. 

verzamelen over het maken van een fout en 

vergeving. Dit wordt dan opgehangen in de klas. (1- 

11. doelstellingen) 

Vergeef je mij? Leerlingen krijgen rollen in de 

klas, over het maken van fouten. 

Leerlingen vragen hoe dat ze zullen handelen in een 

dergelijk geval, tonen het aan met een dramawerk.. 

Redenen van dit gedrag en de oorzaken worden 

aangegeven (3-11. doelstellingen). 

Berouw en vergeving bij verzen en hadîŝ: hadîŝ 

en verzen over berouw en vergeving wordt 

onderzocht en besproken in de klas.(doelstelling 

11). 

 

Met doelstellingen 10 van het 10de lj. 

wordt het hoofdstuk ‘erediensten in het 

Islam” in verband gebracht met 

doelstelling 4. 

Met doelstelling 8 van het 11de lj. 

wordt hoofdstuk 2 “Profeet Mohammed 

zijn voorbeeldgedrag in verband 

gebracht. 

! In dit hoofdstuk benadrukken we dat de 

mens, een wezen is die fouten kan maken 

en uit zijn fouten leren een deugd is. En 

God zijn vergevingsgezindheid wordt 

besproken. 

! De eerste van alle waarden; vergeven en 

vergeving, verdraagzaamheid, 

verantwoordelijkheid. 

! Eerst de vaardigheden, kritisch denken, 

besluitvorming, het oplossen van 

problemen, tot zelfkennis, emotie 

management, verandering, handelen op 

een verantwoorde manier, morele en 

tolerantie 

In dit hoofdstuk, discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, lege invultests, de 

omvang van het project evaluatie, 

schriftelijke verslagen, zal evaluaties 

worden gemaakt met behulp van de 

observatie formulier. 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere 

lessen 
samenvoegenIndividuele vaardigheden en waardensamenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 



Leerdomein: ZEDELIJKHEID Het tweede jaar van de derde graad - 6 
hfdstk LESONDERDELEN DIDACTISCHE WERKVORMEN VERKLARINGEN 
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1. Inleiding 

2. De doelstellingen van de geboden en verboden binnen de 

Islam 

2.1. Het opvoeden van het individu en hem laten rijpen op het vlak 

van de moraal 

2.2. De totstandbrenging van rechtvaardigheid binnen een 

gemeenschap 

2.3. Beschermen van het algemeen belang 

2.3.1. De algemene belangen die van kracht zijn 

2.3.2. De graden van de algemene belangen 
2.3.3. De verplichtingen binnen de hiërarchie van de algemene 

belangen 

2.3.5 De hiërarchie van de plichten die van een mens verwacht 

worden 

3.  Het overwinnen van moeilijkheden en het wegwerken van het 

schadelijke 

DOELSTELLINGEN 

Na dit hoofdstuk kan/kent/begrijpt de leerling: 

1. de algemene doelstellingen van de geboden en verboden van de 

islamitische godsdienst. 

2. dat de gemeenschappelijke doelen van alle islamitische gebeden 

het rijpen van de mensen en hen voor de maatschappij winnen als 

goede burgers inhouden. 

3. a.d.h.v. verzen en ahâdîŝ evalueren dat het islamitische geloof 

een religie is, gebaseerd op de beginselen van gelijkheid en 

rechtvaardigheid. 

4. a.d.h.v. verzen en ahâdîŝ evalueren dat de Islam de bescherming 

van het algemeen belang nastreeft. 

5. de mate van prioriteit en sterkte van orders en verbod. 

6. met voorbeelden verklaren dat de Islam problemen wil oplossen, 

moeilijkheden wil bestrijden en het geluk nastreeft. 

Wat zijn de doelstellingen?: De achterliggende 

doelstellingen van orders en verbod in de Islam,  in de klas 

onderzoeken, waarom islam dingen aanwijst of verbiedt. 

Dan, bespreken en beoordelen ze over de kwesties 

(1.doelstelling). 

Waarom belangrijk: Er wordt gebrainstormd met de 

studenten, waarom de gebeden belangrijk zijn voor de 

moslim. Na de bespreking komen tot een 

gemeenschappelijk resultaat van individuele en sociale 

voordelen van aanbidding (2.doelstelling) 

God houdt van wat eerlijk is:  sôeratoe’l-Mâ’ida 42ste 

en sôeratoe’n-Nisâ’ 58-59ste   verzen worden in de klas 
geëvalueerd. (3.doelstelling). 

Vijf gouden regels; ad-darôerâtoe’l-chamsa genoemd in 

de islamitische godsdienst , rond de beginselen over leven, 

eigendom, bescherming van generatie en verstand, waarom 

fundamentele rechten en vrijheden heilig en onschendbaar 

zijn in de Islam, wordt klassikaal besproken (doelstelling4) 

Voorkomen is beter dan genezen; studenten in kleine 

groepen verdelen, en aan elke groep een van deze 

onderwerpen geven, gezondheid, onderwijs, verkeer, en 

religie is een van de onderwerpen. In deze velden, met 

name de aard van de maatregel (preventief) ontwikkelde 

regels (maatregel) en de mate van belangrijkheid en het 

negeren van deze regels en de aard van de sancties en 

vragen om in de klas onderzoek te doen naar de oorzaken. 

