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1. Inleiding 

De islam is een deel van onze hedendaagse samenleving. Het maatschappelijk debat is vaak 

allesbehalve genuanceerd als het over deze religie gaat. De link met terrorisme en radicalisering 

wordt al snel gelegd en moslims krijgen vaak onterecht een zeker stigma over zich. Een zoveelste 

racistische reactie op een artikel verwondert niemand nog. De verrechtsing in de samenleving laat 

zich goed voelen en polarisatie lijkt terrein te winnen.   

Dit uit zich ook op verschillende manieren binnen de schoolmuren. Leerlingen, zowel moslims als 

niet-moslims, zitten met heel wat vragen. Zij pikken heel wat op uit de media, zeker op Facebook en 

andere sociale media, en uit hun omgeving. Dit vormt voor een groot deel de basis van hoe ze naar 

elkaar kijken. Onbegrip, foutieve kennis en vooroordelen maken al te vaak deel uit van deze 

perceptie. Sommige scholen, zeker diegene die ver gelegen zijn van grote stedelijke centra, hebben 

soms slechts een beperkt aantal leerlingen met een andere culturele achtergrond. Dit kan 

representatief zijn voor hun lokale context, maar het is absoluut geen goede weergave van de 

bredere Belgische samenleving. Jongeren blijven er al te vaak op hun eiland zitten en weten weinig 

van andere culturen. Ze hebben misschien over sommige zaken al gehoord tijdens bepaalde lessen, 

waarin doceren vaak de primaire didactische activiteit is, maar veel blijft daarvan niet hangen. Het is 

de ideale context om een wij-zij-denken te krijgen. 

Norbert Elias (1976) beargumenteerde in zijn studie naar de gevestigden en de buitenstaanders 

uitgebreid wat voor toxische relatie dreigt te ontstaan in een dergelijk scenario. De wij-groep is de 

gekende groep, gekarakteriseerd door positieve eigenschappen. De zij-groep is eerder onbekend. Het 

oude spreekwoord ‘onbekend maakt onbemind’ is hier van toepassing. Deze stigmatisering dient 

vooral als een bevestiging en een bescherming van de eigen identiteit van de wij-groep. Het werkt 

ook als een self-fulfilling prophecy, waar vanuit een negatieve perceptie ook bijna enkel negatieve 

signalen zullen worden opgevangen.  

Alle leerlingen, wat hun achtergrond ook is, kunnen hier een angstig of ongewenst gevoel aan 

overhouden. Dit is schadelijk voor hun persoonlijk welbevinden en voorspelt daarnaast weinig goeds 

voor de toekomst van onze samenleving. We moeten een manier vinden om op een harmonieuze 

manier te kunnen samenleven in een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt. Dit betekent niet 

dat de culturele verschillen plaats moeten maken voor een eenheidscultuur, een smeltkroes met 

voor ieder wat wils. Diversiteit werkt verrijkend en het respecteren, en misschien zelfs waarderen, 

van elkaars verschillen is een goed streefdoel. Begrip en kennis over elkaars gewoonten en waarden 

is hiervoor de absolute basis. Net daar is voor het onderwijs een belangrijke functie weggelegd.  

Geëngageerde scholen en ruimdenkende leerkrachten kunnen een belangrijke bruggenbouwer zijn. 

Het onderwijs kan de leerlingen van de nodige bagage voorzien om zelf een genuanceerde blik te 

ontwikkelen bij het kijken naar andere culturen. Dit wordt best geen theoretische uiteenzetting, 

maar een activerend project om leerlingen op een interactieve manier met diverse achtergronden te 

laten kennismaken. Dit is precies de manier waarop de islam in ons lessenpakket zal worden 

behandeld.  
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2. Lessenpakket 

Algemeen 

Na ons beperkte vooronderzoek was het voor ons duidelijk wat goed is in bestaande aanpakken, 

maar zeker ook wat er nog ontbreekt. Uit het onderzoek blijkt dat er een serieus tekort is aan 

lessenpakketten over de islam in het algemeen en de diversiteit binnen de islam in het bijzonder. Ons 

lessenpakket wil een bijdrage leveren om deze leegte op te vullen. De focus is dus vooral om een 

uiteenzetting aan te bieden die leerlingen activeert en betrekt bij de leerstof en tegelijkertijd de 

boodschap meegeeft dat de islam, net zoals alle andere godsdiensten, immens divers is. Dit zal een 

terugkerend motief vormen doorheen de verschillende onderdelen van het pakket. We hebben 

gekozen voor een PowerPoint waarin de essentie van ons lessenpakket is samengevat voor de 

leerlingen. Verder volgt nog een uitgebreide bespreking van elk onderdeel van de les, waarbij ook 

telkens de gekozen werkvormen zullen worden toegelicht. Dit geeft een mooie weergave van wat we 

allemaal van plan zijn tijdens het lesmoment en is tevens ook handig voor leerkrachten die van het 

pakket gebruik willen maken. Het lessenpakket is in de eerste plaats gericht op het ASO.  

We kozen ervoor om drie grote thema’s te belichten. Na een korte introductie willen we ten eerste 

de leerlingen de basis meegeven van de islam: de geloofspijlers, het ontstaan van de godsdienst en 

de leefregels. Het tweede luik bekijkt expliciet hoe divers de islam is door verschillende grote 

stromingen te behandelen. Het derde onderdeel focust op de verschillende uitingsvormen van de 

islam binnen de politiek. Hierbinnen bespreken we ook terrorisme en radicalisering. Zoals eerder 

gesteld, kiezen we er bewust voor om terreur niet centraal te plaatsen in onze uiteenzetting. De 

leerling moet de boodschap krijgen dat de islam zo veel meer is dan deze marginale, gewelddadige 

interpretatie. We willen het echter ook niet uit de weg gaan. Het betreft heel actuele zaken en 

verschillende leerlingen zitten ongetwijfeld nog met vragen over terreur. Met een slotbeschouwing, 

aan de hand van een stellingenspel, peilen we naar de opinies van leerlingen over bepaalde actuele 

zaken en proberen we discussie binnen de klasgroep te stimuleren. We concluderen met de 

expliciete boodschap van diversiteit en respect voor elkaars geloofsovertuiging en laten de leerlingen 

aan de hand van een spel hun gevoelens en ideeën na het lessenpakket beschrijven.  

Omdat we weten dat de ene klas de andere niet is, en dat sommige zaken uit ons lessenpakket 

misschien al eerder (of in andere vakken) aan bod kwamen, hebben we ervoor gekozen om bepaalde 

delen vrijblijvend te maken. Dit wordt steeds expliciet aangeduid bij de bespreking en in de 

PowerPoint. Naargelang de voorkennis van de leerlingen en de eigen nadrukken die de leerkracht wil 

leggen, kan die ervoor kiezen om bepaalde zaken niet of korter te behandelen zodat meer tijd 

overblijft voor de overige delen. We voegen ze echter wel toe, zodat de leerkracht zelf de keuze 

heeft. Dit is geen one-size-fits-all-pakket, maar geeft de mogelijkheid om op maat van de specifieke 

leerlingen een zinvolle en interessante les te maken.   

Met deze aanpak en deze inhoud willen we een bescheiden bijdrage leveren om leerlingen elkaars 

leefwereld te laten ontdekken en samen te zoeken naar een harmonieuze manier van samenleven. 

Hiervoor formuleerden we de volgende lesdoelen: 

De leerlingen kunnen de basiswaarden en –gebruiken van de islam beschrijven. 
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De leerlingen kunnen het ontstaan van de islam beschrijven. 

De leerlingen kennen de belangrijkste concepten binnen de islam. 

De leerlingen kunnen de diversiteit van de islam beschrijven, en hierbij voorbeelden geven. 

De leerlingen kunnen reflecteren over interpretatiemoeilijkheden bij het lezen van de Koran, en 

hierbij voorbeelden geven. 

De leerlingen kunnen de diverse relaties tussen de islam en de politiek beschrijven, structureren en 

hierbij voorbeelden geven. 

De leerlingen kunnen uitleggen waarom terrorisme geen nieuw fenomeen is, en hierbij voorbeelden 

geven. 

De leerlingen kunnen uitleggen waarom terrorisme geen uitsluitend religieus fenomeen is, en hierbij 

voorbeelden geven. 

De leerlingen kunnen een eigen mening vormen over de relatie tussen de islam en de samenleving, 

en deze mening beargumenteren in een klasgesprek. 

Daarnaast is de aanpak van dit lessenpakket ook gebaseerd op de vastgelegde vakoverschrijdende 

eindtermen: 

GEMEENSCHAPPELIJKE STAM 

Doorzettingsvermogen in de zin van wilskracht, keuzes kunnen maken en verantwoorden, ambitieus 

en moedig zijn. 

Empathie in de zin van inlevingsvermogen en responsiviteit, het vermogen af te stemmen op de 

gesprekspartner en relationele gerichtheid. De leerlingen houden rekening met de situatie, 

opvattingen en emoties van anderen. 

Kritisch denken in de zin van onderscheidingsvermogen. De leerlingen kunnen gegevens, 

handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen. 

Een open en constructieve houding tonen in de zin van ruimdenkend, maar ook belangstellend en 

relationeel gericht. De leerlingen toetsen de eigen mening over maatschappelijke gebeurtenissen en 

trends aan verschillende standpunten. 

Respect in de zin van verdraagzaamheid, hoffelijkheid, ethisch denken en handelen, verbondenheid 

met de eigen leefwereld en de ruimere samenlevingscontext. De leerlingen gedragen zich respectvol. 

CONTEXTEN 

Context 2: Mentale gezondheid 

De leerlingen herkennen de impact van cultuur- en kunstbeleving op het eigen gevoelsleven en 

gedrag en dat van anderen. 
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Context 3: Sociorelationele ontwikkeling 

De leerlingen doorprikken vooroordelen, stereotypering, ongepaste beïnvloeding en machtsmisbruik. 

De leerlingen beargumenteren, in dialoog met anderen, de dynamiek in hun voorkeur voor bepaalde 

cultuuruitingen. 

Context 7: socioculturele samenleving 

De leerlingen beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen 

in eigen en andere sociale en culturele groepen. 

De leerlingen gaan constructief om met verschillen tussen mensen en levensopvattingen. 

De leerlingen geven voorbeelden van de potentieel constructieve en destructieve rol van conflicten. 

LEREN LEREN 

Informatieverwerking  

De leerlingen kunnen informatie samenvatten. 

Regulering van het leerproces 

De leerlingen sturen hun leerproces, beoordelen het op doelgerichtheid en passen het zo nodig aan. 

De leerlingen kunnen feedback geven en ontvangen over hun leerervaringen. 

 

Het lessenpakket stap voor stap  

Wat volgt, is een bespreking van elke dia uit de PowerPoint die de leidraad vormt doorheen het 

lessenpakket. Er wordt telkens gezegd wat er zeker moet worden behandeld, wat vrijblijvend is, wat 

de didactische werkvormen zijn en of er sprake is van speciale benodigdheden. De lesgever behoudt 

natuurlijk de vrijheid om aan bepaalde aspecten meer of minder aandacht te besteden en zelf dingen 

aan te brengen. We geven dus een goed uitgewerkt pakket, maar de lesgever kan zeker nog de eigen 

accenten leggen.  
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Het lessenpakket begint met het centrale thema: de islam. Het maakt meteen duidelijk dat het over 

meer zal gaan dan de klassieke aanpak waarbij vooral wordt gefocust op het ontstaan en de 

basisbeginselen. We willen ons echt toeleggen op de veelzijdigheid van deze religie. Na een korte 

voorstelling van de lesgevers volgt de bespreking van de algemene relevantie van het thema. 

Idealiter wordt dit ook gelinkt aan vorige lessen (bijvoorbeeld lessen over andere religies) zodat de 

uiteenzetting van de islam voor de leerlingen kan dienen als het volgende puzzelstukje om de hele 

levensbeschouwelijke diversiteit in onze samenleving te ontdekken.  

 

Aangezien de les goed moet afgestemd zijn op de vragen van de leerling is het voor de lesgevers 

interessant om zicht te krijgen op wat bij de leerlingen leeft. Daarom hebben we op de website 

Menti.com een vraag opengesteld die via de opgegeven code kan worden teruggevonden. De 

leerlingen kunnen daar in een korte boodschap (anoniem) aangeven waar ze graag meer over zouden 

weten of waarover ze onzeker zijn of zorgen hebben. Hoewel het lessenpakket natuurlijk al op 
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voorhand werd gemaakt, is het wel goed om te weten aan welke thema’s er misschien wat extra 

aandacht moet worden besteed. Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat bepaalde ideeën van de 

leerlingen niet in de les aan bod komen. Die kunnen eventueel nog in een andere les worden 

behandeld als het in de klas breed wordt gedragen of kunnen aan het einde van dit lessenpakket nog 

even worden besproken. Het is ook aangewezen om expliciet aan te geven dat leerlingen doorheen 

de les zeker vragen mogen stellen of opmerkingen mogen maken.  

Het is belangrijk dat elke leerling zijn ideeën kan uiten, dus de leerlingen moeten een smartphone of 

tablet ter beschikking hebben waarmee zij toegang hebben tot het internet. Er kan eventueel tussen 

leerlingen een smartphone worden doorgegeven. Hiervoor voorzien we 5 minuten.  

