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Voorwoord
De godsdienstwerkboeken van Samsam zijn geschikt voor leerlingen in groep 5 t/m 8. 
Aan de hand van negen lessen lezen de leerlingen verhalen van kinderen en informatieve 
achtergrondinformatie, bekijken ze filmpjes en gaan ze aan slag met interactieve opdrachten. 
Als de leerlingen na deze lessen voldoende kennis hebben opgedaan over de betreffende 
godsdienst, maken zij in de tiende les de afsluitende puzzel. Vervolgens kunt u samen met 
de leerlingen de quiz spelen en/of een afsluitende middag organiseren om het thema af te 
ronden.

Les 1: Startverhaal
Lees samen met de leerlingen het startverhaal. Zijn er leerlingen die zelf ook weleens Holi 
hebben gevierd? Of kennen ze iemand anders die weleens Holi heeft gevierd? Hoe was dat 
en was het in Nederland of in een ander land? Laat de leerlingen opdracht A en B maken. 
Bespreek bij opdracht A of ze een beeld hebben van waar India ligt. Vraag bij opdracht B 
wat de leerlingen wel of niet leuk lijkt aan het vieren van Holi. Laat de leerlingen vervolgens 
opdracht C maken en vergelijk de verschillende potjes als ze klaar zijn. Welke kleuren heeft 
iedereen gebruikt? Wie wil het poeder ook wel gooien tijdens Holi of een ander speciaal 
moment? Welk moment dan? 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Het hindoeïsme is ontstaan in India. De voorouders van Devika komen ook uit India. Waar ligt 
India? En welke landen liggen ernaast? Teken een kaartje hieronder.

Opdracht B
Zou jij ook weleens Holi willen vieren? Wat lijkt je er wel of niet leuk aan?

Opdracht C
Zorg voor placemats, papier op A-4 formaat, glazen potjes met deksel, verschillende kleuren 
stoepkrijt en potten zout voor onderstaande opdracht: Je gaat nu je eigen potje met poeder 
voor Holi maken!
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Willen uw leerlingen nog verder 
lezen? Op samsam.net/godsdiensten 

staan nog veel meer verhalen 
en informatieve teksten over de 

wereldgodsdiensten.

Kern- en tussendoelen
De werkboeken sluiten aan op kerndoel 38 met bijbehorende tussendoelen (tule.slo.nl).

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse
multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan 
met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

Zingeving
De leerlingen leren over:
- (verhalen over) belangrijke mensen uit een religie
- de centrale plaats van een gebedshuis
- manieren van eten (joden en moslims geen varkensvlees; hindoes vaak vegetarisch)
- het christendom
- het jodendom
- de islam
- het hindoeïsme
- het humanisme
- vrijheid van geloof

 Antwoorden

A India ligt in Azië. Naast India 
 liggen Pakistan, Nepal, China, 
 Bhutan, Myanmar en 
 Bangladesh.
B Eigen mening.
C Creatieve opdracht.



Les 2: Het ontstaan van het hindoeïsme
Lees samen met de leerlingen de tekst Het ontstaan van het 
hindoeïsme. Laat de leerlingen opdracht A en B maken om 
beter te begrijpen hoe het hindoeïsme is ontstaan en zich heeft 
verspreid. Verduidelijk daarna de verspreiding nogmaals met 
behulp van een wereldkaart. Laat de leerlingen vervolgens opdracht C maken en bespreek wat 
ze hebben gevonden. Vinden ze de gevonden aantallen veel of weinig? Hadden ze verwacht 
dat de grootste hindoetempel van Europa in Nederland staat?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Zijn deze zinnen WAAR of NIET WAAR? Zet een kruisje in de juiste kolom.

Opdracht B
Zet stippen op de plekken waar het hindoeïsme begon. Trek van daaruit pijlen naar welke 
werelddelen of landen het hindoeïsme zich heeft verspreid.

Opdracht C
Zoek het antwoord op de volgende vragen op het internet. Schrijf de antwoorden in de 
vakken.

