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1 - Vooronderzoek 
 

Analyse bestaande educatieve materialen 
 
Alvorens we aan deze opdracht begonnen, deden we een voorzichtige exploratie van het 
reeds bestaande didactische materiaal op KlasCement en het Archief voor onderwijs. 
Rekening houdend met het feit dat heel veel documenten dezelfde insteek en focus hebben, 
kozen we er uiteindelijk bewust voor om drie verschillende vormen van materiaal te 
analyseren:  

“De Islam: een wereldgodsdienst” (materiaal 1) 
“Drie godsdiensten in Jeruzalem: Werkblaadjes” (materiaal 2) 
“Moslims in België: Groepswerk i.v.m. meningsvorming” (materiaal 3) 

 
Algemeen kunnen we stellen dat er heel wat content beschikbaar is op deze platformen. 
Opvallend is dat er heel veel boeiend audiovisueel materiaal rond “de islam” voor handen 
is. Toch stellen we vast dat deze beeldfragmenten eerder op zich staan. De video(reeks) 
wordt aangeboden, maar te vaak ontbreekt het aan een extra vorm van begeleiding: een 
uitgewerkt lessenpakket, werkblaadjes, specifieke doelstelling en instructies, ... 
Rekening houdend met de discussie rond de hoge werkdruk van leerkrachten, zou deze vorm 
van extra begeleiding en structuur zeker iets kunnen zijn dat het frequenter gebruik van 
dergelijke video’s zou stimuleren. De videoreeks “Mijn Jihad: Reportage en lespakket” is zo’n 
goed voorbeeld: sterke videoreeks, maar geen begeleidende documenten/werkvormen. 
In de teksten van Maarten van Alstein wordt duidelijk aangegeven dat actieve werkvormen 
en een goede begeleiding essentieel zijn voor het succesvol opzetten van projecten rond 
burgerschap. Aangezien wij deze mening volgen, kozen wij voor drie vormen waarin wel 
degelijk werkblaadjes of een andere vorm van “toepasbare activiteit” zijn opgenomen. 
 
De informatie die gebruikt wordt in de drie didactische materialen is meestal correct en up-
to-date. De werkblaadjes zijn goed en duidelijk geschreven en klaar voor gebruik. 
Materialen 1 en 2 kunnen gebruikt worden als inleiding tot de feiten en zijn dus best 
relevant om de “basisinformatie” over de islam onder de knie te krijgen. En dat is goed, want 
voorkennis is essentieel om op een constructieve manier aan belangrijke maatschappelijke 
discussies te doen. Materiaal 3 doet een goede poging om een stapje verder te gaan en de 
meningen van de studenten een plaats te geven. Maar de opbouw kan hier wel net iets 
neutraler. En dat is misschien ook wel een belangrijke opmerking bij het opstellen van 
soortgelijk materiaal. Een open klasklimaat moet ruimte bieden aan meerstemmigheid. Het 
is dan ook de taak van de begeleidende leerkracht om hier te waken over neutraliteit en 
gewichtigheid… zeker wanneer de leerkracht zelf stellingen/meningen gaat aanreiken. 
De inhoud van deze materialen blijft hoofdzakelijk stekken binnen het domein van de 
godsdienst en/of geschiedenis. Ze legt dus te weinig de link legt met burgerschap of een 
bredere maatschappelijke context. Net als bij de vele andere publicaties op de educatieve 
platformen, zien we vrij klassieke documenten waarbij “feiten over de islam als godsdienst” 
de norm zijn. Zoals reeds aangegeven, doet men bij materiaal 3 een verdienstelijke poging 
om meer naar dat maatschappelijke debat toe te werken.  



 

Kanttekening die we hier plaatsen: is het écht vergelijken van godsdiensten niet te complex 
en te moeilijk? Ook kunnen we vragen stellen bij de keuze van deze “feiten”: waarom zijn 
deze feiten belangrijk? Welke misconcepties spreken ze tegen? De opbouw rond het 
uitwerken van herinneringseducatie kan hier misschien wel helpen… 
 
Algemeen kunnen we zeggen dat het niet gemakkelijk is om de moeilijkheidsgraad van deze 
materie goed te kunnen linken met het niveau (en ook de leeftijd) van de studenten. We 
zien dus dat er vooral klassieke feitenkennis gebruikt wordt in het didactisch materiaal. Wij 
denken echter dat er veel andere invalshoeken mogelijk zijn, die bijgevolg ook meer 
uitdagend kunnen werken voor zowel de leraar, als de student. 
 
Bijvoorbeeld: 

- Misconcepties over de islam en hedendaagse conflicten 
- Stereotypering van (en beeldvorming over) moslims 
- Positieve voorbeelden van moderne moslim of Islam-geïnspireerde cultuur, 

economie, sociale bewegingen, stripbeelden, muziek  
- Algemene kenmerken van alle religies en filosofieën 

 
Materialen 1 en 2 behandelen de basiskennis over de Islam als godsdienst op basis van 
werkblaadjes. De focus bij materiaal 1 ligt op het begrijpend lezen van een tekst, terwijl 
materiaal 2 werkt op basis van begrijpend luisteren met een videofragment. Materiaal 3 is 
een eenvoudige studentenenquête over hun meningen ten aanzien van moslims in België. 
Deze materialen zorgen er dus voor dat het behandelen van de leerstof actiever is dan enkel 
het lezen van een tekst. Materialen 1 en 2 kunnen dienen als startpunt voor een debat, 
terwijl materiaal 3 onmiddellijk focust op meningen (wat wellicht ook tot een debat zal 
leiden). 
 
Hierbij hebben we opnieuw een belangrijke opmerking: Wat is de juiste weg naar zo’n 
debat? De open vragen die nodig zijn, waren in onze materialen meestal niet zo goed 
uitgewerkt. Het ontbreekt hen allen aan een duidelijke richting en doelstelling. Ook in 
materiaal 3, waar men het uitgesproken over meningen wil hebben, zie je niet direct waar 
het debat naartoe dient te gaan.  
 
Alle materialen zouden kunnen werken rond groepswerk, debat en studentenonderzoek, 
maar dit is niet voldoende uitgelegd, gekaderd of beschreven als methodiek. En wat met de 
voorkennis van de studenten? Materiaal 3 gaat er bijvoorbeeld vanuit dat er geen moslims in 
de klas zitten! Moslims in de klas kunnen echter belangrijke invalshoeken en bijdragen 
geven, zeker ook in een klas waar de meerstemmigheid nog niet echt een plaats heeft 
gevonden. 
 
Als men wil toewerken naar een dialoog in een klasomgeving, lijkt het dus beter om alle 
vragen voor te bereiden en gestructureerd op te lijsten. Op die manier kan je de thematiek, 
met nuttige inhoud, beter en juister met de leefwereld van de studenten verbinden. 



 

Verslag interviews 
 
Voor het vergelijken van enkele interviews, spraken we met volgende leerkrachten: 

- Een leerkracht Cultuurwetenschappen en Nederlands in 2e en 3e graad ASO (katholiek 
onderwijsnet) 

- Een leerkrachte met ervaring in het geven van PAV in 3e graad BSO en humane 
wetenschappen in 3e graad ASO (gemeenschapsonderwijs) 

- Een leerkrachte Cultuurwetenschappen in 2e en 3e graad ASO (katholiek 
onderwijsnet) 

 
Doorheen al onze interviews zien we enkele elementen terugkeren, waardoor bepaalde 
aspecten van burgerschapseducatie als “gelijkaardig” ervaren worden door de leerkrachten.  
 
Ten eerste zien ze burgerschapseducatie als iets heel belangrijks. Een leerkracht stelt zelfs 
dat het iets fundamenteel is, dat het één van de belangrijkste doelen van het onderwijs is. 
Hierbij aansluitend meent een andere leerkracht dat het een onderdeel is van de opdracht 
van de leerkracht om de leerlingen voor te bereiden op een wereld met een sterk 
veranderende maatschappelijk-sociale context. Ze zien het nut van burgerschapseducatie als 
‘tool’ om polarisatie in de klas tegen te gaan zeker in. Dit zagen we ook terugkeren in de 
tekst van Van Alstein: een open klasdiscussie kan ervoor zorgen dat polarisatie en extreme 
meningen verminderen. Op basis van de interviews kunnen we stellen dat de leerkrachten 
dit beamen. 
 
Er wordt gewezen op het fenomeen van “Fake News”, en hoe ze, door hierop in te gaan in 
de lessen, al enkele extreemrechtse mythes kunnen ontkrachten. Hierbij benadrukken ze de 
rol van de leerkracht om klasdebatten te structureren zodat er constructief kan 
gediscussieerd worden. Op die manier helpen de leerkrachten de leerlingen om elkaars 
mening in vraag te stellen en tot een doordachte en genuanceerde mening te komen. Het 
belang hiervan staat voor deze leerkrachten dus buiten kijf.  
 
Een leerkrachte geeft aan dat ze het er soms moeilijk mee heeft dat ze het belang van 
burgerschapseducatie nog moet uitleggen aan andere leerkrachten. “Ik snap niet dat ik dit 
nog moet uitleggen aan volwassen mensen, die ook meedraaien in onze maatschappij. Oké, 
je bent misschien eens enkele uren les kwijt aan een projectdag of een bepaalde actie, maar 
dit is zo belangrijk voor de leerlingen en hun algemene ontwikkeling. Voor mij is dat een 
evidentie dat hier tijd voor gemaakt wordt” zegt ze. 
 
We merken op dat veel leerkrachten die lesgeven in de humane wetenschappen, zoals de 
leerkrachten die wij geïnterviewd hebben, uit zichzelf een sterke neiging hebben om 
controversiële thema’s te behandelen en hier tijd en moeite in te steken. Andere 
leerkrachten doen weinig tot niks rond burgerschapseducatie. Verschillende leerkrachten 
vinden het blijkbaar moeilijk om hun klassieke manier van lesgeven aan te passen en hiervan 
af te wijken. Een leerkrachte geeft aan dat dit ook afhangt van de schoolcontext; in een 
‘superdiverse’ school in Antwerpen kan je niet om bepaalde debatten heen en moet je dus 
wel een manier vinden om hiermee om te gaan in de klas. Dit werd ook door Van Alstein 



 

aangegeven: de algemene schoolcontext en de manier waarop de school zich algemeen 
opstelt tegenover burgerschapseducatie is ook van belang. 
 
Naast het feit dat sommige leerkrachten het moeilijk vinden om de klassiekere vormen van 
lesgeven op te geven, wordt ook de klassieke hiërarchie in de klas anders bekeken wanneer 
het gaat over burgerschapseducatie. Zoals Van Alstein stelt, moet de bal veel meer in het 
kamp van de leerlingen liggen. Als leerkracht heb je een structurerende rol, een rol van 
‘spelleider’ waarbij je, door gerichte vragen te stellen, de leerlingen zelf kan laten nadenken 
over bepaalde thema’s. Hier lijken de leerkrachten geen problemen mee te hebben. En 
ondanks het feit dat dit niet altijd even gemakkelijk is, vinden ze dit zelf wel heel erg 
boeiend. Ze stellen dat je als leerkracht vooral zorgt voor een veilig klasklimaat waarin de 
leerlingen durven uitkomen voor hun mening. Het belang hiervan werd ook door Van Alstein 
besproken.  
 
Wat voor sommige leerkrachten wel een aanpassing is, is dat leerlingen hierdoor soms ook 
vragen naar de mening van de leerkracht zelf. Dit is iets wat anders heel weinig tot niet aan 
bod kwam in ‘gewone’ lessen. Men vindt echter dat het moet kunnen dat je als leerkracht je 
mening meegeeft, zolang je dit niet sturend doet. Een onderwerp introduceren en meteen je 
eigen mening geven, of heel sterk je mening gaan verkondigen terwijl je merkt dat de klas 
nog diep aan het nadenken is over het onderwerp, ziet men als een slechte aanpak. 
Wanneer leerlingen er echter naar vragen, of wanneer de leerlingen van de klas duidelijk 
een mening hebben kunnen vormen en uiten, kan je als leerkracht wel je eigen mening 
geven. Er wordt zelfs aangegeven dat dit ook vertrouwen schept bij leerlingen: je verwacht 
dat zij over bepaalde, mogelijk moeilijkere onderwerpen gaan nadenken en praten, dus 
willen ze soms ook dat de leerkracht dezelfde bereidheid toont. 
 
Algemeen zien we dus sterke overeenkomsten: burgerschapseducatie wordt gezien als iets 
heel belangrijk, iets wat men niet (meer) kan weglaten uit het onderwijs. Aan de andere kant 
zijn er ook nog onzekerheden en moeilijkheden: burgerschapseducatie wordt bijvoorbeeld in 
een bepaald vak zoals ‘Mens en Samenleving’ gegoten, wat dan te veel overlapt met het vak 
Cultuurwetenschappen. Er zijn ook leerkrachten die vanuit hun vak minder voeling hebben 
met controversiële onderwerpen en dan ook weigerachtig staan tegenover het hele 
overkoepelende thema. Concrete vooropgestelde inhouden of richtlijnen om 
burgerschapseducatie te integreren in de lessen zijn er ook nog niet, iedereen gebruikt 
andere werkvormen, kiest zelf een focus en gaat voor zichzelf na hoe sterk ze de nadruk 
willen leggen op burgerschapseducatie, hetgeen soms volledig anders is in het ene jaar dan 
in het volgende jaar. Het belang van burgerschapseducatie is dus een duidelijk voor deze 
geïnterviewde leerkrachten, maar hoe de concrete invulling in het onderwijs voor de 
toekomstige jaren er zal uitzien, is ook voor hen nog een vraagteken… 



 

Reflectieverslag na vooronderzoek 
 
Wat zijn voor jou de belangrijkste eigenschappen van de bestaande materialen die je 
analyseerde? 
 
De bestaande materialen zijn volgens mij vooral van informerende waarde. Het gaat in ons 
geval hoofdzakelijk over feitenkennis. Ik zie dit dus eerder als soort introductie die fungeert 
als afgeleide van de vakken godsdienst en/of geschiedenis. Ik ben zelf ook weinig onder de 
indruk van de gepubliceerde materialen. Veel verder dan het aanreiken van basisbegrippen 
over “de islam” komen ze niet. Ze blijven eerder aan de oppervlakte, waardoor ik durf te 
zeggen dat ze niet meteen een extra meerwaarde kunnen betekenen voor “burgerschap”. 
Daarvoor is de link met de maatschappij te klein, irrelevant zelfs… 
Toch zie ik wel veel waarde in vele gepubliceerde videofragmenten en/of -reeksen. Deze 
hebben we nu niet in detail geanalyseerd, maar als Rudi Vranckx op de proppen komt met 
educatief materiaal, ga ik ervan uit dat het inhoudelijke aspect best wel goed zal zitten. 
Jammer dat ze geen werkblaadjes, … ontwikkeld hebben die passen bij de videoreeks. 
 
Hoe ver staat men volgens jou met burgerschapseducatie in de (klas)praktijk na het 
interviewen van de leerkrachten? 
 
Afhankelijk van het type school en vooral van het type leerkracht, zijn er volgens mij grote 
verschillen. Burgerschap lijkt me ook écht wel het vak waarin de personaliteit en 
betrokkenheid van de leerkracht van groot bepalend belang zijn. Leerkrachten die graag de 
connectie maken met de “echte” wereld en er geen probleem mee hebben om “iets extra” 
te doen, komen volgens mij al een heel eind. Toch denk ik dat we nog een heel eind 
verwijderd zijn van een optimale invulling van burgerschap op school. Los van het feit of het 
nu teveel overlapt met cultuurwetenschappen of de “moet dit nu een vak zijn” discussie, 
denk ik dat het besef dat de thematiek van burgerschap van groot belang is, nog moet 
toenemen om een echte verandering teweeg te brengen. Ikzelf ben een grote voorstander, 
want voor mij is onderwijs meer dan enkel textbook knowledge. Ik hoop dat scholen in de 
toekomst meer en meer consensus zullen vinden over het hoe en wat van de zaak, zodat ze 
verder kunnen werken rond inhoud en maatschappelijke relevantie. 
 
Welke tips neem je mee na het doorlezen van de teksten naar de volgend fase van deze 
taak? 
 
Op basis van de vaststellingen die we deden, zie ik een duidelijke nood aan werkvormen en 
hands-on instructies. Ik denk dat het belangrijk is om, op basis van de juiste inhoudelijke 
teksten/video in dialoog te treden rond thema’s die maatschappelijk relevant zijn. Wat 
betreft de islam gaat het dus niet per se om die stoffige geschiedenisverhaaltjes. Hoe zit het 
met de tegenwoordige tijd? Een tijd waarin muziek, film, mode, sociale media, nieuws, … 
een veel grotere impact hebben op onze jongeren dan een oud geschiedenisboek. En hier is 
meerstemmigheid, begrip, gewichtigheid, … van zeer groot belang. Wat betreft eindredactie 
een boeiende uitdaging om zo’n educatief materiaal samen te stellen… Als we dit alles 
kunnen combineren tot een juiste selectie aan informatie om zo tot een goed onderbouwde 
klasdialoog te komen, denk ik dat we al een heel eind vooruit geraken. 
 



 

Bijlages – Afzonderlijke analyses didactisch materiaal 
 
“De Islam: een wereldgodsdienst” (Bart De Groote) 
 
Het didactisch dossier “De Islam: een wereldgodsdienst” werd ter beschikking gesteld op 
www.klascement.be door Freya Peeters op 9 februari 2009. 
 
