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Les 1.4 uit  de lesmethode Personal Impact



Iedere cultuur kent eigen normen, waarden en tradities, maar er zijn ook veel overeenkomsten. 

Wist je dat:
Zowel het jodendom, het christendom, de islam, het bahá'í-geloof, het hindoeïsme als het
boeddhisme bijvoorbeeld allemaal een periode van vasten kennen?

Toch voelen mensen zich buitengesloten bij vieringen van andere culturen, terwijl het ook een
moment kan zijn om van elkaar te leren, je in elkaar te verdiepen en dichter tot elkaar te komen. 

Als docent kun jij het verschil maken hierin. Probeer eens een islamtisch gezin Kerst te laten vieren
bij een katholiek gezin of organiseer samen met de klas een keer een Iftar in de avond en nodig
ook ouders en broertjes en zusjes uit. Dit zijn bij uitstek momenten waarop je samen kunt zijn en
het gesprek aan kunt gaan met elkaar over religie, normen, waarden en tradities. 

Daarnaast kennen we in Nederland veel religieuze feestdagen en tradities, maar een groot
gedeelte van de bevolking weet niet waar de oorsprong van deze dagen ligt. Het wordt vaak
gezien als een fijne vrije dag, met Kerst wordt er vooral veel gegeten met familie, tijdens carnaval
wordt er gefeest en vooral niet gevast, met Pasen trekken we massaal de gourmetstellen uit de
kast en Pinksteren is toch het weekend van PinkPop?

In deze actualiteitenles zoomen we daarom in op de op dit moment meest actuele religieuze
gebeurtenissen en tradities in ons land. Wil je algemener kijken naar feestdagen, vieringen en
religies, bekijk dan eens deze website met de jaarkalender. Je vindt de website ook onder de
linker QR-code onderaan de pagina.

Ramadan, Pasen & Koningsdag 
Een les over normen, waarden en traditites

Kijktip: Twee studenten en twee docenten
van ROCvAF hebben uitgelegd wat de
ramadan is en hoe er rekening mee
gehouden wordt binnen hun school. Super
mooi om dit vanuit de docenten en
studenten te horen.  

Bekijk het gesprek hier of scan de rechter
QR-code. 

https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/religie
https://www.jaarkalender.nl/feestdagen/religie
https://www.youtube.com/watch?v=pjnX6-FSNuM
https://www.youtube.com/watch?v=pjnX6-FSNuM


Vraag in de klas welke religies en tradities er zijn. Schrijf deze in een lijst op het
bord.
 Laat leerlingen/studenten speeddaten met iemand die een andere religie heeft
of andere tradities volgt. Ze mogen in dit gesprek vragen stellen aan elkaar over
religie, tradities, normen en waarden. 
De leerlingen/studenten schrijven de overeenkomsten en verschillen op. 

Een uitgebreid paasontbijt op school en festiviteiten met eten en drinken tijdens
Koningsdag, terwijl een groot deel van onze bevolking (zo'n 5% - 1 miljoen mensen)
bezig is met de ramadan. Wat zouden we kunnen doen om het multiculturele aspect
van onze samenleving meer terug te laten komen in de gezamenlijke viering van
religie, tradities, normen en waarden?

Zoom eens met je klas in op verschillende religies en tradities. Je kunt, omdat het nu
actueel is, samen eens kijken naar de ramadan. Wat is dit? Waarom vasten Moslims?
Zijn zij de enigen? Je kunt hiervoor dit artikel gebruiken of de QR-code scannen
onderaan de pagina.

Naast de islam zijn er natuurlijk nog veel meer religies, maar ook mensen die niet in
een God geloven, kennen bepaalde tradities. 

Opdracht:

1.

2.

3.

Eventueel kun je meerdere rondes speeddaten uitvoeren. Dit ligt een beetje aan de
samenstelling van je klas. 

Aan het eind van de les deelt de klas alle overeenkomsten en verschillen om meer
over elkaars religie en tradities te leren. 