 

Eens de ideeën op Menti zijn geplaatst kunnen de lesgevers deze kort bespreken en opmerken of ze 

al dan niet aan bod komen terwijl ze de structuur van de les overlopen. De les is verdeeld in vier 

grote onderdelen. In ‘het ABC van de islam’ zetten we de leerlingen eerst zelf aan het werk om 

enkele belangrijke begrippen te verklaren, waarna de lesgevers de basisbeginselen van de islam 

verder kunnen bespreken. Speciale aandacht gaat uit naar de toepassing van de oude religieuze 

regels op de moderne context aan de hand van concrete cases. Na het eerste onderdeel verdelen we 

de leerlingen op in vijf groepjes. Binnen ‘de islam als heterogene godsdienst’ gaan de leerlingen in 

hun groepje aan het werk met een van de grote stromingen binnen de islam. Na hun eigen 

verwerking moeten ze hun stroming aan de rest van de klas voorstellen. Nadien besluit de lesgever 

door kort de belangrijkste punten van elke stroming met elkaar te vergelijken en enkele denkfouten 

te doorprikken over de geografie van de islam.  

Binnen de islam en politiek worden de diverse combinatiemogelijkheden toegelicht, gaande van een 

theocratie tot terreur. Door opdrachten en vraaggesprekken wordt deze iets abstractere leerstof 

overgebracht. Eindigen doet de lesgever met een stellingenspel over de islam binnen onze 

samenleving. Dit moet discussie tussen leerlingen onderling en met de lesgever stimuleren. Nadien 

concludeert de lesgever de discussie door te benadrukken hoe divers de islam is en dat leerlingen 

dus niet mogen vervallen in een veralgemeend denken op basis van stereotypen. Door het spel ‘Dixit’ 

te gebruiken, geeft de lesgever aan de leerlingen een laatste kans om nog eens stil te staan bij hun 
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ervaring tijdens de les. Dit kan gecontrasteerd worden met de initiële ideeën die op Menti werden 

ingegeven.  

 

Zoals eerder gesteld, gaat het hier echt om de basis van de islam. Hier kan vaak wat sneller worden 

overgegaan omdat leerlingen dit vaak al hebben behandeld in bepaalde vakken. Het is echter niet 

onbelangrijk om deze kennis eens op te frissen en aan te vullen. In dit onderdeel wordt een goede 

mix gebruikt van methoden om de leerlingen te activeren en om de lesgever aan het woord te laten. 

Naast de basiskennis wordt ook ingezet op kritisch denken over de religieuze bronnen. We rekenen 

voor dit hele onderdeel 20 minuten.  

 

Ter introductie starten we met een ludieke slide, die verwijst naar veelvoorkomende denkfouten en 

stereotyperingen die worden gemaakt over de islam. We hebben getracht om dit enigszins 

humoristisch te maken en ook de zogenaamde ‘memes’ te gebruiken om de leefwereld van de 
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jongeren in de les te betrekken. Het is belangrijk om bij deze slide te stellen dat het gaat om 

boodschappen die voortkomen uit een gebrekkige kennis over waar de islam voor staat. Het 

illustreert meteen de relevantie om de basiskennis tijdens de les te behandelen.  

  

Als eerste stap richting de basiskennis willen we meteen de leerlingen activeren. Het lessenpakket 

voorziet 16 kaarten met belangrijke begrippen uit de islam1 en telkens twee mogelijke definities. Het 

is de bedoeling dat de lesgever bij elke term een leerling gaat aanduiden die uit de twee kaartjes de 

correcte definitie moet proberen halen. Misschien is het, omwille van de klasgrootte, niet mogelijk 

om iedereen aan de beurt te laten, maar het is wel belangrijk dat telkens een andere leerling wordt 

betrokken. Eventueel kunnen bij moeilijkere begrippen twee leerlingen worden aangeduid. Het geeft 

voor de lesgever een mooi beeld van wat de voorkennis is over het onderwerp. Het is ook de 

bedoeling dat de lesgever telkens nog een woordje uitleg voorziet bij bepaalde termen (bijvoorbeeld 

de jihad) en de diverse toepassingen die vandaag gangbaar zijn. Verschillende termen komen later in 

dit onderdeel nog terug, waardoor de leerkracht die als herhaalmomenten kan gebruiken en hier 

sneller kan overgaan.  

 

                                                           
1 Zie bijlage 6.1 en 6.2 voor de uitgewerkte kaarten met begrippen en de mogelijke definities.  
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Vrijblijvend: dit geeft volgens ons een interessant deel van de kennis over de islam mee, maar in 

bepaalde klassen kan dit al niet meer nodig zijn. Ook over de opbouw van de Koran kan de 

leerkracht zich beperken tot dia 7, maar als die een meer uitgebreid overzicht wil geven, kan dia 8 

nog worden toegevoegd. We raden wel aan om iets over het ontstaan van de Koran te 

behandelen, aangezien dit goed aansluit bij de volgende lesinhouden.  

Nu start een iets meer docerend gedeelte, maar door verschillende vragen te stellen, kan opnieuw 

interactie met de leerlingen worden bereikt. Het ontstaan van de islam tijdens de 7de eeuw wordt 

summier besproken om achtergrondinformatie te geven aan de leerling. Om niet te vervallen in 

historische details wordt best gefocust op het leven van de profeet Mohammed. Best wordt wel wat 

tijd besteed aan een schets van de omstandigheden in de prille begindagen van de islam. Om meteen 

duidelijk te maken dat de islam, het jodendom en het christendom eigenlijk veel gemeenschappelijk 

hebben, is het volgens ons ook interessant om dit te expliciteren en te stellen dat het bij de drie 

godsdiensten om openbaringsgodsdiensten gaat. Veel centrale figuren uit het christendom vinden 

we bijvoorbeeld ook terug in de islam. 

Vervolgens bespreekt de lesgever de vijf centrale pijlers van de islam. Op de pelgrimstocht naar 

Mekka na zijn alle principes al aan bod gekomen tijdens het termenspel, dus leerlingen zouden dit 

goed moeten kunnen aanvullen. Hier kan de lesgever dus relatief snel over gaan en vooral werken op 

basis van de input van de leerlingen. Dit is echter een belangrijke basis voor de inhoud van het geloof 

die elke leerling goed moet begrijpen.   

Ook het ontstaan van de Koran en hoe het boek is opgebouwd komt kort aan bod. Hierbij is het ook 

zinvol om aan te duiden dat het soms moeilijk te interpreteren is. Er staan gedragsregels in, maar die 

zijn niet altijd eenduidig of consequent beschreven. Vanuit historisch kritisch standpunt is dit een 

interessante toevoeging.  

  

Een logisch gevolg op de korte bespreking van het ontstaan van de Koran is hoe het heilig boek voor 

de moslims een leidraad vormt. Er worden namelijk regels voorgeschreven over hoe een goede 

moslim zich moet gedragen. De lesgever moet benadrukken dat veel gedragsregels, via andere 

mechanismen, pas later werden toegevoegd (Ijma, Quiyas,…). Wat echter extra aandacht verdient, is 
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de vraag of deze oude teksten überhaupt nog toepasbaar zijn in onze moderne context. Het gaat 

namelijk vaak over zaken waarmee moslims vandaag op een dagdagelijkse basis worden 

geconfronteerd, maar die vanzelfsprekend nog niet bestonden toen de regels werden opgesteld. 

Hiervoor hebben we op de volgende dia’s (dia’s 12 tot en met 14) verschillende concrete cases 

geplaatst die werden gehaald uit “Halal of niet?” van Khalid Benhaddou en Emilie Le Roi. Opnieuw is 

dit goed om historische kritiek in de les te brengen.  
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Vrijblijvend: Dia 13 

We raden aan om zeker twee cases te behandelen, maar de derde hangt af van hoeveel tijd de 

leerkracht wil besteden. De eerste twee cases zijn volgens ons het meest herkenbaar voor 

leerlingen, waardoor die prioriteit krijgen.  

We kozen voor deze concrete cases om aan te tonen dat in dagdagelijkse situaties zich moeilijkheden 

kunnen voordoen tussen religieuze principes en zaken die de samenleving als normaal beschouwt. 

Het toont ook meteen hoe divers de religieuze beleving kan zijn. Terwijl de ene moslim geen 

probleem ervaart, voelen bepaalde zaken voor een andere moslim toch als not done. Om goed aan te 

sluiten bij de leefwereld van de jongeren hebben we gekozen voor voorbeelden uit het onderwijs. De 

lesgever kan de leerlingen vragen hoe zij met deze zaken zouden omgaan indien zij hieromtrent een 

beslissing moeten nemen. Op zich is dit niet de kern van de oefening. Het moet leerlingen aanzetten 

om afwegingen te maken tussen de religieuze belangen en de ‘norm’ van de samenleving, waarbij ze 

idealiter in een genuanceerde richting denken. Het moet hen vooral ook doen stilstaan bij de 

toepassing van oude bronnen in een hedendaagse context en of die op een bepaalde manier toch 

nog relevant kunnen zijn. Het is dus gepast dat de lesgever hieromtrent, en met de cases als basis, 

een discussie stimuleert bij de leerlingen.  
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Om te verzekeren dat leerlingen kritisch nadenken over historische bronnen kan deze slide nog als 

afsluiter worden gebruikt. In de ene klas zal de discussie hier misschien al op uitdraaien, maar zo niet 

is het belangrijk om als lesgever deze ideeën toch mee te geven. De vanzelfsprekendheid waarmee 

men verwijst naar de heilige boeken om dagelijkse ervaringen mee te structureren moet in vraag 

worden gesteld. De lesgever moet echter genuanceerd zijn en benadrukken dat religieuze teksten 

wel vaak interessante waarden bevatten (bijvoorbeeld solidariteit) die ook in onze maatschappij heel 

bruikbaar zijn. Het is niet de bedoeling om leerlingen, die al dan niet belang hechten aan geloof, de 

boodschap te geven dat religieuze teksten geen plaats hebben in onze samenleving. Wat wel het 

doel is, is om leerlingen een kritische reflex bij te brengen, ook als het aankomt op religie en 

vastgelegde dogma’s.  

 

Vanaf dit moment is het aangewezen om de leerlingen op te delen in vijf groepen. Dit is een 

functionele keuze voor de volgende onderdelen, en vooral voor de opdrachten die hierin worden 
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gebruikt. Dit werkt motiverend voor leerlingen en ze kunnen vaak op een meer toegankelijke manier 

zaken uitleggen aan hun medeleerlingen. De lesgever stelt best op voorhand de groepjes samen 

zodat de zwakkere en sterkere leerlingen voldoende gemengd zijn. Er zit geen competitieve opdracht 

in ons lessenpakket, dus de nadruk ligt op samenwerking. Bij enkele opdrachten wordt expliciet een 

rolverdeling voorzien zodat elke leerling wordt betrokken in het groepswerk. Tijdens het maken van 

de verschillende opdrachten kan ook tussen leerlingen onderling van mening gewisseld worden.  

 

Nu het eerste onderdeel is afgerond, kan de diversiteit binnen de islam explicieter worden 

voorgesteld. De focus van dit onderdeel is om de grote stromingen binnen de islam toe te lichten. De 

groepjes worden elk verantwoordelijk voor 1 stroming die ze moeten behandelen en nadien aan de 

klas moeten voorstellen. De lesgever kan nadien nog eens een kort overzicht geven van de 

belangrijkste kenmerken van elke stroming zodat de leerlingen dit zeker goed begrijpen. Nadien 

geeft de lesgever nog een korte duiding bij bepaalde geografische beschrijvingen van de islam. 

Opnieuw wordt dus naar een goed evenwicht gestreefd tussen de leerling en de lesgever die aan het 

woord is. We voorzien voor dit onderdeel 35 minuten.  
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Er worden in totaal 5 stromingen besproken door de groepjes: het soennisme, het sjiisme, het 

salafisme, het soefisme en de Euro-islam. Op voorhand wordt niet aan de leerlingen meegedeeld dat 

ze verschillende stromingen zullen bespreken. Bij het voorstellen aan de klas zal deze ontdekking 

aanzetten tot het zien van gelijkenissen en verschillen met de eigen stroming. Elk groepje krijgt een 

envelop met een tekst2 over de kenmerken van de stroming.  Op basis hiervan wordt een concept 

map gemaakt, die kan worden gebruikt bij de korte presentatie. De leerlingen krijgen hiervoor 

maximaal 10 minuten de tijd. Voor de presentaties voorzien we 3 minuten per stroming. Om te 

proberen garanderen dat elke leerling kan participeren, zitten in de envelop ook kaartjes met 

verschillende rollen voor de leerlingen: tijdhouder, materiaalmeester, 2 woordvoerders, een 

moderator om te bemiddelen en een secretaris die de concept map invult. De lesgever kan tijdens de 

voorbereidingstijd bij de verschillende groepjes rondgaan om eventuele vragen te beantwoorden. 

Voor de rest zijn de leerlingen echter aan het woord en moet enkel worden opgetreden bij feitelijke 

onjuistheden. Naast de envelop voorziet de lesgever per groep een A3 blad om de concept map te 

maken.  

                                                           
2 In bijlage 6.3 kunnen de verschillende teksten worden gevonden.  
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Vrijblijvend: Dia’s 19 tot en met 21 geven de belangrijkste kenmerken van de stromingen nog eens 

weer. Afhankelijk van de kwaliteit en de duidelijkheid van de voorstellingen door de leerlingen kan 

de leerkracht beslissen om dit over te slaan of her en der nog een opmerking te maken.  

Leerlingen kunnen later bij het leren terugvallen op dit overzicht en de lesgever kan het na de 

verschillende voorstellingen gebruiken om alles nog eens op een rijtje te zetten. De lesgever kan nog 

enkele fundamentele verschillen benadrukken, maar staat hier best niet te lang meer bij stil. 

