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Gemeenschappelijke modules LBV 
 

PROJECT 
Ander zijn – verscheidenheid een rijkdom 

 

Doelgroep: tweede graad 
 

Planning: vijf lestijden 

Doelstellingen 
 De leerlingen genieten van de film Azur en Asmar. 

 Bij de leerlingen wordt een interesse voor en een openheid naar wat “anders” is gestimuleerd. 

 De leerlingen worden uitgenodigd om zelf de verscheidenheid, ook levensbeschouwelijke 

verscheidenheid, van mensen als een rijkdom te beleven. 

 De leerlingen groeien in het besef dat de buitenkant van mensen niet vanzelfsprekend iets zegt 
over de binnenkant. 

 De leerlingen vergelijken de manier waarop mensen omgaan met het “anders zijn” van zichzelf 

en dat van anderen. 

 De leerlingen voelen aan dat verscheidenheid, ook levensbeschouwelijke verscheidenheid, een 

rijkdom met zich kan meebrengen. 

 De leerlingen erkennen de waarde en de waardigheid van ieder mens. 

 De leerlingen worden er zich van bewust dat ze keuzes moeten maken in het omgaan met de 
verschillen bij anderen. 

 De leerlingen maken kennis met (concrete) vormen van ontmoeten, uitsluiten, negeren, 
samenwerken, tegenwerken, verdraagzaamheid, onverdraagzaamheid. 

 De leerlingen groeien in het besef dat individuele, culturele en levensbeschouwelijke 
diversiteit als een rijkdom kan ervaren worden. 

Competenties ILD en ILS 
2 – 8 – 10 – 13 – 17 - 23 

Beschrijving project 
We leven in een multiculturele samenleving. Dit is ook heel duidelijk merkbaar in onze scholen. De 
kinderen worden steeds meer en meer geconfronteerd met de onverdraagzaamheid in onze huidige 
wereld. De media spelen daarin een niet onbelangrijke rol, maar ook in hun eigen omgeving worden 
ze daar regelmatig mee geconfronteerd. Een groot deel van de problemen komt voort uit o.a. 
vooroordelen van allerlei aard. 
 

In zijn film “Azur en Asmar” behandelt Michel Ocelot  thema’s als verdraagzaamheid, anders zijn, 
gezin en familie, multiculturele samenleving, ... 
Voor meer info over de film zie: http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/107/Azur-Asmar. 
De film is te downloaden: http://www.youtube.com/watch?v=41QSbND0PHg . 
 

Aan de hand van (filosofische) gesprekken en hoekenwerk komen de leerlingen tot het besef dat 
ieder mens uniek en dus anders is en dat deze verscheidenheid een hele grote rijkdom met zich 
meebrengt. Ook wordt er bijzondere aandacht besteed aan het samenwerken van de leerlingen. 

http://www.lesseninhetdonker.be/filmaanbod/107/Azur-Asmar
http://www.youtube.com/watch?v=41QSbND0PHg
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Les 1: sfeer creëren en film deel 1  
 

Sfeer creëren: (10’) 
 
Lokaal “aankleden” met bijvoorbeeld een Oosters tapijt, prenten van een moskee, prenten / 
attributen uit de film, “vreemde geuren”, … 
Er speelt rustige Oosterse muziek. 
Zorg dat er voldoende plaatsen zijn voor alle leerlingen. 
 
De leerlingen komen rustig het lokaal binnen en nemen plaats.  
Let op de reacties van de leerlingen! 
 
  X zei daarnet dat het hier net … was …. 
 
Verwoord een aantal reacties van de leerlingen. 
 

Wat vinden jullie van de klas?  
Welk gevoel heb je?  

