
Voor je ligt het boek Standpunt. Het is jouw boek voor het vak levensbeschouwing. 

Levensbeschouwing gaat over levensvragen. Dat zijn vragen over écht belangrijke 

dingen in het leven. Voorbeelden:- Wat is belangrijk in mijn leven?- Wie ben ik? 
- Hoe moet ik omgaan met mijn familie en vrienden?
- Geloof ik in God?
- Hoe zie ik mijn toekomst?Ieder mens geeft antwoorden op dit soort vragen: je ouders, jouw trainer op de 

club, de leraren op school. Maar ook jijzelf hebt een levensbeschouwing. Iedereen 

heeft een levensbeschouwing! Vandaar dat je op school les krijgt over dit onderwerp. Het raakt gewoon iedereen. 

We wensen jou een leerzaam en plezierig jaar toe.

Jan de LeeuwDAMON
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Paragraaf 2 Waarover gaat dit vak?

Dafne Schippers

Ze is een van de snelste vrouwen ter wereld. Dafne 
Schippers loopt de 100 meter onder de elf seconden. 
Ook op de zevenkamp behoort ze tot de beste 
atleten ter wereld. 

Dafne werd geboren in Utrecht. Ze was negen jaar 
toen ze begon met atletiek. In haar jeugd trainde ze 
zeven dagen per week, terwijl ze ook op school zat. 
Dafne had weinig tijd voor vriendinnetjes. 

Sport heel belangrijk

Sport was en is voor Dafne heel belangrijk. Ook 
geeft ze veel om haar familie. 

Een relatie heeft Dafne nog niet. Ze komt weinig 
jongens tegen. Ze is zelf altijd op de baan of in het 
krachthonk. 

Dafne staat bekend als een echte winnaar. Ze houdt 
niet van verliezen. Bij het startvak straalt ze iets uit 
van: “Jullie kunnen me wat. Ik ga hier winnen.” 

De toekomst: misschien wel de Pabo

Dafne is heel weinig bezig met de toekomst. Ze zegt: 
“Ik ben niet bang voor het zwarte gat na de sport. 
Ooit deed ik de Pabo. Misschien ga ik die afmaken 
als het zover is.” 

Sifan Hassan 

Ze is een van de beste middenafstandloopsters 
ter wereld. Op de 1500 meter was Sifan Hassan al 
Europees kampioen. Ook op de vijf- en tienduizend 
meter behoort ze tot de wereldtop. 

Ongelukkig in asielzoekerscentrum

Sifan Hassan werd geboren in Ethiopië en 
groeide daar op. Op haar zestiende kwam ze 
alléén naar Nederland. Ze kwam terecht in een 
asielzoekerscentrum, helemaal zonder familie. “Het 
was net een gevangenis. Ik kon niet naar buiten 
als ik dat wilde.” Sifan voelde zich eenzaam en 
ongelukkig. Ze wist niet wat ze met haar leven aan 
moest.

Hardlopen om de ellende te vergeten

Om al die ellende van zich af te zetten, ging ze 
hardlopen. En hoe! Binnen een paar jaar hoorde 
ze bij de top van de wereld. Hardlopen werd haar 
leven. Ze droomde van een gouden medaille op de 
Olympische Spelen. 

Ze blijft haar moeder en haar geboorteland wel 
missen. Gelukkig heeft ze haar geloof: de islam. Ze is 
moslima. In haar flat heeft ze een mooi wandkleed, 
met daarin de moskee van Mekka geborduurd.
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Dafne en Sifan hebben een totaal verschillende jeugd gehad. Beschrijf de verschillen. 

Wat vinden Dafne en Sifan belangrijk in het leven?

Dafne: 

Sifan: 

Hoe ziet Dafne haar toekomst?

De levensbeschouwing van Dafne en Sifan 
We hebben gezien hoe Dafne en Sifan tegen het leven aankijken. Voor beiden is sport heel 

belangrijk, maar ook familie. Daarnaast wil Dafne altijd winnen en hecht Sifan heel erg aan 

haar geloof. 

We maakten kennis met de levensbeschouwing van Dafne en Sifan: met hun antwoorden op 

belangrijke levensvragen. Niet alleen Dafne en Sifan hebben een levensbeschouwing: ook jij en 

je leraar hebben een bepaalde kijk op het leven. Alle mensen hebben een levensbeschouwing en 

precies daarover gaat dit vak. 

Doel en opzet van dit hoofdstuk
In dit hoofdstuk krijg je een inleiding in het vak levensbeschouwing. Aan het einde van dit 

hoofdstuk weet je: 

- dat levensvragen gaan over echt belangrijke zaken in het leven. 

- Dat mensen vooral levensvragen stellen bij belangrijke levenservaringen. 

-  Dat er zes groepen levensvragen zijn en dat er een héél belangrijke levensvraag is, namelijk 

de vraag naar de zin van het leven (verdiepingsstof). 

- Dat een levensbeschouwing voorlopige antwoorden bevat op levensvragen.

- Dat een levensbeschouwing je kan helpen het leven zinvol te ervaren.

-  Dat een levensbeschouwing godsdienstig en niet-godsdienstig kan zijn. Ook twijfelen aan 

het bestaan van God is mogelijk. 

We hebben gezien welke antwoorden Dafne en Sifan geven op een aantal levensvragen. 
Welke antwoorden zou jij geven op een aantal levensvragen? Vul het volgende kader in.

Belangrijk in het leven: Waar ik gelukkig mee ben: Hoe ik mijn toekomst zie:  
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