 Antwoorden

A Het hindoeïsme bestaat nog niet zo lang. Niet waar.
 Het hindoeïsme ontstond uit verschillende geloven. Waar.
 Veel hindoes verhuisden vanuit Amerika, Canada, Engeland en 
 Suriname naar Azië. Niet waar.
 De heilige taal van het hindoeïsme is het Aries. Niet waar.
 Veel hindoes kwamen vanuit Suriname naar Nederland. Waar.
 Het hindoeïsme ontstond in het gebied waar nu Afghanistan en China 
 ligt. Niet waar.
B  Het hindoeïsme begon in het gebied waar nu Pakistan, Afghanistan 
 en India liggen. Het heeft zich verspreid over Noord-India, Amerika, 
 Canada, Engeland en Suriname.
C  Er wonen ongeveer 950 miljoen hindoes op de wereld, waarvan 
 175.000 in Nederland. In Azië wonen de meeste hindoes. Ze wonen 
 vooral in de landen India, Nepal, Bangladesh en Indonesië. Ook in 
 Europa wonen veel hindoes. De grootste hindoetempel van 
 Europa staat in Den Haag in Nederland. In Nederland zijn ongeveer 
 45 hindoetempels.

Les 3: De goden van het hindoeïsme
Lees samen met de leerlingen de tekst De goden van het 
hindoeïsme. Laat de leerlingen opdracht A en B maken en 
bespreek wat ze hebben gevonden. Zijn er veel verschillende 
goden gevonden? Hoe zien ze eruit, welke voorwerpen 
hebben ze bij zich en welk rijdier hebben ze? Laat de leerlingen 
vervolgens opdracht C maken en check intussen of ze de 
opdracht begrijpen. Laat na afloop een aantal leerlingen hun god showen en vertellen over 
het waarom van het karakter, de eigenschappen, de voorwerpen en het rijdier en hoe ze e.e.a. 
hebben getekend. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Wat hoort bij welke god? Kleur wat bij Brahma hoort ‘rood’, wat bij Brahman hoort ‘groen’, wat 
bij Vishnu hoort ‘blauw’, wat bij Ganesh hoort ‘oranje’ en wat bij Shiva hoort ‘paars’.

Opdracht B
Hoe heten drie andere hindoegoden en hoe zien ze eruit? Zoek het op via internet.

Opdracht C
Iedere hindoe kiest een god die bij hem of haar past om speciaal te vereren. Jij mag nu een 
hindoegod bedenken die helemaal past bij jou. Je mag deze dus helemaal zelf ontwerpen. Je 
god of godin is half mens en half dier. Teken jouw god hieronder en schrijf op:
- Welk karakter jouw god heeft en waarom.
- Welke eigenschappen jouw god heeft en waarom.
- Welke voorwerpen jouw god bij zich heeft en waarom.
- Welk rijdier jouw god heeft en waarom.

Antwoorden

A Brahma/rood: schepper en wijs, vier hoofden, gans, zijn vrouw is Sarawati.
 Brahman/groen: geest.
 Vishnu/blauw: beschermer, avatars, adelaar, zijn vrouw is Lakshmi.
 Ganesh/oranje: olifantenhoofd, spitsmuis.
 Shiva/paars: schepper en verwoester, slangen, drietand, stier, zijn vrouw is Parvati. 
B  Meerdere antwoorden mogelijk.
C  Creatieve opdracht.
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Antwoorden

A Creatieve opdracht.
B  Eigen mening.
C  Eigen mening.

D Ja, er verandert vaak iets aan. Als verhalen 
 niet worden opgeschreven kunnen ze minder 
 goed worden onthouden in de 
 oorspronkelijke vorm. Mensen die een 
 verhaal doorvertellen laten daardoor vaak per 
 ongeluk iets weg, voegen iets toe of 
 veranderen iets aan het verhaal.