 
We gaan naar een verhaal kijken van 2 vrienden.  
Lang geleden, ergens in Europa …  
Azur is een blanke jongen met azuurblauwe ogen. Hij woont in het kasteel van zijn rijke 
vader en wordt grootgebracht door Jenane, de voedster. Dit is een vrouw die een ander 
kindje borstvoeding geeft omdat de mama dat zelf niet wil of kan. Jenane komt uit een 
ander land (Marokko). Die voedster heeft zelf ook een zoontje: Asmar. Azur en Asmar zien er 
heel verschillend uit en spreken een andere taal, maar ze groeien op als broers. Ze spelen 
altijd samen en maken ook wel eens ruzie. Jenane vertelt hen voor het slapengaan vaak het 
verhaal van de Fee van de Djinns.  
Op een dag stuurt Azurs strenge vader Jenane en Asmar weg van het kasteel. Hij vindt dat 
zijn zoon een ‘deftige’ opvoeding moet krijgen.  
Jaren gaan voorbij. Tot Azur beslist op zoek te gaan naar de fee uit de verhalen van Jenane. 
Hij vertrekt op reis naar Marokko en komt terecht in een prachtig land vol toverkunsten, 
wonderen, maar ook gevaren. 
 

Bekijken van de film (90’)  Azur en Asmar (eerste deel 40’) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=41QSbND0PHg . 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=41QSbND0PHg
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Les 2: film deel 2 
 

Vervolg bekijken film (50’) 
 
 

Les 3: indrukken verwoorden, samen vertellen, in groepjes 
 

Indrukken verwoorden (10’) 
Toon een prent van Azur en een van Asmar. 
 

Weten jullie nog wie dit zijn? 
Vond je het verhaal van Azur en Asmar vooral grappig, spannend of ontroerend? 
Hoezo? 

 
Werk parallel in kleinere groepen (elke LK LBV kan een groep begeleiden). 
TIP: het verdelen van de groepen kan bijvoorbeeld door onder de stoel van de lln een 
gekleurd kaartje te kleven. Doe dit voor de les begint.  
 

Samen het verhaal vertellen … ( 15’) 
 

Weet je nog hoe het verhaal begon? 
 
De leerlingen stellen het verhaal opnieuw samen door een ketting te vormen: één van de 
leerlingen start het verhaal, leerling twee gaat verder, enz. De leerkracht kan de afspraak 
maken dat elke leerling zich moet beperken tot één zin. Zit het verhaal strop, dan kan je als 
leerkracht de ketting verder zetten. 
 

Iedereen is anders …  (25’) 
  
Gesprek in de kleine(re) groepjes: 
 

Welke personages komen in de film voor? 
Wat kan je over hen vertellen?  

 
Werk met een woordspin rond de verschillende personen; als een leerling één van de 
personen aanbrengt kleef je de prent van deze persoon midden op een blad. De leerlingen 
noteren er rond hoe zij deze persoon ervaren / hoe deze eruit ziet (= uiterlijk én innerlijk) 
(bijlage 1) (bijlage 2) 
 
In een mand zitten prenten van de verschillende personen. De leerlingen nemen elk om 
beurt een kaart uit de mand. Ze beantwoorden de vraag: 
 

Wanneer deed jij zoals … ? 
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Les 4: samen praten, en wij?, samen genieten  
 

Er wordt verder gewerkt in de kleine groepen. 
  

Even praten / filosoferen (10 – 15’) 
 

Rond de uitspraak van de voedster Jenane. 
Jenane zegt: “Luister mijn zoon. Ik ken twee landen, twee talen, twee godsdiensten. Ik 
weet er dus dubbel zoveel van als de anderen.”  
Wat bedoelt Jenane hiermee? 

 

Rond de houding van de mensen in het land van de Fee van de Djinns en van Azur. 
De inwoners van het land aan de andere kant van de zee zijn bang voor de blauwe 
ogen van Azur.  
Waarom zijn de inwoners van het land aan de andere kant van de zee bang voor de 
blauwe ogen van Azur? Wat vinden jullie hiervan? 
Hoe lost Azur dit op? Vind je dit slim van hem?  

 

En rond de vraag: 
Azur en Asmar gingen allebei apart op zoek naar de Fee van de Djinns. Wie bereikt de 
grot van de Fee van de Djinns? 