 

 
 
 
Het doel en de inhoud van het lesmateriaal: 
 
De auteur geeft bij de inleiding van het materiaal toch vrij veel extra informatie, wat het 
interessant maakt om te zien met welke insteek dit materiaal ontworpen is. Ze omschrijft 
zelf volgende doelstellingen: Begrijpend lezen met als aanzet het creëren van een debat over 
“de inhoudelijke en vormelijke aspecten van de islam in vergelijking met het christendom”. 
Meer zelfs, ze geeft aan dat dit dossier zal helpen om de islam als wereldgodsdienst te 
situeren en gekoppeld kan worden aan het belang van het geloof in België. 
 
Als we meer in detail gaan kijken naar de structuur en inhoud van het materiaal lijken deze 
doelstellingen nogal ambitieus. Veel verder dan het toelichten van de klassieke elementen 
uit de islam en enkele verhaaltjes komt de auteur niet. Ook wat betreft het vergelijken 
tussen godsdiensten is de inhoud te beperkt. Er wordt één verhaal gekozen om aan te tonen 
dat er wel gelijkenissen zijn tussen twee vormen van geloof, maar of dit voldoende is, 
betwijfel ik. Ook een breder referentiekader, wat toch nodig is wanneer we spreken over 
meerdere wereldgodsdiensten en deze trachten te vergelijken, ontbreekt. Een opsomming 
van en enkele statistieken over de belangrijkste wereldgodsdiensten hadden misschien niet 



 

slecht geweest om deze opdracht te beginnen. Een betere samenstelling van teksten waarin 
wat meer vergelijkingen kunnen gemaakt worden met o.a. het christendom (of een andere 
wereldgodsdienst) zou de inhoud sterker maken. Zeker om meer rond nuances en relativiteit 
te kunnen werken, wat wel belangrijk is bij dergelijke thema’s. Zo weten de leerlingen ook 
meteen waar ze deze inhoud moeten situeren in een breder maatschappelijk kader. 
 
Ook interessant is dat de auteur ook nog enkele eindtermen en lesdoelen meegeeft. In deze 
opsomming zien we duidelijk dat de lesdoelen eerder gericht zijn op het beheersen van de 
klassieke vaardigheden die verband houden met begrijpend lezen, dan met echte islam 
gerelateerde inhoudelijke zaken. Ze gebruikt de islam eerder als middel dan als doel. Wat 
misschien verklaart waarom ik eerder op mijn honger blijf zitten over de ambitieuze 
achterliggende doelstellingen. Door de leerlingen teksten te laten lezen over theoretische 
begrippen van een godsdienst, geef je hen wellicht veel te weinig achtergrondinformatie om 
een debat te voeren over de impact van politiek op geloof, de link tussen onderwijs en 
godsdienst, … Hiervoor het je best videofragmenten en getuigenissen nodig van jongeren, 
teksten over islamscholen, … of ander origineel materiaal dat zeker en vast voor handen is. 
 
De methodiek: 
 
Qua methodiek is het didactisch materiaal vrij klassiek opgebouwd. De leerlingen moeten 
enkele teksten luidop voorlezen, de bijhorende vragen oplossen en op basis van deze 
teksten en vragen meegaan in een ruimer debat. Bij de teksten worden enkele 
ondersteunende afbeeldingen voorzien, wat de inhoud natuurlijk een beetje meer 
aanschouwelijk maakt. Verder wordt er geen enkele andere vorm van media voorzien: geen 
geluids- of beeldfragmenten, geen alternatieve werkvormen. Een vrij klassieke toepassing 
van begrijpend lezen dus. 
 
Of dit nu de juiste methode is om aan de slag te gaan rond de islam, daar kan over 
gediscussieerd worden. Los van het feit dat er veel interessant videomateriaal bestaat over 
de islam, kan ook de inhoud van de teksten beter. Waarom niet werken met een combinatie 
van feitelijke teksten en opiniestukken? Zeker in functie van het debat dat achteraf gepland 
is, lijkt me dit een veel genuanceerdere en beter doordachte opbouw. Laat ons zeggen dat 
dit zeer brave en veilige teksten zijn over de islam. En debatteren over brave feiten is 
misschien niet de beste vorm van debat. 
 
 
Kwaliteit van het materiaal: 
 
Zoals reeds aangegeven behandelt het materiaal vooral de belangrijkste elementen van de 
islam. Dit is leerzaam om de leerlingen enkele feiten mee te geven, maar te “licht” wanneer 
het moet dienen om een interessant debat op gang te krijgen in de klas. Ook de ambitieuze 
doelstelling om deze wereldgodsdienst te vergelijken met het Christendom is niet echt 
haalbaar. Daarvoor biedt het materiaal te weinig inhoud en vergeet het materiaal 
noodzakelijke vergelijkingen te maken. 
 
De sterkte punten van het materiaal: korte en bondige teksten over de kernbegrippen en 
elementen uit de islam. De bijgevoegde afbeeldingen zorgen voor een groteren 



 

herkenbaarheid en aanschouwelijkheid. De leerlingen moeten ook enkele vragen 
beantwoorden over deze teksten. Om dus een goed basisidee te geven van de islam, is deze 
opdracht best ok. 
 
De Doelgroep: 
 
De auteur stelt dat deze opdracht georganiseerd kan worden in verschillende graden. Zowel 
in de eerste graad a en b, 2e graad aso, 2e en 3e graad TSO en BSO. Op basis van de gekozen 
teksten zal dit inhoudelijk niet voldoende zijn voor de 3e graad. Het theoretische staat 
wellicht ook te ver af van de leefwereld waarin de jongeren leven. Voor de 1e (en eventueel 
2e graad) lijkt dit dan weer een goede kennismaking met de islam. Maar of dit voldoende is 
om met hen een waardevol debat te voeren? 
 
Algemene conclusie: 
 
Op het eerste zicht lijkt het aangeboden materiaal een goede mix tussen theoretische 
teksten met bijpassende vragen en ruimte voor debat. Toch is de inhoud van de teksten te 
beperkt om echt een ondersteuning te zijn voor het debat. De teksten beperken zich tot de 
klassieke elementen van de islam. Wat is de koran, wat zijn de 5 zuilen, … Dit lijkt me een 
gemiste kans om een echte vergelijking te kunnen maken met andere godsdiensten. Ook 
biedt dit materiaal te weinig ondersteunende informatie om tot een goed en degelijk debat 
te komen. De ruimte die voorzien is voor het debat is precies wat vrijblijvend. Alsof er niet 
echt een doelstelling is. Er zijn wel gerichte vragen, maar afhankelijk van de voorkennis en 
interesse van de leerlingen kan dit debat alle kanten uit… Indien we deze werkvorm wensen 
te behouden, dienen misschien wel enkele aanpassingen te gebeuren. Ikzelf zou, ofwel de 
achterliggende doelstellingen minder ambitieus maken, ofwel de inhoudelijke samenstelling 
van de teksten aanpassen. 
 
“Drie godsdiensten in Jeruzalem : Werkblaadjes” (Owen McEldowney) 
 
Het dossier “Drie godsdiensten in Jeruzalem: Werkblaadjes” maakt gebruik van een video 
gemaakt voor samsam.net (gepost op YouTube in Oktober 2017) met dezelfde naam.  
 



 

  
 
Dit dossier werd ter beschikking gesteld op www.klascement.be door Shirley Descamps op 
20 februari 2018. 
 

 
 
Het doel en de inhoud van het lesmateriaal: 
 



 

Het doel van het materiaal is om kennis te maken met Jerusalem als een heilige plek voor de 
drie monotheïstische godsdiensten. Het is ook een inleiding tot verschillen en 
overeenkomsten tussen islam, christendom en judaïsme. Die doelen zijn niet expliciet 
uitgezet in het werkbladje, maar wel in de video, en de werkblaadjes volgen het wel op. Een 
ander impliciet doel kan zijn om de verschillende religies en vooral de islam te humaniseren 
– menselijker maken - door een kindje van elke religie erover te zien praten.  
 
Het belang is niet expliciet gemaakt. De veronderstelling kan zijn: Jerusalem is beter bekend 
in België en Nederland als de hoofdstad van Israël en het judaïsme, terwijl alle drie religies 
mensen hebben die er nog altijd wonen en die Jerusalem als hun heiligste plek opeisen. Een 
bijkomend doel is waarschijnlijk om een zacht, menselijke ingangspunt te hebben om later 
het zware politieke conflict over de stad van Jerusalem te kunnen bestuderen.  
 



 

De methodiek: 
 
Dit dossier omvat werkblaadjes met een verbetersleutel. De werkvorm is dat studenten 
individueel vragen schriftelijk beantwoorden over de video (misschien als prelude voor een 
klasgesprek). Het werkbladje toetst luistervaardigheden en helpt dus om actief luisteren te 
stimuleren. Dit is veel beter dan gewoon naar de video kijken, onvoorbereid. De vragen zijn 
eenvoudige gesloten vragen over een korte, duidelijke, goed gemaakte en interessante 
video. Auditieve en visuele leerstijlen zijn gesteund. Maar er is weinig rond ‘doen, beslissen 
of nadenken’ uitgezet – creatief werk, groepswerk, of een debat en meningswerk kan 
hiervoor toegevoegd worden.   
 
Kwaliteit van het materiaal: 
Het materiaal is correct en up-to-date - de mensen zelf stellen hun godsdienst voor en we 
zien hun interieurs en hun gezinnen rond de tafel. Samam.net maakt mooie video’s met 
kinderen van 10-12 jaar als presentatoren. De werkvorm past goed bij de lesinhoud en de 
antwoorden op de verbetersleutel zijn correct (met één verbetering van de vragen en 
antwoorden van een ander klascement gebruiker geaccepteerd.) Eén ding dat ontbreekt bij 
de werkblaadjes is een reflectievraag vooraf bij de studenten en erna een klein debat of 
groepsreflectie over wat er verrassend of onbekend was in de video. En ook, wat zouden we 
misschien verder willen weten over Jerusalem of de moslims van Jerusalem? 
 
De doelgroep: 
 
De doelgroep van het werkblad is breed - van de 5de/6de jaar van lager onderwijs tot de 2de 
graad van het secundaire (alle richtingen). Er is niet zo veel ruimte voor studenten die graag 
zelf onderzoek uitvoeren of debatteren. Tieners van de 2de graad zouden natuurlijk liever 
mensen van hun eigen leeftijd zien praten in Jerusalem. Maar de inhoud is niet noodzakelijk 
te simpel voor ze, zolang we nog maar een paar werkvormen toevoegen (groepswerk, 
reflectievragen, verder studentenonderzoek). 
 
Algemene conclusie: 
 
Een goede video, die werkt tegen stereotypen door echte mensen te tonen praten, met 
eenvoudige inhoudelijke vragen toegevoegd. Ook een mooi voorbeeld van virtuele 
samenwerking – er zijn veel goede audiovisuele materialen zonder lespakket, didactisch doel 
of werkvorm te vinden op Klascement. Dit dossier is een korte oefening dat kan als inleiding 
dienen. Het is niet uitdagend of discursief genoeg om een uitgebreid les bij de 2de graad te 
zijn. De video is ook in eerste instantie bedoeld voor jongere mensen (ook als het goede 
vragen kan naar boven brengen). Het is te weinig duidelijk over het doel: waarom studeren 
wij dit, waarom is het interessant, en hoe spreekt het tegen onze voorkennis van Jerusalem 
en zijn godsdiensten. Duidelijke open vragen voor een debat of groepswerk, en vragen met 
oog tot verder groepsonderzoek over de verschillen tussen de godsdiensten, en Jerusalem, 
zou dit materiaal kunnen dit materiaal. 
 



 

“Moslims in België: Groepswerk i.v.m. meningsvorming” (Silke Leenknegt) 
 
 Dit dossier werd ter beschikking gesteld op www.klascement.be door Jan Vangehuchten op 
14 november 2016. 
 

 
 
 
Het doel en de inhoud van het lesmateriaal: 
 
Dit voorbeeld van didactisch materiaal omtrent de islam bestaat uit een groepswerk. Dit 
groepswerk heeft als doel om de leerlingen aan te zetten tot het vormen van een mening 
omtrent moslims in België, en dit te verwoorden. Verdere uitleg omtrent de aanpak hiervan 
wordt er niet gegeven: we gaan ervan uit dat deze opdracht klassikaal wordt uitgewerkt, 
gezien het feit dat de doelgroep de 2e graad van een BSO-richting uitmaakt. Ook worden 
geen specifieke onderliggende eindtermen meegegeven. Het nadeel hiervan is dat het de 
opdracht wat vager maakt, omdat de leerkracht niet kan uitgaan van onderliggende 
doelstellingen. Het voordeel is dan misschien wel weer dat er ruimte is voor aanpassing naar 
andere richtingen en studieniveaus, en dus ook andere eindtermen. 
 
De taak is een poging tot het vormen van een mening, maar hier slaagt men maar beperkt in. 
Door de antwoordmogelijkheden te beperken, wordt de mening van de leerlingen mogelijks 
gestuurd. Zo zijn er bij vraag 4, waar gepeild wordt naar hoe de leerlingen zich voelen 
tegenover moslims, vijf negatieve antwoordmogelijkheden en slechts drie positieve. De 
negatieve staan ook allemaal eerst, en worden opgevolgd door de positieve mogelijkheden. 
In principe zouden de negatieve/positieve (en eventueel neutrale) antwoorden evenredig 
moeten zijn en zouden ze door elkaar moeten staan om de leerlingen zo weinig mogelijk te 
beïnvloeden. Aangezien dit groepswerk gericht is op het BSO, is het geven van vaste 
antwoordmogelijkheden misschien wel een goed idee, om het moeilijkheidsniveau niet te 
hoog te leggen. Bij vraag 3 wordt iets minder rekening gehouden met het 
moeilijkheidsniveau. Hierbij wordt een uitspraak uit de bijbel weergegeven, en moeten de 
leerlingen aangeven of ze wel of niet akkoord zijn. Mogelijks is deze uitspraak te moeilijk, 
waardoor de leerlingen hier geen mening over kunnen geven. Dit kan natuurlijk verholpen 
worden wanneer de leerkracht voordien uitleg geeft over deze stelling. 
 
Algemeen kunnen we wel stellen dat de inhoud zich ertoe leent om in te gaan op de 
meningen van leerlingen omtrent islam. Aan de ene kant zou je kunnen zeggen dat de 



 

leerlingen voordien meer uitleg moeten krijgen over de islam en diens grondbeginselen om 
een gefundeerde mening te kunnen vormen, aan de andere kant kan het net interessant zijn 
om dit te doen voor er dieper ingegaan wordt op het onderwerp. Op die manier kan er 
verder stilgestaan worden bij eventuele stereotypes en/of vooroordelen, en zijn de 
leerlingen misschien meer geprikkeld om stil te staan bij hun mening gedurende de rest van 
de lessenreeks. Ondanks dat sommige zaken misschien nog ingewikkeld zijn voor de 
leerlingen, of mogelijks sturend, is het toch een interessante tool om stil te staan bij 
meningvorming omtrent de islam. Ook de taakverdeling is een goede aanvulling: dit zorgt 
voor structuur. 
 
De methodiek: 
 
Een groepswerk lijkt een goede tool om na te denken over meningen en standpunten. Door 
in groep na te denken en meningen naar voren te brengen, moeten leerlingen automatisch 
ook gaan nadenken over het waarom van een bepaald standpunt of een bepaalde mening. 
Doordat er soms verschillende meningen tegenover elkaar komen te staan, moeten 
leerlingen kritisch gaan nadenken over hun eigen mening, en leren ze deze ook 
verantwoorden en verdedigen. Het is dan natuurlijk ook belangrijk dat dit goed begeleid 
wordt. Daarom gaan we ervan uit dat de oefening klassikaal gebeurt: op deze manier kan de 
leerkracht een oogje in het zeil houden en optreden als gespreksleider indien er mogelijke 
discussies ontstaan. Hetgeen iets minder duidelijk is, is op welke manier de leerlingen hun 
conclusies moeten presenteren. Moet de aangewezen leerling de antwoorden op de vragen 
meedelen aan de klas, of moeten ze algemener een standpunt gaan innemen met hun groep 
en dit klassikaal beargumenteren? In het laatste geval is er nog meer ondersteuning nodig, 
de vragen in het groepswerk lijken onvoldoende om tot een algemene conclusie te komen. 
Ook zal de rol van de leerkracht hier heel belangrijk bij zijn, aangezien het heel moeilijk is om 
tot een eenduidig standpunt te komen omtrent een ingewikkeld maatschappelijk debat.  
 
Wat ook positief is aan dit voorbeeld is de manier waarop de leerlingen geëvalueerd 
worden. Ze krijgen zelf duidelijk te zien op welke manier ze gequoteerd worden, en hoeveel 
punten op welke onderdelen staan. Op die manier streeft de leerkracht naar volledige 
uitvoering van de opdracht. Dit zorgt ook voor structuur en duidelijkheid voor de leerlingen. 
 
De Doelgroep: 
 
De vooropgestelde doelgroep is de 2e graad van het BSO. Het lesmateriaal beantwoordt 
grotendeels aan de vereiste: er werd duidelijk nagedacht over hoe men kon inspelen op het 
niveau van de leerlingen. Zoals eerder vermeld, zijn er wel aanpassingen mogelijk op dit vlak. 
Sommige zaken zijn misschien nog wat moeilijk, maar de leerkracht kan hier sterk op 
inspelen. Door het niveau van de klas aan te voelen en waar nodig extra uitleg te geven, is de 
opdracht zeker geschikt voor de gespecifieerde doelgroep. 
 
