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Taalkundig:

Het verbeteren van iets, 
het zich ergens over 
ontfermen; 

Vermeerdering en groei; 

Opgroeien. 
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Opvoeding is alle omgang 
tussen ouder en kind 
waarbij gericht een 
relatie wordt aangegaan. 
In deze omgang streeft 
men naar het bijdragen 
aan de ontwikkeling van 
het lichaam, de ziel en 
het verstand. 
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• Omgang: In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, 
geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, 
instructie, ondersteuning en controle. 

• Relatie: betrokkenheid, gesprek en geven van goed 
voorbeeld. 

Opvoeding is gedurende alle leeftijdsfasen een relatie opbouwen met het kind en het kind begeleiden in het geven van 
richting aan zijn leven volgens de islamitische normen en waarden. In deze omgang houdt men zich aan de islamitische 

richtlijnen die gelden voor de omgang en benadering. 
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Zeg het volgende tegen je kind(eren)

Bij Allah, ik hou van je, …..........



3

Opvoedingsdoelen in 
kaart brengen;

Voor oog hebben waar 
opvoeding zich afspeelt;

Het begrijpen van wat 
opvoeden inhoudt; 

De plichten van de 
opvoeder;

Het toepassen van 
methoden om op te 
voeden. 
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• De Koran; 

• De Soennah; 

• Het leven van de metgezellen en vrome 
voorgangers; 

• De pedagogische visie van de islamitische 
geleerden en deskundigen. 



3

1. Allah 

2. Ik 

3. De ziel 

4. De schepselen

5. Het wereldse leven

6. Morele gedrag 

7. Verstand en lichaam



Mijn relatie tot mijn Schepper 9

• Namen en 
Eigenschappen van 
Allah 

• Liefde en ontzag

• Godsbewustzijn
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Mijn relatie tot mezelf 11

• De mens is geëerd

• Zwakte en afhankelijkheid

• Eigenschappen van de mens

• Verantwoordelijkheid

• De drie z’s



Mijn relatie tot mijn ziel 12

• Spirituele opvoeding 

• Aanbiddingen 

• Het hart 



Mijn relatie tot de schepselen  13

• Schepping 

• Schepselen 

• Omgang met de schepselen



Mijn relatie tot het wereldse leven 14

• Reis

• Tijdelijke aard 

• Plichtsbesef 

• Brug naar het 
Hiernamaals



Mijn relatie tot mijn morele gedrag 15

• Prijzenswaardige 
schaamte 

• Waarachtigheid 

• Vergevensgezindheid 

• Omgang met anderen 



Mijn relatie tot mijn verstand en lichaam 16

• Overpeinzen 

• Innoveren 

• Kritische houding

• Verzorging van het lichaam

• Weerbaarheid 