 (Azur en Asmar bereiken samen de grot doordat ze samenwerkten!) 
 

Hoe eindigt het verhaal?  
Wil dit verhaal, zoals alle sprookjes een boodschap, een levensles, meegeven? 
 
Iedereen komt weer samen in de grote groep. 

En wij …  (20’) 
 

We zitten nu weer samen in de grote groep.  
We zijn een beetje zoals de mensen uit de film.  
Ieder van ons heeft zijn eigen overtuiging / levensbeschouwing. 
Enkele kinderen gaan een kort tekstje voorlezen.  
Deze teksten zijn geschreven door mensen van verschillende levensbeschouwingen. Zie: 
bijlage 3. 
De teksten worden met de leerlingengroep besproken. 

 Wie of wat zet mensen, volgens de tekstjes, aan om respectvol met elkaar om te 
gaan? 

 Wie of wat kan jou aanzetten om respectvol met elkaar om te gaan? 
 Is respectvol met elkaar omgaan voor jou belangrijk? Waarom? 
 Kan je respectvol met elkaar omgaan “leren”? 
 Ben je altijd verplicht om anderen te respecteren? 
 Is met anderen kunnen samen werken en kunnen samen leven belangrijk voor jou? 

Waarom? 
 Hoe doe je dat: “goed” samen leven? Wat is daarvoor nodig? 
 … 

 

Samen genieten  (15’) 
 

Theeceremonie, hapjes proeven: vraag op voorhand aan ouders of aan de kinderen een 
typisch hapje van hun cultuur kunnen meebrengen. 
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Les 5: hoekenwerk en afsluiten    
 

Hoekenwerk: (40’) 
Verdeel de leerlingen terug in kleinere groepen.  
Bij voorkeur een andere groepssamenstelling dan bij de vorige activiteiten. 
 
Doorschuifsysteem in groepen telkens 10’à 15’. 
 
Mogelijke keuzes van hoeken: 
 

 Gezamenlijk kunstwerk maken: tekening op behangpapier dat door de leerlingen 
naar eigen smaak kan ingevuld worden. Groep 2 gaat verder waar groep 1 stopte, 
enz. 

 Zintuigenspel: ruiken en herkennen van verschillende smaken / geuren, eventueel 
proberen benoemen in welke gerechten deze gebruikt worden. 

 Arabische woorden of woorden in de taal van andere leerlingen uit de klas leren. 
 Samenwerkingsspelletjes : Je kan er enkele leuke vinden in volgende publicaties. 

 Hé, doe je mee? deel 3 – voel je goed in de groep. 
Uitgever: Leefsleutels & Bakermat - Verkrijgbaar via Jeugd & Vrede 

 Doorspelen – spellenboek  
Bij de spellen in dit boekje staan samenwerking, groepsvorming en creativiteit 
centraal. 
Uitgever: Jeugd&Vrede i.s.m. CIS - Verkrijgbaar via Jeugd & Vrede 

 Nieuwe spelen om problemen op te lossen 
Groepsspelen voor kinderen van 9 – 15 jaar 
De spelen zijn opgedeeld in 4 categorieën: ik-spelen, jij-spelen, wij-spelen en 
spelmethoden 
Auteur: Bernd Badegruber - Uitgeverij: Panta Rhei 

 Speels omgaan met agressie 
134 spelletjes en oefeningen om op een creatieve manier conflicten op te lossen. 
Auteur: Rosemarie Portmann - Uitgeverij: Panta Rhei 

 Ervaringsspel :  
- Crapoux en Azur (op elkaar vertrouwen bij het afleggen van een parcours) 
- vreemde taal / elkaar niet verstaan : uitbeelden en raden 

 

Afsluiten (10’) 
Karaoke  (slaapliedje dat Jenane zong voor de kleine Azur en Asmar) : zie exta’s film 
 

EXTRA: een boeiend voorleesboekje over vriendschappen die over de 

levensbeschouwingen heen bestaan. Zie: bijlage 4. 
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Bijlage 1 