Algemene conclusie: 
 
Algemeen gezien is dit een relatief goed voorbeeld van didactisch leermateriaal. Enkele 
aanpassingen zijn wel aangewezen. Zo zouden, zoals hierboven vermeld, meer 
antwoordmogelijkheden kunnen gegeven worden, en zouden deze op een meer neutrale 



 

manier kunnen georganiseerd worden. Ook kan men zich vragen stellen of er goed 
nagedacht is over de moeilijkheidsgraad. Dit is echter moeilijk in te schatten, aangezien elke 
klas anders is en er ook nog verschillen zijn tussen verschillende BSO-richtingen. Ook de 
manier waarop dit groepswerk ingepast wordt binnen het grotere geheel van een 
lessenreeks omtrent islam is nog vaag. In ieder geval kan dit niet als een losstaand gegeven 
gezien worden, sowieso vraagt dit om een voorafgaande uitleg, of een uitbreiding en uitleg 
nadien. Echter is dit voorbeeld wel een leuke manier om het onderwerp aan bod te brengen 
en stil te staan bij meningsvorming omtrent de islam, een aspect dat vaak eerder uit de weg 
gegaan wordt. 



 

2 - Reflectierapport na testmoment 
 

Proces 
Het maken van de workshop was eigenlijk een zeer boeiende en leerrijke ervaring. Ik wil dan 
ook deze reflectie starten door te zeggen dat ik dit een zeer waardevol element in de 
opleiding vind. Samen met de stagelessen is het uitwerken van deze workshop met 
voorsprong voor mij het meest uitdagende en interessante element geweest in mijn 
curriculum. Het uitwerken van deze workshop is niet alleen een interessant traject geweest, 
maar ook een goede ervaring. Je leert samenwerken met anderen en moet wel tot 
consensus komen. Ik ben blij dat dit bij ons ook gelukt is. Het is voor ons net iets meer 
uitdagend geweest omdat wij met drie studenten de workshop moesten maken. Ik vermoed 
dat het met twee iets sneller zou gaan. Maar daar hebben wij eigenlijk geen last van gehad. 
Door zelf gestructureerd te werken, doorheen het jaar brainstormsessies in te plannen en 
ons te houden aan onze eigen deadlines, konden we ruim om tijd het grootste deel van ons 
werk voltooien. Met als resultaat een workshop die ruim voor het testmoment voor het 
grootste deel was uitgewerkt. En dat heeft er ook voor gezorgd dat we eigenlijk voldoende 
keuzevrijheid hadden om te kiezen welk element we nu precies zouden doen tijdens de 
sessie in Bongo Virtual Classroom. 
Ook de teksten van Maarten Van Alstein werden vaak gebruikt tijdens de uitwerking van de 
workshop. Vooral het vermijden van wij-zij denken is iets dat vaak naar boven kwam bij de 
uitwerking van de jigsaw opdracht. Maar niet alleen dit aspect was belangrijk. Het 
totaalconcept van de ‘politieke’ klas hebben we zo goed mogelijk proberen verweven in 
onze volledige workshop. Door de leerlingen bewust actief te laten samenwerken met de 
leerkracht in een begeleidende rol, zijn we hier volgens mij wel in geslaagd.  
Het eindresultaat is een lijvige workshop geworden met een specifieke leerlingen- en 
leerkrachtenbundel. De leerlingen krijgen enerzijds voorkennis, maar krijgen ook de 
mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan, zelf te discussiëren. En dit allemaal met de 
leerkracht als begeleider die een oogje in het zeil houdt en helpt bij het samenvatten van de 
essentie. Wij zijn het erover eens dat we een kwalitatief goede workshop hebben gemaakt. 
Een workshop waar we zelf meteen mee aan de slag zouden gaan in onze eigen klas. Dus we 
zijn ook fier dat we alles kunnen indienen zoals het er nu uitziet.  
 
Vooraf 
Op 13 mei 2020 was het dan zover, het testmoment van onze workshop burgerschap rond 
het thema Islam. Het was de laatste dag waarop de workshops getoond werden. Dit 
betekende ook dat we ons eigenlijk weinig tot geen zorgen moesten maken over de 
technische kant van de zaak. Dankzij het ‘oefenmoment’ enkele weken terug en de ervaring 
van de andere groepjes, werd het ons vrij snel duidelijk hoe we het gingen aanpakken. Niet 
zozeer de ervaring van de anderen, maar wel het oefenmoment met Joke vond ik hiervoor 
zeer waardevol. Iets wat jullie in de toekomst, als er zich nog eens zo’n situatie voordoet, 
zeker mogen meenemen. Door zelf eens ‘ongeremd’ te kunnen uittesten, zijn er toch veel 
zaken waar je je geen zorgen meer over hoeft te maken. 
Initieel hadden we afgesproken dat we ‘meer’ content gingen uittesten. Het deel dat we nu 
uitgetest hebben, zou nog uitgebreid worden met een stukje video en een infographic over 
onze theoretische module. Gelukkig hebben we dat niet gedaan, want ik had nu eigenlijk al 



 

het gevoel dat we tijd te kort kwamen om alles ‘grondig’ te kunnen behandelen. Ook de 
bemerking van professor Valcke bij de nabespreking houdt hier wellicht mee verband. Maar 
hier kom ik later nog op terug. Zie ‘afsluiter’. We begonnen ons testmoment met een korte 
inleiding en de plaatsing van onze workshop in het algemeen. Vervolgens verdeelden we de 
studenten in breakout rooms om te werken in expertgroepen om uiteindelijk af te sluiten 
met een korte kennismaking tussen de verschillende expertgroepen. Hieronder ga ik dieper 
in op deze drie fases van ons testmoment. 
 

De inleiding 
De keuze om het testmoment te starten met extra context, is een bewuste keuze geweest. 
De reden hiervoor is eenvoudig: net zoals de eigenlijke inhoud van onze workshop, is context 
ook tijdens dit testmoment belangrijk. Zeker als het de bedoeling is dat diezelfde studenten 
ook nog (constructieve) feedback zouden geven. We vonden het relevant dat de studenten 
onze opbouw kenden en begrepen, zodat ze zouden inzien hoe de verhoudingen tussen 
‘neutrale’ info, ‘positieve’ verhalen en de uiteindelijke mediaberichten zich tot elkaar zouden 
verhouden. Zeker omdat het net dat streven naar die gewichtigheid is die we in onze 
doelstellingen van de workshop hebben opgenomen. Je zou kunnen zeggen dat je hier 
enkele minuten tijd voor ‘opoffert’ ten koste van meer ‘testminuten’, maar ik zie dat niet zo. 
Ik vind context over het algemeen een belangrijk gegeven eigenlijk. Maar dat hebben jullie 
het voorbije jaar wellicht wel mogen ervaren. 
 

De breakout rooms 
Vervolgens zouden we effectief een deel van onze tweede module, de jigsaw werkvorm, 
gaan toepassen/uittesten. We realiseerden ons reeds op voorhand dat we niet alles ten 
gronde zouden kunnen behandelen. Ik heb me dan ook een dubbele rol aangemeten in mijn 
breakout room. Enerzijds heb ik de vragen gesteld aan de studenten alsof ze leerlingen 
zouden zijn. Anderzijds heb ik hen ook behandeld als collega’s-Leerkrachten-in-spe en alles 
gekaderd. Vb. de inhoud van de leerlingenbundel kort doornemen om hen te tonen wat het 
totaalconcept is van zo’n expertgroep. Deze keuze heeft uiteraard gevolgen voor de 
meetbaarheid van onze workshop. De vraag is natuurlijk ook: is zo’n Bongo Virtual 
Classroom de juiste plaats om effectief te kunnen ‘meten’ en ‘testen’? Anderzijds moeten 
we ons ook realiseren dat de jigsaw opdracht er nu eenmaal om bekend staat een zeer 
waardevolle werkvorm te zijn met diverse aspecten van het hogere orde leren etc. Net zoals 
het een bewuste keuze was om hiermee aan de slag te gaan tijdens het testmoment, was 
het ook een bewuste keuze om hier een groot deel van onze workshop aan op te hangen. 
 

De afsluiter 
Tot slot werd in elke groep één iemand aan het woord gelaten om kort te schetsen wat ze 
ervaren en geleerd hadden in de breakout rooms. Hier is het natuurlijk niet evident om op 
een heel summiere manier echt enorm waardevolle inhoud te creëren. Doordat je veel 
sneller de ‘expertfase’ moet doorlopen en heel snel en kort toch nog iets moet brengen als 
afsluiter, lijkt het misschien dat die conclusie te beperkt is. 
 



 

De feedback 
Los van de positieve feedback, kregen we ook een kritische kanttekening. In concreto was dit 
dat we te weinig terugkoppelden naar het conflictueuze aspect binnen het gegeven van 
burgerschap. Uiteraard is het belangrijk om terug te verwijzen naar het ‘conflict’ als we 
spreken over burgerschap, maar zoals aangegeven tijdens de inleiding van ons testmoment 
gaat het in onze workshop net over een soort proces dat de leerlingen doormaken. Ze 
beginnen met feiten, leren dan positieve verhalen kennen om tot slot geconfronteerd te 
worden met de realiteit in de media. Net door bij die positieve verhalen niet te hard in te 
zoomen op conflict, wordt dit volgens ons juist veel sterker. Althans, dat is onze redenering. 
Ik zeg niet dat je dat conflictueuze moet negeren, maar enige nuance is hier op zijn plaats. Ik 
denk zelfs dat, als we te veel ‘conflict’ zouden betrekken in deze positieve verhalen, we ten 
eerste niet trouw blijven aan onze doelstellingen en misschien wel verschillende kansen 
onbenut laten. Zeker als je kijkt naar de workshop in z’n geheel. Als je natuurlijk kijkt naar 
enkel dit testmoment, dan klopt die feedback natuurlijk wel. Ik heb dat dan ook zo goed 
mogelijk proberen staven tijdens de Bongo sessie. Al moet ik zeggen dat ik daar liever iets 
langer over had nagedacht natuurlijk. Wij hebben alleszins op voorhand goed nagedacht 
over de uitwerking van deze workshop. We wisten op voorhand dat dit geen evidente 
benadering is m.b.t. het thema Islam. Maar daar ligt net de uitdaging. Een workshop maken 
over islam en enkel praten over religie en de problemen van het extremisme is volgens mij 
minder waardevol dan de insteek die we nu doen. Hiervoor koppel ik graag terug naar de 
eerste fase van deze workshop: zie evaluatie van de bestaande educatieve materialen. 
In het feedbackdocument wordt ook gesproken over de keuze voor de ondertiteling van het 
videomateriaal. Dit is een bewuste keuze geweest. Uiteraard is hier veel werk in gekropen, 
maar dat was het zelf maken van deze filmpjes sowieso ook al. Het zoeken van materiaal, de 
juiste montage, geluidsmix, visuals, enzovoort. Dus die ondertiteling, wat sowieso een 
ongelofelijke meerwaarde is voor de leerlingen, zagen wij vooral als een logisch element in 
het maken van die video’s. 
 

Online leeromgeving 
Aangezien wij voor ons testmoment tijdens de laatste sessie werden ingepland, hadden we 
eerlijk gezegd voldoende tijd om ons voor te bereiden en onze content aan te passen aan de 
online leeromgeving. Had de mogelijkheid om breakout rooms te maken niet bestaan in 
Bongo Virtual Classroom, dan had een online leeromgeving moeilijker geweest. De breakout 
rooms zorgden er wel degelijk voor dat iedereen zich ‘veiliger’ voelt. Op een of andere 
manier is iedereen meer spraakzaam en minder afwachtend. En dat is wel iets wat nodig is 
voor onze workshop. We willen door middel van ‘normaliteit’ eigenlijk de leerlingen iets 
bijleren. Dus hoe meer we ook op een ‘normale’ manier met elkaar kunnen communiceren, 
hoe beter de inhoud ook een soortgelijk effect kan hebben. Om echt optimaal te werken zou 
iedereen verplicht de camera moeten aanzetten denk ik. En in het geval van Bongo de limiet 
per groepje echt op het maximaal aantal mogelijke camera’s zetten. Ik denk dat er voor 
online lessen eigenlijk ook gewoon meer tijd genomen moet worden om te diversifiëren. In 
dit geval zouden we met z’n allen de juiste ‘flow’ moeten vinden om tot interactie te komen 
e.d. En dit is nu nog met universiteitsstudenten, dus als je de vertaalslag maakt naar het 
secundair onderwijs… En dan denk ik dat er een nieuwe discussie komt over de 
onderwijsvormen. Zonder te willen vervallen in vooroordelen e.d. denk ik dat niet elke 
leerling staat te springen voor online lessen. Het is voor leerlingen al niet evident om 50 



 

minuten de aandacht erbij te houden in een klassieke les, laat staan dat ze dat tijdens een 
online les beter gaan kunnen. Ik geloof dat ASO en KSO best goed zullen kunnen werken met 
deze workshop online. Voor TSO en BSO denk ik dat er in een online context wel nog enkele 
zaken aangepast zullen moeten worden. Ik denk niet meteen aan inhoud, maar vooral aan 
werkvormen. Echter, voor een fysieke leeromgeving hebben we voldoende variatie 
ingebouwd denk ik: verschillende thema’s, veel suggesties, alternatieven, niveaus in de 
theorievragen, gespreksstarters, extra bronmateriaal enzovoort. Een leerkracht die wil 
diversifiëren zal dit zeker ook kunnen met ons pakket. Deze workshop kan je volgens mij dus 
zeker inzetten in de verschillende onderwijsniveaus, mits de leerkracht gebruik maakt van de 
alternatieven die we hebben aangeboden. 
 
 

Algemeen 
Het grootste effect van het testmoment was voor mij persoonlijk eigenlijk de weg naar het 
testmoment. Dat lijkt misschien wat vreemd, maar dat is het zeker niet. De grootste 
reflectieoefening is gebeurd in de voorbereiding. Door het feit dat we met drie deze 
workshop aan het maken zijn, is het ook makkelijker om in discussie te treden en dingen te 
evalueren. Natuurlijk kruipt hier ook veel tijd in, maar dit zorgt er ook wel voor dat de keuzes 
statistisch gezien meer kans hebben op slagen. De duurtijd van de video, de selectie van 
fragmenten, de vragen, de verscheidenheid in niveau van de vragen, de complementariteit 
met de andere thema’s, enzovoort. Laat ons dus zeggen dat we onszelf vaak voor de vraag 
gesteld hebben: wat zijn hier de valkuilen? Al bij al denk ik dat we tevreden zijn met dit 
moment. De opmerking die we als ‘kritisch’ kunnen omschrijven, kunnen we kaderen en 
plaatsen in het groter geheel. En de medestudenten waren enthousiast over elementen die 
bij de doelgroep, de derde graad, zeker triggers kunnen zijn om enthousiast mee te werken: 
leuke thema’s, verfrissend, aantrekkelijk, toegankelijk, … Ik vond het dan ook belangrijk om 
bij het lezen van die feedback opmerkingen in de openbare chatruimte, telkens na te denken 
of dit iets is dat een ‘echte’ leerling ook zou kunnen zeggen. Ik denk dus dat we tevreden 
mogen zijn. Al moet ik wel zeggen dat ik het liever in een echte situatie had getest. Deze 
workshop zou ook veel sterker zijn om samen in groepjes echt te gaan discussiëren. Maar 
goed, ook in een fysieke klassetting zouden we te maken hebben met de tijdsbeperkingen. 
 
Samenvattend kan ik dus stellen dat ik het maken van deze workshop een boeiende en ook 
relevantie ervaring vond. Het stimuleert samenwerken, brengt mensen samen en kan ook 
leiden tot een mooi educatief pakket. Ook het feit dat je moet reflecteren in de tussenfases 
is volgens mij een goede zaak. Je bent verplicht na te denken, bij te sturen, … Wij zijn er 
alvast fier op en vinden het ook een meerwaarde. Het idee dat dit eventueel later door 
onszelf of door anderen gebruikt kan worden, is alvast een fijn idee. 



 

3 – Pedagogisch pakket 
Het pedagogisch pakket gaat over het thema ‘Islam’ en bestaat uit een bundel voor 
leerkrachten en leerlingen. Dit bestand is voorzien van een eigen inhoudstabel, een 
afzonderlijke paginanummering en bibliografie.  
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Met deze workshop hebben wij een duidelijke visie voor ogen. Wanneer het gaat over ‘de 
islam’, dan is het geen grote stap om daar meteen ‘terrorisme’ bij te plaatsen. Dit is bij veel 
mensen een onmiddellijke associatie. Het feit dat we dit doen is niet per se vreemd, of ‘fout’. 
Het is een associatie die we hebben leren maken door de beeldvorming van de islam in de 
media, het nieuws, films… in onze Westerse cultuur. Een workshop over de islam en 
terrorisme zou dus kunnen. Dit is voor de hand liggend. Daar weten mensen dingen over. Maar 
daarmee gaan we niet in op de kern van de zaak, op wat eigen is aan democratie, op de 
houding die we leerlingen willen aanleren. Wat is dan de kern van de zaak precies? Nuance. 
Dat is wat wij willen aanbrengen. Een andere kant van het debat, een tegengewicht voor de 
negatieve berichtgeving omtrent de islam die momenteel de overhand heeft.  
 
Een democratie houdt onder andere in dat er ruimte is voor verschillende meningen, 
verschillende groepen met verschillende standpunten. Een pluralistische samenleving; dat 
klinkt heel mooi, en nobel. In de praktijk is de realiteit echter dat verschillende meningen wel 
eens kunnen botsen. Ook dit maakt onderdeel uit van een democratie, maar dat is tegelijk ook 
net hetgeen wat veel mensen uit de weg gaan, waar ze de vinger niet op willen leggen. 
Terrorisme bespreken als een uiting van mensen die niet akkoord zijn met ons als Westerse 
mensen, een uiting van mensen die zichzelf onvermijdelijk in het ongelijk stellen door de 
daden die ze stellen, dat is in principe ‘gemakkelijk’. Toegeven dat er ook een mogelijkheid is 
dat wij zelf de waarheid niet in pacht hebben, dat er ook zaken zijn waar wij een vertekend 
beeld van hebben, dat we onze mening misschien moeten bijsturen of aanpassen, dat is 
minder gemakkelijk. 
 