Les 4: De Veda’s
Lees samen met de leerlingen de tekst De Veda’s. Laat de leerlingen 
opdracht A maken en tonen aan de klas om een idee te krijgen van 
hoe Sanskriet eruitziet. Laat de leerlingen dan opdracht B maken 
en vervolgens in groepjes praten over opdracht C. Bespreek bij 
opdracht B wat de leerlingen zoal hebben staan op 1 en op 10 en 
waarom. Laat de leerlingen in groepjes opdracht D doen en bespreek deze na afloop. Was 
er per groepje veel veranderd aan het verhaal? Zou er vaak iets veranderen aan verhalen die 
worden doorverteld in plaats van opgeschreven? Hoe zou dat komen? 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Hoe ziet Sanskriet eruit? Zoek het op via internet. Zoek een mooi teken uit en teken het na.

Opdracht B
Welke van de leefregels uit de Veda’s vind jij het meest belangrijk? En welke het minst 
belangrijk? Zet ze in jouw eigen top 10 van meest (= 1) tot minst (= 10) belangrijk door een 
cijfer in te vullen in de vakjes voor de tekst.

Opdracht C
Bespreek de volgende vraag in je groepje. Welke leefregel staat bij ieder van jullie op 1 en 
welke op 10? Waarom?

Opdracht D
Werk samen met je groepje.
Sommige verhalen uit het hindoeïsme zijn duizenden jaren uit het hoofd geleerd en 
doorverteld. Jullie gaan nu ook iets doorvertellen. Zo gaan jullie het doen:
- Een van jullie leert een verhaal van samsam.net/hindoeïsme uit z’n hoofd en fluistert het 
   door aan diegene naast hem/haar.
- Die persoon fluistert het ook weer door aan diegene naast hem/haar.
- En zo verder…
- De laatste persoon van jullie groepje vertelt het verhaal hardop.
Vergelijk nu eens het verhaal dat de eerste persoon gelezen heeft en het verhaal zoals de 
laatste persoon van jullie groepje dat heeft verteld. Is er veel veranderd? Denken jullie dat er 
vaak iets verandert aan verhalen die worden doorverteld in plaats van opgeschreven? Hoe zou 
dat komen?

Les 5: Wat gebeurt er in de tempel?
Lees samen met de leerlingen de tekst Wat gebeurt er in de 
tempel? en bedenk samen welke woorden er op de puntjes 
moeten staan. Bekijk dan klassikaal het filmpje Dinda is hindoe 
op samsam.net/tempel-bali. Doe vervolgens klassikaal opdracht 
A en vraag wat deze oefening deed met de leerlingen. Laat de 
leerlingen in groepjes praten over opdracht B en bespreek deze 
na afloop. Zijn er leerlingen die weleens in een hindoetempel zijn geweest? Kunnen ze er iets 
over vertellen? Zijn er leerlingen die net als hindoes thuis een speciaal plekje hebben? Hoe 
ziet het eruit, wat gebeurt daar en door wie? Is het fijn om zo’n plekje te hebben en waarom? 
Kunnen ze daar iets over vertellen?
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht begin tekst
Lees de tekst. Er ontbreekt een aantal woorden. Welke woorden moeten er op de puntjes 
staan, denk je? Vul de woorden in. Kies uit: schoenen, aarde, voorhoofd, onderweg, favoriete, 
tempel, thuis, offers, mantra, boodschap, priester.

Opdracht A
In de tempel die Dinda bezoekt doen de gelovigen een mantra. Jullie gaan de mantra ‘ohm’ 
doen: Ga heel stil zitten. Doe je ogen dicht. Wacht tot je leerkracht heel zachtjes tot drie heeft 
geteld. Maak dan allemaal tegelijk een tijdje achter elkaar heel langzaam de klank ‘ohm’. Wat 
gebeurde er met je? Werd je er rustig van?

