
 

Je wil je verdiepen in de islam en ondertussen een diploma behalen dat je op weg zet richting arbeidsmarkt. Je wil 

jongeren helpen bij het leren en beleven van de islam. Je wil hen de rijkheid laten voelen zodat ze er wijsheid en 

inspiratie kunnen uit putten. 

 

UC Leuven-Limburg is de één van de hogescholen in Vlaanderen waar je een professioneel bachelordiploma in het 

islamonderwijs kan behalen. UC Leuven-Limburg coacht en begeleidt je om een ondernemende, creatieve en 

dynamische leerkracht te worden. Een echte teamspeler die durft vernieuwen en die leerlingen inspireert. Met dit 

diploma op zak, ben je helemaal klaar om voor de klas te gaan staan. 

 

Je krijgt een sterke theoretische opleiding, gegeven door echte professionals. Op een interactieve manier ga je op 

zoek naar de basis van het islamitische geloof en ontdek je de bredere filosofie. Daarnaast ontwikkel je ook alle 

praktische vaardigheden die essentieel zijn voor leerkrachten. Tijdens een stage kan je jouw pasverworven kennis al 

meteen in de praktijk omzetten. 

 

 

Lerarenopleiding 

ISLAMLEERKRACHT WORDEN 

BIJ UCLL  

 

 

 

 

 

 

 

STUDEER IN EEN LEEFBARE STUDENTENSTAD 

IN EEN RUIMDENKENDE OMGEVING WAAR VERSCHILLEN EEN MEERWAARDE ZIJN 

MET EEN TALENTGERICHTE AANPAK 

MET AANDACHT VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG 

 

 

 



 

JOUW ONDERWIJSVAKKEN 

Onderwijsvak 1: Islamitische Godsdienst 

Je leert alle facetten van de Islam kennen op een 

bewuste en kritische manier. We leren omgaan met 

de Koran waarbij de focus zal liggen op het correct 

lezen van de Koranteksten (Tajwied) en op een juiste 

manier overgaan tot de analyse/interpretatie ervan. 

We bestuderen in Siera het leven van de Profeet 

(vzmh), op een niet-traditionele wijze waar we ons 

enerzijds gaan richten op de historische context en 

anderzijds het gaan linken met actuele thema’s. In 

Aqieda & Kalam behandelen we de verschillende 

stromingen in de Islam, op welke manier ze tot stand 

zijn gekomen en op welke manier ze zich anno 2015 

manifesteren. De vakdidactische lessen zullen je 

leren hoe je de leerinhouden van de Islamitische 

Godsdienst op een correcte manier overbrengt aan 

een klasgroep zowel bestaande uit moslimleerlingen 

als andersgelovigen. Fiqh, aanbidding van Allah en 

het huwelijk behandelen we in het 2e en 3e jaar. De 

totstandkoming van Hadith, het belang van 

Hadithwetenschappen en de betrouwbare 

Hadithbronnen worden in het 2e jaar behandeld. Het 

doel is om te komen tot bewuste, creatieve en 

inventieve islamleerkrachten, die een duidelijke, 

pluralistische en kritische kijk hebben en die dat 

kunnen overbrengen aan de jeugd van vandaag. 

 

Onderwijsvak 2: aan jou de keuze 
Je tweede onderwijsvak kan je kiezen uit: 

Biotechnieken, Economie, Engels, Frans, 

Geschiedenis, Techniek, Latijn, Nederlands, Project 

Algemene Vakken, Project Kunstvakken, Voeding-

Verzorging of Wiskunde. Meer info over de 

onderwijsvakken vind je op 

www.ucll.be/secundaironderwijs  

 

 

 

 

 

HEB JE AL EEN DIPLOMA BACHELOR IN 

HET ONDERWIJS: SECUNDAIR 

ONDERWIJS OP ZAK? 
Als leraar Secundair Onderwijs heb je 

onderwijsbevoegdheid voor 2 vakken. Wil je 

onderwijsbevoegdheid krijgen voor Islamitische 

Godsdienst? Dat kan bij UC Leuven-Limburg: op 1 jaar 

tijd kan je een bijkomend diploma behalen. In dat 

bijkomende jaar krijg je een echt bad in de kennis, 

vaardigheden en attitudes die je nodig hebt om 

Islamleerkracht te worden. Je krijgt alleen nog hoor- 

en werkcolleges Islamitische Godsdienst en je stages 

concentreren zich ook enkel op het geven van dat vak. 

De andere vaardigheden heb je immers al verworven in 

de eerste 3 opleidingsfasen van je opleiding. 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIE: DIEPENBEEK – HEVERLEE 

NOG VRAGEN? 
Tezcan Türkben, Lector Islamitische Godsdienst, kun je 

bereiken op tezcan.turkben@ucll.be. 

 

KOM LANGS OP ONZE INFODAGEN 

www.ucll.be/infodagen  

 

Van harte welkom! 
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