Dat is wel wat wij hopen te bereiken met deze workshop: leerlingen kritisch doen nadenken 
over hun eigen opvattingen over de islam, ze dit laten toetsen aan bepaalde cases, en hen een 
kritische, onderbouwde mening laten opbouwen. Van Alstein duidt de belangrijke rol van het 
onderwijs hierbij aan. In een klas komen verschillende leerlingen met verschillende meningen, 
afkomsten, achtergronden...samen. Ze moeten elke dag in dezelfde klas/school doorbrengen, 
en leren omgaan met verschillen. Als leerkracht kan het best indrukwekkend zijn wanneer 
sommige leerlingen in discussie verwikkeld geraken over moeilijke onderwerpen, kan het zelfs 
spannend zijn om een onderwerp aan te snijden waarover controverse bestaat, en polarisatie 
mogelijk is. Daarom hopen wij dat deze workshop daar een leidraad voor kan zijn, dat de 
specifieke werkvormen die we gekozen hebben kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van 
kritische democratische burgers, leerlingen die leren stilstaan bij debatten, er kritisch over 
nadenken en leren een mening opbouwen zonder polariserend te zijn.  
 
Met deze workshop pogen wij dus bij te dragen tot het ontwikkelen van een klascontext waar 
ingezet wordt op een constructief debat en een veilig klasklimaat. We hebben hiervoor 
bewuste keuzes gemaakt op vlak van inhoud, werkvormen en volgorde. We hebben ingezet 
op de aanpasbaarheid van de workshop, opdat er keuzes kunnen worden gemaakt die 
aansluiten bij wie de leerkracht en de leerlingen zijn. We hopen dat de workshop een 
interessante en leuke eye-opener kan zijn voor elke leerling én leerkracht! 
We kunnen enkele algemene lesdoelen afbakenen bij deze workshop. Dit zijn vaardigheden 
waarvan we denken en hopen dat de leerlingen deze verwerven of aanscherpen doorheen 
het verloop van de workshop. 
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Algemene lesdoelen: 
 
De leerlingen kunnen: 

• de islam situeren in de wereld 
• de voornaamste stromingen binnen de islam opnoemen 
• aantonen op welke vlakken gewoontes uit de islam botsen met Westerse waarden 
• informatie over de islam toetsen aan hun eigen opvattingen 
• kritisch nadenken over de beeldvorming van de islam in de media 
• kritisch nadenken over hun eigen opvattingen omtrent de islam 
• een onderbouwde mening communiceren en argumenteren 

 
Er zijn verschillende eindtermen waarbij deze workshop kan aansluiten, een aanvulling op 
kan zijn… Hieronder hebben we er enkele van opgesomd. De lijst is echter niet exhaustief, 
maar vernoemt de meest voor de hand liggende eindtermen. 
De workshop richt zich op leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs, en 
daarbij op ieder onderwijsniveau (ASO, TSO, BSO, KSO). 
 
 
Eindtermen: 
 
Katholiek onderwijs: 
ASO - humane wetenschappen: 
 

• O17 Een eigen mening over een probleem kritisch kunnen toetsen aan 
onderzoeksresultaten. 

• Cultuurwetenschappen:  
C5103 Aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen welke rol media vervullen in 
de beeldvorming over de werkelijkheid.  
C5107 Kritische bedenkingen formuleren bij de invloed en het functioneren van 
massamedia in onze samenleving. 
C5204 Met voorbeelden aantonen dat opvattingen over mens en maatschappij 
historisch en cultureel bepaald zijn en deze opvattingen met heersende 
wereldbeelden verbinden. 

• Gedragswetenschappen: 
G6207 Aantonen dat breuklijnen in de maatschappij tot conflicten kunnen leiden.  
G6109 Breuklijnen in de samenleving herkennen en benoemen. 
G6110 De relatie tussen een toenemende globalisering en breuklijnen tussen 
samenlevingen bespreken.  
G6111 Bespreken hoe verschillende actoren een rol spelen in de opbouw van de 
samenleving en in het vreedzaam samenleven met verschillen.  
G6112 Het belang van een wetenschappelijke fundering over het (samen)leven met 
verschillen aantonen. 
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TSO - sociaal - technische wetenschappen: 
 

• Sociale wetenschappen: 
40 onderzoekt hoe thema’s of ontwikkelingen binnen de samenleving en de 
verschillende deelsystemen nieuwe benaderingswijzen met zich meebrengen.   

 

BSO – PAV 
 

• 1 Zelfstandig en in concrete situaties relevante en toegankelijke informatie vinden en 
selecteren uit: • gesproken teksten; • geschreven teksten; • beeldmateriaal; • ICT-
bronnen; • tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.  

• 2 Over de gevonden informatie reflecteren. • informatie uit gesproken teksten; • 
informatie uit geschreven teksten; • informatie uit beeldmateriaal; • informatie uit 
ICT-bronnen; • informatie uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.  

• 14 Zelfstandig opdrachten in groep realiseren via volgende stappen: • het overleg; • 
de planning; • de organisatie; • de uitvoering; • de reflectie; • de evaluatie; • de 
bijsturing.  

• 15 Mondeling argumenteren. 
• 22 *Reflecteren om de maatschappelijke weerbaarheid te verhogen: • bewuste en 

verantwoorde keuzes maken: • bewust en verantwoord consumentengedrag; • 
verantwoorde seksualiteit; • verschillende relatievormen; • zorg voor gezondheid en 
veiligheid van zichzelf en anderen; • verantwoordelijk verkeersgedrag • kritische 
benadering van de media. 

• 25 Culturele verschillen in het dagelijks leven van mensen herkennen en bespreken: • 
vanuit de actualiteit, • in de eigen leefwereld.  

• 30 *Respect opbrengen voor: • het leefmilieu; • het historisch-cultureel erfgoed; • 
verschillen en gelijkenissen in leefwijze, waarden en normen.  

• 33 *Bereidheid en durf tonen om: • te luisteren, te spreken, gesprekken te voeren en 
te schrijven; • het taalgebruik te verzorgen.  
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Leerplandoelstellingen 
 
KATHOLIEK ONDERWIJS: 
 
ASO - HUMANE WETENSCHAPPEN 
Overkoepelend voor CW/GW derde graad: 
 
O17 Een eigen mening over een probleem kritisch kunnen toetsen aan 
onderzoeksresultaten. 
 
Cultuurwetenschappen: 
C5103 Aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen welke rol media vervullen in de 
beeldvorming over de werkelijkheid.  
 

 
C5107 Kritische bedenkingen formuleren bij de invloed en het functioneren van massa 
media in onze samenleving. 
 
C5204 Met voorbeelden aantonen dat opvattingen over mens en maatschappij historisch en 
cultureel bepaald zijn en deze opvattingen met heersende wereldbeelden verbinden. 

 
 

Gedragswetenschappen 
G6207 Aantonen dat breuklijnen in de maatschappij tot conflicten kunnen leiden.  
 
G6109 Breuklijnen in de samenleving herkennen en benoemen. 
 
G6110 De relatie tussen een toenemende globalisering en breuklijnen tussen samenlevingen 
bespreken.  
 
G6111 Bespreken hoe verschillende actoren een rol spelen in de opbouw van de 
samenleving en in het vreedzaam samenleven met verschillen.  
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G6112 Het belang van een wetenschappelijke fundering over het (samen)leven met 
verschillen aantonen.  
 

 
 
 
TSO - SOCIAAL-TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 
Vak: sociale wetenschappen 
Derde graad: 
 
40 onderzoekt hoe thema’s of ontwikkelingen binnen de samenleving en de verschillende 
deelsystemen nieuwe benaderingswijzen met zich meebrengen.   
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Module 1 -  
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Introductie en begeleiding 
 
Wanneer we het willen hebben over bepaalde vooroordelen in verband met de islam, 
wanneer we bepaalde zaken willen nuanceren en een andere kant belichten dan degene die 
in de media meestal naar voor komt, dan is er een zekere theoretische basis nodig. De 
leerlingen moeten een zeker basisidee hebben van wat de islam inhoudt, van wat de 
belangrijke pijlers zijn binnen deze godsdienst. Op deze manier kan er ook kwaliteitsvol en 
kritisch gewerkt worden in de volgende modules. Echter ligt de focus van de workshop niet 
op dit theoretische stuk. Het is zeker niet onze ambitie om hier een variant van een 
godsdienst- of geschiedenisles te brengen. Daarom werd er gewerkt met werkvormen die de 
belangrijkste theoretische aspecten kort en duidelijk naar voor brengen. 
 
Als introductie werken we ten eerste met een stellingenspel. De stellingen brengen we bewust 
aan voor we ingaan op de theorie. Op die manier kan het stellingenspel werken als een soort 
meter: waar staan de leerlingen ten opzichte van de islam voor ze aan de workshop hebben 
deelgenomen? En waar staan ze na de workshop? Is dit veranderd tijdens het doorlopen van 
de verschillende modules? De stellingen worden namelijk opnieuw voorgelegd aan het einde 
van de workshop, opnieuw dienend als ‘meter’ en tegelijk als afsluiter. De stellingen worden 
tijdens de eerste module individueel ingevuld. Op die manier wordt hier de mogelijkheid van 
een volledig klasdebat nog even uitgesteld. Het is namelijk belangrijk dat er eerst een veilige 
klassfeer kan ontstaan. Daarom zou beginnen met een klasdebat over een mogelijks gevoelig 
onderwerp nefast kunnen zijn voor de rest van de workshop.  
 
Wanneer de leerlingen klaar zijn met het individueel invullen van de stellingen, wordt er 
ingegaan op de belangrijkste theorie. Dit gebeurt aan de hand van een quiz en aansluitend 
een kennisclip met bijhorende infographic. Met de quiz kan getest worden hoeveel de 
leerlingen zelf al weten over de islam. De kennisclip dient dan als samenvatting van de 
belangrijkste concepten en principes binnen de islam, alsook als overgang naar de volgende 
module. Zowel de quiz als de combinatie van de kennisclip met de infographic zijn aanpasbaar 
naar de klasgroep. We vinden het belangrijk dat de leerkracht met zijn/haar voorkennis van 
de klas hier ook op kan inspelen. Zo kan er aangepast worden naar niveau, maar ook naar 
bepaalde gevoeligheden van de klas, naar werkvormen of toepassingen die ze meer gewend 
zijn, naar eigen voorkeur van de leerkracht… Op die manier kan er optimaal voor gezorgd 
worden dat zowel de leerkracht als de leerlingen zich goed voelen bij de aanpak en inhoud 
van de workshop, wat opnieuw belangrijk is voor het verdere verloop van de workshop.  
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Opwarmer 
 
Duurtijd: 5 à 10 minuten. 
 
De workshop begint met een stellingenspel waarbij leerlingen kunnen aangeven in welke 
mate ze akkoord gaan met een specifieke stelling over de Islam. De bedoeling van deze 
‘opwarmer’, is om de leerlingen al bewust te laten stilstaan bij hun opvattingen over de islam 
in relatie tot bepaalde thema’s. Het is niet de bedoeling om hier een uitgebreid debat aan te 
koppelen, noch dat leerlingen elkaar proberen overtuigen van hun eigen standpunt. Daarom 
is het belangrijk om hier even stil te staan bij de concrete aanpak van het stellingenspel: 
 
Eerst en vooral is het belangrijk dat je als leerkracht die stellingen in het spel invoegt die ook 
aan bod zullen komen in de jigsaw. Wanneer je bijvoorbeeld kiest voor de thema’s ‘Comedy’, 
‘Politiek’ en ‘Mode’, dan laat je de stellingen onder de noemer ‘Film’ weg. De reden hiervoor 
is dat de stellingen de opvattingen van de leerlingen naar boven willen brengen, hen ervan 
bewust willen maken. In de jigsaw-opdracht wordt dan impliciet gewerkt op deze opvattingen. 
De informatie die de leerlingen krijgen over de verschillende thema’s in de jigsaw-opdracht, 
willen deze opvattingen in vraag stellen. Mogelijks worden leerlingen dan bevestigd in wat ze 
reeds dachten, of moeten ze vaststellen dat ze zaken misschien anders gaan bekijken.  
 
Daarom is het volgens ons aangewezen om de stellingen individueel te laten invullen. Op die 
manier wordt het meer een persoonlijke meter van opvattingen (en eventueel vooroordelen), 
dan een klassikaal debat. De concrete manier waarop dit kan gebeuren, is door een 
dubbelzijdig invulblad te gebruiken. Aan beide zijden worden dan dezelfde stellingen geprint. 
Het is de bedoeling dat leerlingen hierbij in stilte en voor zichzelf telkens opschrijven of 
aanduiden of ze akkoord of niet akkoord zijn met de stelling. Aan het begin van de workshop 
gebruiken ze enkel de eerste zijde van het blad hiervoor. De andere zijde wordt dan gebruikt 
aan het einde van de workshop; dan kunnen de leerlingen vergelijken wat ze eerst hebben 
ingevuld, en hoe hun opvattingen mogelijks gewijzigd zijn. Op het einde van de workshop 
wordt de werkvorm dus herhaald, maar op iets andere wijze uitgevoerd. Eerst vullen de 
leerlingen opnieuw de stellingen in, op dezelfde manier zoals in het begin van de workshop. 
Dit gebeurt dus opnieuw individueel. Wanneer ze hiermee klaar zijn, is het de bedoeling dat 
de leerkracht een afsluitend debat opstart aan de hand van de stellingen. De bedoeling is dat 
hierbij de vergelijking gemaakt wordt tussen wat de leerlingen in het begin van de workshop 
hebben ingevuld, en hetgeen ze uiteindelijk hebben aangeduid. Richtvragen hierbij zijn; 

• Bij welke stelling(en) hebben jullie je mening aangepast? 
• Welke aspecten uit de workshop hebben ervoor gezorgd dat je mening veranderde? 
• Zijn er leerlingen waarbij de stellingen dezelfde zijn gebleven? 
• Welke elementen uit de workshop hebben er mogelijks voor gezorgd dat je mening 

nog meer bevestigd werd? 
• Wat neem je mee uit de workshop? Wat is je belangrijkste conclusie? 
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Bij deze afsluiter kan er wel ruimte gelaten worden voor debat. Belangrijk hiervoor is dat de 
leerlingen elkaars mening respecteren, en luisteren naar de argumenten van anderen. Hierbij 
kan je enkele basisregels aanbrengen: 

• Focus op het aanbrengen van je mening, niet op het halen van je gelijk.  
• We beledigen elkaar niet: spreek vanuit de ik-vorm. 
• Luister aandachtig naar de andere leerlingen, steek je hand op en wacht op je beurt 

om zelf te spreken. 

De rol van de leerkracht als moderator is hier belangrijk. Probeer het debat niet in een 
polariserende discussie te laten vervallen door actief terug te koppelen naar de workshop. Uit 
de workshop kunnen voorbeelden aangehaald worden die nuance aanbrengen. Laat hierbij 
ruimte voor de mening van de leerling. Wanneer een leerling bijvoorbeeld aangeeft dat hij/zij 
denkt dat de voorbeelden in de workshop uitzonderingen zijn op de regel, kan je als leerkracht 
terugkoppelen naar de krantenanalyse: "Zou het misschien ook kunnen dat de voorbeelden 
van negatieve berichten die we zagen in de krantenanalyse de uitzonderingen op de regel 
zijn?".  
 
Deze werkvorm geldt dus ook als afsluiter van de workshop. Op die manier is er een klassikale 
"conclusie" van wat de leerlingen meegenomen hebben uit de workshop.  
 
 
Comedy 

- Humor is iets typisch voor westerse beschavingen 
- In comedy moet je met alles kunnen lachen. Ook met geloof. Daarom zijn er geen 

moslim comedians. 
 
Film 

- Je kan niet merken aan een film of die gemaakt is door een moslim of een christen. 
- Films gemaakt door moslims hebben vooral als doel om de islam als godsdienst te 

promoten. 
 
Mode 

- De mode industrie is iets typisch voor het westen 
- In de moslimlanden zijn mensen niet bezig met mode. Ze kleden zich traditioneel. 

 
Politiek 

- In onze Westerse landen is het beter dat er geen islamitische politici zijn omdat deze 
tradities niet passen in onze samenleving. 

- De politiek is de moslimlanden is anti-westers. Zij zijn minder verdraagzaam dan onze 
samenlevingen. 
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Suggesties 
 
Indien je graag ook zelf andere thema’s uitwerkt voor deze workshop, geven we je hieronder 
alvast enkele suggesties. 
 
Sport 

- Zorgen de kledingvoorschriften in de koran ervoor dat sporten voor vrouwen niet 
mogelijk is? 

- Hebben moslims geen kans om topsporter te worden? Kijk maar naar de rammadan, 
in die periode kan je toch onmogelijk fit zijn? 

 
Muziek 

- Is de Islam compatibel met de Westerse popmuziek en alles wat bij deze sector 
hoort: wereldtournee’s, sexy fotoshoots en videoclips? 

 
Architectuur en beeldkunst 

- Wat is de plaats van de islamitische architectuur in onze Westerse samenleving? Zijn 
er veel oosterse architecten, beeldhouwers? Waar vinden we hun werk? 
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Kennisquiz 
 
Duurtijd: 5 à 10 minuten. 
 