Opdracht B
Bespreek de volgende vraag in je groepje:
- Ben jij weleens in een hindoetempel geweest? Waar was dat? Wat zag je daar allemaal en 
   wat gebeurde er? Als je er nog nooit bent geweest zou je dat dan weleens willen?
- Hebben jullie thuis ook een speciaal plekje? Bijvoorbeeld waar je bidt? Of waar foto’s van 
   overleden dierbaren staan? Vertel eens: hoe ziet dat plekje eruit? Wat doe je daar? Wanneer? 
   Hoe voelt dat? En als jij dat zelf niet doet, zijn er dan huisgenoten die dat wel doen? Kun je 
   daar dan iets over vertellen?

Antwoorden

 De woorden moeten in deze volgorde worden ingevuld op de 
 puntjes: tempel, priester, aarde, schoenen, boodschap, offers, 
 voorhoofd, onderweg, thuis, favoriete, mantra.
A Eigen mening.
B  Meerdere antwoorden mogelijk.
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Les 6: Leven als een hindoe
Lees samen met de leerlingen de tekst Leven als een hindoe. 
Laat de leerlingen bij opdracht A discussiëren over de vraag of 
iedereen vegetariër zou moeten zijn. Laat de leerlingen opdracht 
B maken en bespreek deze zodat de leerlingen goed begrijpen 
wat de drie woorden betekenen en hoe ze samenhangen. Laat de 
leerlingen opdracht C maken en vervolgens in groepjes over opdracht D praten. Bespreek bij 
opdracht C en D als wie of wat de leerlingen zoal terug willen komen op aarde en waarom ze 
wel of niet geloven in reïncarnatie. Bespreek vervolgens bij opdracht D welke gevolgen het 
kastensysteem kan hebben volgens de groepjes. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Discussieer met je klas. Trek een denkbeeldige 
lijn in de klas. Helemaal links = helemaal 
oneens. Helemaal rechts = helemaal eens.
Lees de stelling en bedenk in hoeverre jij het 
eens bent met de stelling. Ga op die plek op 
‘de lijn’ staan. Kun je uitleggen waarom je juist 
daar bent gaan staan? Steek je hand op als 
je wilt reageren op wat een klasgenoot zegt. 
Iedereen zou vegetariër moeten zijn!

Opdracht B
Zoek op wat de woorden die hieronder staan 
betekenen en schrijf de betekenis in het vak. 
Zoek het op via internet. Schrijf daarna de 
woorden op de goede plek in de tekst die je 
net hebt gelezen: reïncarnatie, karma, moksha.

Opdracht C
Je mag kiezen als wie of wat je terugkomt: 
waar woon je, hoe zie je eruit, waar ben je 
goed in en wat is je karakter?

Opdracht D
Bespreek de volgende vraag in je groepje.
- Geloof jij in reïncarnatie? Waarom wel of 
   niet?
- Wat voor gevolgen kan de indeling in kasten 
   hebben?

Les 7: Wat is heilig?
Lees samen met de leerlingen de tekst Wat is heilig? Bekijk 
dan klassikaal het filmpje ‘De heilige koe?!?’ op samsam.net/
koe-india. Bespreek dit nog even na. Uit het filmpje blijkt dat 
koeien belangrijk zijn in een aantal landen. In welk van die 
landen zouden koeien het beste leven hebben en waarom? 
Laat de leerlingen vervolgens opdracht A maken en bespreek 
wat ze zoal hebben gevonden. Heilige plekken zijn vaak plekken waar mensen op bedevaart 
gaan. Vertel eventueel nog over een aantal heilige plekken/bedevaartplaatsen uit de eigen 
omgeving van de leerlingen. Deze zijn te vinden via www.meertens.knaw.nl/bedevaart bij het 
onderdeel ‘locaties’. Laat de leerlingen dan opdracht B maken en hang de resultaten eventueel 
op in de klas. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Zijn er plekken in Nederland die heilig zijn? Zoek er eentje op via het internet. Wat is het voor 
plek, waar ligt die en waarom is deze heilig?

Opdracht B
Maak een collage van wat allemaal heilig is voor hindoes. Je mag tekenen, schrijven en 
afbeeldingen van bijvoorbeeld het internet erbij plakken.
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Antwoorden

A Meerdere antwoorden 
 mogelijk. 
B  Creatieve opdracht.