 
Azur 
 

- naïef (gelooft in de Fee van de Djinns) 
- kan zijn doel slechts bereiken als hij samen werkt met Asmar 
- blauwe ogen 
- heeft vele goede bedoelingen 
- doet geen pogingen om mensen te overtuigen van zijn goede bedoelingen 
- kiest voor een pragmatische oplossing 

 
Asmar 
 

- naïef (gelooft in de Fee van de Djinns) 
- kan zijn doel pas bereiken als hij samenwerkt met Azur 
- niet altijd even verdraagzaam 
- moet eerst niets weten van de ‘oudere’ Azur 

 
Crapoux 
 

- komisch personage 
- vloekt voortdurend 
- scheldt op het land waar hij al heel lang woont 
- heeft veel vooroordelen 
- voelt zich niet goed in een vreemd land 

 
Jenane 
 

- verzet zich hevig tegen vooroordelen (o.a. tegen de vloek van de blauwe ogen) 
- probeert Azur en Asmar te verzoenen 
- behandelt Azur en Asmar steeds gelijkwaardig (als kinderen en als volwassenen) 

 
Prinses Chamsous Sabah 
 

- nieuwsgierig 
- helpt Azur en Asmar op dezelfde manier 

 
Wijze Yadoa 
 

- weet hoe belangrijk het is als je de medemensen respecteert (ongeacht hun taal, 
godsdienst of woonplaats) 

- is jood 
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Bijlage 2 
 

 

 

Asmar 

 

 

 

Azur 
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Jenane 

 

 

 

Prinses Chamsous Sabah 
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Crapoux 

 

 

 

Wijze Yadoa 
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 Bijlage 3 
 

 
Voor vrijzinnig humanisten is het belangrijk dat mensen zelf kunnen nadenken over  
zichzelf en over wat mensen denken en doen, zelf kunnen nadenken over hoe ze willen 
leven, waarom ze iets doen of juist niet doen, hoe ze op een fijne manier met iedereen  
kunnen omgaan. Op een fijne manier met elkaar omgaan betekent o.a. kunnen 
aanvaarden dat anderen “anders” zijn, dat iedereen uniek is.  
 
Heel wat vrijzinnig humanisten zetten zich in om samen met anderen, met respect en 
met gevoel  voor verantwoordelijkheid, op een verdraagzame en rechtvaardige  
manier, samen met anderen te bouwen aan een betere wereld. 
 

 
 
 
 

 
Wanneer je een goede band met iemand hebt, kan je hem je broeder noemen.  
Aangezien de mensen in oorsprong één grote familie vormen, kunnen alle mensen 
als broeders gezien worden.  
Moslims geloven dat de mensen Allah’s schepping zijn. Allah heeft hen tot volkeren 
en stammen gemaakt zodat ze elkaar zouden kunnen leren kennen,  
zo staat in de Qoran : 
 
“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw 
en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. 
Voorwaar de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. 
Voorwaar Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.” 
 
Soerah Al-Hoedjaoerät, aya 13 
 

 
 
 
 

 
In de Bijbel lees je dat alle mensen kinderen van God zijn: 
God vindt elke mens even waardevol en vraagt van elke mens evenveel 
verantwoordelijkheid. 
Christenen gaan – naar het voorbeeld van God – respectvol om met alle mensen. 
Hoe de mensen er uitzien, waar ze wonen of welk geloof ze ook hebben is helemaal niet 
belangrijk. 
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De regenboog 
  
In het begin van de Bijbel lezen we het verhaal van de Zondvloed en dat van de 
Toren van Babel. 
  

In het verhaal van de Zondvloed hielden de mensen geen rekening met elkaar, 
iedereen leefde voor zichzelf. Dit kon zo niet blijven duren en de Zondvloed, een 
grote overstroming, maakte daar een einde aan. Na de Zondvloed kon alles 
opnieuw beginnen. 
 