Met deze inleidende quiz over de islam wordt gepeild naar de algemene voorkennis van de 
leerlingen. Op die manier wordt hun kennis over deze godsdienst opgefrist en/of aangevuld. 
Hierdoor zorgen we ervoor dat ze over voldoende feitelijke kennis beschikken om de rest van 
de workshop goed te kunnen meevolgen. Tegelijkertijd wordt zo op impliciete wijze al 
ingegaan op bepaalde vooroordelen. Deze worden hier echter nog niet benoemd, maar 
kunnen wel al blijken uit bepaalde antwoorden van leerlingen. Een voorbeeld hiervan kan zijn 
dat de leerlingen denken dat een ‘fatwa’ een doodvonnis betekent, hetgeen voortkomt uit de 
negatieve berichtgeving hieromtrent in het Westen. 
 
Het is bij de quiz niet de bedoeling om telkens lang stil te staan bij de vragen en antwoorden. 
De focus van de workshop ligt niet op feitenkennis, en daarom kan er relatief snel over deze 
quiz gegaan worden. Na de quiz volgt de kennisclip, die in heldere taal enkele aspecten die in 
de quiz aan bod komen uitlicht. De afstemming van de kennisquiz en de kennisclip kan op 
twee manieren gebeuren. Hierin laten we de keuze tussen volgende mogelijkheden over aan 
de leerkracht: 
 

• Ofwel kies je ervoor om de vragen te zien als een voorbereiding op de info die in de 
kennisclip gegeven wordt. Dan kies je uit vragen 1 - 8. De info uit deze vragen wordt 
expliciet behandeld in de kennisclip. Op die manier kies je voor een meer beperkte 
hoeveelheid informatie, die herhaald wordt en dus beter blijft hangen bij de leerlingen. 

 
• Anderzijds kan je er ook voor kiezen om de quiz en de clip te zien als complementair. 

Dan kan je kiezen uit vragen 9-19. Deze vragen komen niet expliciet aan bod in de 
kennisclip. Op die manier breng je uitgebreid informatie aan over verschillende 
thema’s. Dit kan mogelijks moeilijker zijn voor de leerlingen, omdat er ook meer 
informatie wordt aangebracht. 

 
Ook de quizvragen zelf werden modulair opgesteld: aan de hand van het niveau dat je 
verwacht van je klasgroep, kan je zelf een quiz samenstellen die aangepast is naar dit niveau. 
Om dit te doen, kies je minimaal 5 en maximaal 10 vragen uit de onderstaande lijst. Er zijn 
twee niveaus aangegeven: het standaard niveau en het plus-niveau. Dit laatste werd telkens 
aangeduid met een (+) bij de vraag zelf. Deze plus-vragen zijn iets moeilijkere vragen. 
 
Er zijn verschillende manieren waarop je de quiz kan aanbrengen in de klas. Na de vragen 
worden concrete voorbeelden hiervan gegeven. Hierbij vind je ook één model-quiz. Dit is een 
standaard quiz van gemiddeld niveau, waarbij een combinatie gemaakt werd van vragen die 
behandeld worden in de kennisclip en vragen die ingaan op extra informatie. 
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Vragen die in de kennisclip behandeld worden: 
 
1 - De benaming die de moslims gebruiken voor God is: 
A - Jahweh 
B - Allah 
C - Boeddha 
 
2 - Wat is de naam van het heilig boek van de islam? 
A - de Koran 
B - de Thora 
C - moslims hebben geen heilig boek 
 
3 - De islam komt als godsdienst bijna niet voor in Afrika - Waar of niet waar? 
Niet waar - in Noord Afrika is de islam sterk verspreid (denk aan Marokka, Algerije, Egypte…) 
 
4 - Men verwacht dat er tegen 2050 evenveel moslims als christenen zullen zijn - Waar of 
niet waar? 
Waar. 
 
5 - Rangschik de 5 grote wereldgodsdiensten in de juiste volgorde. Op nummer 1 staat de 
godsdienst met het grootste aantal gelovigen. Op nummer 5 de godsdienst met het minst 
aantal gelovigen. (+) 
1 - Christendom 
2 - Islam 
3 - Hindoeïsme 
4 - Boeddhisme 
5 – Jodendom 
 
6 - Islam betekent letterlijk (+): 
A - geloof in 1 god 
B - god is almachtig 
C - Overgave aan Allah 
 
7 - Moslims moeten één keer in hun leven een bedevaart verrichten, voor zover ze daar de 
middelen voor hebben. Naar waar gaan ze dan op bedevaart (+)? 
A - Jeruzalem 
B - Rome 
C - Mekka 
D – Medina 
 
8 - Er zijn verschillende stromingen binnen de islam. Welke van de volgende is hier NIET 
één van? (+) 
A - De Soefisten 
B - De Sjiieten 
C - De Zionisten  
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Vragen die extra thema’s behandelen: 
 
9 - De christenen hebben een kerk als ‘huis van God’ waar ze samenkomen voor religieuze 
zaken. Waar komen moslims samen? 
A - in een synagoge 
B - in een tempel 
C - in een moskee 
 
10 - Welk soort vlees mogen moslims niet eten, omdat ze het als onrein zien? 
A - Varkensvlees 
B - Kip 
C - Hertenvlees 
 
11 - Binnen de islam is het verboden om verdovende middelen zoals drugs te gebruiken - 
Waar of niet waar? 
Waar - Men zegt dat Allah de natuurlijke middelen die hiervoor gebruikt worden enkel 
geschapen heeft om te gebruiken als medicijn. 
 
12 - één van de redenen waarom moslims vasten tijdens de ramadan, is omdat ze dan 
meer empathie zouden hebben voor de armen. Op die manier zijn ze meer geneigd om aan 
liefdadigheid te doen. Waar of niet waar? 
Waar - men gelooft dat op deze manier de armen en rijken dichter bij elkaar gebracht 
worden, omdat zo beide weten wat het is om weinig te eten en honger te hebben. 
 
13 - Voor moslims is het toegestaan om met meerdere vrouwen te trouwen - Waar of niet 
waar? 
Waar - een man mag volgens de islam met maximum vier vrouwen trouwen, onder de 
voorwaarde dat hij hen gelijk en rechtvaardig behandelt en in hun onderhoud kan voorzien. 
 
14 - De Islam vertoont vrij veel gelijkenissen met het christendom. Jezus komt zelfs voor in 
de Koran. Hij is niet dé profeet, dat is Mohammed, maar hij wordt wel gezien als een 
belangrijke profeet. Waar of niet waar? (+) 
Waar 
 
15 - Binnen de islam spreken we ook over een ‘imam’. Wat is de rol van een ‘imam’? (+) 
A - We noemen een moslim die getrouwd is een ‘imam’ 
B - We noemen iemand die zich bekeert tot de islam een ‘imam’ 
C - We noemen een geestelijk leider binnen de islam een ‘imam’ 
 
16 - Er zijn ongeveer hoeveel populair moslim hoofddeksels voor vrouwen en mannen in 
wereldwijd gebruik? (+) 
A - 3, 1 
B - 9, 4 
C - 15, 6   
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17. De eerste moslim was een vrouw. Waar of niet waar? (+) 
A - Waar. Het was Fatima, dochter en woordvoerster van de profeet. 
B - Waar. Het was Aisha, schrijfster van 2000 hadiths.   
C - Waar. Het was Khadija, eerste vrouw van de profeet. 
D - Niet waar. Het was 'Ali, de man van Fatima.  
 
18. Rente en speculatie zijn allebei verboden in het Islamitische bankieren. Waar of niet? 
(+) 
Waar. 
 
19 - Wat is een ‘fatwa’? (+) 
A - Een doodsoordeel ten opzichte van iemand die kritiek uit op de islam 
B - Een godsdienstig advies van een geleerde 
C - Een soort zoet Turks dessert 
 

Concrete uitwerking in de klas: 
 
Er zijn verschillende praktische mogelijkheden voor het effectief aanbrengen van de quiz in de 
klas. De keuze hangt af van persoonlijke voorkeuren van de leerkracht, voorzieningen in het 
klaslokaal...: 
 
Schriftelijk: de quiz kan worden uitgeprint. De leerlingen duiden telkens het juiste antwoord 
aan. De leerkracht kan de antwoorden reeds klaarzetten op de achterkant van een bord, of ze 
aan het bord brengen wanneer ze klassikaal overlopen worden.  
 
Aan de hand van een powerpoint: De vragen kunnen in een powerpointpresentatie verwerkt 
worden, waar telkens per slide een vraag behandeld wordt. Op die manier hoef je niets te 
printen, en kan je de presentatie eventueel bijhouden voor volgende jaren.  
 
De vragen kunnen worden verwerkt in een Kahoot-quiz. Volgens ons is dit de gemakkelijkste 
manier om de quiz aan te brengen in de klas. Veel leerlingen kennen dit principe reeds, 
aangezien dit meer en meer gebruikt wordt in klascontext. Voor de leerkracht is het gebruik 
van deze tool gratis. Kahoot zorgt ook voor extra motivatie voor de leerlingen: er worden 
punten geteld per juist en snel antwoord. Op die manier wordt de quiz tegelijk een soort 
‘wedstrijdje’, met winnaars op het eind. Een voorwaarde hierbij is wel dat het in de school is 
toegelaten dat leerlingen hun smartphone gebruiken in de klas, aangezien ze hun antwoorden 
via hun smartphone moeten doorgeven. Hieronder zie je enkele afbeeldingen die tonen hoe 
de quiz in Kahoot er uit kan zien. Links zie je telkens wat de leerlingen te zien krijgen op hun 
smartphone, rechts zie je wat er dan op groot scherm geprojecteerd wordt. 
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Als laatste willen we ook de optie meegeven om de quiz te verwerken in een Bookwidgets-
oefening. Bookwidgets is gratis voor leerlingen, maar niet voor leerkrachten. Indien je school 
hier een abonnement op heeft, kan je dit terugvinden in smartschool bij de module 
‘oefeningen’ onder het vak van je keuze. Daar kan je dan een nieuwe bookwidgets-oefening 
maken, zonder dat je de website van smartschool verlaat. Je kan deze oefening dan 
openzetten voor de leerlingen op het moment dat jij wilt, op die manier kan je de quiz ook 
thuis laten maken als voorbereiding op de workshop. Deze bookwidgets kan je dan ook 
behouden voor volgende jaren. De resultaten krijg je meteen binnen via mail wanneer 
leerlingen de oefening gemaakt hebben. Opnieuw kan je hieronder een idee krijgen van hoe 
de quiz eruit ziet wanneer deze in bookwidgets verwerkt wordt. 
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MODEL-QUIZ: 
 
1 - De benaming die de moslims gebruiken voor God is: 
A - Jahweh 
B - Allah 
C - Boeddha 
 
2 - De islam komt als godsdienst bijna niet voor in Afrika - Waar of niet waar? 
Niet waar - in Noord Afrika is de islam sterk verspreid (denk aan Marokko, Algerije, Egypte…) 
 
3 - Moslims moeten één keer in hun leven een bedevaart verrichten, voor zover ze daar de 
middelen voor hebben. Naar waar gaan ze dan op bedevaart (+)? 
A - Jeruzalem 
B - Rome 
C - Mekka 
D - Medina 
 
4 - De christenen hebben een kerk als ‘huis van God’ waar ze samenkomen voor religieuze 
zaken. Waar komen moslims samen? 
A - in een synagoge 
B - in een tempel 
C - in een moskee 
 
5 - Binnen de islam spreken we ook over een ‘imam’. Wat is de rol van een ‘imam’? (+) 
A - We noemen een moslim die getrouwd is een ‘imam’ 
B - We noemen iemand die zich bekeert tot de islam een ‘imam’ 
C - We noemen een geestelijk leider binnen de islam een ‘imam’ 
 
6 - Wat is een ‘fatwa’? (+) 
A - Een doodsoordeel ten opzichte van iemand die kritiek uit op de islam 
B - Een godsdienstig advies van een geleerde 
C - Een soort zoet Turks dessert 
 
7 - Men verwacht dat er tegen 2050 evenveel moslims als christenen zullen zijn – 
Waar/niet waar? 
Waar. 
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Videofragment met infographic 
 
Duurtijd: 5 à 10 minuten. 
 
Na de quiz, die dient om te peilen hoe ver de leerlingen staan op vlak van parate kennis over 
de islam, wordt dit luik afgerond aan de hand van een samenvattend videofragment. In deze 
kennisclip worden de belangrijkste aspecten van de islam als godsdienst samengevat en 
herhaald. Zoals aangegeven bij de quiz, kan dit filmpje enerzijds gezien worden als 
complementair aan de vragen bij de quiz. Op die manier betekent het filmpje een aanvulling 
op de info die de leerlingen haalden uit de quizvragen. Aan de andere kant kon de quiz ook zo 
samengesteld worden dat de kennisclip een samenvatting vormt van de antwoorden op de 
gestelde vragen. De kennisclip kan je bekijken via onderstaande url. 
 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuEF76Wac9zFOPGeSkVTbxu1Ir_FOF9zo 
 
Afhankelijk van je eerdere keuze, komt er dus in de kennisclip mogelijks nog nieuwe informatie 
aan bod, of betekent het filmpje een samenvatting van de te kennen informatie. Om beide 
mogelijkheden te ondersteunen, werd er voorzien in een infographic. Op de infographic wordt 
de belangrijkste informatie uit de kennisclip op een visuele manier weergegeven. Op die 
manier hebben de leerlingen een neergeschreven versie van de info die in het filmpje aan bod 
komt, en worden verschillende leermethodes aangesproken. De combinatie van de kennisclip 
en de infographic kan opnieuw op verschillende manieren worden aangepakt. 
 
 

 
 
 
Afhankelijk van hoe je de quiz hebt aangepakt, kan je dus kiezen voor bepaalde 
moeilijkheidsgraden: 
 

- Wanneer de quizvragen overeenstemmen met de info in de kennisclip, kan je kiezen 
voor moeilijkheidsgraad 1 of 3. Wanneer je kiest voor de ingevulde versie van de 
infographic, dient deze als een samenvatting van de informatie uit de quiz en de 
kennisclip (=niveau 1). Op deze manier beschikken de leerlingen over een document 
waaruit ze kunnen studeren (indien nodig). In dit geval geef je de infographic aan de 
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leerlingen nadat ze de kennisclip hebben bekeken. Op die manier zorg je ervoor dat ze 
tijdens het kijken niet afgeleid worden door de infographic. 
 

- Je kan echter ook kiezen voor de invulversie (=niveau 3). Hierbij kan je de infographic 
aan de leerlingen geven voor het bekijken van de kennisclip. Op die manier zorg je 
ervoor dat ze gericht kijken: dan moeten ze letten op de info die tekort is voor het 
vervolledigen van de infographic. 
 

- Wanneer je ervoor gekozen hebt om de quizvragen complementair op te stellen aan 
de kennisclip (dus aanvullen in plaats van gelijk), dan kan je kiezen voor 
moeilijkheidsgraad 2 of 4. Als je kiest voor de ingevulde versie van de infographic, geldt 
de infographic opnieuw als een samenvatting (=niveau 2). Dit keer is de samenvatting 
echter enkel van toepassing voor de info uit de kennisclip, aangezien voor de quiz 
andere vragen gekozen werden. 
 

- Het moeilijkste niveau (=niveau 4) bestaat uit een combinatie van een complementaire 
quiz en kennisclip. De informatie in de kennisclip is dus nieuw voor de leerlingen. Met 
een invuloefening kan je testen of ze deze nieuwe kennis hebben opgepikt uit het 
filmpje. Dit is echter ook het moeilijkst, omdat ze nog maar weinig herhaling hebben 
gehad.  

 
 
Opmerking 1: Indien je gekozen hebt voor een combinatie van vragen die aansluiten op de 
kennisclip en extra vragen, dan baseer je je voor bovenstaande keuze best op het niveau van 
je klas. Zijn ze gewend om informatie uit filmpjes te halen en te onthouden? Kunnen ze dit zelf 
gemakkelijk reproduceren? Wil je dat ze deze kennis later kunnen toepassen op een toets of 
examen? Voor ASO adviseren wij om de invulversie van de infographic te gebruiken. Voor BSO 
is mogelijks de ingevulde versie meer gepast. Bij TSO zijn beide een mogelijkheid, afhankelijk 
van de richting en klasgroep. 
 
Opmerking 2: Houd er rekening mee dat, wanneer je kiest voor de invulversie, je meer tijd 
kwijt zal zijn aan deze werkvorm. Je moet de infographic immers nog (kort) klassikaal 
verbeteren. Hiervoor rekenen we ongeveer 5 minuten extra, bovenop de tijd die nodig is om 
de kennisclip te bekijken. 
 
Het einde van de kennisclip maakt reeds de brug naar de volgende werkvorm, door te wijzen 
op het belang van nuance wanneer we kijken naar de islam in een Westerse context. Deze 
opmerking kan je als leerkracht dus aangrijpen om over te gaan naar het volgende luik in deze 
workshop. 
 
Suggestie voor overgang: “Het filmpje wijst er dus op dat het belangrijk is dat we genuanceerd 
kijken naar de islam. Jullie vragen je nu misschien af hoe je dat precies moet doen. Dit wordt 
duidelijk in de volgende oefening, waarbij we in groepjes eens wat dieper ingaan op bepaalde 
thema’s binnen de islam.” 
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Introductie en begeleiding 
 
Duurtijd per thema: 10 minuten video + 20 à 40 minuten jigsaw 

In deze workshop kiezen we bewust voor de didactische werkvorm jigsaw. We zijn ervan 
overtuigd dat de diversiteit aan pedagogische elementen in deze werkvorm zeer goed 
aansluiten bij de doelstellingen van onze workshop.  

