
Leerkracht/Bijzondere Leermeester 
Islamitische Godsdienst in Lager en Secundair Onderwijs

NIEUW TRAJECT 
VOOR ZIJ-INSTROMERS

 Mechelen

BASISLEERLIJN (INHOUD – THEORIE) SP

INHOUD ISLAM 21
Het leven van Mohamed 3
Geloofsleer, theologie & filosofie 3
Fundamenten van het recht en aanbidding  3
Inleiding in de Koranwetenschappen 3
Inleiding in de Hadithwetenschappen 3
Ethiek en hedendaagse thema’s 3
Geschiedenis en cultuur 3
INHOUD ALGEMEEN 3

Inleiding tot de wereldreligies 3

PRAKTIJKLEERLIJN (DIDACTIEK – STAGE)
LAGER ONDERWIJS /SECUNDAIR ONDERWIJS* 22

Vakdidactiek lager onderwijs/secundair onderwijs 9
Stages lager onderwijs/secundair onderwijs 13

OPTIONEEL
Religie, zingeving en levensbeschouwing 3

* afhankelijk van de keuze is er meer ruimte voor lager
 of secundair onderwijs)

Meer weten over deze opleiding? 
Surf naar www.thomasmore.be/bl-ig

Campus Kruidtuin
Lange Ridderstraat 4 - 2800 Mechelen

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2000 Antwerpen

Contact
Mohamed El Fadili
mohamed.elfadili@thomasmore.be

Samira El-Jatari
samira.el-jatari@thomasmore.be

2019 - 2020

WAAR?

• Dagonderwijs: Mechelen
• Avondonderwijs: Antwerpen (maandagavond en 

donderdagavond)

KOSTEN 

• 776,4 euro voor niet-beursstudenten
• 110,8 euro voor beursstudenten

PROGRAMMA 

Droom je ervan om het vak islamitische 
godsdient te geven in het lager of het 
secundair onderwijs? Wij hebben verschillende 
interessante opleidingstrajecten uitgewerkt. 
Check it out!

WAT?

Onderwijsbevoegdheid islamitische godsdienst in lager en 
secundair onderwijs.

VOOR WIE?

1.  Je bent al leraar en je wil het onderwijsvak islamitische 
godsdienst geven in het basis- of in het secundair onderwijs.
• Je volgt het traject Bijzondere Leermeester van 

46 studiepunten en behaalt zo de extra lesbevoegheid. Dat 
kan in dagtraject (Mechelen) of in avondtraject (Antwerpen).

2. Je bent geen leraar, maar je hebt al een bachelordiploma 
en je wil het onderwijsvak islamitische godsdienst geven in 
het basis- of secundair onderwijs.
Dan heb je 2 mogelijkheden:
• Je volgt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair 

Onderwijs van 60 studiepunten en aansluitend het traject 
Bijzondere Leermeester van 46 studiepunten. Dat kan in 
dagonderwijs (Mechelen) of in avondonderwijs (Antwerpen).

•  Je volgt de Verkorte Educatieve Bachelor Secundair 
Onderwijs en je kiest daarbij voor 2 onderwijsvakken 
waarvan islamitische godsdienst er een is. Dit kan enkel in 
dagonderwijs.


