
 

NL van boven in de klas 
Leven en dood 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Alles wat leeft, gaat een keer dood. Hoe 
gaan we om met de dood nu religieuze 
kaders zijn weggevallen? We bedenken 
zelf manieren om niet vergeten te 
worden. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer 
 
Kernbegrippen 
Religie, dood, leven, rituelen, 
nalatenschap. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en natuur: 29, Mens en 
maatschappij: 36, 43. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl vind je meer uit deze serie, 
zoals: ‘Vrije tijd’. 
 
Antwoorden 
1a Bijvoorbeeld moskee, boeddhistische  
stupa of hindoeïstische tempel, 
koninkrijkszaal jehova’s. b A 2 Mensen 
zijn vaak geen lid meer van een kerk, 
maar zoeken in allerlei geloven of 
spirituele bewegingen naar wat hen 
aanspreekt. 3 Ze bezoeken festivals, doen 
aan yoga, mediteren, enzovoort. 4 B 5 Ze 
leven voort in kunstwerken (zoals op het 
plaatje), gebouwen, grafstenen of andere 
monumenten. 6a Hij plant een boom in het 
bos van de toekomst. b Eigen antwoord 7 
Mensen komen samen bij 
grafmonumenten, kunstwerken, 
enzovoort. Zo worden deze plekken een 
soort 'kerken' van nu, waar we 
samenkomen. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Noem drie nieuwe religieuze 
bouwwerken die je in Nederland ziet. 
b Welk religieus gebouw ontbreekt op de 
spirituele boulevard in Almere? 
A Katholieke kerk 
B Protestantse kerk 
C Moskee 
 
2 Wat wordt er bedoeld met relishoppen? 
 
3 Noem twee manieren waarop mensen 
hun leven betekenis proberen te geven. 
 
4 Wat doet Kim om haar overleden hondje 
te herdenken? 
A Ze laat een schilderij maken. 
B Ze laat een tatoeage zetten met zijn as. 
C Ze laat een grafsteen maken. 
 
5 Vroeger was het duidelijk, na je dood 
kreeg je een plek in de hemel. Nu is voor 
veel mensen het afscheid definitief. Ze 
zoeken naar andere manieren om voort te 
leven. Welke? Gebruik in je antwoord ook de 
afbeelding hieronder. 
 

 
 
6a Philippe heeft niet lang meer te leven. 
Wat doet hij om niet vergeten te worden? 
b Vind je dat een goede manier? 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 'We laten sporen na, zo brengt de dood 
ons uiteindelijk ook weer samen.' Leg dit 
uit. 
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