 

Na de verschillende stromingen is het nog interessant voor de lesgever om foute veronderstellingen 

met betrekking tot de geografie van de islam te corrigeren. Het verschil tussen de Arabische en de 

islamitische wereld is belangrijk om mee te geven, evenals het feit dat dit geen homogeen 

islamitische gebieden zijn.  
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De lesgever geeft een beeld van welke landen een grote moslimbevolking hebben en benadrukt dat 

de islam door migratie sterk is verspreid. De islam komt wereldwijd voor en vertoont belangrijke 

verschillen in de manier waarop moslims hun religie beoefenen. De lesgever vermeldt dat de 

religieuze beleving vaak vermengd is geraakt met lokale tradities en gewoonten. Zo zou een 

Indonesische moslim raar opkijken als hij een Malinese moslim zijn geloof zou zien praktiseren. 

Aangezien dit de laatste dia is van het tweede onderdeel, is het hier gepast voor de lesgever om de 

intra-religieuze heterogeniteit van de islam te benadrukken en de mythe te doorprikken dat er zoiets 

is als DE islam.  

    

In het derde deel worden de sterk verschillende relaties besproken die tussen de islam en politiek 

kunnen bestaan. De lesgever gaat verschillende mogelijke linken bespreken tussen de islam en de 

politiek, startend bij de sterkste link: de theocratie. Vervolgens komt het islamisme aan bod, waarna 

de moslim in een niet-politieke partij wordt besproken. Waar mogelijk zijn Vlaamse voorbeelden 

gebruikt zodat het voor de jongeren niet al te veraf lijkt. De laatste variant is die van het terrorisme. 

Deze verwerking start met een videofragment over terrorisme, waarna de leerlingen aan het werk 

gaan met rollenspel. Het is aan de lesgever om aan het einde te benadrukken dat terreur een middel 

is voor een ideologie om de doelen te proberen halen. Ideologieën van alle geuren en kleuren 

hebben dit middel al gebruikt. Het is de bedoeling om de exclusieve link tussen de islam en terreur 

door te knippen. De linken tussen de islam en politiek kunnen zich op heel diverse manieren uiten, 

en dat is de boodschap die de leerlingen uit dit onderdeel moeten meenemen. De balans tussen 

leerkracht en leerling lijkt met vraaggesprekken, het beeldfragment en het rollenspel bewaard. De 

theoretische aspecten houdt de lesgever het best kort. We voorzien voor het derde onderdeel in 

totaal 25 minuten.  
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Nu kan de lesgever de structuur tonen waarop in dit onderdeel zal worden verder gebouwd. Het gaat 

van een radicaal niet-democratische context tot een mogelijks democratische context. Dit is voor 

leerlingen een goede visuele hulp om de verschillen in gradatie te kunnen begrijpen. We hebben dit 

continuüm ook telkens op elke volgende slide weergegeven, zodat de leerlingen dit als houvast 

kunnen gebruiken.   

  

De lesgever start met het meest extreme voorbeeld van een religieuze aanwezigheid in het 

staatsbestel: de theocratie. Wat de vorm ook is, de religieuze principes zijn de leidraad van de 

overheid bij het opstellen van de wetten van een land. De lesgever kan kort aanhalen dat dit 

bijvoorbeeld in Iran terug te vinden is, maar gaat hier best niet te diep op in. Aangezien het de 

godheid is, in plaats van het volk, die centraal staat, kan de lesgever dit goed afzetten tegen de 

democratie. Het is belangrijk dat de lesgever hier gewag maakt van de afwezigheid van fundamentele 
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rechten en vrijheden die voor ons zo vanzelfsprekend zijn. Dit gebeurt het best door een 

vraaggesprek over bepaalde vrijheden: wat zouden de grote verschillen zijn tussen een theocratie en 

een democratie op vlak van rechten? Volgens ons zijn de belangrijkste tegenstellingen te vinden op 

vlak van hoe de leiders verkozen worden, de plaats van andere godsdiensten en het recht op vrije 

meningsuiting. Het is echter goed om ook andere verschillen die door de leerlingen worden 

aangehaald te bespreken. Zo zet de lesgever de leerlingen aan tot reflectie over rechten binnen een 

democratie. De kern is hier echt wel het vraaggesprek, dus de leerkracht besteedt best niet te veel 

tijd aan het bespreken van voorbeelden zoals Iran of Saudi-Arabië. We raden dus ook aan om 

voldoende door te vragen wanneer de leerlingen een antwoord geven.  

 

Verder op het continuüm komen we bij de politieke islam, of het islamisme. Het gaat hier om 

politieke partijen die de islam centraal plaatsen en het liefst de maatschappij op die basis zouden 

hervormen. De lesgever behandelt deze slide best bondig. De focus ligt op het tonen dat er vanuit de 

islam ook politieke partijen kunnen worden opgericht, zowel in landen met een moslimmeerderheid 

als in Westerse democratieën. De Belgische partij zal voor de leerlingen misschien al bekend zijn, 

aangezien ze nogal wat controverse heeft opgewekt bij de aankondiging van het programma voor de 

gemeenteraadsverkiezingen. Het lijkt ons een goed idee om te vragen aan de leerlingen of ze hier 

een voorbeeld van kennen voordat de leerkracht de partij projecteert. Naargelang er verkiezingen 

zijn (geweest) rond het lesmoment kan de leerkracht dit hier aan koppelen. De lesgever kan aan de 

leerlingen de vraag stellen of het voor hen moet kunnen dat een dergelijke partij in België aan 

verkiezingen mag deelnemen. Het geeft de kans om te stellen dat het in een democratie eenvoudig 

moet zijn om een partij op te richten, zelfs al gaan de standpunten in tegen onze overtuigingen.  
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Compleet tegenovergesteld aan de theocratie zijn er de moslims die kiezen om lid te worden van een 

partij waar de islam helemaal geen banden mee heeft. De leerkracht kan vragen aan de leerlingen of 

zij moslims kennen in bekende Vlaamse politieke partijen. Geloofszaken uit de islam kunnen voor 

deze individuen als leidraad dienen bij hun persoonlijke overtuiging, maar hun eigen standpunten 

moeten in de eerste plaats conform de fundamenten van de partij zijn. De lesgever maakt hiermee 

duidelijk dat terwijl sommige moslims misschien voor partijen zullen kiezen waarin de islam centraal 

staat, dit zeker niet voor elke moslim geldt.  

Vandaag is het vanzelfsprekend geworden dat de Vlaamse partijen aandacht besteden aan diversiteit 

op de lijsten en geraken moslims zelfs probleemloos op zeer invloedrijke posities. De lesgever kan de 

vraag aan de leerlingen stellen of het dan zo zou zijn dat geloof voor hen geen belangrijke rol speelt. 

Dit is natuurlijk niet zo. De lesgever kan nadien benadrukken dat deze personen zich ook nog steeds 

moslim voelen, maar dat dit voor hen perfect samengaat met bijvoorbeeld een positie binnen de 

Vlaamse christendemocratische partij, zoals bij Sammy Mehdi het geval is. Opnieuw met dezelfde 

boodschap: de ene moslim is de andere niet en de islam bruist van de diversiteit.  
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Dan volgt de meest extreme uiting van de islam binnen het politieke veld: terrorisme. Hoewel terreur 

vaak puur wordt gelinkt aan geloof, is er een belangrijke politieke component voor het leiderschap 

van de terroristische organisaties aan verbonden. Zij willen in de eerste plaats macht krijgen en hun 

ideeën via geweld opleggen. Het is dus zeker niet apolitiek, maar eerder anti-politiek, waarbij ze zich 

verzetten tegen de bestaande orde. We kiezen om dit hier te behandelen, zodat leerlingen niet 

denken dat het zomaar in het verlengde ligt van een theocratie. Het is ook fout om te denken dat 

terreur een exclusief fenomeen van de islam is. Om de leerlingen met een genuanceerde visie op 

terreur te laten kennismaken, hebben we op deze dia een hyperlink toegevoegd naar een 

uiteenzetting door Steven Decraene. Op 3 minuten geeft hij de essentie mee van wat terreur is en 

brengt hij de nodige opmerkingen aan om het in perspectief te kunnen plaatsen. Het beeldmateriaal 

werd gehaald op het Archief voor Onderwijs.3 Het is goed om de twee centrale vragen mee te geven 

voor het filmpje begint, zodat de leerlingen goed weten waar ze op moeten letten.  

                                                           
3 Voor de volledigheid voegen we hier nog even de link toe: https://onderwijs.hetarchief.be/pid/vh5cc28j54 
 

https://onderwijs.hetarchief.be/pid/vh5cc28j54
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Vervolgens is het de bedoeling dat de leerlingen de verworven inzichten zelf gaan toepassen in een 

rollenspel. We voorzien verschillende werkbladen4 waarbij de groepjes moeten optreden als een 

panel van experts dat uitleg moet geven in het Federale Parlement over terrorisme. We raden hier 

aan om de leerlingen in groepjes van twee te laten werken. In totaal voorzien we vier verschillende 

soorten experts die onder de groepjes verdeeld kunnen worden. Ten eerste terrorisme in het 

algemeen waarbij de leerlingen moeten werken rond de definitie en centrale kenmerken. Ten 

tweede is er radicalisering en ten derde de jihadistische terreur waarbij de leerlingen vooral het 

inzicht krijgen dat dit een marginaal fenomeen is binnen de islam. Als laatste is er terrorisme in de 

wereld waarbij staatsterreur wordt betrokken en de leerlingen zicht krijgen op wereldwijde cijfers 

rond aanslagen. We hebben hierbij ook proberen inspelen op de actualiteit. Zorg ervoor dat de 

onderwerpen evenredig zijn verdeeld in de klas. Het moet ze aanzetten tot kritisch denken over 

radicalisering en terrorisme, terwijl ze ook inhoudelijk inzicht krijgen in de werking van terreur als 

middel. Het gaat om verschillende korte opdrachten, dus we voorzien hier 8 minuten voor.  

Vervolgens kan rond elk onderwerp 1 ‘expertengroepje’ aan het woord worden gelaten om hun 

thema voor te stellen. Zo kunnen de leerlingen de verworven inzichten aan elkaar uitleggen en 

krijgen ze ook de kans om op elkaar te reageren. Dit is een betere werkvorm dan dat de leerkracht 

het allemaal zelf doceert. De leerlingen zijn er zelf actief mee bezig en kunnen het veel meer op het 

kennisniveau brengen van hun klasgenoten. De leerkracht kan eventueel bijsturen bij feitelijke 

onjuistheden, maar voor de rest zijn de leerlingen in deze stap aan het woord. Het lijkt ons ook 

interessant, en leuk, om daarbij een klasopstelling in een vierkant te gebruiken. Zo creëer je echt het 

gevoel dat we een hoorzitting aan het houden zijn, waarbij de experts hun inzichten moeten komen 

toelichten. De anderen kunnen hier dan vragen over stellen en reageren.  

                                                           
4 De werkbladen kan in bijlage 6.4 worden teruggevonden. 
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Vrijblijvend: De volgende drie dia’s zijn optioneel te behandelen. Enkel wanneer de lesgever ziet 

dat leerlingen de inzichten niet goed begrijpen (wat kan blijken uit het werkblad) of wanneer ze 

nog veel vragen hebben hierbij, kan hij beslissen om deze slides nog te gebruiken. Ook wanneer 

aan het begin van de les blijkt dat over dit thema erg veel vragen bestaan, kan de lesgever hier nog 

wat extra aandacht aan besteden.  

De voorstelling door de leerlingen vormt hier de absolute basis. De leerkracht kan nadien nog enkele 

aanvullingen doen (naargelang de presentaties), bijvoorbeeld door nog een korte herhaling te 

voorzien van de centrale punten van terrorisme, maar dat hoeft zeker niet door deze drie dia’s te 

overlopen. Wat we wel aanraden is om nog eens duidelijk te stellen dat er opnieuw heel diverse 

vormen zijn waarop de islam en politiek kunnen samengaan. Dit wordt door moslims heel 

verschillend ingevuld. Zo wordt dit onderdeel volledig afgesloten.   

 

Nu komen we bij het laatste deel van het lessenpakket aan, de slotdiscussie. Het is de bedoeling dat 

de leerlingen aan de hand van een stellingspel met elkaar en met de lesgever in discussie gaan over 

hun standpunten. We hebben bewust gekozen voor opiniërende en controversiële stellingen. Na de 

discussie kan de lesgever nog concluderen met een tweetal slides om nogmaals te herhalen hoe 

divers de islam wel is en dat de ene moslim de andere niet is. Dit moet bijdragen aan een open 

houding, waarbij vooroordelen en stereotypen worden tegengesproken zodat de jongeren sneller de 

impuls voelen om met elkaar in dialoog te gaan. Indien de tijd dit nog toelaat, kan de lesgever 

gebruik maken van het spel ‘Dixit’ om leerlingen hun gevoel te laten beschrijven na de les of wat ze 

uit de les meenemen. De overgebleven tijd, ongeveer 15 minuten, kan hieraan worden besteed.  
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We hebben in totaal 6 stellingen voorzien. De lesgever moet ze zeker niet allemaal behandelen. De 

keuze kan gebaseerd zijn op wat tijdens de les veel of net beperkt naar voren is gekomen. Het kan 

ook perfect zijn dat leerlingen weinig enthousiasme tonen om over een bepaalde stelling met elkaar 

in discussie te gaan, dus dan kan worden overgegaan naar een andere. Dit onderdeel verloopt niet 

meer in groep, dus het is niet de bedoeling dat een groepsstandpunt wordt bepaald. De lesgever 

voorziet de leerlingen van een blauw en rood strookje papier om hun mening mee duidelijk te 

maken. Aangezien de leerlingen slechts 2 keuzes hebben, is het makkelijk voor de lesgever om 

nadien de discussie te starten. We willen wel benadrukken dat het belangrijk is om een groot aantal 

verschillende leerlingen aan het woord te laten, zodat niet enkel de meest mondige leerlingen hun 

mening kunnen uiten. Deze oefening zet aan tot reflectie over de voorbije les en geeft nog de kans 

aan de lesgever om enkele nuances te leggen. Het moet leerlingen ook helpen te leren discussiëren. 