Daarna volgt het verhaal van de Toren van Babel. Alle mensen wilden samen een 
grote stad met een reuze hoge toren bouwen. Ze wilden allemaal samen voor altijd 
in die grote stad wonen. Ze wilden daarmee laten zien dat er geen verschil zou zijn 
tussen de mensen. Ze zouden allemaal altijd dezelfde taal blijven spreken, in 
dezelfde huizen wonen en misschien wel dezelfde kleren dragen. Maar ook dat 
mislukte en de mensen gingen overal verspreid over de hele wereld wonen. Ieder 
op zijn eigen manier en met zijn eigen taal. 
 

Het verhaal van de Zondvloed leert ons dat het niet goed is als mensen geen 
rekening houden met elkaar en het verhaal van de Toren van Babel leert ons dat we 
allemaal verschillend zijn en dat dit verschillend zijn belangrijk is. 
 

Toen het gestopt was met regenen bij de Zondvloed, zagen de mensen een grote 
regenboog. Allemaal verschillende kleuren naast elkaar die samen een prachtige 
boog vormen. De verschillende kleuren maken een regenboog, ze maken de 
regenboog mooi. 
Als mensen zijn we ook allemaal verschillend en we moeten niet proberen op elkaar 
te lijken of proberen zoals iemand anders te zijn. Ik ben anders dan anderen, 
anderen zijn anders dan ik en dat is goed. Samen vormen we iets heel moois. 
 
Joden en christenen geloven dat God elke mens even waardevol vindt en van elke 
mens evenveel verantwoordelijkheid vraagt. 
Het is dan ook verwacht dat joden en christenen respectvol omgaan met alle 
mensen. Hoe de mensen er uitzien, waar ze wonen of welk geloof ze hebben, 
is daarbij helemaal niet belangrijk. 

 
Bewerking van een tekst oorspronkelijk geschreven door 

Samuel D. Osterzetser 
Directeur Godsdienst, 1946 – 1975 

JHBJ (Jesode Hathora – Beth Jacob) Antwerpen 
Alei Desje, 1977 

 

Deze tekst werd ingebracht door israëlitische godsdienst en bewerkt mede door 
anglicaanse godsdienst, orthodoxe godsdienst en protestants-evangelische 
godsdienst. 
Rooms-katholieke godsdienst leest deze tekst nog na en beoordeelt hem. 
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Bijlage 4 
 
 
 

De koning en de moskee 
 
 

 
 
 

Auteur: Ann Jungman 
Illustraties: Shelly Fowles 
Uitgeverij: Centraal Boekenhuis, 2004 
ISBN 90 259 5437 5 
 
Samenvatting 
Een nieuwe christelijke koning besluit de prachtige moskee van Cordoba af te breken. Dat 
mag niet gebeuren, vinden drie oude vrienden. Dat zou erg zijn voor aller burgers van 
Cordoba, of ze moslim zijn of jood of christen. Daar gaan de drie vrienden wat tegen doen. 
 
Deze fraaie, kleurrijk geïllustreerde prentvertelling is heel actueel. Het gaat over de stad 
Cordoba, die eerst werd veroverd door Arabieren en in 1230 door christenen. Het is het 
verhaal van drie vrienden: de moslim Rashid, de joodse Samuel en christen Miguel. Ze halen 
veel kattenkwaad uit in de tuinen van de grote moskee van Cordoba. Voor straf moeten ze 
drie maanden in de tuinen van de moskee werken. Na het werk genieten ze van de 
schoonheid van de moskee. Ze zijn ouder geworden als de christelijke koning Ferdinand 
Cordoba herovert en van de moskee weer een kerk wil maken. De drie vrienden verzetten 
zich daartegen namens de moslims, christenen en joden. De paginagrote, sfeervolle, 
gedetailleerde tekeningen geven dit verhaal zijn bijzondere sfeer. Het verhaal nodigt uit tot 
een gesprek over verschillende godsdiensten en over vriendschap die door religies heen kan 
bestaan. 
 
 
 