In de jigsaw opdracht wordt de klasgroep in verschillende groepen opgesplitst. Afhankelijk van 
het aantal thema’s dat je kiest, zullen ook het aantal groepen bepaald worden. Elke groep gaat 
aan de slag met het leermateriaal dat voorzien is per thema. Hiervoor adviseren wij 30 
minuten. Afhankelijk van de samenstelling van de klasgroep of de voorkennis kan deze 
tijdsinschatting aangepast worden. 

In dit geval gaat het om een videofragment dat de leerlingen via een online YouTube kanaal 
kunnen bekijken. Bij elke video horen bijhorende vragen, die je als leerkracht uit deze bundel 
kan halen en afprinten voor de leerlingen. Deze vragen zijn zowel detailvragen als algemene 
vragen. Deze vragen worden per groepje behandeld en ingevuld. Op het einde van elke 
vragenbundel staat ook een samenvattende tekst en de vraag ‘Wat neem je hieruit mee?’. 
Deze twee vragen zullen de basis zijn voor de volgende fase in de jigsaw. 

Eenmaal de eerste dertig minuten verstreken zijn en de leerlingen alles beantwoord hebben, 
vormen ze nieuwe groepjes. De samenstelling is van die aard dat elk thema vertegenwoordigd 
is. De leerlingen krijgen dan 15 minuten de tijd aan elkaar te vertellen wat ze geleerd hebben. 
Hiervoor gebruiken ze de samenvattende tekst en afsluitende vraag die ze op het einde van 
de vorige fase behandeld hebben. Ze delen hun expertise en hopelijk steken ze ook iets van 
elkaar op.  

Om alles praktisch vlot te laten verlopen, kan je er als leerkracht ook voor kiezen om per 
groepje iemand aan te duiden die de tijd in het oog houdt, iemand die coördineert,... Uiteraard 
superviseer je als leerkracht doorheen het hele proces. 

De hogere orde-leeractiviteiten die inherent verbonden zijn aan deze werkvorm zoals 
evalueren en analyseren dragen bij tot het ontwikkelen van een kritische houding bij de 
leerlingen. Dit is iets waar we doorheen de volledige workshop de nadruk op willen leggen. 
De leerlingen krijgen niet alleen de kans om op een gemotiveerde manier actief aan de slag te 
gaan met de leerinhouden, maar ze gaan ook zelf inhoud aanleren aan anderen. Een 
uitdagende en authentieke leeromgeving is cruciaal voor een effectieve leeractiviteit. Dat 
leerlingen onder elkaar, mits begeleiding en coördinatie van de leerkracht, dit rond een 
complex onderwerp zoals de islam kunnen doen, is een boeiende uitdaging met potentieel 
mooie resultaten: sociale vaardigheden, samenwerken, kritisch nadenken, ... 

De filmpjes kan je bekijken via onderstaande url. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuEF76Wac9zFOPGeSkVTbxu1Ir_FOF9zo 
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Thema 1 - Comedy 
 
Introductie 
 
In dit thema ligt de focus op ‘Comedy’, een activiteit die weinigen onder ons in verband 
zouden brengen met de islam. In onze Westerse samenleving staat comedy gelijk aan vrijheid 
van meningsuiting, satire, sarcasme en de zoektocht naar grenzen. Grenzen van onze 
maatschappij, opvattingen, ideeën, bevolkingsgroepen, enz. En dat allemaal in functie van de 
lach. Soms is comedy pure ontspanning, soms is comedy pure maatschappijkritiek. Maar laat 
ons duidelijk zijn, deze omschrijving van comedy past bij ‘onze’ samenleving, onze gewoontes 
en onze waarden en normen. 
 
Daarom kan je je ook de vraag stellen: is er ruimte voor comedy in andere culturen? En als 
daar ook ruimte voor is, hoe kunnen we die comedy dan definiëren? Is het dezelfde comedy 
die werkt bij ‘ons’? Of zijn er verschillen? In deze workshop ligt de focus op ‘islam’. En laat het 
antwoord duidelijk zijn: er wordt heel wat afgelachen bij de moslims... 
 
Centraal in dit thema staat Ahmed Ahmed, een Egyptisch acteur en comedian. Samen met zijn 
gezin verhuisde hij naar de Verenigde Staten toen hij één maand oud was. Op zijn 19e 
verhuisde hij naar Hollywood om aan zijn carrière te werken als acteur. Echt bekend werd hij 
niet door zijn acteerwerk. In de nasleep van 9/11 trok Ahmed Ahmed rond in de Verenigde 
Staten met zijn comedyshow "One Arab, One Jew, One Stage". De leerlingen maken kennis 
met het leven en werk van Ahmed Ahmed. Een leven dat op zich weinig verschilt van dat van 
de doordeweekse Amerikaan. De leerlingen ontdekken dat ook moslims kunnen lachen met 
God, zichzelf, extremisten, joden, enzovoort. Ook daarin lijkt Ahmed Ahmed niet echt te 
verschillen van elke andere comedian. Ahmed Ahmed is een intrigerende persoon, succesvol 
artiest én moslim.  
 
Kortom, we brengen een positief verhaal. Dit thema is net zoals de andere thema’s opgedeeld 
volgens een vaste structuur. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de eerste fase van deze 
jigsaw op een gelijkaardige manier in hun individuele groepjes kunnen werken.  
 

• 1 - Content behandelen en verwerken: bekijken videofragment 
• 2 - Detailvragen over de content 
• 3 - Meer algemene vragen over de content/thema 
• 4 - Samenvattende invuloefening 
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Materiaal 
 
Aangeboden materiaal: 
 
Dit thema werkt rond een videomontage van verschillende fragmenten over ‘Ahmed 
Ahmed’. De vragen in deze workshop zijn gebaseerd op deze videomontage.  
 
Ahmed Ahmed. (2015, 3 December). Ahmed Ahmed - Let Freedom Laugh! The Bill of Rights 
Comedy Concert. [Video] Geraadpleegd via 
https://www.youtube.com/watch?v=0khcISM2FyM 
 

Vox. (2016, 2 November). An American-Muslim comedian on being typecast as a terrorist. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=QeBuWVkUL4A 
 

Alternatieven en suggesties: 
 
Slate. (2017, 16 augustus). Muslims Can’t Take a Joke About Islam? Don’t Tell That to These 
Muslim Comedians. [Video]. Geraadpleegd via 
https://www.youtube.com/watch?v=NsyeZUjHJ9w 
 

Maes, E. (2019, 28 december). Stand-upcomedian Serine Ayari (28): ‘Platte moslimmopjes 
maken voor een zaal met 90 procent N-VA’ers en Vlaams Belangers, nee merci’. 
Geraadpleegd via https://www.demorgen.be/nieuws/stand-up-comedian-serine-ayari-28-
platte-moslim-mopjes-maken-voor-een-zaal-met-90-procent-n-va-ers-en-vlaams-belangers-
nee-merci~b13fa503/ 
 
Imran, Y. (2014, 28 januari). Where are you really from? - Stand Up Comedy Imran Yusuf 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=rsqXMWTS8g4 
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Inhoud 
 
Het portret 
 
Het videofragment begint met Ahmed Ahmed die vertelt welke filmrollen hij allemaal heeft 
gespeeld: een terrorist in Executive Decision, een terrorist in Rosanne en een slechterik in 
Steel Sharks. Alleen maar negatieve personages dus. Hij vertelt dat deze personages ook altijd 
‘in de naam van Allah’ slechte dingen deden. Nooit speelde hij een vriendelijke Arabier of 
dokter op de spoeddienst. Terwijl, zoals hij zelf zegt, op en top Amerikaans is. 
 
Op een bepaald moment besliste Ahmed Ahmed dat hij dergelijke rollen niet langer wilde 
spelen. Hij belde zijn boekingsagent op, gaf hem de opdracht om niet langer in te gaan op 
opdrachten die de moslims in een negatief daglicht stellen. Maar deze beslissing zorgde er 
ook voor dat hij geen acteeropdrachten meer kreeg. Ahmed Ahmed begon te werken in een 
restaurant als ober. Hij besefte al snel dat de kwaliteit van het restaurant niet zo hoog was en 
dat hij dus iets extra moest doen om fooi te krijgen. Hij begon grapjes te maken. Op die manier 
besefte hij dat hij comedian wou en kon worden. Hij werkte samen met enkele andere 
comedians van Arabische origine en begon rond te toeren met zijn show. Hij had niet alleen 
succes in het midden-Oosten, maar ook in de Verenigde Staten groeide zijn populariteit. 
Ahmed Ahmed was de eerste moslim met een comedyshow op de zender Comedy Central. 
 
Hij gebruikt het podium om op een positieve manier te kunnen praten over het moslim-zijn. 
Zonder dat hij ‘bedreigend’ overkomt op zijn publiek. En met succes. Ahmed Ahmed geeft het 
voorbeeld van een vrouw die na de show naar hem toekwam en vroeg of hij wel degelijk een 
moslim was. Hij droeg per slot van rekening toch een mooi pak en hij was goed gezind… aldus 
de vrouw in kwestie. Met dit voorbeeld maakt Ahmed Ahmed duidelijk dat er nog heel wat 
vooroordelen overeind blijven als het gaat om moslims. Iets wat ook in het stukje 
comedyshow aan bod komt. 
 
De comedyshow 
 
Ahmed Ahmed begint de show met een korte introductie. Hij heeft het meteen over zijn roots 
en flirt met de vooroordelen over het ‘moslimextremisme’. Maar hij heeft het ook over zijn 
Egyptische roots. Hij kadert hun plaats in de geschiedenis en houdt hiermee het Amerikaanse 
publiek ook een spiegel voor. Ook de joden blijven niet gespaard in dit stukje comedy. Vrij snel 
gaat het over het moslim-zijn. Iets wat hij meteen koppelt aan de vooroordelen in de 
Amerikaanse media/maatschappij. Door te overdrijven heeft hij het publiek meteen mee. Na 
een aarzelende start lacht het publiek ronduit. 
 
Ahmed Ahmed lacht verder met het extremisme binnen de islam. Dit door telkens opnieuw te 
verbinden met Westerse gewoontes zoals vb. social media en technologische vooruitgang. Hij 
gebruikt ook zijn traditionele opvoeding en eigen gezinssituatie om enkele islamitische 
gewoontes aan de kaak te stellen. 
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Detailvragen voor de leerlingen 
 
1 - Ahmed Ahmed was acteur in het begin van zijn carrière. Maar waarom is hij plots 
gestopt met acteren? 
 
Omdat hij niet wou meedoen aan de stereotype beeldvorming van moslims. Hij wilde niet 
langer negatieve rollen spelen. vb. de terrorist, de slechterik, ... 
 
2 - Wat kan Ahmed Ahmed wel bereiken met comedy, wat hij niet kon met het acteren? 
 
Ahmed Ahmed wil met comedy een positieve beeldvorming over het moslim-zijn verspreiden. 
Hij wil op een eerlijke en vrije manier kunnen spreken over zijn geloof, zonder dat hij hierbij 
bedreigend wil overkomen. 
  
3 - Waarom denkt de vrouwelijke fan dat hij niet een ‘echte’ moslim is? 
 
Omdat hij niet voldoet aan de stereotypering van een moslim: hij draagt een mooi pak en 
glimlacht. En dat is net niet datgene wat vooral in de media wordt getoond als het gaat over 
moslims.   
 
4 - Ahmed Ahmed lacht met verschillende ‘bevolkingsgroepen’, welke? 
 
Hij lacht niet alleen met zichzelf, maar ook met moslims, joden, amerikanen, 
moslimextremisten, zwarten en zelfs zijn eigen familie. 
 
5 - Ahmed Ahmed is fier op zijn afkomst. Met welke uitvindingen pakt hij uit in zijn show? 
 
De Egyptenaren waren de eerste echte beschaving in onze geschiedenis, de piramiden, de 
uitvinding van de mechanische klok en de uitvinding van chemie. 
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Optionele detailvragen voor de leerlingen 
 
6 - Ahmed lacht niet alleen met z’n eigen afkomst, maar ook met die van het ‘witte’ 
amerikaanse publiek. Welke elementen in zijn show zijn een duidelijke verwijzing naar de 
Amerikaanse cultuur? 
 
Hij lacht met het Amerikaanse geloof in aliens, de werkwijze van Foxx News en de klassieke 
‘scared white women’. Maar hij gebruikt ook de ‘iphone 6 plus’ als teken dat hij ook deel 
uitmaakt van de Amerikaanse samenleving (en niet de detonator dus). Hij lacht met de 
terroristen door mediataal te gebruiken zoals hashtags en afkortingen zoals LOL e.d. die 
inherent verbonden zijn aan het hi-tech-Amerika. 
 
7 - Op welke verschillende manieren lacht Ahmed Ahmed met het moslim extremisme van 
IS? 
 
Hij gebruikt een primitief accent en vertaalt de boodschap van de moslimextremisten door 
een vertaalslag te maken die ‘social media proof’ is. Hij refereert naar hun ‘grot’-taal en stelt 
de beeldvorming van moslims op Foxx aan de kaak. 

8 - Welke rollen hebben moslims in het echte leven van de VS die in de cinema bijna nooit 
aan bod komen, volgens Ahmed Ahmed? 

Een vriendelijke Arabische vriend, de dokter op de spoeddienst en de gewone 'all-American' 
persoon zoals Ahmed Ahmed zelf. 

9 - Ahmed maakt grapjes over de vergelijkingen tussen Joden en Moslims. Welke? + 
Waarom? 

Hij refereert naar het al dan niet eten van varkensvlees, het vieren van Kerstmis en het 
roepen aan de telefoon. Hiermee brengt hij een zekere relativiteit ten opzichte van religies in 
zijn show. Waarom kan je wel lachen met joden en niet met moslims? Of net omgekeerd?  

10 - Welke bekende stereotypen van typische Amerikaanse ouders gebruikt Ahmed? En 
waarom? 

Ahmed Ahmed heeft het over zijn overbezorgde moeder, over zijn luie, rokende vader die 
misschien wel liever met rust wil gelaten worden. Zijn ouders hebben rare ideeën over 
homoseksualiteit en een ouderwetse manier van denken. Hij doet dit om te tonen dat, 
moslim of niet, ouders altijd grappig kunnen zijn. Hij maakt gebruik van liefdevolle 
stereotypen om in te gaan tegen meer gevaarlijke stereotypen. 
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Algemene vragen voor de leerlingen 
 
1 - Welk gedrag vanuit Hollywood ligt aan de basis van Ahmed’s beslissing om te stoppen 
met acteren? En wat is de link met de reactie van de vrouwelijke fan? 
 
Ahmed Ahmed heeft kritiek op de kortzichtige en gekleurde visie op de maatschappij die aan 
bod komt in de media. Met als gevolg een stereotype beeldvorming over moslims bij de 
bevolking. 
 
2 - Hoe reageert het publiek als Ahmed Ahmed vertelt dat hij van het Midden-Oosten 
komt en dat hij moslim is? 
 
Het publiek reageert eerder afwachtend. Het ijs breekt pas echt als hij connectie maakt met 
raakpunten van de amerikanen. Zo toont hij aan dat ook hij kan lachen met andere 
bevolkingsgroepen. Eenmaal mensen het gevoel hebben dat hij ‘een van ons’ is of ‘nen 
goejen’ wordt de sfeer in de zaal beduidend warmer. 
 
3 - Ahmed Ahmed lacht met veel bevolkingsgroepen. Waarom zou hij dit doen? 
 
Humor is universeel en stelt dat je met alles moet kunnen lachen. Als je begint met het 
censureren van comedy, dan is er geen comedy meer. Ahmed Ahmed is een comedian, dus 
sluit hier geen compromissen. Moslim of niet, dat doet er niet toe. 
 
4 - Waarom lacht Ahmed Ahmed ook met zichzelf en de islam? 
 
Dat is comedy. Comedians lachen met alles en iedereen. Als hij dus een comedian wil zijn, 
moet hij dat ook doen. En net omdat hij ook met zichzelf en zijn afkomst lacht, kan hij nog 
extra inspelen op het ‘onveiligheidsgevoel’ en de vooroordelen van het westen t.o.v. de islam. 
Het is niet alleen een principiële kwestie, maar helpt hem ook bij het uitbouwen van zijn 
carrière natuurlijk. 

5 - Waarom vindt hij het nodig om aan te duiden dat moslims/Egyptenaren/... bepaalde 
uitvindingen gedaan hebben? Welk stereotype/vooroordeel probeert hij hiermee te 
weerleggen?" 

Andere landen (vooral niet-westerse en moslimlanden) worden vaak gezien als 
ontwikkelingszones en als plaatsen zonder de traditie van wetenschap en technologie. Vaak 
gelooft men dat deze ‘onderontwikkelde landen’ alle kennis moeten leren van de VS en het 
westen (de landen van de renaissance, de verlichting, post-industrieel kapitalisme enzo). 
Maar blijft dat idee nog overeind staan? 
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Samenvattende invuloefening 
 
Ahmed Ahmed is een comedian met een islamitische achtergrond. Hij probeerde eerst een 
carrière uit te bouwen als acteur, maar door de stereotypering in Hollywood krijg hij alleen 
maar rollen aangeboden als terrorist of slechterik. Uiteindelijk ging hij werken in de horeca 
om zijn geld te verdienen, zoals heel wat andere mensen in Amerika. 
  
Hij besloot om comedian te worden om een positieve boodschap te brengen over de islam, 
weg van alle vooroordelen. Ahmed Ahmed toont aan dat comedy universeel kan zijn en kan 
werken in verschillende culturen en samenlevingen. Hij is succesvol in het westen en in het 
oosten.  
  
Een van de vooroordelen over de islam is dat er geen verdraagzaamheid is. Ahmed Ahmed 
bewijst het tegendeel. Hij lacht niet alleen met zichzelf en de islam, maar ook met zijn 
publiek en alle andere bevolkingsgroepen. Zijn afkomst en geloof hebben geen invloed op 
wat hij wel of niet doet als comedian. 
  