Ze leren respect hebben voor elkaars mening en leren op elkaars argumenten inspelen. Er zijn tijdens 

de les al verschillende gelegenheden geweest voor leerlingen om hun mening te uiten, maar een 

opdracht waar dit centraal staat mag binnen dit thema toch niet ontbreken. Het is ook aangeraden 

voor de lesgever om bij de stellingen zelf wat controversiële standpunten te voorzien. Zo kan die 

advocaat van de duivel spelen wanneer de discussie moeilijk op gang komt of wanneer veel 

leerlingen dezelfde mening lijken te hebben.   
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Deze dia’s bevatten de stellingen, waarbij we ons vaak hebben gebaseerd op krantenartikelen. Dit 

deden we vooral om aan te tonen dat deze debatten wel degelijk maatschappelijk worden gevoerd. 

Deze vier stellingen zijn volgens ons het meest zinvol om uit te kiezen, maar afhankelijk van de 

klasgroep (en hoe ze kunnen omgaan met abstracte concepten) kunnen ook meer concrete stellingen 

over bijvoorbeeld alcohol worden gebruikt.  
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Vrijblijvend: deze stellingen zijn optioneel en kunnen door de leerkracht naar eigen goeddunken 

worden gebruikt. Wij willen vooral een breed spectrum aan stellingen aanbieden.  

 

De voorlaatste slide van de presentatie beschrijft de belangrijkste boodschap nog eens in enkele 

puntjes: DE islam bestaat niet, het is daarentegen een overkoepelende noemer voor een vat vol 

diversiteit. Elke individu is een unieke combinatie van keuzes en interpretaties voor de eigen 

religieuze beleving. We willen de jongeren aanzetten tot interactie en respect voor elkaars identiteit 

en overtuiging.  

Het lijkt ons wel belangrijk om te benadrukken dat er verschillen bestaan tussen overtuigingen, 

culturen of meningen. De leerkracht kan hierbij het voorbeeld aanhalen van de klimaatspijbelaars, 

een thema dat erg leeft bij veel jongeren. Sommigen vinden dat een strenger klimaatbeleid nodig is, 

terwijl er ook burgers zijn die dit niet vinden (of vooral hun manier van leven niet willen aanpassen). 

Zo zijn er evengoed in de samenleving ook verschillende ideeën over gewoonten en waarden binnen 

de islam. De leerkracht kan het voorbeeld geven van de hoofddoek achter het loket (als het nog niet 
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aan bod kwam tijdens de discussie), de gelijkheid tussen man en vrouw of zelfs iets triviaals zoals de 

trouwstoeten op de autosnelwegen. Die discussie is echter helemaal niet slecht.  

De jongere moet niet zomaar overal mee akkoord gaan. Het is niet de bedoeling dat de leerlingen 

vervallen in een compleet relativisme, maar de bereidheid om met elkaar in dialoog te gaan vanuit 

een kritische houding zou het ideale resultaat zijn om in het onderwijs na te streven. We willen zeker 

niet de boodschap meegeven dat iedereen over de islam hetzelfde denkt (of moet denken), maar we 

willen vooral tot een respectvolle houding komen in onze superdiverse samenleving. Dit kan vanuit 

heel diverse meningen tot stand komen.  

  

Dit maakt allemaal deel uit van de islam, dus scheer nooit een hele religie over dezelfde kam. Al deze 

foto’s zijn deel van de islam: van een moskee over jihadistische terreur tot je vrienden op school. De 

islam, in al haar diversiteit, is deel van onze samenleving. Het was dus bijzonder relevant om deze 

godsdienst wat beter te leren kennen. Bij deze laatste dia kan de lesgever het spel ‘Dixit’ nog 

gebruiken als een laatste reflectie over wat de leerlingen in de voorbije 100 minuten allemaal hebben 

moeten verwerken.  
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‘Dixit’ is een gezelschapsspel dat veel geïllustreerde kaarten bevat. Het is niet de bedoeling om het 

spel te spelen, maar wel om de kaarten te gebruiken. Dit zijn kaarten met illustraties die heel brede 

interpretaties toestaan. De betekenis ligt dus helemaal niet vast. De leerling kan via de kaart een link 

weergeven met het thema of de gemoedstoestand die voor hem/haar steek houdt. Staan ze anders 

tegenover de islam? Wat is het belangrijkste punt dat ze uit de les meenemen? Welk gevoel hebben 

ze nu bij de islam? De diverse illustraties op de kaartjes bieden een mogelijkheid om dit visueel voor 

te stellen en kunnen helpen om het onder woorden te brengen. Zo worden de leerlingen op een 

artistieke en creatieve manier tot een persoonlijke reflectie gebracht.  

In de bijlage5 werd ook nog een evaluatieformulier toegevoegd die aan de leerlingen kan worden 

gegeven. Zo kunnen ze hun mening geven over de les en kunnen ze eventuele suggesties toevoegen 

die de lesgever kan gebruiken bij volgende lessen in verband met dit thema.   

Hopelijk hebben de leerlingen met dit lessenpakket de boodschap van diversiteit goed begrepen en 

gaan ze hiermee aan de slag. Idealiter wordt deze respectvolle en kritische houding ook nog vanuit 

andere vakken en andere onderwerpen behandeld. Het is niet de bedoeling dat deze doelstelling nu 

wordt afgevinkt, maar wel dat het een stap is in een uitgebreid leertraject.  

Afsluitende opmerkingen over het lessenpakket 

Met deze leerinhouden en werkvormen hebben we een stimulans proberen geven aan leerlingen om 

ideeën die ze al hebben over de islam in vraag te stellen. We probeerden stereotypen tegen te 

spreken en aan te tonen dat de islam, net zoals elke religie, een heel diverse godsdienst is. We 

hebben geprobeerd om een goed evenwicht te zoeken tussen de rol van de leerlingen en die van de 

leerkracht. De leerlingen worden vaak geactiveerd en moeten zelf aan de slag, terwijl de leerkracht 

                                                           
5 Dit formulier kan worden teruggevonden in bijlage 6.5. 
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nadien kan concluderen en kan aanvullen. De aanzet tot kritisch denken liep ook als een rode draad 

doorheen dit pakket.  

Zoals gesteld in de inleiding is dit een algemeen pakket. We hebben ervoor proberen zorgen dat de 

leerkracht het nog verder op maat van zijn klassen kan aanpassen. We hebben benadrukt wat voor 

ons de essentie is om de boodschap van diversiteit goed over te brengen, maar we hebben ook 

enkele optionele zaken toegevoegd die de leerkracht naar eigen goeddunken kan gebruiken.  

De specifieke situatie van de klas gaat echter niet enkel over de aanwezige voorkennis. We weten dat 

al snel de vraag kan opborrelen of je in een klas met veel moslims een andere aanpak moet 

hanteren. Naar onze mening hebben we een lessenpakket voorzien dat de islam met respect 

behandelt, maar ook aanzet tot kritische reflectie. Dit kan voor sommige moslims in de klas 

misschien wat confronterend overkomen, alsof het een kritiek is op hun religie. We denken dat het in 

een dergelijk geval belangrijk is om te benadrukken dat je als leerkracht alle respect hebt voor hun 

geloofsovertuiging, maar dat dit niet betekent dat je niet kritisch mag zijn of vragen mag stellen. 

Hetzelfde gaat op voor terrorisme. Sommige leerlingen, zowel moslims als niet-moslims, zullen 

misschien aangeven dat dit niets met de islam te zien heeft. Je kan dit deels bevestigen en stellen dat 

terrorisme inderdaad niet altijd door geloof wordt geïnspireerd. Indien dit wel het geval is, wordt het 

geloof misbruikt, maar de volgelingen van dergelijke organisaties zijn wel degelijk overtuigd dat ze 

goede moslims zijn. Daarom mogen we dit thema niet uit de weg gaan. Je kan als leerkracht soms 

wel vragen aan moslimleerlingen hoe zij iets beleven of ervaren in hun geloof (bijvoorbeeld rond 

politiek of alcohol of de ramadan). Dat maakt de zaken al concreter en menselijker. Het zou zonde 

zijn om deze rijkdom aan ervaringen verloren te laten gaan. Je geeft zo ook het gevoel aan deze 

leerlingen dat hun stem ertoe doet bij dit thema. Je kan hen ook vragen dat als ze opmerkingen 

hebben bij de inhoud, dat ze dit gerust mogen delen. Dit wil echter niet zeggen dat zij hun 

goedkeuring moeten geven voor de inhouden. Deze leerlingen hebben ervaringen met de islam die 

wij als lesgevers, waarschijnlijk, niet hebben. Dat betekent niet dat zij experts zijn in de islam of elke 

stroming kennen of begrijpen. Jij blijft als leerkracht verantwoordelijk voor je inhouden, maar een 

begripsvolle houding, tot een bepaalde grens, voor inhoudelijke input van de leerlingen zal zeker 

geapprecieerd worden.  

Met deze geüpdatete versie van het lessenpakket hebben we ook geprobeerd om de feedback uit 

februari en na de workshop te integreren om de kwaliteit nog te verbeteren. We hebben het gevoel 

dat het lessenpakket hierdoor een instrument is dat veel meer leerkrachten kan aanspreken, net 

omdat ze er nog hun eigen ding mee kunnen doen. In dezelfde geest hebben we ook een zinvolle en 

open extra-murosactiviteit toegevoegd.   

3. Extra-murosactiviteit  

Bezoek aan een moskee 

In het kader van het thema van de workshop is een moskeebezoek onmisbaar. Het maakt het 

onderwerp tastbaar voor de leerlingen en geeft hen daarbovenop een betere inkijk in een zeer 

belangrijk aspect van de islam. Het bezoek gebeurt best nadat de workshop is gegeven, zodat de 

leerlingen al vertrouwd zijn met enkele basisbegrippen van de islam en daardoor de uitstap al 

meteen beter kunnen plaatsen. Een organisatie die ervaring heeft met het geven van rondleidingen 
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in moskeeën is Motief vzw.6 Via hen zetten verscheidene Antwerpse moskeeën hun deuren open. De 

gidsen van deze organisatie zijn erg divers, zowel naar etnische achtergrond, leeftijd, gender als 

religieuze beleving. Op die manier staat hun opzet in lijn met het opzet van de hele workshop, 

namelijk om de idee van een homogene moslimgemeenschap te ontkrachten.  

De gehele activiteit valt op te delen in drie luiken; de voorbereiding op het moskeebezoek, het 

moskeebezoek zelf en de uiteindelijke nabespreking. 

Voor het moskeebezoek 

Zoals hierboven reeds vermeld, is het aanbevolen om de workshop te geven alvorens de moskee te 

bezoeken. De workshop zit zo in elkaar dat de leerlingen geactiveerd worden om zelf na te denken 

over de islam en de positie ervan in de samenleving. Vertrekkende vanuit deze mindset, die de 

nieuwsgierigheid van de leerling stimuleert, kan men beginnen aan de voorbereiding voor de Muros-

activiteit. 

De eerste stap in die voorbereiding is om de leerlingen, in kleine groepjes van 3 of 4, enkele vragen 

te laten voorbereiden die ze willen stellen aan gids. Hierdoor geef je hen ten eerste autonomie in 

wat ze zullen bijleren en ten tweede geef je hen de kans om vanuit hun eigen leefwereld kennis te 

verwerven. Geef hen best de opdracht om ‘minstens’ één vraag op te stellen, zodat je de meest 

nieuwsgierige of creatieve leerlingen voldoende ruimte geeft om indien gewenst meer vragen te 

stellen. Tegelijkertijd zorg je ervoor dat elk groepje wel degelijk meedenkt. 

De tweede stap in de voorbereiding bestaat eruit om de volgende stellingen te poneren (bv. via 

Mentimeter):  

- Imams moeten een daarvoor bedoelde opleiding hebben gevolgd die erkend is door de overheid. 

Eens/Oneens/Geen mening 

- Belgische moskees zouden enkel in steden mogen gebouwd worden.  

Eens/Oneens/Geen mening 

- Ongebruikte kerken zouden omgevormd mogen worden tot moskee.  

Eens/Oneens/Geen mening 

- Moskees in België zouden verplicht moeten worden om het gebed van mannen en vrouwen niet te 

scheiden.  

Eens/Oneens/Geen mening 

- Elke leerling van het secundair onderwijs in België zou minstens één keer een moskee moeten 

bezoeken. 

Eens/Oneens/Geen mening 

Het doel van deze werkvorm is om het kritisch denkvermogen van de leerlingen te activeren.  Na het 

moskeebezoek is het de bedoeling om de stellingen opnieuw te overlopen en de vraag te stellen of 

                                                           
6 Dit kan u terugvinden op https://www.motief.org/vormingen/vorming-op-aanvraag/. 

https://www.motief.org/vormingen/vorming-op-aanvraag/
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sommigen van mening zijn veranderd, een meer genuanceerde mening hebben gekregen, of net zijn 

gesterkt in hun initiële mening. 

