
Onderwerp: Siddhartha Gautama en beeldencultuur rondom 
boeddhisme 

 
Voorkennis: Intro oosterse religies. Toe te passen op meeste 
onderbouw niveaus. Liever 2e/3e klassen. 
 
Vaardigheden: leren hoe de transformatie van een oud verhaal 
naar een modern verhaal afgebeeld kan worden. 
 
 
Lesdoelen: 
 
 

- Wie is Siddhartha Gautama. 
- Een aantal feiten over het leven van Siddhartha Gautama 

(zelf in te vullen, naar volgorde van belang door de 
docent), bijvoorbeeld: wat zijn vier ontmoetingen waren en 
hoe Siddhartha Boeddha geworden is. 

- Hoe staat Siddhartha Gautama als Boeddha afgebeeld. 
 
 
 
  



 
 

 Docentactiviteiten 
 
 

Leerling-
activiteiten 

 

Leerinhouden en 
leerdoelen 

Benodigde 
tijd 

Start van de les 
 

• Welkom 
 

• Aandacht 
centreren 

 

• Uitleg 
 

• Instructie 
 
 

Introduceer het 
thema. Vertel de 
leerlingen wat intro-
feitjes over 
boeddhisme. Ook is 
het leuk om het in 
hun kader te 
plaatsen. Laat 
bijvoorbeeld wat 
afbeeldingen van 
beeldjes zien of laat 
een filmpje uit de 
lesinput zien. Als 
het een bovenbouw 
klas is kan je een 
stukje uit de 
Zondag met Lubach 
aflevering laten 
zien. 

Laat ook 
voorbeelden van 
(simpele) 
tekeningen zien 
zodat de leerlingen 
een referentiekader 
hebben van hoe 
gedetailleerd zij zo 
dadelijk moeten 
gaan werken 

 - Wie is 
Siddhartha 
Gautama. 
 

 

Midden van de les 
1e deel 
 

• Actieve 
werkvorm 

 
 

Vertel het 
verhaal van 
Siddhartha in 
detail(onderverdeelt 
in 4 levensfases: 
jeugd, spirituele 
zoektocht, 
verlichting en zijn 
tijd als leraar) 

 
Vervolgens 

gaan de leerlingen 
aan de tekeningen 
werken. Als docent 
moet je even 
overwegen hoe 
lang de opdracht 
gaat duren en hoe 
groot/gedetailleerd 
de tekeningen 
moeten worden.  

Leerlingen 
maken 
aantekeningen 
van het verhaal in 
de vorm van 
tekeningen 
tijdens het 
luisteren. Ze 
maken een 
tekening per 
onderdeel, dit 
zorgt er dus voor 
dat ze aan het 
einde van de 
vertelling 4 
tekeningetjes 
hebben gemaakt. 

Deze 
tekeningen 
mogen zo simpel 
zijn als de docent 
zelf aangeeft. 
Natuurlijk ook 

- Een aantal 
feiten over 
het leven van 
Siddhartha 
Gautama 
(zelf in te 
vullen, naar 
volgorde van 
belang door 
de docent), 
bijvoorbeeld: 
wat zijn vier 
ontmoetingen 
waren en hoe 
Siddhartha 
Boeddha 
geworden is. 

 



afhankelijk van 
de tijd die je 
ervoor geeft. 

Tussenstand 
(afsluiting 1e deel 
en overstap naar 2e 
deel) 
 

• Extra uitleg 
 

• Nieuwe 
instructie 

 

Eerst kijken hoe 
de tekeningen van 
de leerlingen eruit 
gekomen zijn. 

Vervolgens 
vertellen over de 
beeldencultuur 
rondom het 
boeddhisme. 

Laat hierbij 
bijvoorbeeld het 
filmpje uit de 
lesinput: ‘waarom is 
boeddha dik’ zien. 
Of als het een 
bovenbouw klas is 
is het ook leuk om 
iets van Paul van 
der Velde erbij te 
halen. 

Aandachtig 
luisteren. 

- Hoe staat 
Siddhartha 
Gautama als 
Boeddha 
afgebeeld. 

 

Midden van de les 
2e deel 
 

• Actieve 
werkvorm  

 

Leerlingen gaan 
hun ‘moderne’ 
versie van hun 
tekeningen maken. 
Ze maken de vier 
tekeningen die ze 
hadden dus 
opnieuw, maar dan 
vandaag de dag. 
Hebben zij 
bijvoorbeeld 
Siddhartha 
afgebeeld die langs 
de zieke man rijdt in 
een koets? Dan 
kunnen ze nu 
iemand tekenen die 
in een Ferrari langs 
een ziekenhuis rijdt. 

De nieuwe 
tekeningen 
maken. Ze doen 
dit rustig  binnen 
het gebied van 
hun tafel.  

  

Afsluiting 
 

• Terugblik 
 

• Huiswerk 
 

• Afscheid 
 
 

Evalueren hoe 
het gegaan is. Wat 
hebben ze geleerd. 
Leg de link tussen 
hun tekeningen en 
hoe de verhalen uit 
het oude India 
vandaag de dag in 
Nederland (of het 
westen in het 
algemeen) 
toegepast worden. 

   

 