Hij gebruikt zijn afkomst wel om het publiek aan het denken te zetten. In het begin nam het 
publiek een afwachtende houding aan. Maar door te spelen met het wij-zij denken, slaagt 
Ahmed Ahmed erin om het publiek te laten lachen. Hij doorbreekt het wij-zij denken om alle 
vooroordelen over zichzelf te ontkrachten, maar hij gebruikt ook het wij-zij denken op een 
omgekeerde manier. Door middel van zijn Iphone en sociale media wil hij ook duidelijk 
stellen dat IS en islam niet hetzelfde is.  
  
Ahmed Ahmed ziet zichzelf in de eerste plaats als een comedian, en op de tweede plaats als 
een moslim. Hij is zoals alle andere comedians, maar met een specifieke afkomst, net zoals 
ook Philippe Geubels, Alex Agnew en Ricky Gervais ook allemaal anders zijn. 
  
Afsluitende open vraag voor de leerling: 
 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 

Gespreksstarters 
 
In deze workshop wordt het verhaal van Ahmed Ahmed in de kijker gezet om te tonen dat 
ook moslims aan comedy kunnen doen. Hoe voel je je hierbij? Zou dit niet normaal moeten 
zijn? 
 
Waarom zou jij (g)een ticket kopen voor een comedyshow van een voor jou onbekende 
moslim? 
 
Had je gedacht dat moslims zo hard met zichzelf konden lachen? 
 
Ken je Vlaamse comedians met islamitische roots? 
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Aanvullende achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
Bij de alternatieven en suggesties staan enkele andere bronnen waarbij je eenzelfde 
invalshoek kan gebruiken in de klasomgeving. Ahmed Ahmed is niet de enige comedian die 
werkt rond islam en vooroordelen. Integendeel. Mits een beetje opzoekwerk zal blijken dat 
er heel wat acteurs en comedians een islamitische achtergrond hebben. Vaak hoor je bij hen 
ook een gelijkaardig verhaal. Zo is er ook Riz Ahmed. Hij vertelt dat hij pas echt veel 
carrièremogelijkheden kreeg in de VS en het VK als hij ook de rol van terrorist of slechterik 
wilde spelen. Hij heeft met zichzelf hiervoor een compromis moeten stellen om toch niet al 
te veel werk te mislopen. Het hele verhaal van Riz Ahmed lees je op de 
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/15/riz-ahmed-typecast-as-a-terrorist. 
Maar ook de persoon van Omid Djalili is zeker het bestuderen waard. Hij brengt als 
comedian eigenlijk eenzelfde boodschap, maar op een andere manier. Een voorbeeld van 
zijn stand-up kan je bekijken via https://www.youtube.com/watch?v=WzcCfIqndWY. 

Ahmed Ahmed spreekt in het begin van zijn show over de ‘first amendment issues’ die hij 
heeft. Het eerste amendement maakt deel uit van de grondwet van de Verenigde Staten. 
Hierin staan verschillende belangrijke rechten zoals bijvoorbeeld vrijheid van religie, 
meningsuiting en bijeenkomsten. Dat eerste amendement maakt het een regering in de VS 
heel moeilijk om moslims te discrimineren op basis van religie. Dus ook in een tijd van 
publieke angst. Bijvoorbeeld: Trump had zijn maatregelen tegen moslim migratie op basis 
van land moeten opstellen en vanuit niet- discriminerend wettelijke redeneringen. Zijn 
maatregelen werden uiteindelijk meestal onwettelijk verklaard. Vrije meningsuiting is ook 
heel belangrijk voor een komiek die grappen wil maken over oorlog of terrorisme enzo, 
zonder censuur of bedreigingen. 
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Thema 2 - Film 
 
Introductie 
 
In dit thema gaan we dieper in op het succesverhaal van Adil El Arbi en Bilall Fallah. Dit zijn 
twee Belgische filmregisseurs. Ze zijn van Marokkaanse afkomst, opgegroeid in België én 
overtuigd moslim. Wanneer men in onze Belgische media bericht over deze regisseurs en hun 
succes, vermeldt men steeds dat het gaat om Belgische regisseurs. Wanneer er echter iets 
negatiefs gebeurt, en daar is iemand bij betrokken die toevallig ook van Marokkaanse afkomst 
is, dan zal de krantenkop iets zeggen als: “Overval gepleegd door Marokkaan”. Men kiest dus 
welke aspecten men belicht in de media, welk beeld men wil neerzetten. 
 
Met dit thema willen we een positief verhaal in de kijker zetten - over twee mannen die het 
heel erg goed doen in Hollywood, en daarnaast toevallig ook Marokkaan/moslim zijn. En Belg. 
En Vlaming. En filmmakers. We volgen een stukje van het meest recente avontuur van Adil en 
Bilall: het regisseren van de blockbuster ‘Bad Boys For Life’. Andere films uit het oeuvre van 
deze twee ambitieuze heren zijn ‘Black’ en ‘Patser’. Met ‘Black’ overtuigden ze steracteur Will 
Smith van hun vakmanschap en talent. In deze film werkten ze met amateuracteurs die ze 
‘van straat geplukt hadden’ om de diversiteit in hun film te vrijwaren. Will Smith vond het 
niveau van professionaliteit, zelfs met amateuracteurs, bewonderenswaardig. Zo ging de bal 
aan het rollen: Will Smith vroeg de twee vrienden om de laatste ‘Bad Boys’- film te regisseren, 
Adil en Bilall vertrokken naar Hollywood en hun droom kwam uit.  
 
Ze spreken ook over hun geloof en hun afkomst, over hoe dit een rol speelt in hun hele 
verhaal. Hoewel ze overtuigd moslim zijn en geloof heel belangrijk vinden, is dit niet wat hun 
identiteit bepaalt. Ze zien hun kansen en successen als een geschenk van God, en vinden het 
belangrijk om hier elke dag dankbaar voor te blijven. Verder speelt hun geloof geen grote rol 
in wat ze regisseren. Ze zijn wie ze zijn, en daar speelt hun afkomst een rol in. Waar ze 
opgegroeid zijn, hun eigen persoonlijkheid, hun ervaringen… spelen echter ook een rol. Ze zijn 
moslim. Maar ze zijn ook geslaagde Hollywood-regisseurs die een flitsende film geregisseerd 
hebben. 
 
Kortom, we brengen een positief verhaal. Dit thema is net zoals de andere thema’s opgedeeld 
volgens een vaste structuur. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de eerste fase van deze 
jigsaw op een gelijkaardige manier in hun individuele groepjes kunnen werken.  
 

• 1 - Content behandelen en verwerken: bekijken videofragment 
• 2 - Detailvragen over de content 
• 3 - Meer algemene vragen over de content/thema 
• 4 - Samenvattende invuloefening 
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Inhoud 
 
In het filmpje volgen we een stuk van het avontuur dat Adil en Bilall beleefden in Hollywood. 
In 2019 woonden en werkten ze daar een hele tijd, om de film ‘Bad Boys For Life’ te regisseren. 
Meteen in het begin van het fragment merken we dat stereotypes steeds een onderdeel 
hebben uitgemaakt van het leven van Adil en Bilall. Bilall vraagt aan een Amerikaanse vrouw 
of ze weet waar België ligt, dat weet ze echter niet. Wanneer hij zegt dat hij van Marokkaanse 
afkomst is, is ze echter heel enthousiast: dit kent ze wel, en ze weet waar het land ligt. Bilall 
duidt op het verschil in stereotypes tussen België en Hollywood door het volgende te zeggen: 
“Marokkaan zijn in Hollywood is the sh*t, Marokkaan zijn in België is niet the sh*t”. Hiermee 
duidt hij op de vooroordelen die in België bestaan over Marokkanen. 
 
Adil en Bilall willen een positief verhaal brengen. Ze getuigen over het regiewerk in Hollywood. 
Ze draaien lange dagen en hebben niet veel slaap. Maar ze leven wel de droom, ook al hebben 
ze amper de tijd om het te beseffen. Ze willen aantonen dat iedereen hetzelfde is, dat 
iedereen zijn dromen kan najagen. Bilall vertelt hoe hij als jongere gepest werd, door blanken, 
door Marokkanen, door iedereen. Hij voelde zich niet thuis in de wereld waarin hij opgroeide. 
Toen hij Will Smith zag in de serie ‘The Fresh Prince of Bel Air’, werd hij geïnspireerd: daarin 
werd getoond hoe het personage van Will, als jongen uit ‘the hood’, moest verhuizen en 
terechtkwam in een wereld waar hij niet in paste. Ondanks de vele uitdagingen kon hij daar 
toch gedijen. Bilall besloot dat hij hier een voorbeeld aan kon nemen en besliste om zijn droom 
na te jagen: filmregisseur worden. 
 
Will Smith en Martin Lawrence, sterren van ‘Bad Boys For Life’, en tevens de producers, kozen 
Adil en Bilall zelf uit als regisseurs voor hun film. Ze zagen de film ‘Black’, waar er gewerkt 
werd met amateur-acteurs en de diversiteit van de cast zeer belangrijk was, en waren meteen 
verkocht. Ze getuigen over de positieve houding van Adil en Bilall op de set, en zijn zeer lovend 
over hun werk. 
 
Adil beseft dat ze steeds meer aandacht zullen krijgen, aangezien ze intussen filmregisseurs 
zijn in Hollywood, waar ze een blockbuster geregisseerd hebben, met steracteurs als Will 
Smith in de hoofdrol. Hier willen ze echter nuchter over blijven. Adil ziet de kansen die ze 
krijgen als een geschenk van God, iets waar ze elke dag dankbaar voor moeten blijven. Dat is 
dan ook de rol die hij toeschrijft aan zijn geloof in hun hele succesverhaal. Hij vindt geloof héél 
belangrijk, zelfs belangrijker dan film. Maar hij wijst ook op het feit dat hij, naast Marokkaan 
en moslim, ook Belg, Vlaming en filmmaker is. Hij hoopt dat men hem in België even volledig 
kan zien: als een succesvol persoon die zijn droom najaagt, als filmmaker. 
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Detailvragen voor de leerlingen 
 
1 - Met wie vergelijkt Bilall zichzelf wanneer hij het heeft over hoe hij zich voelde als 
Marokkaan in België, en over hoe hij gepest werd als jongere? Hoe doet hij dit? 
 
Met ‘The fresh prince of Bel Air’, gespeeld door Will Smith. Hij kwam ook uit ‘the hood’, en 
kwam later terecht bij zijn rijke nonkel, in een wereld waar hij zogezegd niet thuishoort. Toch 
bleef hij zelfzeker. Bilall zag hem als een voorbeeld, en besliste daarom dat hij ook kon 
gedijen in een wereld waar hij zogezegd niet thuishoort, en dat hij wel zijn droom om films te 
maken kon najagen. 
 

2 - Adil spreekt over zijn geloof, en over hoe belangrijk dit is voor hem. Welke rol speelt 
geloof voor hem in zijn succesvolle Hollywood-verhaal? 
 
Hij vindt geloof nog belangrijker dan het filmmaken op zich. Volgens hem komen de kansen 
die hij krijgt van God, en moet hij die kansen daarom koesteren. Hij wil elke dag dankbaar 
blijven voor wat hij kan en mag doen, voor het succes dat hij nu heeft en de droom die is 
uitgekomen. Hij ziet dit als een geschenk van God. 
 
3 - Wat zeggen Will Smith en Martin Lawrence over de persoonlijkheid en attitude van Adil 
en Bilall? 
 
Ze hebben veel respect voor de positieve attitude die ze elke dag opnieuw naar voor 
brachten, en vonden hen beide leuke mensen om rond te zijn. Ze zeggen dat Adil en Bilall elke 
dag rustig en vrolijk naar de set kwamen, dat er veel gelachen werd. 
 

4 - Will Smith en Martin Lawrence zijn niet alleen de sterren van de film, maar ook de 
producers. Zij kozen Adil en Bilall als regisseurs. Waarom? 
 
Ze hadden de film ‘Black’ gezien en vonden die zeer goed geregisseerd. Zowel het verhaal als 
het effectieve filmwerk vonden ze zeer goed. Het feit dat de film gemaakt was met niet-
professionele acteurs, en toch zo goed was, was voor hen het teken dat de regisseurs heel 
goed zijn in wat ze doen. 
 
5 - Adil en Bilall zijn opgegroeid in België. Welke kans hebben ze hier gekregen, die ze 
misschien niet gekregen zouden hebben in Marokko? 
 
Hier hebben ze films kunnen maken, België heeft hen cinema gebracht, wat mogelijks in 
Marokko niet het geval zou geweest zijn. 
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Algemene vragen voor de leerlingen 
 

1 - Bilall zegt in het begin van het filmpje: “Als ik zeg ‘Ik ben van België’, dan zeggen ze ‘Ah 
ja, België, dat ken ik.’. En dan zeg ik ‘Ik ben Marokkaan’ en dan zeggen ze (enthousiast) 
‘Ooh Marokko!!!’. Marokkaan zijn in Hollywood is ‘the sh*t’...Marokkaan zijn in België is 
niet ‘the sh*t’”. Waarom zou hij dit zeggen? Aan welke stereotypes link je dit? 
 
Vanwege bepaalde vooroordelen die leven in onze samenleving. Er is veel negatieve 
berichtgeving. Wanneer het gaat over een negatieve gebeurtenis, dan zegt men het er vaak 
bij wanneer het gaat om iemand van Marokkaanse (of andere buitenlandse) afkomst. Vaak 
maken mensen dan een negatieve associatie wanneer ze horen dat iemand van 
Marokkaanse afkomst is. In Hollywood blijkt dit anders te zijn: daar zijn er geen vooroordelen 
ten opzichte van Marokkanen. Dit toont dus aan dat vooroordelen relatief zijn, dat ze kunnen 
verschillen volgens plaats en tijd. 
 

2 - Wat is de afkomst van Adil en Bilall? Bepaalt dit volgens hen hun identiteit? Waarom 
wel/niet? 
 
Ze zeggen dat ze op de eerste plaats Marokkaan zijn, en op de tweede plaats Belg. Ze zeggen 
dat hun afkomst steeds een belangrijk deel zal zijn van wie ze zijn, en dat al die puzzelstukjes 
samen hun persoonlijkheid vormen. Ze zijn niet énkel Marokkaan, of énkel Belg, of énkel 
Vlaming, of énkel filmmaker… Ze zijn al die dingen samen, en al die verschillende aspecten 
zijn onderdeel van hun identiteit. Het feit dat ze Marokkaans zijn van afkomst, bepaalt hen 
niet volledig. Het is iets wat meespeelt, maar het feit dat ze in België zijn opgegroeid, heeft 
hen ook mee gevormd tot wie ze zijn. Ze tonen aan dat je afkomst dus niet alles bepaalt. 
 

3 - Adil en Bilall zijn zelf succesvolle filmmakers. Ze hebben ook verschillende acteurs voor 
hun films gezocht door mensen op straat aan te spreken. Welke boodschap willen ze 
hiermee uitdragen? 
 
Ze willen aantonen dat iedereen succesvol kan zijn, onafhankelijk van je afkomst. Iedereen 
kan acteur/filmmaker/scenarist... worden. Mensen als Will Smith of Jennifer Lawrence 
kunnen ook weggeblazen worden door prestaties van mensen met een niet-Westerse 
afkomst. Adil en Bilal hopen hier een voorbeeld voor te zijn, om mensen te doen dromen en 
te helpen moed geven om hun dromen te bereiken.  
 
 
4 - Adil is zich bewust van de beeldvorming van Marokkanen in België. Hoe wil Adil zelf 
gezien worden door mensen in België? Welk beeld wil hij dat de mensen van hem zien? 
 
Hij wil dat ze denken: hij is zijn ding aan het doen, hij is een filmmaker. 
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5 - Vanuit bepaalde stereotypes wordt verwacht dat moslims eerder films zouden maken 
over de islam. De oude films van Adil en Bilall hadden ook te maken met dit thema (vb. 
Broeders, Patser). Intussen regisseerden ze de film ‘Bad Boys For Life’ en staan Bad Boys 4 
en Beverly Hills Cop 4 op de planning. Welke evolutie merk je in het soort films dat ze 
regisseren? Wat kan je hieruit besluiten? 
 
Eerst maakten ze wel films over de islam, dus dan zou je denken dat het stereotype klopt. 
Echter zijn ze nu opgeklommen tot het soort regisseurs dat ze willen zijn, met het soort films 
dat ze willen regisseren, namelijk typische Amerikaanse actiefilms. Bepaalde verwachtingen 
vanuit de maatschappij kunnen er dus voor zorgen dat mensen ook effectief een bepaalde 
richting uit gestuurd worden. Dit wil echter niet zeggen dat dit ook hetgeen is wat ze willen 
doen, vaak gaat het eerder om wat er gemakkelijker ging, waar er meer mogelijkheden voor 
waren. Misschien waren er meer Marokkanen die wilden meewerken aan een film 
geregisseerd door Marokkanen, en kozen ze daarom voor bepaalde thema’s. Of misschien 
gingen mensen ervan uit dat Marokkaanse regisseurs geen films wilden maken over 
Westerse onderwerpen, en vroegen ze hen daarom ook niet om een ander soort film te 
regisseren. Adil en Bilall zijn echter voor hun échte droom kunnen gaan, en dat lag helemaal 
ergens anders, en was heel verschillend van het stereotype. 
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Samenvattende invuloefening 
 
Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn twee islamitische filmregisseurs. Ze zijn afkomstig uit Marokko, 
en zijn opgegroeid in België. Het was hun grote droom om filmregisseur in Hollywood te 
worden. In België maakten ze reeds enkele succesvolle films, maar hun grote doorbraak kwam 
er nadat steracteur Will Smith hun film ‘Black’ zag. Hij vroeg hen om de film ‘Bad Boys For Life’ 
te regisseren. 
 