Tijdens het moskeebezoek 

Tijdens de rondleiding informeert de gids de groep over de elementaire aspecten van de islam, zoals 

bijvoorbeeld de vijf zuilen. Dit is voor de leerlingen al meteen een goed moment om enerzijds te 

herhalen wat ze reeds in de workshop hebben geleerd, en anderzijds om eigen opgestelde vragen te 

stellen. “Dit kan dan de basis vormen van waaruit een dynamiek van een uitwisseling kan ontstaan.”, 

zoals Motief vzw het zelf stelt. Door de diversiteit aan gidsen, die elk vanuit hun eigen context en 

geloofsbeleving de rondleiding kaderen, worden de leerlingen aangemoedigd om stil te staan bij de 

eigen positie in de samenleving en de bril waarmee men naar de samenleving kijkt. Voor concrete 

afspraken kunnen leerkrachten steeds terecht bij Leila Clement (leila.clement@motief.org). Motief 

vzw is daarbovenop zeer flexibel in haar rondleidingen. Als je bijvoorbeeld merkt dat er onder de 

leerlingen een grote interesse is in een bepaald onderwerp, kan je dit altijd melden en dan zullen zij 

proberen om een rondleiding op maat samen te stellen waar het onderwerp in kwestie sterker 

belicht zal worden. 

Qua kostprijs krijgen scholen een fikse korting ten opzichte van andere verenigingen. Per leerling 

vraagt Motief vzw maar €2. 

Na het moskeebezoek 

Bij wijze van reflectie, kan men nu teruggrijpen naar de eerder beantwoorde stellingen. Best wordt 

dit stelling per stelling gedaan, waarbij steeds de vragen worden gesteld wie er van mening is 

veranderd (en waarom), om er dan een klasgesprek over te houden. Het is niet de bedoeling dat het 

gesprek ontaardt in een gepolariseerd debat. Het doel is hier dat leerlingen aangeven welke aspecten 

van het moskeebezoek ervoor hebben gezorgd dat ze al dan niet van mening zijn veranderd. Na het 

overlopen van de stellingen kan er tijd worden vrijgemaakt om andere opmerkingen/bevindingen 

van leerlingen te bespreken. 

4. Reflectie  

De islam is een veelzijdig en divers thema. Het wordt echter in de samenleving nogal 

eendimensionaal voorgesteld: de islam krijgt vaak een negatieve connotatie door de link te leggen 

met extreme versies van de religie. Dit vinden we beide zeer jammer, waardoor we ook bewust 

hebben gekozen voor het thema. We zijn van de mening dat onderwijs een belangrijke functie 

vervult om een meer genuanceerd beeld over de islam te verspreiden en de vooroordelen te 

ontkrachten. Deze twee zaken waren dan ook onze voornaamste doelen bij het maken van het 

lessenpakket.  

Het zijn echter heel algemene beschrijvingen. We moesten een manier vinden om dit concreet in 

onderwijscontext te kunnen vertalen. Hiervoor bekeken we eerst het beschikbare materiaal, meer 

bepaald van het Netwerk van Islamexperten en Averroes. Aangevuld met inzichten uit de interviews 

met de leerkrachten kwamen we vooral tot het besluit dat er erg weinig tools bestonden voor 

leerkrachten om een genuanceerd verhaal te brengen over de diverse islam. Te veel werd de religie 

gelinkt aan terrorisme en radicalisering. Deze zaken moeten zeker aan bod kunnen komen, maar 
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veelal blijft het hierbij. Wij wilden het anders doen: diversiteit werd de rode draad. We brengen de 

verschillende stromingen en verschillende politieke vertalingen van de islam naar voren, met 

aandacht voor de leefwereld van de leerlingen. Dit komt dus deels voort uit onze persoonlijke 

overtuiging van wat het onderwijs nodig heeft, maar ook uit de maatschappelijke nood. Dit was toen 

duidelijk, maar met de recente verkiezingen werd dit nog eens onderstreept.  

Om een genuanceerd beeld te geven, is er echter veel informatie nodig. Verschillende standpunten 

en ideeën moeten worden toegelicht. We hebben hieruit een selectie gemaakt en kwamen voor ons 

lessenpakket tot vier grote onderdelen: een inleiding om termen en concepten te behandelen, de 

grote stromingen binnen de islam, de politieke vertalingen van de islam (inclusief terrorisme) en een 

concluderende discussie rond stellingen. Terrorisme voelde voor ons aan als een noodzakelijk 

onderwerp, maar het mocht niet de focus van de les (of een lesonderdeel) worden. Daarom hebben 

we het bewust geplaatst als een van de mogelijkheden waartoe moslims kunnen komen bij een 

politiek activisme vanuit hun geloof. Door dit op een continuüm te plaatsen, was dit volgens ons 

duidelijk.  

Het was ons idee dat de leerlingen zelf voldoende geactiveerd moesten worden en zelf kritisch 

moesten nadenken. Wij, als leerkrachten, moesten dus vooral optreden als begeleider met de 

occasionele aanvulling. De werkvormen die we selecteerden waren divers: een begrippenspel, een 

mindmap maken en voorstellen, een fotospel, een rollenspel rond terrorisme, een concluderende 

discussie en een Dixit-spel. Variatie was volgens ons belangrijk. De leerlingen moesten niet 

overdonderd worden door informatie die enkel op een docerende manier wordt gebracht. De 

leerlingen moeten het klaslokaal idealiter verlaten met een bijgesteld beeld van de islam, en dat zou 

niet werken op basis van de leerkracht die het ‘juiste’ verhaal komt brengen. Veel zinvoller is het als 

de leerlingen zelf informatie ontdekken en met elkaar bediscussiëren. Daarom kozen we bij de 

opdrachten ook vaak voor samenwerking in groep. Zo kan zinvolle interactie tussen de leerlingen 

onderling, en nadien ook met de leerkracht ontstaan. Aangezien we diverse perspectieven binnen de 

islam willen brengen, is het ook maar logisch dat we tijdens het lesmoment verschillende 

standpunten van de leerlingen ruimte geven.  

De leerlingen moeten hierbij het gevoel hebben dat ze vrijuit kunnen spreken, wat hun ideeën ook 

zijn. Het is pas via een respectvolle uitwisseling dat een invalshoek kan veranderen. Als wij als 

leerkracht zouden zeggen dat een leerling een ‘foute’ opinie heeft, zou die meteen dichtklappen. 

Interessanter is om als leerkracht door te vragen: van waar komt het idee, op welke argumenten is 

het gebaseerd en dergelijke meer. Dit gebeurt dus niet op een veroordelende manier, maar eerder 

op een onderzoekende manier. Dit zet aan tot reflectie over het eigen standpunt en tot eventuele 

bijsturing.  

Onze ideeën leken in de smaak te vallen na het eerste feedbackmoment. De grootste bezorgdheid, 

en dit hadden we ook al door, was de timing. Door de grote hoeveelheid informatie die we wilden 

overbrengen kwam de beschikbare tijd in het gedrang. We hadden zo de moeilijke taak om een 

selectie te maken van zaken die we eigenlijk allemaal al relevant vonden. Dit is een constante 

uitdaging in het onderwijs. Het leek ons echter zonde om onderwerpen permanent te schrappen. We 

kozen er daarom voor om bepaalde onderdelen vrijblijvend te maken. Op die manier bouwden we 

flexibiliteit in voor de leerkracht, die het lessenpakket kan vormgeven met de kenmerken van 

zijn/haar klas in het achterhoofd. We kozen bewust voor de meer docerende onderdelen. Sommige 
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klassen hebben misschien in andere vakken of eerdere lessen al een zekere basis verworven over de 

islam, zodat het minder zinvol is om dit nog te behandelen. Ook in andere onderdelen snoeiden we 

in de tijd dat wij aan het woord zouden zijn. Alhoewel dat de tijd nog steeds krap blijft, hebben we zo 

veel kunnen oplossen en hebben we tegelijkertijd de implementatie van dit lessenpakket in 

verschillende klascontexten vergemakkelijkt. De leerkracht kan nu echt een eigenaar zijn van dit 

basispakket.  

Uit het hele lessenpakket moesten we een onderdeel halen dat we echt wilden uittesten. Het moest 

echter ook een coherent geheel zijn die we aan onze medestudenten konden brengen. Het 

onderdeel over de islam en de politiek leek ons hiervoor het best geschikt. Zo konden we ons 

continuüm eens testen, ruimte geven voor discussie en kritische vraaggesprekken. Ook het rollenspel 

over terrorisme konden we zo eens uitproberen. Samen met de slotdiscussie leek dit voor ons een 

goede keuze om de boodschap van diversiteit over te brengen binnen het beperkte tijdsframe.  

Uit de feedback van de medestudenten namen we vooral mee dat wij nog wat te veel aan het woord 

waren. Het voelde te weinig als een echte workshop aan. Hierop reageerden we door onze rol verder 

te beperken door de bespreking van de verschillende politieke systemen in te korten. Gedetailleerde 

verwijzingen naar Iran en Saudi-Arabië werden weggelaten om zo de stem van de leerlingen meer te 

kunnen horen en beter aan te sluiten bij datgene dat ze al kennen. Het viel op dat onze inhoudelijke 

sterkte onder onze medestudenten werd gewaardeerd. Het toont nogmaals hoe belangrijk het is om 

als leerkracht echt een inhoudelijk expert te zijn. Het vraaggesprek vormde een belangrijke methode 

doorheen onze workshop, waarbij veel interessante input van de deelnemers kwam. Je kan hier als 

lesgever echter maar goed op reageren als je zelf voldoende onderlegd bent. Anders heb je snel de 

neiging om het antwoord gewoon te accepteren, zonder er verder iets mee te doen. Wij wilden de 

antwoorden echt als basis gebruiken om verder op te bouwen. Je hebt altijd een zeker idee in welke 

richting je wil gaan, maar soms komt ook onverwachte en originele input waar je best ook aandacht 

aan besteedt (bijvoorbeeld de verwijzing naar president Bush of de analogie tussen I.S. en een 

theocratie). Voldoende flexibiliteit is dan ook belangrijk, maar dit vormde voor ons geen probleem. 

We zijn beide overtuigd van een goede voorbereiding, zeker op inhoudelijk vlak, zodat we vol 

zelfvertrouwen de klas kunnen begeleiden en om kunnen met diverse vragen en antwoorden.  

Uit de feedback van de begeleiders namen we twee grote werkpunten mee, naast enkele kleinere 

opmerkingen. Het rollenspel over terrorisme moest anders worden aangepakt om tot de essentie 

van deze werkvorm te kunnen komen. Aangezien wij aan iedereen hetzelfde invulblad gaven, was er 

weinig interactie tussen de verschillende groepjes. Het kwam er ook op neer dat wij nadien nog eens 

de essentie moesten overlopen, wat opnieuw een docerend moment was. Daarom hebben we beslist 

om dit anders aan te pakken. Het brede thema ‘terrorisme’ werd opgedeeld in vier verschillende 

luiken, met elk een eigen nadruk. De leerlingen worden een ‘expert’ in hun concrete deelthema. 

Verschillende groepjes hadden dus ook verschillende invalshoeken bij terreur. In het algemeen nam 

de hoeveelheid informatie toe, maar per groepje nam dit af. Zo losten we ook een timingprobleem 

op, want het originele invulblad nam te veel tijd in beslag. Nadien kan het rollenspel echt van start 

gaan, wanneer de ‘experten’ aan elkaar toelichting geven over hun onderwerp. Zo krijgen we een 

uitwisseling van de essentie van terrorisme, vanuit verschillende standpunten, en volledig ingevuld 

door de leerlingen. De begeleiders kunnen tijdens het proces wat aanvullen of sturen, maar moeten 

zo nadien niet meer alles nog eens overlopen. We hebben het gevoel dat deze manier van werken de 

kwaliteit serieus heeft verbeterd, zowel voor de leerlingen als voor het leerproces.  
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Daarnaast moest ook meer oog zijn voor koppeling aan de actualiteit waar dit mogelijk was. Op 

verschillende momenten doorheen het lessenpakket werd nadien expliciet aangeraden om de link te 

leggen met de verkiezingen, bestaande partij-initiatieven in België, … en dit meer vanuit de leerlingen 

te laten komen. Ook geven we aan dat de leerkracht kan benadrukken dat er in de samenleving heel 

verschillende standpunten kunnen zijn over de islam (en kenmerken ervan). Dit kan opnieuw 

toegelicht worden aan de hand van actuele en herkenbare voorbeelden (huwelijken, protest tegen 

leerstof op school, memes,…). Hoe meer herkenbaarheid er in de les zit, hoe sneller de leerlingen ook 

de relevantie van de inhouden zullen inzien. Op die manier zijn ze sneller gemotiveerd om mee te 

werken, maar ook om zelf met de inhouden aan de slag te gaan eens de les voorbij is. Ook deze 

aanvullingen, met soms heel kleine zaken, kunnen de kwaliteit vooruit helpen.  

Als we nu terugkijken op de hele weg die we hebben afgelegd, zijn we tevreden met de uitkomst. Het 

lessenpakket weerspiegelt goed onze initiële voorkeuren: een genuanceerd beeld brengen over een 

veelzijdige religie. Terrorisme is niet de focus, meer evenmin gaan we het uit de weg. De leerlingen 

krijgen een grote rol toebedeeld, en wij treden vooral op als begeleider. De leerkracht heeft ruimte 

om aan het lessenpakket een eigen draai te geven. Het past ook goed bij het dominante beeld dat we 

hebben van een leerkracht binnen burgerschapseducatie: de leerkracht en de lessen als factoren in 

een socialisatieproces. De leerling wordt beetje bij beetje klaargemaakt om als volwaardig burger 

deel te nemen aan de samenleving. Hierbij is het niet de bedoeling dat alle leerlingen op dezelfde 

manier over iets denken, maar wel over het leren argumenteren, kritisch benaderen van 

standpunten en respectvolle basisattitudes. Met dit pakket hebben we geprobeerd aan dit soort 

Bildung tegemoet te komen.  

