
 

 
Het communisme, socialisme en kapitalisme:  
wat is het en welk systeem is het meest christelijk? 

 
Vak Geschiedenis Klas en 

niveau  

3 havo Aantal lessen 1 

Korte omschrijving 

van de les 

De drie grote systemen/ideologieën communisme, socialisme en 

kapitalisme worden behandeld waarbij ook elk systeem door de 

leerlingen wordt beoordeeld op de aanwezigheid van christelijke 

elementen. 

Les op hoofdlijnen: 

- Doelen 

- Inhoud en verloop  

- Werkvorm 

- Soort les 

- Periode 

 

 

 

 

 

 

 

Doelen 

- De leerlingen weten wat het communisme, socialisme en 

kapitalisme is en kennen de belangrijkste kenmerken van deze 

systemen. 

- De leerlingen duiden deze systemen vanuit christelijk 

perspectief.  

 

Inhoud en verloop 

1. De leerlingen krijgen een omschrijving van het communisme, 

socialisme en kapitalisme voorgelegd, zonder dat duidelijk is 

welke omschrijving bij welk systeem hoort. De leerlingen wordt 

gevraagd te bepalen welk systeem het meest christelijk is en 

waarom. 

2. De leerlingen zetten hun naam op het bord onder het 

betreffende systeem. De docent vraag een aantal leerlingen om 

hun keuze toe te lichten en er volgt een korte klassikale 

bespreking. 

3. De docent legt de drie systemen/ideologieën verder uit en de 

leerlingen maken de bijbehorende oefeningen uit hun boek.  

 

Werkvorm 

klassikaal/individueel 

 

Soort les 

losse les 

Indruk docent van 

merkbare resultaat 

bij leerlingen qua 

christelijke vorming  

De opdracht functioneerde als een spiegel. Het communisme, dat 

leerlingen meestal bij voorbaat als een fout systeem afkeuren, 

bleek meer christelijke elementen te bevatten dan het kapitalisme. 

Terwijl het kapitalisme (hun eigen systeem), waarvan de meesten 

denken dat het goed is, helemaal niet zo goed blijkt te zijn.  

Typerende 

opmerking (citaat) 

van docent  

“De leerlingen waren heel verrast toen bleek dat het communisme  

de meeste christelijk aspecten bevatte en hun eigen systeem, het 

kapitalisme, juist niet.”  

Typerende 

opmerking (citaat) 

van een leerling   

“Meneer, hoe dan dat nou? Het communisme is juist fout… Terwijl 

er christelijke dingen in zitten. En is het kapitalisme eigenlijk dan 

helemaal niet zo goed?” 

Bronnen, leer- en 

hulpmiddelen (b.v. 

Powerpoint, lesplan, 

website, filmpje)  

 

- 

Andere relevante 

informatie 

Deze les is ontworpen op basis van de didactische diamant. 

Onderzoekscentrum Driestar educatief Gouda. 
Verspreiding toegestaan indien de bron vermeld wordt. 

Met dank aan de docent wiens les heeft geleid tot dit lesidee. 

 

https://www.driestar-educatief.nl/onderzoek/projecten/kennisbank/handreikingen/vakken-en-didactiek/didactische-diamant-p-m-murre

