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Lesformulier 
 

Voorkennis (wat weten de leerlingen al, uit vorige lessen of van andere vakken): De leerlingen weten 
waarschijnlijk wel iets over symbolen, ze hebben les gehad over symbolen, godsdienstig geweld, dit 
kunnen ze goed linken door zelfde voorbeelden te gebruiken in deze les aan het onderwerp 
terrorisme.  
 

Vaardigheden (bv. samenwerken, digitale vaardigheden, presentatievaardigheden etc.): 
groepsverband, discussie. 
 

 

Lesdoelen leerlingen (Geef zo concreet mogelijk aan wat leerlingen moeten kunnen aan het einde van deze 

les op cognitief, sociaal en/ of affectief gebied): De leerlingen: 

- Weten hoe ze het woord terrorisme moeten definiëren 
- Kunnen voorbeelden geven van terrorisme  
- Ze kunnen uit de voorbeeld en de actualiteiten verbanden leggen en hun idee geven over 

terrorisme in Nederland – discussie – mening en ideeën geven oplossingen vinden 
- Radicalisering – begrip kennis 
- denken na over de status van een terrorist, wat doe je ermee - vorming 

 
 

Eigen leerdoelen student: (Waar ga je bij jezelf op letten? Waarmee wil je oefenen en hoe ga je dat in deze 
les concreet doen? Sluit aan bij de leerpunten die je hebt voor deze stageperiode als geheel) ik let erop dat de 
klas goed luistert en meedoet, ik pas de escalatieladder toe, ik wil dat de leerlingen leren, en actief meedoen, ik 
wil de leerdoelen van deze les overbrengen. 
 
 

 

 Tijd Lesonderdelen Docentactiviteiten (wat 

doet de docent) 

 
 

Leerling-activiteiten 
(wat doen de leerlingen) 

Leerinhouden 
/leerdoelen (wat 
leren de leerlingen) 

5 
min 

Start van de les: 
 
(bv. Welkom, aandacht 
centreren, introductie 
van de les).  

 
 

Ik heb alles al 
klaarstaan, indien 
mogelijk – hdmi 
aangesloten, digibord 
aan, en de ppt voor 
de les klaarstaan met 
een actualiteit over 
terrorisme en 
tegelijkertijd de les ppt 
over terrorisme. Heet 
ze welkom. 

Leerlingen zitten op 
hun plaats, tassen van 
tafel, nemen hun boek 
alvast op tafel, hun 
schrift, pen. Verder 
alles in de tas. Telefoon 
in de broekzak of tas. 

 

10 
min 

Deel 1 van de les: 
 
(bv. Uitleg van de 
leerstof, instructie , 
actieve werkvorm) 

 
 

Ik begin met het laten 
zien van een 
actualiteit waar 
terrorisme voorkomt, 
hun aandacht trekken 
en hun alvast laten 
brainstormen over 

Leerlingen zijn actief en 
doen actief mee met de 
discussie. 
 

Leren mening 
geven. 
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terrorisme. nadien 
discussiëren we 
hierover. Het liefst wil 
ik een discussie over 
Syriëgangers etc. 

5 
min 

Tussenstand:  
 
(bv. Terugvragen, 
nakijken, leerdoelen 
checken).  
 

 
hierna worden de 
begrippen 
radicalisering en 
terrorisme uitgelegd.  
 
 

Leerlingen luisteren en 
beantwoorden de 
vragen. 

 

10  -
15 
min 
-  

Deel 2 van de les:  
 
(bv. Instructie van de 
leerstof, actieve 
werkvorm) 

 
 

 
Video jihadi john, 
hierna behandelen 
vragen van jihadi john 
en discussie –
klassengesprek, 
krijgen formulier – 
analyseformulier voor 
video. 

Werken in groepjes van 
schrijven samen op wat 
ze zien. En behandelen 
in klassengesprek de 
antwoorden. Ze vullen 
het formulier in. 

 

10 
min 
 
5 
min 

Afsluiting 
 
(bv. Terugblik, 
leerdoelen checken, 
huiswerk, afronding) 

 
 

Leerlingen maken een 
plan om terrorisme te 
voorkomen, wat de 
oorzaken zijn, ze 
maken een casus, of 
vinden deze op het 
internet en 
onderbouwen dit. 
Laatste 5 minuten 
nabespreking van de 
stof en de plannen – 
als er niet genoeg tijd 
is kan de rest als 
huiswerk worden 
opgegeven en de 
volgende les 
gepresenteerd of 
ingeleverd worden 

leerlingen ;uister en 
maken de opdrachten, 
schrijven alles op. 

 

 

Evaluatie van de les: 

 

Wat ging goed? (zelfevaluatie plus evaluatie stagebegeleider) 
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Wat ging niet goed of minder goed? (zelfevaluatie plus evaluatie werkplekbegeleider) 

 

 

In hoeverre zijn de leerdoelen voor de leerlingen behaald? 

 

 

In hoeverre zijn jouw eigen leerdoelen behaald? 

 

 

Welke leerpunten neem je mee naar de volgende les? 

 

 

 