We hebben aan het begin van het academiejaar een goede keuze gemaakt voor dit onderwerp. We 

hadden beide voeling met de thematiek, maar we hebben nu ook het gevoel dat we een zinvolle 

bijdrage hebben kunnen leveren aan een eerlijk beeld van de islam.  

 

De leerlingen van vandaag zijn de burgers van morgen. Om tot een betere en meer open 

samenleving te komen, nemen we het potentieel van burgerschapseducatie maar best serieus. Of 

zoals een citaat van Nelson Mandela uit de eerste les van Vakdidactiek I het zegt:  

“education is the most powerful weapon we can use to change the world” 
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6. Bijlages 

6.1 Kaartjes centrale begrippen van de islam  

Jihad Halal Haram Imam 

Koran Mohammed Sharia Allahoe Akbar 

Salat Ramadan Suikerfeest Offerfeest 

Kaäba Christenen en 
joden zijn 
volgens de 

islam… 

Zakat Sjahada 

 

6.2 Definities van de centrale begrippen van de islam 

Dit begrip slaat op 
heilige oorlog. 
Gelovigen hebben het 
recht om geweld te 
plegen tegen niet-
gelovigen.  

Een heel breed begrip. 
Het betekent zowel: 
individuele strijd, 
verdediging van het 
geloof en het worden 
van een betere mens.  

Dit betekent heel breed 
“toegestaan”. Dit zijn 
zaken die gelovigen in 
het dagelijkse leven 
mogen doen.  

Dit slaat op voeding die 
een moslim mag eten. 
Deze voeding moet 
telkens door een andere 
gelovige worden 
gemaakt.  

Dit slaat op alles 
(voeding, gedrag,…) dat 
verboden is. Doet een 
moslim dit toch, dan 
begaat hij een zonde.  

Dit is een typisch 
gerecht uit Marokko. 
Het heeft zijn oorsprong 
in de stad Marrakesh en 
was tevens het favoriete 
eten van de profeet.  

Net zoals een priester in 
het christendom en een 
rabbijn in het jodendom 
is deze persoon een 
geestelijke. Hij leidt het 
gebed.  

Dit is de ‘paus’ van de 
islam. Deze persoon 
staat aan de absolute 
top van het geloof. Zijn 
wil is wet.  

Het heilige boek van de 
islam, vergelijkbaar met 
de christelijke Bijbel en 
de joodse Thora.  

Dit is de biografie van 
Mohammed. Hij heeft 
dit boek zelf 
geschreven.  

Dit is de belangrijkste 
profeet van de islam. Hij 
is ook de laatste 
profeet.  

Dit is de belangrijkste 
profeet van de islam. Hij 
is ook de eerste profeet.  
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Dit slaat op de 
islamitische wet en is de 
letterlijke weergave van 
de wet van God.  

Dit is een term 
ontwikkeld door 
terroristische groepen 
en het verwijst naar een 
samenleving waarin 
enkel gelovige moslims 
leven.  

Het betekent letterlijk 
‘God is de grootste’. Het 
wordt gezegd om 
respect te betuigen aan 
Allah.  

Een strijdkreet 
uitgevonden door 
aanhangers van Al-
Qaida en Islamitische 
Staat.  

Dit verwijst naar het 
gebed. Een moslim 
moet dit vijf keer per 
dag in de richting van de 
heilige stad doen.  

De vastenperiode voor 
moslims. Er mag tijdens 
deze periode overdag 
enkel niet gegeten 
worden.  

De vastenperiode voor 
moslims. Ze mogen 
overdag niet eten, 
drinken, roken of seks 
hebben.   

Dit slaat op het einde 
van de vastenperiode. 
Men viert samen met 
familie en vrienden het 
einde van het vasten.  

Dit begrip slaat op het 
verplicht geven van 
aalmoezen door 
moslims.  

Dit is de courante 
munteenheid in de 
Arabische wereld, 
toegestaan door het 
heilige boek.   

De islamitische 
geloofsbelijdenis. Vrij 
vertaald betekent dit: er 
is slechts 1 God en 
Mohammed is zijn 
profeet.  

Dit is een koninklijke 
titel voor de voormalige 
heerser van Iran (toen 
Perzië). Hij speelde een 
belangrijke rol in het 
leven van de profeet.  

Dit slaat op de 
pelgrimstocht naar 
Mekka.  

Dit slaat op het einde 
van de vastenperiode. 
Men viert samen met 
familie en vrienden het 
einde van het vasten. 
Moslims mogen enkel 
gezoete producten eten.  

Dit is een sluier voor 
moslimvrouwen 
waarmee alles wordt 
bedekt, behalve de 
ogen.  

Zijn volkeren van het 
boek. Dit betekent dat 
er belangrijke 
overeenkomsten zijn 
tussen heilige teksten. 
Ze ontbreken enkel de 
openbaring. 

Een islamitische 
feestdag waarbij een 
schaap wordt geslacht 
ter ere van het offer van 
Ibrahim (Abraham). 

Een islamitische 
feestdag waarop men 
zeer sober leeft, zonder 
veel comfort en luxe ter 
ere van het sobere leven 
van de profeet. 

Een kubusvormig 
heiligdom in Mekka 
waar de gelovige zeven 
keer moet rondlopen 
tijdens de bedevaart. 

Ongelovigen. Er is 
absoluut geen 
overeenkomst tussen de 
islam en deze 
godsdiensten. 

 

6.3 Teksten over de verschillende strekkingen binnen de islam 

Soennisme 

Het soennisme is een van de twee grote stromingen binnen de islam. De soennitische islam vindt zijn 

oorsprong in een dispuut over de opvolging van de profeet Mohammed na zijn dood. De aanhangers 

van de soennitische strekking vinden dat elke goede gelovige de profeet als kalief kan opvolgen. Dit 

zorgde in het jaar 680 voor een definitieve splitsing. De soennitische moslims zouden uitgroeien tot 

de grootste groep binnen de islam. Zij stichtten het kalifaat met telkens een kalief aan het hoofd. De 

centrale figuren voor de soennitische islam zijn dan ook de profeet Mohammed en zijn eerste drie 

opvolgers. Het gaat om de kaliefen Aboe Bakr, Omar en Osman. Zij regeerden samen over het 

nalatenschap van Mohammed van 632 tot 656.  
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De Koran en de Soenna zijn de belangrijkste bronnen voor de geloofsbeleving en het dagelijkse 

leven. Soennitische moslims vinden de eenheid van de islamitische geloofsgemeenschap erg 

belangrijk. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen verschillen mogelijk zijn, integendeel, maar de 

soennitische islam zal sterk de nadruk leggen op wat hen verenigt. 

Voor de soennitische islam is gelijkheid erg belangrijk. Dit kan je ook al afleiden uit hun visie op wie 

de profeet kon opvolgen. Het was de boodschap, en niet de boodschapper, die voor hen belangrijk 

was. Ze focussen vooral op de verdienste van de gelovige: als een moslim toont dat hij de principes 

van de soennitische islam goed opvolgt, kan die al op heel wat respect rekenen, los van zijn afkomst 

of familie.  

Hoewel het christendom een duidelijke priesterklasse heeft (met priesters, bisschoppen en een paus) 

heeft de soennitische islam veel minder religieuze leidersfiguren. De imam speelt wel een 

belangrijke rol binnen bij de soennieten, maar hij staat qua status niet al te veel boven de andere 

gelovigen. De imam onderscheidt zich vooral door zijn uitgebreide kennis over de inhoud van de 

heilige teksten, maar hij wordt niet gezien als een verheven figuur. Bij het gebed speelt hij een 

belangrijke rol en gelovigen uit zijn gemeenschap zullen zich vaak tot hem richten voor advies. 

Hiervoor zal een moskee altijd over een imam beschikken.   

Mekka en Medina zijn voor de soennitische moslims de heilige plaatsen. Mekka is zelfs zo belangrijk 

dat een van de vijf pijlers van de islam een goede gelovige verplicht om de stad tijdens een bedevaart 

minstens een keer tijdens het leven te bezoeken. Beide steden zijn gelegen binnen het koninkrijk 

Saudi-Arabië.  

Samen zijn de aanhangers van de soennitische islam goed voor ongeveer 90 % van de wereldwijde 

moslimbevolking. Ze zijn verspreid over veel verschillende staten en continenten. Daarom is er voor 

het soennisme niet een centrale staat die hen een vorm van leiding geeft. Sommige staten zullen dit 

wel proberen. Saudi-Arabië is hiervan een goed voorbeeld. Aangezien de Saudi’s beschikken over de 

twee heilige plaatsen werpen ze zich graag op als de leiders van de soennitische islam. Er bestaan 

echter zodanig veel verschillende praktijken binnen de soennitische islam, gaande van Marokko, over 

Indonesië tot Europese soennitische moslims dat een staat niet zomaar alles kan bepalen.     

Binnen de soennitische stroming bestaan dus nog veel andere stromingen en wetscholen. Er is 

steeds een gemeenschappelijke basis, maar er zijn toch ook grote verschillen in praktijken en 

interpretaties zodat we ze niet zomaar over dezelfde kam kunnen scheren. Zo bevat het soennisme 

een soefistische strekking. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook het het salafisme. Er zijn dus naast de 

lokale tradities van soennitische moslims ook nog eens veel verschillende stromingen. Net zoals er 

geen sprake is van DE islam, alsof elke moslim gelijk zou zijn, is dus ook niet elke soennitische moslim 

gelijk.  

Sjiïsme 

Dit is een van de twee grote stromingen binnen de islam. De sjiitische islam vindt zijn oorsprong in 

een dispuut over de opvolging van de profeet Mohammed na zijn dood. De aanhangers van de 

sjiitische strekking vinden dat de profeet enkel kan worden opgevolgd door iemand die afstamt van 

de familie van de profeet. De sjiieten wilden de schoonzoon van Mohammed, Ali, als opvolger. De 

aanhangers van Ali zagen in de afstammelingen van de familie van de profeet een soort goddelijke 



47 
 

opvolging die generaties moslims in de toekomst zou kunnen blijven inspireren met het beeld van de 

profeet. Dit zorgde in het jaar 680 voor een definitieve splitsing. De sjiieten steunden nadien het 

Imanaat, waarbij de afstammelingen van Mohammed hen als imam konden leiden op het goddelijke 

pad. 

Wegens de linken met de profeet zijn Mekka en Medina voor de sjiieten de belangrijkste religieuze 

centra. Beide heilige plaatsen zijn gelegen in Saudi-Arabië. Er zijn daarnaast nog enkele heilige 

plekken die het vermelden waard zijn. In Irak zijn er zo Najaf en Kerbala en in Iran is er Masjhad. 

Kerbala was trouwens de plek waar de grote slag werd uitgevochten tussen de aanhangers van Ali en 

de andersdenkenden.  

De sjiitische islam heeft een sterk uitgewerkte priesterklasse binnen het imanaat. De sjiitische imams 

worden nog steeds gezien als echte spirituele leiders. Een belangrijke overtuiging binnen de 

dominante sjiitische islam is het geloof in twaalf belangrijke figuren: de twaalf eerste imams, die 

direct afstamden van Ali en zijn vrouw Fatima. Aangezien zij van het bloed van de profeet waren, 

moest elke trouwe moslim hen volgen. Zo niet betekende het dat men Mohammed zou verwerpen.  

Ook vandaag blijven de twaalf imams belangrijke figuren in het sjiitische geloof. De twaalfde, 

Mohammed al-Mahdi, verdween plots tijdens zijn periode als imam. Sjiitische moslims geloven dat 

hij, de Mahdi, aan het einde der tijden zal terugkeren om de goede van de slechte moslims te 

scheiden. Iedereen die binnen het geloof aan deze twaalf imams is gelinkt, geniet meteen een 

enorme autoriteit. Van de hoogste imams, beter bekend als de (groot)ayatollahs, geloven de sjiieten 

dat ze in contact staan met de twaalf eerste imams en hun visie vertalen voor de gelovigen. Ze zijn zo 

het belangrijkste kanaal om spiritueel leiderschap te kunnen geven.  Verschillende hedendaagse 

ayatollahs zullen deze autoriteit gebruiken om uitspraken te doen over hoe moslims zich moeten 

gedragen. Zij krijgen dan de titel ‘Marja’. Hiertussen bestaan belangrijke verschillen, met meer 

moderne en conservatieve interpretaties, waaruit sjiitische moslims inspiratie kunnen halen. Het is 

duidelijk dat de priesterklasse een zeer belangrijke rol speelt voor de sjiieten.     

De sjiieten vormen een kleinere stroming binnen de islam. Ze maken ongeveer 10 % uit van het 

wereldwijde aantal moslims. Hoewel we sjiieten kunnen terugvinden in verschillende staten, vaak als 

een minderheid, concentreert de bevolking zich sterk binnen en rond Iran. Iran zal zich opwerpen als 

de leider van de sjiitische moslims. Ze verdedigen hun belangen in verschillende andere staten en 

voeren soms zelfs oorlog in de naam van religieus broederschap. Een goed voorbeeld daarvan vinden 

we terug in Jemen, waar Iran de sjiitische Houthi rebellen steunt. Het gaat echter om meer dan 

religieuze banden. Iran wil graag veel politieke macht verwerven in het Midden-Oosten en grijpt deze 

kansen om tussen te komen dan ook maar al te graag.  