Een gemeenschappelijke lijst maken rond deze thema. 

(5.doelstelling) 

Halen van beginselen: Verzen en ahâdîŝ over problemen 

oplossen, moeilijkheden bestrijden en gemak wensen, 

worden in de klas onderzocht en uitgelegd. Er wordt in lijst 

gemaakt in de klas rond beginsel en principes die in de 

islamitische  fiqh voorkomt. De mogelijke gevolgen van 

het niet voldoen aan deze principes wordt met brainstormen 

geëvalueerd. (6.doelstelling). 

!In dit hoofdstuk, dat het 

doel van religie, het welzijn 

en geluk van mensen, dat God 

van ons houdt, om ons te 

waarschuwen en weg te wijzen, 

heeft hij ons profeten en religie 

gestuurd en dat deze 

doelstellingen tegelijkertijd ook 

de doelstellingen van andere 

religies zijn wordt hier benadrukt. 

! Allereerst de gegeven 

concepten; doel, begeleiding, 

opruiing, waarde, nut, openbaar 

belang, hiërarchie, geoorloofd, 

zonden,.. 

! Eerst de gegeven waarden; 
Gelijkheid, volwassenheid, 

rechtvaardigheid, bescherming, 

geluk, en gemak. 

!De eerste gegeven 

vaardigheden: kritisch denken, 

wikken en wegen, het oplossen 

van problemen, erkenning van 

zichzelf en de samenleving, te 

wijzigen, vergelijking, te 

handelen op een verantwoorde 

wijze te worden morele en 

tolerant. 

In dit hoofdstuk; discussie, 

open vragen, meerkeuzevragen, 

blanco formulieren, schriftelijke 

verslagen, zal er evaluaties 

worden gemaakt met behulp 

van de observatie formulier. 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele 

vaardigheden en waarden samenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 
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1. Een kijk op de bestaande religies 
1.1. Abrahamitische religies: jodendom, christendom en islam 

1.2. Indiase religies: hindoeïsme, boeddhisme, jaïnisme, het sikh-isme 

1.3. Chinese en Japanse godsdiensten: het taoïsme, confucianisme, shintoïsme 
1.4. Traditionele religies 

2. Gemeenschappelijke eigenschappen bij religies. 

2.1.Geloofseigenschappen 

2.1.1 God 
2.1.2. eilig boek 

2.1.3. Profetie 

2.1.4. ernamaals 

2.2. Ethiek en eigenschappen 
3. Milieubewustzijn bij religies 

4. Interreligieuze betrekkingen binnen de globaliserende wereld. 

 

DOELSTELLINGEN 
Na dit hoofdstuk kan/kent de leerling: 
1. de hedendaagse religies en wijst de landen van deze religies op kaart aan. 
2. met voorbeelden de algemene Abrahamitische religies in het proces van historische 

ontwikkeling plaatsen en de kenmerken en de genetische relaties weergeven. 

3. de gemeenschappelijke kenmerken van  de Indiase religies;  Hindoeïsme, Boeddhisme, 

Jaïnisme en Sikh-isme. 

4. de algemene kenmerken van de Chinese en Japanse religies;  Taoïsme, Confucianisme, en 

Shintoïsme. 
5. de traditionele religies. 

6. inzien dat de heilige religies eigenschappen als eredienst en ethiek hebben. 

7.bepalen wat de morele principes van de gemeenschappelijke, universele godsdiensten zijn. 

8. vergelijkingen maken: de goden, leven na de dood, het heilige boek van de profetie. 

9. respect tonen voor mensen van verschillende godsdiensten in de naaste omgeving. 

10.het belang van respect voor het geloof erkennen om maatschappelijke vrede te kunnen 

bieden. 

11. erkennen en illustreren dat de religies belang hechten aan het beschermen van het milieu. 

12. het belang beseffen van interreligieuze relaties in de globaliserende maatschappij. 

 
We maken een schema:  Religies, 

worden schematisch weergegeven door de 

bron van (1-9. doelstelling). 

Foto’s van religies:  inleiding met foto’s 

van religies, fotografie en informatie wordt 

verzameld en gedeeld in de klas (1-9. 

doelstellingen) 

.Begrippen kaart; Concept kaart die de 

gemeenschappelijke aspecten van religies 

toont. (1-9. doelstellingen). 

Vrede en tolerantie bij heilige boeken: 

Teksten in De Koran, de Thora, de Bijbel 

en de Psalmen/Zabôer; over vrede en 

tolerantie wordt geëvalueerd in de klas(10 

en 11 doelstellingen). 

 

doelstelling 8 wordt 

gerelateerd aan de doelstellingen 

1-4 van het hoofdstuk “het aardse 

leven en het hiernamaals” 

! In doelstelling 13 wordt nadruk 

gelegd op de negatieve effecten 

van missionarissen die 

exploiteren. 

