
Israël & Palestina wie en waar? 
 

Opzet: 
De leerlingen ontdekken Israël en Palestina op de wereldkaart en de bevolkingsgroepen die er 
leven.  
 
Doelgroep: 
1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs 
 
Vakken: aardrijkskunde/ruimtelijk bewustzijn 
 
Eindterm(en): 

● 3de graad: eindtermen aardrijkskunde:  
○ 3 De leerlingen kunnen met een toepassing van GIS de betekenis ervan voor de 

samenleving illustreren. 
○ 16 De leerlingen kunnen aardrijkskundige gegevens opzoeken, ordenen en op 

een eenvoudige manier verwerken, gebruik makend van beschikbare, 
hedendaagse informatiebronnen en -technieken. 

○ 17 De leerlingen kunnen een kaartvoorstelling kiezen in functie van het 
gebruik. 

○ 25 De leerlingen kunnen een landschap analyseren, de elementen ordenen tot 
een structuur en hieruit de eigenheid van het landschap bepalen. 

○ 27°De leerlingen zijn kritisch tegenover aangeboden informatie zoals die 
m.b.t. ontwikkelings-, welvaarts- en milieuproblemen. 

● 2de graad Doorstroom en dubbele finaliteit:  
○ eindtermen ruimtelijk bewustzijn: 

■ 9.1 De leerlingen situeren personen, plaatsen, patronen en processen op 
relevante ruimtelijke schaalniveaus. 

■ 9.2 De leerlingen illustreren hoe personen betekenis geven aan 
plaatsen. 

■ 9.3 De leerlingen onderzoeken demografische processen op 
verschillende ruimtelijke schaalniveaus. 

■ 9.7 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische 
hulpbronnen om ruimtelijke processen en gevolgen ervan te 
onderzoeken. 

■ 9.8 De leerlingen gebruiken GIS-viewers om ruimtelijke patronen en 
processen en gevolgen ervan te onderzoeken. 

● 2de graad Arbeids finaliteit: 
○ eindtermen ruimtelijk bewustzijn 

■ 9.1 De leerlingen situeren personen, plaatsen, patronen en processen op 
relevante ruimtelijke schaalniveaus. 

■ 9.2 De leerlingen illustreren hoe personen betekenis geven aan 
plaatsen. 

■ 9.6 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische 
hulpbronnen om ruimtelijke processen en gevolgen ervan te 
onderzoeken. 

■ 9.7 De leerlingen gebruiken GIS-viewers om informatie over een plaats 
te verzamelen. 

● 1ste graad A-stroom: 
○ eindtermen burgerschap:  



■ 7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over 
maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare 
informatie en geldige argumenten. (transversaal) 

○ eindtermen ruimtelijk bewustzijn: 
■ 9.1 De leerlingen situeren personen, plaatsen en patronen op relevante 

ruimtelijke schaalniveaus. 
■ 9.5 De leerlingen illustreren dat landschappen evolueren onder invloed 

van fysisch- en sociaal-geografische veranderingen. 
■ 9.7 De leerlingen lokaliseren zichzelf en plaatsen met behulp van 

lokalisatie- en oriëntatietechnieken. 
■ 9.8 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische 

hulpbronnen om landschappen te onderzoeken. 
■ 9.9 De leerlingen hanteren GIS-viewers om thematische lagen van een 

plaats en hun onderlinge relaties te onderzoeken. 
○ eindtermen digitale competenties: 

■ 4.5 De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media 
op mens en samenleving toe. 

■ 4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
■ BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van 

de digitale wereld toe. 
■ BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de 

mogelijkheden en risico’s van eigen mediagedrag. 
 

● 1ste graad B-stroom: 
○ eindtermen burgerschap:  

■ 7.7 De leerlingen onderbouwen een eigen mening over 
maatschappelijke gebeurtenissen, thema’s en trends met betrouwbare 
informatie en geldige argumenten. (transversaal) 

○ eindtermen ruimtelijk bewustzijn: 
■ 9.4 De leerlingen illustreren dat landschappen veranderen onder 

invloed van natuurlijke oorzaken en menselijke ingrepen. 
■ 9.6 De leerlingen lokaliseren zichzelf en plaatsen met behulp van 

lokalisatie- en oriëntatietechnieken. 
■ 9.7 De leerlingen gebruiken terreintechnieken en geografische 

hulpbronnen om het landschap te observeren. 
○ eindtermen digitale competenties: 

■ 4.5 De leerlingen lichten de invloed van digitale en niet-digitale media 
op mens en samenleving toe. 

■ 4.6 De leerlingen passen aangereikte regels van de digitale wereld toe. 
■ BG 4.5 De leerling past in functionele contexten aangereikte regels van 

de digitale wereld toe. 
■ BG 4.6 De leerling evalueert in functionele contexten de 

mogelijkheden en risico’s van eigen mediagedrag. 
 
 
 
 
 
 
 



Lestijd: 1 lesuur 
 
 
 
 
Materiaal:  
Stiften of potloden (donker & licht blauw, geel en zwart), voor elke leerling een afgedrukte 
kaart (hier link naar download of voldoende exemplaren in fysieke leskoffer), atlassen en 
tablets/pc's 
 
Lesgang: 
Inleiding 

• Kondig aan dat je gaat leren over Israël en Palestina. Peil naar de voorkennis van de 
leerlingen. Spoor hen aan om opzoekwerk te doen op internet, bijvoorbeeld op Google 
Earth. 

• Vraag om op de wandkaart/beamer Israël en Palestina te komen aanduiden.  
 

 
 
 
Opdracht 1: Israël en Palestina geografisch 
 
De leerlingen werken op onderstaande kaart.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

• Kleur het grondgebied van Israël donkerblauw. 
• Kleur het grondgebied van de Palestijnse gebieden geel en benoem ze. 
• Kleur de meren en zeeën lichtblauw en benoem ze. 
• Overtrek de rivier de Jordaan in lichtblauw. 
• Benoem de buurlanden. 
• Duid de steden Tel Aviv en Jeruzalem aan. 

 
 
Opdracht 2: Bevolking. 
Verken met de leerlingen onderstaand cirkeldiagram over de bevolking van Israël 
(donkerblauw ingekleurd op de kaart). 
 

 
 
De bevolking van Israël bestaat uit verschillende geloofsgroepen.  
Meer dan 80% is joods, maar ook daartussen bestaan verschillen.  
In gesprekken over de Palestijns-Israëlische kwestie worden vaak een aantal begrippen door 
elkaar gebruikt: Israëli’s, joden, zionisten. 
 

● Zoek die begrippen op. 
● Schrijf een definitie. 

 
Israëli’s 
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………… 
 
Joden  



…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………… 
 
Zionisten 
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….…………… 
 
 
In Palestina (Gazastrook, Westoever en Oost-Jeruzalem) wonen en leven Palestijnen. Welke 
definitie past bij hen? 
Palestijnen   
…………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………….…………… 
 
Afronding 
Zet samen met de leerlingen op een rijtje wat ze leerden over de geografie en bevolking van 
Israël en Palestina. 
 
 
Extra achtergrondinformatie: 
https://www.visualizingpalestine.org/visuals/shrinking-palestine (Grafisch materiaal 
Engelstalig) 
http://passia.org/maps/38 (kaarten Israëlisch/Palestijnse kwestie en historische kaarten) 
 
 