Binnen de sjiietische stroming bestaan echter nog veel andere stromingen en wetscholen. Er is 

steeds een gemeenschappelijke basis, maar er zijn toch ook serieuze verschillen in praktijken en 

interpretaties zodat we ze niet zomaar over dezelfde kam kunnen scheren. Niet elke sjiiet gelooft 

bijvoorbeeld in de Mahdi. Hoe een sjiitische moslim in Iran zijn geloof beleeft, kan sterk verschillen 

van een geloofsgenoot in Jemen of van een gemigreerde moslim in de Verenigde Staten. Net zoals er 

geen sprake is van DE islam, alsof elke moslim gelijk zou zijn, is dus ook niet elke sjiitische moslim 

gelijk. 
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Salafisme 

Het salafisme is een relatief recente stroming binnen de islam. Ze maakt deel uit van de 

overkoepelende soennitische islam, maar heeft toch een heel eigen karakter. Ze ontstond aan het 

einde van de 19de eeuw in Egypte, dat toen een feitelijke Britse kolonie was. De salafisten vonden dat 

er door de eeuwen heen iets grondig fout was gegaan met de islam. Ze vonden dat de moslims door 

hedendaagse interpretaties en gegroeide praktijken in het geloof te ver zijn gekomen van de 

oorspronkelijke islam. Ze willen terug naar de tijd van de gouden tijd: de eerste decennia van de 

islam. Je kan ze dus puriteins noemen: ze willen af van alle ballast die er is bijgekomen en willen 

terug naar de pure bronnen.  

Ze verwerpen elke andere stroming die afwijkt van die pure weg. Sjiieten en soefistische moslims zijn 

ketters en hebben geen plaats binnen de islam. Zij verleiden goede moslims enkel maar om van het 

rechte pad af te stappen. Ze willen alle moslims meekrijgen in hun ‘goede’ traditie en iedereen die 

verdeeldheid brengt of dit wil opdelen, moet wijken. Salafisten geloven dan ook niet in de staten 

zoals wij die kennen. Staten zijn voor hen een kunstmatige opdeling van de totale islamitische 

geloofsgemeenschap. Er zijn dan ook geen salafistische staten of staten waarin het salafisme 

overheerst.  

Het is duidelijk dat het salafisme best radicale ideeën heeft die serieuze gevolgen kunnen hebben. 

Aangezien ze zo sterk terugkijken naar de tijd van de profeet, en dit liefst nu zouden herinvoeren, is 

dit een oerconservatieve stroming binnen de soennitische islam. Salafisten willen het liefst een 

strenge islamitische wetgeving, op basis van de sharia. Het dagelijks leven, in al zijn facetten, moet 

dus door de Koran en de Soenna gereguleerd worden. Van meer moderne interpretaties van de oude 

principes moeten ze dus niet weten. Ze staan echter wel open voor de moderne communicatie, 

vooral sociale media, om hun boodschap te verspreiden.  

Hoewel elke stroming van het salafisme conservatief genoemd kan worden, zijn er toch verschillen 

op te merken. Voor het wetenschappelijk salafisme zijn geweld en politieke inmenging not done. Zij 

willen hun geloofsovertuiging enkel via onderwijs en prediken verspreiden en willen vooral zelf 

vrome moslims zijn. Het politiek salafisme daarentegen wil naast prediken ook de politieke weg 

volgen om hun idealen in de samenleving te verspreiden. Tot slot is er nog het jihadistisch salafisme. 

Dit is de meest bekende groep, want aanhangers van Islamitische Staat en Al-Qaeda vallen 

grotendeels onder deze strekking. Deze groep salafisten wil via geweld hun manier van leven 

opdringen en de gewapende jihad tegen andersdenkenden lijkt de beste manier om dit te doen. Ze 

gebruiken het idee van de jihad zoals het voor hen goed uitkomt. Bij de leiders van de terroristische 

organisaties gaat het veel meer over het krijgen van macht dan over het geloof. Hoewel het dankzij 

de recente terreur om een bekende groep gaat, mag je dus niet vergeten dat het eigenlijk maar om 

een zeer beperkte en marginale groep binnen de hele islam gaat. Terroristen zijn slechts een 

piepklein groepje binnen de islam.  

Soefisme 

Het soefisme is in de 7e eeuw ontstaan als een mystieke geloofsleer binnen de sjiitische islam, en is 

uiteindelijk ook populair geworden in soennitische samenlevingen. De sterke invloed van de late 

oudheid en de filosofie van de oude Grieken heeft ervoor gezorgd dat het soefisme vaak wordt 

gezien als een traditie die losstaat van de ‘gangbare’ islam. Centraal in de leer staat namelijk de 
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individuele en spirituele beleving van het geloof via bijvoorbeeld meditatie, gebed, isolatie en 

slaaponthouding. God wordt in alles gezien; elke creatie is een spoor van God. 

Een centraal begrip in het soefisme is de ‘mystieke liefde’. Vanuit de liefde voor God komt men 

dichter bij hem te staan, en wordt men uiteindelijk één met Hem. Kennis van God kan enkel bereikt 

worden via deze mystieke liefde, en niet via het van buiten leren van dogma’s en het volgen van 

voorschriften uit de Koran. Het gaat veel minder om islamitisch recht, maar vooral over de uitingen 

van het geloof tegenover God. Het soefisme wordt daarom sterk bekritiseerd door stromingen als 

het salafisme, waarin de heilige teksten centraal staan. “Een ‘ware soefi’ is iemand die probeert zo 

ethisch mogelijk te leven tegenover God en tegenover de andere mensen, die zichzelf altijd voor 

andere mensen opoffert, die in een spirituele zoektocht naar God is en die spirituele zoektocht moet 

hem uiteindelijk zichzelf doen vergeten.” Net als bij de andere islamitische strekkingen zijn echter 

ook in het soefisme de vijf pijlers de basis van het geloof. 

Belangrijke geestelijken in het soefisme zijn de ‘sjeiks’. Ook vrouwen kunnen een sjeik worden. Deze 

personen hebben een zegening gekregen door hun verwantschap met de profeet Mohammed, en 

zijn daarom geschikt als leider van een soefi-gemeenschap, zowel op religieus als politiek vlak.  

Onder andere door de sterke nadruk op het individu in het soefisme, is er ook een grote diversiteit 

binnen de strekking.  Ondanks dat het soefisme vaak wordt gezien als de ‘tolerante’ of ‘open’  versie 

van de islam, waarbij andere religies worden aanvaard en omarmd, zijn er zeker en vast ook 

conservatieve stemmen te horen. Daarnaast is er een onderscheid tussen het soefisme als 

‘volksislam’ en een meer intellectuele vorm van soefisme. Het ‘volkse’ soefisme wordt voornamelijk 

beleefd door gewone mensen, die vaak uit het platteland komen. Het bezoeken van (vaak lokale) 

graven van heiligen is bij hen een belangrijke traditie. Het intellectuele soefisme focust zich meer op 

de geschiedenis van het soefisme, en dan vooral op de mystieke dichters. Er zijn ook soefi’s die 

zeggen dat ze geen moslims zijn, maar wel ‘soefi’. De mystiek staat hen wel aan, maar ze vinden dat 

dit ook kan zonder de verplichtingen van de islam na te moeten komen. 

Euro-islam 

De stroming van de Europese islam is recent ontstaan in kringen van sommige Europese imams. Deze 

strekking wordt door aanhangers ook wel de ‘rationele islam’ genoemd: “een islam die de westerse 

democratische regels en waarden wil verzoenen met de wijsheid van de Koran”. Imams die dit 

aanhangen, maken er hun taak van om de mechanismen en de structuur van de Europese cultuur te 

begrijpen, om daar de waarden van de islam aan te kunnen koppelen. Verzoening en dialoog staan 

hierbij centraal. Ze richten zich voornamelijk op Europese inwoners met een migratieachtergrond, 

voor wie de uitdaging bestaat om twee ‘beschavingen’ met elkaar te verzoenen, zonder te hoeven 

‘kiezen’ voor de ene of de andere. 

De ‘europeanisering’ van de islam vereist volgens sommigen veranderingen in de waarden omtrent 

de relatie tussen man en vrouw, de houding ten opzichte van andere religies en ten opzichte van de 

staat. De scheiding tussen religie en de staat moet omarmd worden; een wetgeving gebaseerd op de 

sharia is voor hen dus ondenkbaar. De Euro-islam, of ’rationele islam’, stelt het kritisch en 

wetenschappelijk denken centraal. De islam is niet tegen de wetenschap, maar omarmt het als een 

creatie van God. Het geloof geeft echter wel zin aan de wetenschap, omdat die volgens aanhangers 

tekort schiet in het volledig begrijpen van de werkelijkheid. Veel lezen en zich verdiepen in de 
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wetenschap is dan ook een belangrijk aspect van het beleven van het geloof. De heilige teksten 

moeten geïnterpreteerd worden in hun historische context en niet letterlijk overgenomen worden, 

zoals wel wordt geopperd door aanhangers van bijvoorbeeld het salafisme. 

De islam is altijd al in verandering geweest. Op dit moment is de islam in Europa zich aan het 

vermengen met de Europese culturen en waarden. Vooral bij jonge moslims zien we dit. Een 

Europese islam, die zich uitdrukkelijk afzet tegen Saudi-Arabië en terrorisme, is volgens aanhangers 

dus zeker mogelijk. De Europese moslims moeten de islamitische principes volgens hen loskoppelen 

van hun originele cultuur en ze toepassen op de cultuur van West-Europa. Langs de andere kant 

moeten Europese niet-moslims ook de islam aanvaarden als een Europese religie. 

De Euro-islam kan gezien worden als een overkoepelende strekking van de islam. Zo kunnen 

allerhande verschillende strekkingen, sjiitisch of soennitisch, zichzelf omvormen tot een Europese 

variant, zolang ze zich aan de kernprincipes van verzoening en dialoog houden. De islam is vooral een 

moreel kompas, eerder dan een letterlijke leidraad voor het beleven van het geloof. Daarom is er ook 

een grote diversiteit binnen deze recente vorm van de islam. 

Het ultieme doel van de verdedigers van de Europese islam is om een antwoord te bieden tegen de 

radicalisering van Europese islamitische jongeren. Vaak komt die radicalisering voort uit een gevoel 

dat de islam onvoldoende wordt geaccepteerd in de Europese samenleving, waardoor men zich 

tegen deze samenleving gaat verzetten. Een islam die zich daarentegen uitdrukkelijk verzoent met de 

Europese waarden, en omgekeerd, biedt een waardig alternatief waarbij de islamitische identiteit 

kan blijven bestaan, samen met de Europese. 

6.4 Rollenspel terrorisme 

We hebben verschillende scenario’s uitgewerkt voor verschillende soorten experten rond een 

onderdeel van het thema ‘terrorisme’. Naargelang de nadruk van de leerkracht kan hij hier 

selecteren, al raden we wel aan om tenminste verschillende ‘experten’ hun werkblad te laten 

uitwerken. Zo kunnen de leerlingen het nadien aan elkaar voorstellen en kan er een gesprek op gang 

komen.  

1) Terrorisme algemeen  

Enkele dagen geleden heeft er in Gent een aanslag plaatsgevonden op de Korenmarkt. De daders 

waren jihadistische terroristen die zich identificeerden met Islamitische Staat (I.S.). Er zijn een tiental 

slachtoffers te betreuren. Het Belgische parlement beslist om een hoorzitting te organiseren over 

terrorisme om op een goede manier maatregelen te kunnen opstellen om terreur tegen te gaan. 

Hiervoor worden verschillende experts uitgenodigd. Jullie zijn experts in het bestuderen van het 

fenomeen ‘terrorisme’. Jullie weten goed wat daarachter schuilgaat en wie daarbij betrokken is. 

Een parlementslid stelt een vraag aan de experts. Hij wil nu eens weten wat het echte doel is van 

terreur. Hij denkt dat het enkel gaat om zoveel mogelijk slachtoffers maken. Als echte expert weet jij 

natuurlijk wel beter. Je legt hem uit wat de echte doelstelling is van terrorisme 

Terroristen willen in de eerste plaats………………….. (vul aan) 
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Een parlementslid vindt dat jij als expert een belangrijk element vergeet bij je bespreking. Hij vindt 

dat het doel van terreur ook altijd te maken heeft met de islam.  

Je hebt echter een artikel meegebracht over een recente aanslag, waarbij de islam niet de dader was, 

maar het slachtoffer.  

Man pleegt terroristische aanslag tegen moskee in Nieuw-Zeeland 

 ‘Let’s get this party started’, zegt 28-jarige Brenton Tarrant als hij zich door het navigatiesysteem van 

zijn auto naar de Al-Noor-moskee in Christchurch laat leiden. Hij livestreamt de beelden van een 

camera die hij op zijn helm draagt op zijn Facebook-pagina. Enkele uren eerder heeft Tarrant een 

lijvig manifest vol racistische theorieën op het internet gezet. 

Tarrant komt aan bij de Al-Noor-moskee, waar op dat moment ongeveer driehonderd mensen bijeen 

zijn voor het vrijdaggebed. Tarrant, gekleed in een zwart gevechtstenue, pakt een halfautomatisch 

geweer uit het bagageruim. 

Het is doodstil in de moskee waar de imam net zijn preek is begonnen, als de bezoekers buiten schoten 

horen. Tarrant heeft het vuur geopend op een man bij de ingang van de moskee. 

Hij loopt langs het lijk van de man de moskee binnen en begint meteen als een wilde om zich heen te 

schieten. Een man die gewond raakte en weg probeert te kruipen, schiet hij alsnog dood. Hij neemt 

ook mensen onder vuur die zich in hoeken van de moskee hebben verstopt. Als hij door zijn munitie 

is, pakt hij een nieuw magazijn en sproeit hij een nieuwe regen kogels rond. 

Het parlementslid is het echter niet met je eens. Hij vindt dat hier geen sprake is van terrorisme, 

aangezien de aanslag niet werd gepleegd door moslims. Wat denk jij over deze uitspraak?  

