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Islam als keuzevak

Nieuw op Campus Turnhout en Campus Vorselaar

 www.thomasmore.be/balo
• Wil je…
• … met een open blik leraar lager onderwijs worden? 
• … in alle onderwijsnetten aan de slag kunnen?  
• … bijzondere leermeester islam worden? 
• ... je eigen kennis over de islam verbreden?

NIEUW

Als katholieke dialoogschool heet Thomas More
iedereen welkom. Daarom kiezen we voor 
diversiteit. De dialoog met andere godsdiensten en 
andersgelovigen boeit ons.
 
Wil je leraar lager onderwijs worden met een 
lesbevoegdheid islam?

Thomas More biedt jou de mogelijkheid om het vak 
islam op te nemen in je studietraject én stagelessen 
islam te geven. De lessen gaan door op Campus Turn-
hout.  Wanneer je je diploma behaalt, ben je startbe-
kwaam om als leraar islam les te geven. Je kunt zonder 
problemen worden aangenomen. Als je in deze job 
vastbenoemd wilt worden, moet je nog extra modules 
volgen bij het Centrum Islamonderwijs. Zo  je na je 
studies vanuit je eigen levensbeschouwelijk profiel aan 
de slag in het onderwijsnet van jouw keuze. 

EERSTE JAAR STP

Rooms-katholieke godsdienst 3
TWEEDE JAAR =KEUZEJAAR. JE KIEST UIT:

Rooms-katholieke godsdienst 3

Islam 1 (theorie) en islam 2 (didactiek) 3 + 3 
Levensbeschouwelijke verdieping 3
DERDE JAAR

Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

Volgde je al een lerarenopleiding en wil je een 
extra lesbevoegdheid islam verwerven?

Dat kan! Je volgt een apart traject van 12 studiepunten 
dat je binnen één academiejaar kunt afwerken. 

Behaalde je je lerarenopleiding in het buitenland, dan 
kun je ook aansluiten mits je diploma’s gehomologeerd 
worden en je aan de taalvoorwaarden voldoet. 

Neem met ons contact op om te bekijken of je in aan-
merking komt.

ISLAM 1 (THEORIE) 3 SP

10 maandagavonden van oktober tot half december 
op Campus Turnhout
ISLAM 2 (DIDACTIEK)  3 SP

10 dinsdagavonden van februari tot mei op 
Campus Turnhout
STAGE: 20 LESSEN  3 SP

10 woensdagvoormiddagen van maart tot mei 
op een school in je omgeving
RELIGIE, ZINGEVING EN LEVENSBESCHOUWING  3 SP

Meerdaagse module in september, januari of juni op
Campus Turnhout of Campus Vorselaar

Kom kennismaken!
• Opencampusdag: za. 10/03, 10-16 u.
• Opencampusdag: za. 21/04, 10-14 u.
• Infodag: za. 23/06, 10-14 u.
• Infoavond: wo. 05/09, 18-21 u.



Ben je al actief als leraar of directeur?

Volg dan, samen met de Thomas More-studenten,
de avondreeks islam. 

Het betreft 10 maandagavonden van oktober tot half
december op Campus Turnhout.

Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de lessen
te volgen. 
Surf naar de site van het nascholingscentrum van 
Thomas More en schrijf je in!

www.donche.be

Hoe ervaren onze cursisten het keuzevak islam?

“Bepaalde schoolse situaties werden  
gaandeweg duidelijker voor me.” 

Annemie Daemen
Sint-Jozefscollege Turnhout

“Ik wist niet dat er zoveel raakpunten waren 
met de bijbel.”  

Gwenda Dewachter 
Sint-Ludgardis, Brasschaat

“Heel fijn om les te krijgen van een moslim 
die een enorme kennis bevattelijk kan 
brengen.” 

Martine Aerts
Sint-Elisabethschool, Zoersel.

Meer info
Leen Thijs
leen.thijs@thomasmore.be
+ 00 32 (0)478 65 82 53
www.thomasmore.be/balo


