
 

Nieuwsuur in de klas 
De organisatie van IS 
 

Leeftijd: 16 – 18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
Islamitische Staat is een staat in het 
Midden Oosten die er naar streeft de 
Arabische landen samen te voegen tot één 
groot  streng Islamitische land. Om dit te 
realiseren is een strakke organisatie 
noodzakelijk. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / 
Maatschappijwetenschappen: rechtsstaat, 
democratie, dictatuur 
 
Kernbegrippen 
Islam – Terreurbeweging – Sharia – Kalief – 
Jihad - Regime. 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
A1: informatievaardigheden 
A3: benaderingswijzen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van ‘Nieuwsuur in 
de klas’. Gerelateerde video’s zijn: het 
ontstaan van IS en de ideologie van IS. 
Deze video’s zijn los van elkaar te bekijken. 
Voor een zo compleet mogelijk beeld wordt 
aangeraden het gehele drieluik te 
gebruiken. 
 
Antwoorden 
1. Een staat die geleid wordt door een 
kalief, een opvolger van de profeet 
Mohammed. 2. De streng Islamitische 
wetgeving. 3. IS bezit veel oliegebieden. Die 
olie kunnen ze voor veel geld verkopen. Ze 
beroven banken en stelen van hun 
tegenstanders. 4. Meer veiligheid op straat; 
criminelen worden zwaar gestraft. 5. Het 
symboliseert de heilige oorlog 6. Een 
(militaire) bende die de opdracht heeft 
tegenstanders te doden. 7. In IS zijn 
bijvoorbeeld alcoholgebruik, roken en 
overspel strafbaar en Nederland kent geen 
lijfstraffen.  
 
 
 

Kijkvragen 
1. De Islamitisch Staat wil een kalifaat 
realiseren in het Midden Oosten. Wat is 
een kalifaat? 
 

2. Om het kalifaat te realiseren heeft de 
Islamitische Staat de sharia ingevoerd. 
Wat is de sharia? 
 
3. Om de heilige oorlog te voeren heeft de 
Islamitische Staat veel geld nodig. Hoe 
komt het dat IS over zoveel financiële 
middelen beschikt? 
 
4. Ondanks de strenge regelgeving en de 
onderdrukking is een deel van de bevolking 
toch blij met IS. Leg uit waarom deze 
mensen blij zijn met de komst van IS. 
 
Verdiepingsvragen 
 

 
De vlag van Islamitische Staat 
 
5. De vlag van IS is ook de vlag van de 
Jihad. Wat houdt dat in? 
 
6. In de video wordt het woord 
‘doodseskader’ genoemd. Wat is een 
doodseskader? 
 
7. Het regime van IS is in veel opzichten 
anders dan dat van Nederland. Noem 
minimaal 4 belangrijke verschillen tussen 
de regels en wetten van IS en die van 
Nederland. 
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