Vervolgens kom je terug op de vraag: Wat zouden we kunnen doen om het
multiculturele aspect van onze samenleving meer terug te laten komen in de
gezamenlijke viering van religie, tradities, normen en waarden? Moet de overheid
ook feestdagen van andere religies erkennen als nationale feestdagen? Denk aan
het Suikerfeest en het Slachtfeest.

Is het leuk om bijvoorbeeld samen met je klas een Iftar te organiseren in de
avond waarbij ook gedeeld wordt waarom dit gedaan wordt en welke gerechten
typisch zijn voor deze gelegenheid?

 

Burgerschap

https://npokennis.nl/longread/7799/wat-is-de-ramadan
https://npokennis.nl/longread/7799/wat-is-de-ramadan


Loopbaanbegeleiding

Lesdoel
• Je kunt jouw persoonlijke- en sociale identiteit beschrijven.
• Je weet welke normen, waarden en tradities van invloed zijn op je leven.
• Je kunt je gewoontes en gedragsregels omschrijven.

Je identiteit is wie jij bent. Jij bent uniek, anders dan andere mensen. Met een
paspoort of ID-bewijs kan een burger zichzelf identificeren, maar verder zegt dat
document weinig. Het gaat bij identiteit om karakter, ideeën, afkomst, uiterlijk,
beroep, hobby’s en dergelijke.

Karaktereigenschappen zijn eigenschappen zoals rustig, verlegen, opvliegend,
vrolijk, spontaan, etc. Zij horen bij de persoonlijke identiteit.

De sociale identiteit wordt bepaald door rollen in verschillende groepen. Zo
hebben we binnen de familie rollen als kind, broer of zus, kleinkind, nicht of neef,
tante of oom. Misschien ben je zelf al vader of moeder! Op school ben je
student, klasgenoot, klassenvertegenwoordiger, schoolvriend(in) en meer. Jouw
keuze voor een sport, bijbaan en vriendengroepen zegt ook iets over jou. Je
hebt overal andere verantwoordelijkheden.

Elke groep heeft speciale normen, waarden en tradities. Veel ouders geven hun
kinderen de gewoontes en gedragsregels mee, waarmee ze zelf zijn opgegroeid.
Soms zijn deze eeuwen oud. De ouders leren hun kind hoe het zich behoort te
gedragen.

Via school, vrienden, sport of een baan krijg je te maken met nieuwe normen,
waarden en tradities. Wie bij nieuwe groepen wil horen, moet zich enigszins
aanpassen. Maar het is aan jou om de grenzen te bepalen. Ken jij mensen die
worden beïnvloed door verkeerde vrienden?

Wie of waar je ook bent, wat je ook doet, je zult altijd denken aan de normen,
waarden en tradities die je van thuis hebt meegekregen. Daar ligt de basis die
jou voor een belangrijk deel heeft gevormd.

Les 1.4 uit  onze lesmethode Personal Impact



Loopbaanbegeleiding

Opdracht 1. Jouw persoonlijke en sociale identiteit beschrijven

Je krijgt van je docent een vragenlijst die je helpt inzicht te krijgen in jouw identiteit.
Wat maakt jou uniek? Je beantwoordt eerst in steekwoorden de vragen uit deze
vragenlijst.

Schrijf hieronder een samenvatting van de belangrijkste punten die je op de
vragenlijst hebt ingevuld. Geef daarbij antwoord op de vraag: ‘Als je mij beter zou
leren kennen, zou je weten dat…’

Samenvatting:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Loopbaanbegeleiding

Evaluatie en reflectie
 

Waaraan zijn jouw persoonlijke- en sociale identiteit te herkennen?

Welke gewoontes en gedragsregels geef jij zeker door aan je kinderen?