 

Je geeft ook nog twee andere terroristische organisaties mee die niets met geloof te maken hebben: 

- 

- 

De parlementsleden concluderen met een uitgebreid pleidooi om duidelijk te maken hoe zij over 

terreur denken. Als goed ingelichte expert heb je toch enkele vragen bij de uiteenzetting van een 

parlementslid. Je duidt de twee redeneerfouten aan in zijn verhaal.  

“Het is allemaal de schuld van de islam in onze samenleving. Dit geloof is een absolute vereiste om 

tot terreur te komen. Zonder de islam geen terrorisme. Zeker de soefistische strekking binnen de islam 

vertoont het grootste risico!” 
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Je geeft nadien bij de twee fouten de juiste versie: 

- 

- 

Terreur is dan ook een doel op zich/ een middel om hun doel te bereiken (schrap wat niet past) 

De parlementsleden bedanken je voor je waardevolle informatie. Ze kunnen nu deskundig maatregelen 

uitwerken. Je besluit door te stellen dat “terrorisme iets van alle tijd is/ iets recent is en dat door alle 

ideologieën/ enkel door religies wordt gebruikt.” (schrap wat niet past)   

2) Radicalisering  

Enkele dagen geleden heeft er in Gent een aanslag plaatsgevonden op de Korenmarkt. De daders 

waren jihadistische terroristen die zich identificeerden met Islamitische Staat (I.S.). Er zijn een tiental 

slachtoffers te betreuren. Het Belgische parlement beslist om een hoorzitting te organiseren over 

terrorisme om op een goede manier maatregelen te kunnen opstellen om terreur tegen te gaan. 

Hiervoor worden verschillende experts uitgenodigd. Jullie zijn experts in de radicalisering, waardoor 

jullie een licht kunnen werpen op hoe mensen tot terreur kunnen komen.  

Het eerste wat de parlementsleden willen weten is hoe iemand een terrorist wordt. Je vertelt hen dat 

deze personen een proces van radicalisering doormaken. Je wijst erop dat je hen hiervoor een tekst 

hebt gegeven die radicalisering haarfijn uitlegt. Parlementsleden zijn echter drukke mensen en hebben 

geen tijd gehad om die door te nemen. Ze vragen om de tekst kort samen te vatten. Je neemt er snel 

nog even de conclusie van de tekst bij om de kernpunten op te schrijven. 

“Radicalisering is een complex fenomeen. Het gaat om een persoon die radicale ideeën heeft. Dit is 

op zich echter niet noodzakelijk een probleem. Radicale ideeën zijn soms nodig om de samenleving te 

veranderen. Tot 1948 werd het in België radicaal geacht dat vrouwen zouden kunnen stemmen en voor 

een groot deel van de 20ste eeuw was het radicaal in de Verenigde Staten te denken dat blanken en 

zwarten ooit dezelfde rechten zouden hebben. Er kunnen dus uit radicale ideeën ook goede zaken 

voortkomen. Het wordt pas echt een probleem als je geweld wil gaan gebruiken om je radicale ideeën 

op te leggen aan mensen die er anders over denken. Dit is het teken van een geradicaliseerd persoon 

en vormt een heel belangrijke stap richting terrorisme. Je kan de persoon nadien nog moeilijk 

afbrengen van zijn radicale ideeën.”   

Je hebt maar de tijd om hier twee puntjes uit te bespreken. Je kiest voor: 

- 

- 

Lees het volgende artikel en beantwoord de vragen.  

“Fouad Belkacem heeft Vilvoordse jongeren geradicaliseerd” 
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De Vilvoordse moslimgemeenschap wordt stilaan wanhopig. De afgelopen maanden vertrokken al 

twintig jongeren naar Syrië om er te vechten tegen het regime van de Syrische president Bashar al-

Assad. En steeds meer vingers wijzen de radicale moslimorganisatie Sharia4Belgium aan als 

schuldige. “Belkacem heeft onze jongeren geradicaliseerd”, zegt Mimoun Aquichouch, voorzitter en 

spreekbuis van de moskee Masgid Annasr in Vilvoorde, vandaag in de krant De Standaard. 

Een twintigtal jongeren, allemaal tieners of jonge twintigers uit Vilvoorde, reisden stiekem per boot of 

vliegtuig naar Syrië. “Veel jongens die geradicaliseerd zijn, hadden vroeger geregeld problemen met 

de politie en het gerecht”, legt Aquichouch uit. “Omdat ze ouder werden, kwamen veel van die kerels 

de afgelopen jaren tot het besef dat ze op het rechte pad moesten. Ze zochten zingeving, een richting in 

hun leven. En die vonden ze niet bij ons, maar bij Sharia4Belgium.” 

Prediken 

Aquichouch herinnert zich nog dat Fouad Belkacem vorig jaar met de ramadan plots aan de 

Vilvoordse moskee stond. “Hij was gekleed als een Saudiër. Van ons mocht hij meebidden, maar we 

hebben niet toegestaan dat hij hier preekte. Daarom is hij naar de Grote Markt van Vilvoorde 

getrokken om daar tegen de massa te prediken.” Met effect: “Want onze jongens luisterden naar hem.” 

 

Verschillende jongens uit Vilvoorde trokken daarna naar Antwerpen. “Daar zijn ze geradicaliseerd”, 

zegt Aquichouch. “Op dat moment hadden we moeten ingrijpen.” 

 

Ondertussen trokken al verschillende groepjes naar Syrië. “De achtergebleven ouders zijn de wanhoop 

nabij. Ze zijn gebroken, kapot. Sommige moeders raken al weken hun bed niet uit”, aldus de voorzitter 

van de moskee. Veel ouders leven nu in vrees dat ook hun kind zal vertrekken. “Iedereen houdt zijn 

kinderen veel beter in de gaten: hoe kleden ze zich, hoe is hun gedrag?” 

 

Welk soort personen lijken heel vatbaar te zijn voor de radicale ideeën van Belkacem? Wat zijn hun 

kenmerken?  

 

 

Moeten we proberen om mensen te ontdoen van hun radicale ideeën? Waarom wel/niet?  
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De samenleving zet ook in op deradicalisering, om geradicaliseerden terug deel te laten uitmaken van 

onze maatschappij. Hoe zou jij dit organiseren?  

 

3) Jihadistische terreur  

Enkele dagen geleden heeft er in Gent een aanslag plaatsgevonden op de Korenmarkt. De daders 

waren jihadistische terroristen die zich identificeerden met Islamitische Staat (I.S.). Er zijn een tiental 

slachtoffers te betreuren. Het Belgische parlement beslist om een hoorzitting te organiseren over 

terrorisme om op een goede manier maatregelen te kunnen opstellen om terreur tegen te gaan. 

Hiervoor worden verschillende experts uitgenodigd. Jullie zijn experts in terreur gerelateerd aan de 

islam. Dit staat bekend als jihadistische terreur.  

Je begint door twee terroristische organisaties op te noemen die een extreme interpretatie van de islam 

als basis gebruiken: 

- 

- 

Een parlementslid merkt op dat islamitische terreur de grote uitdaging is van onze tijd. Je bent het 

hiermee niet helemaal eens. Je wijst op een verschil tussen islamitische terreur en jihadistische terreur. 

Het is niet de hele islam die bij terrorisme betrokken is, maar een kleine, extreme interpretatie van 

bepaalde delen van de godsdienst.  

Ondanks je terechte correcties gaat een ander parlementslid nog verder. “Alle moslims zijn 

terroristen”, roept hij uit. Kalm geef je de man een antwoord, wetende dat de islam ongeveer 1,6 

miljard gelovigen telt: 

Je gaat dit tegen door te stellen dat…. (vul aan) 

 

 

Je vermeldt ook het woord ‘Jihad’ om het onderscheid te maken. Hiervoor heb je een tekst mee van de 

Gentse imam Khalid Benhaddou, die het concept wat meer uitlegt.  

“Graag wil ik benadrukken dat jihad niet behoort tot de kern van islam, maar eerder 

een randfenomeen is. Jihad is steeds een laatste optie, waarbij het een groter kwaad moet voorkomen. 

Uiteindelijk is de letterlijke vertaling van islam ‘vrede’ en dat is ook hetgeen wat centraal staat in 

islam. Dit in tegenstelling tot de salafi jihadi’s die beweren dat de verzen aangaande vrede en 

barmhartigheid zijn opgeheven en vervangen door verzen van geweld en jihad. Dit druist in tegen de 

mening van de mainstream theologen.” 

“De recente periode kent inderdaad vooral aanslagen van twee jihadistische terreurgroepen maar de 

overgrote meerderheid/minderheid van de moslims gaat niet akkoord met terreur. Het gaat om een 

normale/extreme interpretatie van de islam. Je benadrukt dat de hele islam/ slechts een heel kleine 

minderheid binnen de islam zich schuldig maakt aan terreur.” (schrap wat niet past) 
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Een parlementslid is helemaal niet overtuigd. Hij stelt dat terreurgroep I.S. ISLAMITISCHE staat 

betekent. Voor hem is de link met het geloof dus veel sterker. Je begint voorbereid aan je antwoord. 

Je benadrukt dat terreur eerder politiek is dan religieus. Voor de leiders aan de top gaat het om het 

verwerven van macht en hier gebruiken ze de islam voor. Hiermee kunnen ze hun onderdanen 

overtuigen en zeggen dat ze alles in naam van God doen, terwijl de leiders er vooral zelf beter van 

worden. Hiervoor heb je een opiniestuk mee uit Nederland: 

“Toch is religie niet de kern van deze conflicten; in alle gevallen is de politiek de schuldige. Maar dit 

soort politieke conflicten escaleert wel doordat de islam en de geschiedenis ervan worden misbruikt. 

De partijen, regeringen en milities beweren niet dat ze om de macht of om grondgebied strijden, maar 

uit naam van God. En wanneer vijanden als ketters worden beschouwd in plaats van als gewone 

tegenstanders, komt de vrede wel heel ver buiten bereik te liggen.” 

Waarom is het nuttig voor de leiders om de tegenstanders als ongelovigen en ketters voor te stellen? 

Met andere woorden, hoe maakt dit de oorlogsvoering gemakkelijker?  

 

 

Je concludeert je uiteenzetting met de volgende afbeelding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zou dit kunnen betekenen? 

 

 

 

Islam Terrorisme 
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4) Terrorisme in de wereld 

Enkele dagen geleden heeft er in Gent een aanslag plaatsgevonden op de Korenmarkt. De daders 

waren jihadistische terroristen die zich identificeerden met Islamitische Staat (I.S.). Er zijn een tiental 

slachtoffers te betreuren. Het Belgische parlement beslist om een hoorzitting te organiseren over 

terrorisme om op een goede manier maatregelen te kunnen opstellen om terreur tegen te gaan. 

Hiervoor worden verschillende experts uitgenodigd. Jullie leggen zich vooral toe op de 

verschijningsvormen van terreur in de wereld.  

De parlementsleden weten het zeker: België heeft het zwaar te verduren gehad: 

“Het is nu al de zoveelste aanslag op Europese bodem. Wij Europeanen hebben het harder te verduren 

dan welk volk dan ook als het aankomt op terrorisme.” 

Je bent het hier niet mee eens. Je toont daarom de volgende kaart.  

 

Jullie zien dat de meeste aanslagen plaatsvinden in …………….. en ……………….., en helemaal niet 

in ………………. 

Sommige parlementsleden kunnen je hierin volgen. Hoe dan ook vinden ze wel dat terrorisme vandaag 

het hoogste niveau uit de geschiedenis heeft bereikt. Je toont daarop de volgende grafiek:  
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Wat wordt hiermee aangetoond?  

 

Naast de ideologische en religieuze terreur die we vandaag kennen, heeft terreur ook nog een andere 

variant die gelinkt wordt aan bepaalde regimes in de wereld: staatsterreur. Dit onderscheid wil je in het 

parlement nog even maken. Een goed voorbeeld hiervan is Noord-Korea. Je hebt hiervoor een rapport 

mee van Human Rights Watch.  

“De Noord-Koreaanse overheid maakt vaak gebruik van willekeurige arrestaties, marteling en 

executies om de bevolking te kunnen blijven controleren. Dit is volledig gebaseerd op angst. De 

overheid en de veiligheidsdiensten verplichten de bevolking systematisch tot dwangarbeid, inclusief 

vrouwen, kinderen en gevangenen. Zij worden gebruikt om infrastructuur aan te leggen en staan 

volledig ten dienste van Kim Jong-Un en de regerende partij.”  

Welke overeenkomst met de reeds behandelde vormen van terrorisme vinden we hierin terug?  

 

 

Wat zijn de centrale kenmerken van staatsterreur als je je baseert op het Noord-Koreaanse voorbeeld? 

   

 

Je concludeert met de volgende opmerking:  

Terrorisme is vandaag nieuw/niet nieuw en stijgt/daalt doorheen de voorbije decennia. Terrorisme 

heeft over de hele wereld te maken met religie/kent verschillende uitingsvormen.  

6.5 Evaluatieformulier lessenpakket 

LESEVALUATIE 1= zeker niet 
5= absoluut 
 1  2  3  4  5 

De inhoud van de les was interessant. ☐☐☐☐☐ 

De manier van lesgeven hield mijn aandacht. ☐☐☐☐☐ 

De lesgever hanteerde een goed tempo. ☐☐☐☐☐ 

Het lesmateriaal ondersteunde de inhoud van de les. ☐☐☐☐☐ 

Ik heb de inhoud van de les begrepen. ☐☐☐☐☐ 

Ik vond het een leuke les. ☐☐☐☐☐ 

Extra suggesties voor deze les in de toekomst: 

 

 


