
 
 
 

Nieuwsuur in de klas 
De ideologie 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 en streng Islamitisch land. Zij 
proberen dit met veel dreiging en geweld 
te bereiken. De wetten en de regels in de 
Koran liggen ten grondslag aan de 
ideologie van IS. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer / 
Maatschappijwetenschappen: 
rechtsstaat, democratie, dictatuur 
 
Kernbegrippen 
Islam – Terreurbeweging – Propaganda – 
Kalifaat  
 
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 organisatie van IS. 
De videoclips zijn los van elkaar te 
bekijken. Voor een zo compleet mogelijk 
beeld wordt aangeraden het complete 
drieluik te gebruiken. 
 
Antwoorden 
1 Syrië en Irak 2 kruisiging, handen 
afhakken, zweepslagen. 3 Te extreem in 
hun regels en straffen. Het kalifaat is niet 
op een legitieme manier tot stand 
gekomen. De (massa)executies zijn niet 
legitiem. 4A onjuist B juist C juist D 
onjuist E onjuist 5 De regels van de kerk 
hebben geen invloed op de Nederlandse 
wetgeving. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 De Islamitische Staat concentreert zich 
op overheersing van twee landen in het 
Midden Oosten. Welke landen zijn dat? 
 
2 Het kalifaat Islamitische Staat kent 
strenge straffen voor misdrijven. Noem 
minstens drie straffen die IS uitvoert. 
 
3 Veel moslims zeggen het niet eens te 
zijn met de ideologie van IS. Leg uit 
waarom. 
 
4 Geef per stelling aan of deze juist of 
onjuist is. 
A. Alle moslims zijn tegen Islamitische 
Staat. 
B. Raqqa is de hoofdstad van Islamitische 
Staat. 
C. Een kalief wordt gezien als de opvolger 
van de profeet Mohammed. 
D. Alleen mannen mogen roken in 
Islamitische Staat. 
E IS is de enige staat waar de sharia is 
ingevoerd in de wetgeving. 
 
Verdiepingsvraag 
5 In Nederland is er een scheiding van kerk 
en staat. IS kent dit niet. Leg uit wat 
scheiding van kerk en staat betekent. 
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