Loopbaanbegeleiding

Vragenlijst bij opdracht  1



Nederlands

Werk in groepen van vier.
In elke groep ligt een placemat in het midden van de tafel.
Geef de studenten de opdracht om hun moodboard in een aantal
steekwoorden op te schrijven in hun eigen vak van de placemat. Hierbij vindt
nog geen overleg met elkaar plaats.
Nadat iedereen klaar is met noteren, volgt een RondPraat. Leerling/student 1
licht zijn antwoord toe, daarna, met de klok mee, studenten 2, 3, en 4.
Na de rondpraat volgt een groepsgesprek waarin de groepsleden elkaar
verhelderingsvragen kunnen stellen en elkaar kunnen aanvullen.
Tot slot schrijven ze de gemeenschappelijke antwoorden en aspecten op in het
middelste vak van de placemat.

Koningsdag is één van de feestdagen op de Nederlandse jaarkalender. Op die dag
vieren we de verjaardag van de koning. 

Opdracht 1: Klassengesprek over onderstaande vraag
Hoe is Koningsdag ontstaan, wat ging hier dus aan vooraf en welke tradities horen
bij deze dag? 

Opdracht 2: Moodboard
Vraag leerlingen/studenten om hun bezigheden op Koningsdag in een moodboard
te verwerken. Hoe ziet dus hun Koningsdag eruit? 

Opdracht 3: Vergelijking door middel van 'het placematmodel' 
(Zie volgende pagina voor een template.)
In het klassengesprek hebben jullie gesproken over tradities die er zijn op
Koningsdag. 

Hebben de leerlingen/studenten de tradities die er zijn overgenomen of vullen ze
deze dag helemaal anders in? 

De werkwijze van 'het Placematmodel':
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Opdracht 4: Terugkoppeling en conclusie
Komt het midden van het placemat overeen met de oorspronkelijke tradities van
Koningsdag of zijn deze vervaagd voor de studenten? 

Conclusie: Hoe wordt er tegenwoordig Koningsdag gevierd?



Nederlands



Engels

Zowel de ramadan als Pasen zijn gebaseerd op de 'lunar calender', behalve bij
onorthodoxe joden. 

De maan heeft niet alleen invloed op religies, maar ook op heel veel andere zaken.
De maanstand bepaalt de visvangst, de stroomsnelheid van het water, de
getijdenwerking en soms zelf op de energie, het humeur en de slaap van met
name vrouwen. 

Opdracht 1:
Laat leerlingen/studenten eens in drie verschillende groepjes onderzoek doen naar
de volgende vragen:
- Waarom volgt de Islam de 'lunar calender'? Waaruit is dit ontstaan? Wat is de
connectie tussen de 'lunar calender' en de ramadan? 
- Waarom is Pasen gebaseerd op de 'lunar calender'? Hoe is dit ontstaan?
- Welke invloed heeft de maan op de natuur en de mensheid?

Je kunt hiervoor Engelstalige bronnen laten gebruiken om leesvaardigheid te
oefenen of je laat ze de verwerkingsopdracht (opdracht 2) in het Engels doen,
zodat ze de redelijk moeilijke bronnen in het Nederlands kunnen lezen en het
schrijfgedeelte in het Engels doen.

Opdracht 2: 
Laat de leerlingen/studenten vervolgens een informatief 'Wist je dat'-artikel
schrijven voor op de socials van de school waarin ze anderen informeren over de
'lunar calender' en de koppeling met de ramadan en Pasen. 

Tip:
Koppel hieraan de theorie over het schrijven van een informatief artikel.

Extra opdracht:
Als er tijd over is, kunnen de groepjes een quiz maken voor elkaar met vragen over
de weetjes uit het artikel. 

Vervolgens lezen ze elkaars artikelen en maken ze elkaars quiz. 

Op deze manier hebben ze weer nieuwe dingen geleerd over de invloed van de
maan op religies, gebruiken en de natuur en mens.



Enthousiast? 
 

En... wil je meer weten over één van onze lesmethodes?
Vraag dan hier een live demo aan.

 
Of... heb je een goed idee voor een volgende les?

 Stuur ons dan hier een bericht en we gaan direct aan de slag.
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