Les 9: Symbolen en kleuren in het hindoeïsme
Lees samen met de leerlingen de tekst Symbolen en kleuren 
in het hindoeïsme. Laat de leerlingen opdracht A en B maken. 
Bespreek bij opdracht A wat ze hebben gevonden. Kenden 
ze sommige symbolen al? Vraag bij opdracht B welke kleuren 
ze hebben gekozen en waarom. Laat de leerlingen tenslotte 
opdracht C maken en vraag na afloop wat ze zoal hebben 
gevonden. 
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Hoe zien de verschillende symbolen eruit? Zoek het op via internet. Teken de verschillende 
symbolen na.

Opdracht B
Wat is jouw lievelingskleur en waarom? Geeft deze kleur je een bepaald gevoel of moet je dan 
aan iets speciaals denken?

Opdracht C
De verschillende symbolen en kleuren vind je ook terug op de tekeningen en foto’s in dit 
boekje. Schrijf per tekening en foto op welke symbolen en kleuren je ziet.

Les 8: Feesten
Lees samen met de leerlingen de tekst Feesten. Laat de leerlingen 
opdracht A maken en bespreek wat ze hebben gevonden. Bekijk dan 
klassikaal de filmpjes Happy Holi in Amsterdam Zuidoost op 
samsam.net/holi-amsterdam en Simran viert Divali in Paramaribo op 
samsam.net/divali-suriname. Laat de leerlingen vervolgens opdracht 
B maken en vraag wie welk feest het leukst vindt en waarom. Laat de 
leerlingen daarna opdracht C maken en bespreek deze. Ook in Nederland worden Divali en 
Holi gevierd door hindoes die hier wonen. Herkennen de leerlingen overeenkomsten met 
andere feesten die in Nederland worden gevierd? Laat de leerlingen tenslotte in groepjes 
opdracht D doen.
Bespreek in hoeverre de leerlingen het lesdoel hebben bereikt.

Opdracht A
Wat zijn de overeenkomsten tussen Divali en Holi?

Opdracht B
Welk van de twee feesten lijkt jou het leukst? Waarom?

Opdracht C
Hebben we in Nederland nog andere feesten die een beetje lijken op Divali en Holi?

Opdracht D
Werk samen met je groepje. Beeld steeds om beurten een gebeurtenis uit die hoort bij een van 
de feesten. Raden maar!
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Antwoorden

A Het gaat bij beide feesten om onder andere een nieuw begin en om het goede dat het 
 kwade overwint. Bij beiden speelt vuur een rol in de vorm van het ontsteken van lichtjes 
 (Divali) en vreugdevuren (Holi). Bij beiden wordt extra lekker gegeten samen met de familie.
B  Eigen mening.
C  Oudjaar: Er wordt een nieuw begin gevierd, vuur speelt een rol in de vorm van het 
 ontsteken van vuurwerk en mensen sturen elkaar wenskaartjes.
 Pasen: Er wordt een nieuw begin gevierd, namelijk dat Jezus opstond uit de dood. 
 Paaseieren en de kleur geel staan symbool voor dit nieuwe begin en voor het begin 
 van de lente.
 Ramadan: Mensen vasten om hun lichaam te reinigen en na te denken over hun 
 gedrag.
 Suikerfeest: Dit is een moment om opnieuw te beginnen en ruzies uit te praten. 
 Mensen sturen elkaar wenskaartjes, geven elkaar cadeaus en eten extra lekker met de 
 familie.  
D Creatieve opdracht.

 Antwoorden

A Creatieve opdracht. 
B Eigen mening.
C Meerdere antwoorden 
 mogelijk.



Antwoorden les 10: Test je kennis in de puzzel

Wil je meer zien van Samsam?

Ga dan naar 
www.samsam.net
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Weesperplein 4
1018 XA Amsterdam
scholen@yandc.nl 

020 2251224


