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Structuur
Tijdens de cursus wordt er gewerkt met diverse 
 werkvormen zoals hoor- en werkcolleges, een 
 onderzoeks-/projectopdracht, excursies, moskee- en 
schoolbezoek en studietaken. Wekelijks vindt er een 
lesdag plaats met ongeveer zes contacturen. De cursus 
gaat van start als minimaal vijftien deelnemers zich hebben 
aangemeld.

Wat leert u?
Na afloop van de cursus bent u in staat om: 
- te reflecteren op maatschappelijke vraagstukken 
 aangaande de moslimjongeren
- suggesties en voorstellen te doen voor het meer 
 hanteerbaar maken van concrete   opvoedingsconflicten
 waarbij de islam als religie en cultuur een rol speelt
- intermediair te zijn tussen school, ouders en  
 maatschappelijke omgeving
- volwaardig te werken op een islamitische    
 (basis)school met de nodige inhoudelijke bagage  
 
U verdiept zich in en bereidt zich voor op de functie van 
leerkracht op islamitische (basis)scholen. 
 

 Resultaat/einddoel
Na het volledig volgen van de cursus ontvangt u een 
diploma. De cursus is geaccrediteerd en erkend door de 
Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).

Type    cursus 
Niveau  post-hbo
Prijs    € 2.500
Duur    een half jaar met wekelijks één lesdag met zes contacturen
Locatie, data  Amstelveen, start woensdag 6 februari 2013
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Toelatingseisen
Om toegelaten te worden dient u in het bezit te zijn van een 
PABO-diploma of een lerarenopleiding afgerond te hebben. 
Het is echter ook mogelijk om deze cursus – of een deel 
daarvan – als minor tijdens uw lerarenopleiding te volgen. 

Docenten
 - Drs. Bahaeddin Budak, hij  is verbonden aan  Hogeschool
 Inholland, is bestuurder, leraar en tevens voormalig 
 directeur van diverse islamitische basisscholen
- Yusuf Altuntas, directeur van de ISBO
- Drs. Hasan Yar, hij is verbonden aan Hogeschool Inholland
- Dr. Stella van de Wetering, zij is verbonden aan de VU en 
 Hogeschool Inholland 
- Saïda Franken, beleidsadviseur Cultuureducatie ISBO

Literatuur (voorbeelden)
- ‘Traditie en toekomst van het islamitisch onderwijs’    
 door W.A.J. Meijer 
- ‘Opvoeding en onderwijs in de islam’ door Sajidah    
 Abdus Sattar
- Diverse Inspectierapportages

Aanmelden of meer informatie?
Neem voor vragen of persoonlijk advies contact met ons op 
via T: 072 518 35 98, E: academy@inholland.nl of kijk op onze 
website: www.inhollandacademy.nl

Islamitische scholen bestaan al sinds 1988. Deze zuil binnen het onderwijs heeft een eigen karakter. Het is dan ook 
verstandig om kennis te hebben van de uitgangspunten van de islamitische school. Als leerkracht in dit onderwijs 
wordt er door schoolbesturen en directies veel van u verwacht. De aandacht van de media is groot en mede 
daarom zijn goede prestaties belangrijk. Om uw werk goed te kunnen doen is het belangrijk dat u kennis hebt van 
de islam en de specifieke cultuur van de leerlingen. Wilt u hier meer inzicht in krijgen? Dan is de cursus 
Docentschap in het islamitisch onderwijs iets voor u!

Deze cursus is bestemd voor alle leerkrachten voor wie het een uitdaging is om te werken op een islamitische school. 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 
- Historische context; geschiedenis van de oprichting van islamitische scholen in Nederland
- Wat is islam?
 -  Geloofsprincipes en de vijf zuilen
 -  De islam in de praktijk
 -  Wat doen de scholen met de islam? 
 -  De geschiedenis van de islam en kennismaking met de profeet Mohammed
- Islamitische pedagogiek en psychologie
- Stromingen verleden en heden, levensbeschouwing en ethische dilemma’s
- Moslims in het westen;  sociologie van de islam en religieuze kunstuiting 
- Vakdidactische specialisatie
De cursus is geaccrediteerd door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO).

De cursus