! Nadruk op gelijkenissen tussen 

godsdiensten. 

! waarden; vergeven en 

vergeving, verdraagzaamheid, 

verantwoordelijkheid. 

! vaardigheden, kritisch denken, 

besluitvorming, het oplossen 

van problemen, tot zelfkennis, 

emotie management, 

verandering, handelen op een 

verantwoorde manier, morele 

en tolerantie. 

In dit hoofdstuk, discussie, open 

vragen, meerkeuzevragen, lege 

invultests, de omvang van het 

project evaluatie, schriftelijke 

verslagen, zal evaluaties 

worden gemaakt met behulp 

van de observatie formulier 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele vaardigheden 

en waarden samenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 
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Het huwelijk in de Islam 

1. Positie van de vrouw in de islam 
2. Het belang van huwelijk in Islam 

3. Verschillende stadia van het huwelijk 

3.1. Het kiezen van een partner 

3.2. Aanzoek en acceptatie van huwelijk 

3.3. Het huwelijkscontract 

3.4. De verloving 
3.5. De huwelijksuiting 

3.6. Bruiloft 

4. Rechten en plichten 

4.1. Rechten van de echtgenote 

4.2. Rechten van de echtgenoot 

5. Rechten van het kind 
6. Echtscheiding 

DOELSTELLINGEN 

Aan het einde van dit hoofdstuk kan/kent de 

leerling: 
1. de waarde van de vrouw in de Islam. 
2. het belang van het huwelijk in de Islam. 

3. de procedures rond partnerkeuze, verloving, 

huwelijkscontract, religieuze en culturele bruiloften. 

4 . de rechten van echtgenoten in het huwelijk, de 

taken en verantwoordelijkheden. 

5. rechten van kinderen t.o.v. hun ouders. 

6. echtscheidingen in de Islam (heeft kennis genomen 

van de effecten van echtscheiding). 

 

Te verzamelen: Studenten vragen om een opstel 

voor te bereiden over de plaats van de vrouw in de 

islam. (1.doelstelling). 

Huwelijk in onze religie: Studenten bespreken en 

onderbouwen in de klas, waarom huwelijk belangrijk 

is in de Islam..(2.doelstelling). 

Onze gewoontes en tradities: Onderwerpen als 

verloving, huwelijk en de bruiloft worden in de klas 

geselecteerd onder de studenten. Elke groep 

presenteert zijn onderwerp in de klas door het religieus 

en cultureel aan te pakken. Bepaalt verschillen. 

(3.doelstelling) 

Wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden: 

Studenten vragen om een lijst te maken over de 

verantwoordelijkheden die de personen in het huwelijk 

moeten naleven, en de redenen van deze 

verantwoordelijkheden worden opgeschreven en 

besproken. (4.doelstelling) 

Verantwoordelijkheid in ouderschap: De 

verantwoordelijkheden van de ouders tegenover hun 

kinderen worden vastgesteld en 

besproken.(6.doelstelling) 

De roos en haar doornen: Studenten vragen of de 

perfecte partner bestaat. Studenten geven hun 

gedachten met de motiveringen. Bovendien stelt hij 

zijn eigen gedrag in vraag. Uit de gesprekken leidt hij 

af dat de partners elkaar moeten begrijpen en 

begripvol moeten zijn. (7.doelstelling). 

Waar wordt een fout gemaakt? De oorzaken en 

gevolgen die leiden tot echtscheiding, en de 

bepalingen die uit de gesprekken zijn gekomen 

worden besproken..(7. doelstelling). 

!In dit hoofdstuk, dat man en vrouw elkaar 

vervolledigen, de plaats en belang van 

het huwelijk in het geloof, gewezen op 

de oorzaken en gevolgen van 

echtscheiding. 

! Gesprekken die de studenten onderling 

hebben gevoerd, en beïnvloed zijn door 

het onderwerp, en die reacties kunnen 

tonen, enz...weten dat dit kan gebeuren 

en voorzichtig zijn om hen niet te 

kwetsen. 

!Concepten die allereerst gegeven moet 

worden; Huwelijk, bruiloft, verloving, 

mahr, huwelijk, en echtscheiding 

!Waarden die allereerst gegeven moet 

worden; gelijkwaardigheid, 

zelfopoffering, verdraagzaamheid, 

verantwoordelijkheid. 

!Vaardigheden die allereerst gegeven 

moet worden; kritisch denken, 

besluitvorming, probleemoplossing, 

zelfkennis, emotie management, 

verandering, te handelen op een 

verantwoorde wijze en morele en 

tolerant zijn. 

In dit hoofdstuk; discussie, open vragen, 

meerkeuzevragen, blanco formulieren 

invullen, proeven, schriftelijke 

verslagen, zelfevaluaties worden 

gemaakt met behulp van de observatie 

formulier. 

 

Binnen schoolse/klas activiteitBuiten schoolse activiteit ! Waarschuwing ◙ beperkingen cursussen in de klascursussen met andere lessen samenvoegenIndividuele vaardigheden 

en waardensamenbrengen van tussen disciplines  Meten en evalueren 

 


