
 
UCSIA1 PEDAGOGISCHE STUDIEDAG ISLAM 

i.s.m. Onderwijsinspectie islam, Executieve van Moslims in België 
& Lerarenopleiding Erasmushogeschool Brussel 

 
 

ISLAMONDERWIJS IN HET SECUNDAIR 
DIDACTISCHE AANPAK VOOR HET LEERPLAN 

 
Donderdag 30 april 

Provinciehuis Antwerpen 
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 

 
 

PROGRAMMA 
 
 
 
09u00 Onthaal met koffie 
 
09u30 Welkom door Dr. Luc Braeckmans, onderdirecteur Universitair Centrum Sint-Ignatius 

Antwerpen 
 
09u35 Koranrecitatie 
 
09u45 Opening door Dhr. Üstün Mehmet, ondervoorzitter Executieve van de Moslims van 

België, voorzitter van het departement Onderwijs 
 
09u55 Inleiding door Dhr. Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islamonderwijs 
 
10u00 DE ONTWIKKELING VAN HET SCHOOLVAK ISLAM IN HET SECUNDAIR 

ONDERWIJS IN VLAANDEREN door Dr. Sergio Scatolini 
 

In deze lezing zal Dr. Sergio Scatolini de ontwikkeling schetsen van het schoolvak islam 
in het secundair onderwijs in Vlaanderen met aandacht voor de toekomstperspectieven. 
Hierbij zal de specificiteit van het vak binnen de bestaande schoolcontext worden belicht 
en zullen de rol en doelstellingen van het leerplan worden geanalyseerd. 
Dr. Sergio AbdusSalaam Scatolini Apostolo doceert “Islamitische godsdienst” in de 
lerarenopleiding en “Onderwijs, maatschappij en interculturele dialoog” in de 
“International Educational Classes” van Groep T - Internationale Hogeschool Leuven, 
campus Comenius. 
Hij heeft zowel graduaat als post-graduaat studies gedaan (godgeleerdheid, educatieve 
studies, linguïstiek, islamitische religie, geschiedenis en beschaving). Hij heeft ook de 
academische lerarenopleiding in België gevolgd. 

 
10u40 Interactie met de zaal 

 
11u00 Koffiepauze 

                                                 
1 Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen; voor meer info, consulteer www.ucsia.org 



11u30 METHODES VOOR ISLAMONDERRICHT IN DE KLASPRAKTIJK VAN HET 
SECUNDAIR ONDERWIJS door Dr. Abdelilah Ljamai 

 
Dr. Abdelilah Ljamai zal in deze lezing een inleiding geven over modellen en 
methodieken uit westerse en islamitische bronnen die kunnen worden gehanteerd in de 
lespraktijk van het islamonderricht in het secundair onderwijs. Hierbij zal worden 
nagegaan hoe verschillende culturele praktijken zich tot elkaar en tot de realiteit van de 
klas verhouden. 
Dr. Abdelilah Ljamai is universitair docent islamologie in het departement 
Godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht  en doceert in de opleiding 
Islamleerkrachten aan de Erasmushogeschool in Brussel. Voor de inter- en intra-
religieuze dialoog heeft hij in zijn publicaties en onderzoeken veel aandacht besteed aan 
ontmoeting van tradities, verhoudingen tussen islamitische en westerse methodologie, de 
religieuze en maatschappelijke kaart van moslimstromingen in Nederland, de 
maatschappelijke rol van de moskeeën, verhoudingen tussen moderne psychologie en 
islamitische psychologie, de preken van imams en hun omgang met Nederlandse waarden 
en normen inclusief hun omgang met ethische vraagstukken. Hij is expert op het gebied 
van het tegengaan van islamitische radicalisering. 

 
12u10  Interactie met de zaal 
 
12u30 Lunch en mogelijkheid tot gebed 
 
14u30 CONCRETE TOEPASSINGEN VAN HET LEER- EN COMMUNICATIEPLATFORM 

I.F.V. LEERPLANDOELSTELLINGEN EN LESVOORBEREIDINGEN door Dhr. 
Abdelhadi Habboub 

 
 Dhr. Abdelhadi Habboub zal aan de hand van een concrete demonstratie van de 

mogelijkheden van het interactieve leer- en communicatieplatform aantonen hoe het als 
instrument door de leerkracht kan worden gehanteerd om zijn/haar lesvoorbereidingen te 
optimaliseren en de vooropgestelde leerplandoelstellingen te bereiken. Door een digitale 
agenda voor het leerplan te bieden kan de afstemming tussen lespraktijk en pedagogisch-
didactische uitgangspunten worden geoptimaliseerd. 
Habboub Abdelhadi is houder van het bekwaamheidsgetuigschrift voor islamonderwijs in 
Vlaanderen en gegradueerd in informatica en ICT. Hij is leraar islamitische godsdienst 
sinds 1983 en gastprofessor aan de Erasmus Hogeschool Brussel voor de opleiding 
Islamitische godsdienst 

 
15u30 PARALLELLE WORKSHOPS 
 

I- het leerplan islamonderwijs: principes en concepten o.l.v. Dr. Sergio Scatolini 
II- het leerplan islamonderwijs: toepassing op het beroepsonderwijs o.l.v. Dhr. Omer 

Berktas 
III- het leerplan islamonderwijs: toepassing op het bijzonder onderwijs o.l.v. Dhr. 

Ahmed Azzouz 
IV- modellen en methodieken voor het islamonderwijs in de klas o.l.v. Dr. Abdelilah 

Ljamai 
V- het leer- en communicatieplatform: toepassing in de praktijk o.l.v. Dhr. 

Abdelhadi Habboub 
 
17u00 Einde 