Will Smith en co-acteur Martin Lawrence kozen voor Adil en Bilall als regisseurs omdat ze de 
film ‘Black’ gezien hadden en zeer goed geregisseerd vonden. Adil en Bilall werkten onder 
andere in deze film met amateuracteurs, mensen die ze op straat waren tegengekomen. 
Hiermee wilden ze zorgen voor diversiteit in de cast van de film, en aantonen dat iedereen 
zijn dromen kan najagen en bereiken. 
 
Adil en Bilall zijn overtuigd moslim. Ze geloven in God, en vinden geloof heel belangrijk. Ze 
zien de kansen die ze krijgen als een geschenk van God. Daarom willen ze elke dag dankbaar 
blijven, en koesteren wat ze hebben. Adil is zich bewust van de beeldvorming in België over 
Marokkanen: hij weet dat er verschillende vooroordelen zijn. Er wordt dan ook vaak gevraagd 
naar hun afkomst, maar Adil vindt dit niet erg. Hij zegt dat zijn afkomst altijd een deel van hem 
zal zijn, en dat het een puzzelstukje van zijn persoonlijkheid is. Naast Marokkaan is hij ook 
Belg, Vlaming, filmmaker… Hij wil dat mensen uit België naar hem kunnen kijken en denken 
‘Kijk, hij doet zijn ding, hij is een filmmaker’.  
 
De stereotypes van Marokkanen die bij ons in België gangbaar zijn, komen weinig tot niet voor 
in Hollywood. Daarom zegt Bilall ‘Marokkaan zijn in Hollywood is the sh*t, Marokkaan zijn in 
België is niet the sh*t’. Stereotypes zijn dus relatief/veranderlijk volgens tijd en plaats. Adil 
en Bilall willen dat mensen hen zien als wie ze zijn, met al hun aspecten. Hun geloof bepaalt 
niet volledig wie ze zijn. 
 

Afsluitende open vraag voor de leerling: 
 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
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Gespreksstarters 
 
Maakt de religieuze achtergrond van een regisseur (moslim/christen/…) volgens jullie een 
verschil voor hoe de film er uiteindelijk gaat uitzien? 
 
Hadden jullie verwacht dat een actiefilm zoals ‘Bad Boys For Life’ geregisseerd werd door 
islamitische regisseurs? 
 
Blijven Adil en Bilall even succesvol in de toekomst volgens jullie? 
 
Zou je nu zelf meer of minder geneigd zijn om een film te kijken die geregisseerd werd door 
Adil of Bilall? Of zou dit voor jou geen invloed hebben op je filmkeuze? 
 
Gedragen Adil en Bilall zich zoals je zou verwachten dat islamitische regisseurs zich 
gedragen? Waar was je eventueel van verbaasd? 
 

Aanvullende achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
Een theoretisch begrip dat goed past bij dit thema en de algemene workshop, is ‘oriëntalisme’. 
Dit is een begrip, eerst besproken door Edward Said. Hij heeft het hierbij over hoe er een 
specifiek soort stereotypering is van het Westen uit over het Oosten. Kort samengevat wordt 
het Westen in films, series, media… vaak als goed, beschaafd...voorgesteld, terwijl het Oosten 
als barbaars, onderontwikkeld… wordt voorgesteld. Deze beeldvorming ligt aan de basis van 
bovenstaande besprekingen over stereotypes en bepaalde verwachtingen die we als 
Westerse mensen vaak hebben over o.a. moslims. Een handige tool om dit begrip zelf onder 
de knie te krijgen, of aan te brengen aan leerlingen, is via een korte kennisclip hierover. 
Hieronder staat een link naar een filmpje van ong. 3 minuten waarin heel duidelijk uitgelegd 
wordt wat oriëntalisme is, en wat de link is met stereotypes over moslims. 
 
BBC Ideas. (2019). Orientalism and power: When will we stop stereotyping people? | BBC 
Ideas [Videobestand]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=ZST6qnRR1mY 
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Thema 3 - Mode 
 
Introductie 
 
In dit thema ligt de focus op ‘Modest Fashion’, een stroming binnen de mode-industrie waarbij 
het bedekken van het lichaam een belangrijk kenmerk is. Ondanks het feit dat ‘Modest 
Fashion’ aan een enorme opmars bezig is, lijkt het grote publiek in de landen met een 
Westerse samenleving niet wakker te liggen van deze ‘nieuwe’ stroming. 
Maar het is niet omdat ‘Modest Fashion’ nog geen deel uitmaakt van de mainstream fashion 
industrie, dat het daarom minder belangrijk en interessant is. Integendeel. In dit thema laten 
we drie verschillende ontwerpers aan het woord die vertellen over wat ze doen en waarom. 
Het videofragment laat de kijker kennismaken met sterke vrouwen die kleding ontwerpen die 
ook ‘islam-proof’ is. Gaandeweg wordt duidelijk dat de impact van het geloof eigenlijk vrij 
beperkt is. De dames zijn ontwerpers die ook moslim zijn, geen moslims die toevallig ook kledij 
ontwerpen. 
Maar deze dames zijn niet alleen. Heel wat jonge ontwerpers uit de islamwereld begrepen dat 
er nood was aan een groter assortiment kleding dat de voorschriften uit de islam respecteert 
én dat ook fashionable is. En met succes, want ze krijgen niet alleen meer aandacht uit de 
modewereld, ze bereiken ook een publiek dat niet noodzakelijk een islamitische achtergrond 
heeft. En dat maakt dit thema net zo intrigerend, want niet veel mensen leggen automatisch 
de link tussen islam en mode.  
 
Kortom, we brengen een positief verhaal. Dit thema is net zoals de andere thema’s opgedeeld 
volgens een vaste structuur. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de eerste fase van deze 
jigsaw op een gelijkaardige manier in hun individuele groepjes kunnen werken.  
 

• 1 - Content behandelen en verwerken: bekijken videofragment 
• 2 - Detailvragen over de content 
• 3 - Meer algemene vragen over de content/thema 
• 4 - Samenvattende invuloefening 
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Materiaal 
 
Aangeboden materiaal: 
 
Dit thema werkt rond een videomontage van verschillende fragmenten over ‘Modest 
Fashion’. De vragen in deze workshop zijn gebaseerd op deze videomontage.  
 
Buzzfeed News. (2018, 24 mei). I’m A Muslim Designer Bringing Modesty To The Runway. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=Gnrr3FaPQuQ 
 
De Nieuwe Maan. (2019, 3 november). Miljardenindustrie Modest Fashion: eigen keuze of 
opgelegd? [Video]. Geraadpleegd via 
https://www.youtube.com/watch?v=QYMcLWSzR2g&t=222s 
 
KCETOnline. (2012, 3 juli). Hijabistas: Inside the World of Muslim-American Fashion. [Video]. 
Geraadpleegd via  https://www.youtube.com/watch?v=mFMl2p5aDJU&t=372s 
 
AFP News Agency. (2012, 4 september). In the sexy world of fashion, one designer covers up. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=G70zR3V0w20 
 
The Guardian. (20019, 27 mei). Muslim fashion: ‘Anyone can wear these clothes’. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=cNSWO8KdT1s&t=104s 
 

Alternatieven en suggesties: 
 
Huysentruyt, K. (2018, 17 november). Moslima’s lopen massaal warm voor modest fashion. 
Geraadpleegd via https://www.demorgen.be/leven-liefde/moslima-s-lopen-massaal-warm-
voor-modest-fashion~b3f0613b/ 
 
Stormezand, M. (2018, 6 december). Modest fashion is een enorme modetrend, maar wat is 
het precies? Geraadpleegd via https://www.elle.com/nl/mode/trends/a25331980/modest-
fashion-modetrend/ 
 
Sokol, K. (2018, 24 november). “Modest fashion gaat niet over de hoofddoek”, maar wat is 
deze stijl wel? Geraadpleegd via https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/11/23/modest-fashion-
forum/ 
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Inhoud 
 
Het videofragment begint met de Amerikaanse ontwerpster Nzinga Knight. Zij brengt meteen 
een zeer duidelijke boodschap: “Kledij heeft geen religie. Jezelf niet bloot geven ook niet”. Ze 
vertelt ook dat haar manier van werken niets te maken heeft met religie. Ze omschrijft zichzelf 
voornamelijk vanuit de functie van ontwerpster. Maar dan wel een ontwerpster die rekening 
houdt met de kledingvoorschriften uit de islamitische godsdienst. Ze vertelt hoe veel vrouwen, 
zoals zij, ervoor kiezen om zich op twee manieren te kleden. Ze wil haar niet volledig ‘bloot’ 
geven aan al de mensen op straat, mensen die ze niet kent. Ze wil dat wel bij haar vrienden 
en familie, want daar wil ze 100% zichzelf kunnen zijn. Voor haar is de keuze om te kiezen wat 
ze draagt, waar en wanneer, een heel normale zaak. 
 
De video heeft aandacht voor de collectie van Knight en geeft ook duidelijk aan dat ze 
begonnen is met ontwerpen omdat er een grote nood was aan kledij die zowel fashionable 
als ‘islam-proof’ is. Knight vertelt de kijker dat ze een heel divers publiek heeft. Uiteraard heeft 
ze veel cliënteel in de landen waar er veel moslims zijn, maar het grootste deel van haar omzet 
haalt ze uit de Verenigde Staten en Canada. Knight vertelt dat haar cliënteel heel divers is: ze 
dragen verschillende kledingstijlen door elkaar en behoren tot verschillende religies. 
 
Knight beseft dat ze een zeer specifiek deel van de mode-industrie vertegenwoordigt. Ze was 
er bijvoorbeeld zelf van verwonderd dat er een gelijkaardige situatie is voor ‘zwarte’ 
ontwerpers. Haar eigen inspiratie haalde ze in het begin ook gewoon bij de bekende 
ontwerpers zoals Dior, McQueen, enz.  
 
Het succes van deze ‘Modest Fashion’ ontwerpers inspireert bovendien ook verschillende 
merken en online aanbieders om tijdens de ramadan gelijkaardige ontwerpen en producten 
aan te bieden. Knight maakt duidelijk dat daar inderdaad geld mee te verdienen is en dat er 
daarom ook meer ruimte komt voor ‘Modest Fashion’ in het Westen. 
Tijdens een Nederlandse talkshow op npo gaat het ook over ‘Modest Fashion’. De vrouw die 
aan het woord komt, organiseert een kunsttentoonstelling over deze stroming binnen de 
mode-industrie en geeft duiding: industrie in opmars die enerzijds succes heeft omwille van 
het feit dat het een niche is, maar anders omdat veel vrouwen niet anders kunnen dan deze 
stroming te volgen. 
 
Ook in het Verenigd Koninkrijk wordt ‘Modest Fashion’ belangrijker. Ontwerpster Sarah 
Elenany maakt streetwear voor moslims die ook gewoon leuk en aantrekkelijk moet zijn voor 
niet-moslims. Ook zij is begonnen vanuit de vaststelling dat er eigenlijk weinig keuze was voor 
vrouwen die moslim zijn. Sarah is net als haar collega’s aanwezig op de sociale media en blogs, 
wat deze industrie een grote boost geeft. Hierin verschilt deze stroming niet van de andere 
strekkingen binnen de modewereld. 
 
Ook de Amerikaanse ontwerpsters van VELA werken op dezelfde manier. Zij zien hun 
moderne Jihabs als een soort van limited edition Jordan sneakers, maar dan met respect voor 
de islamitische cultuur.  
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Detailvragen voor de leerlingen 
 
1 - Nzinga Knight maakt op krachtige manier duidelijk wat voor haar de rol van haar religie 
is binnen de modesector. Hoe zegt ze dit? 
 
Kledij heeft geen religie. Bedekte kledij dragen hoeft niets te maken te hebben met religie. 
Als ze begint met ontwerpen denkt ze ook niet aan religie. Misschien dat haar inspiratie van 
God komt, maar dat zegt ze eerder al lachend. Ze stelt dat elke vrouw van elke religie haar 
ontwerpen kan dragen. 
 
2 - Nzinga Knight is ontwerpster van ‘Modest Fashion’. Voor haar is het normaal dat ze 
twee ‘verschillende’ kledingstijlen heeft. Welke en hoe motiveert ze dit?  
 
Ze heeft een meer ‘bedekte’ stijl voor wanneer ze buiten komt en ze onder de (onbekende) 
mensen is. Wanneer ze thuis is bij de mensen die voor haar belangrijk zijn, dan vindt ze dat ze 
niet zo ‘bedekt’ moet zijn. 
 
3 - Waarom zijn zowel Nzinga Knight als Sarah Elenany begonnen als modeontwerpster? 
 
Omdat ze zelf niet de kleding vond die ze wilde dragen. Er waren wel bepaalde merken die 
iets maakten dat voldoende bedekte, maar dat was eerder toevallig, niet bewust. Beide 
dames wilden iets ‘moois’ en ‘fashionable’ maken voor de vrouwen die liever niet ‘ontbloot’ 
de straat opgaan. 
 
4 - Welke vergelijking maken de dames van VELA als ze spreken over hun jihabs? 
 
Met Jordans. Limited Edition stuff, een duidelijke link met de Westerse manier om met 
fashion om te gaan. 
 
5 - Wat is de bedoeling van de dames van VELA als ze hun producten ontwerpen? 
 
Combineren van islamitische cultuur, religie en ook iets fashionable maken, bijvoorbeeld met 
Westerse elementen, dat niet noodzakelijk hard opvalt.  
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Algemene vragen voor de leerlingen 
 
1 - Hoe merk je in de huidige modewereld dat Modest Fashion een belangrijke tak is en 
nog groter kan worden? 
 

• Sommige designers presenteren hun collecties op belangrijke modeshows en 
presentaties. Vb. New York Fashion Week. 

• Er worden tijdens de ramadan tijdelijke Westerse collecties gelanceerd 
• Je merkt ook dat het cliënteel niet enkel uit de moslimlanden komt. Ook in de 

Westerse landen hebben mensen interesse voor deze mode. 
 
2 - Welke zijn de gelijkenissen tussen deze designers en niet islamitische designers? 
 

• Ze willen een eigen collectie maken 
• Ze willen iets maken waarmee hun publiek zich kan onderscheiden en toch 

comfortabel voelen 
• Ze gebruiken sociale media en blogs 
• Ze laten zich inspireren door andere bekende (Westerse) designers 
• Ze organiseren catwalks en runways 
• Ze denken ook gewoon vanuit hun functie als ontwerper, niet als moslim 

 
3 - Hoe groot is de rol van de ‘islam’ in het werk van de artiesten uit het filmpje? 
 
Ze werken eigenlijk op een zeer gelijkaardige manier als andere ontwerpers. Ze houden 
alleen rekening met het feit dat men in de islamitische cultuur niet de gewoonte heeft om 
veel huid te laten zien. Ze willen dus dit combineren met alle andere aspecten uit de mode 
industrie: streetwear, fashionable, chique,... het maakt hen zelfs niet uit of hun cliënteel 
moslim is of niet. Zowel diversiteit tussen mensen, maar ook binnenin mensen. 
 
4 - Wat is de achterliggende boodschap van deze designers aan de moslimvrouwen? 
 
Zij zien de voorschriften van de islam niet als limiet op hun levensstijl. Ze gaan actief op zoek 
naar oplossingen en willen die ook delen met de andere vrouwen. Ze zijn bovendien allen 
begonnen omdat ze zelf iets moois wilden maken. Zij vinden niet dat er maar één mode-
ideaal hoeft te zijn. Integendeel: jonge vrouwen beginnen ook te experimenten met hun 
looks. Modest Fashion lijkt dus ook vooral gewoon een business zoals de andere te zijn.  
 
5 - Als je weet dat de voorspellingen zeggen dat de islam in 2050 even groot zal zijn als het 
christendom, hoe zie je dan de toekomst van Modest Fashion? 
 
Open vraag. De machtsverhoudingen op aarde veranderen voortdurend. Op de ene plaats 
neemt het belang van religie toe, op de andere plaats is het meer seculier. Binnen de fashion 
industrie zullen er altijd trends zijn. Modest Fashion zal dus ongetwijfeld nog een grotere 
plaats innemen binnen de sector, maar zal ook onderhevig zijn aan die trends. Misschien zal 
Modest Fashion wel zodanig evalueren dat het op een bepaald moment los kan gezien 
worden van de islamitische insteek. En dan spreken we gewoon over een meer ‘bedekte’ 
stroming binnen de mode-industrie. 
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Samenvattende invuloefening 
  
Modest Fashion is een opkomende stroming binnen de mode industrie. Deze term is een 
verzamelnaam voor ontwerpers en collecties die er bewust voor kiezen om niet te veel 
lichaamsdelen te tonen en ervoor te zorgen dat het meeste bedekt is. 
De ontwerpers die in beeld gebracht worden, begonnen allemaal om dezelfde reden: ze 
vonden hun eigen stijl niet in hetgeen in de winkels werd aangeboden, dus ze besloten zelf 
aan de slag te gaan en kledij te gaan ontwerpen. 
Maar kledij die moet voldoen aan de voorschriften van het islamitische geloof, 
hoeft  volgens de ontwerpers niet gelijk te staan aan lelijke en niet-modieuze kledij. Zij 
hebben eigenlijk dezelfde doelstellingen voor ogen als de Westerse ontwerpers: 

• je moet je er goed in voelen 
• het moet comfortabel zijn 
• het mag stijlvol zijn 
• het mag chique zijn 
• enzovoort 

 
De manier waarop deze ontwerpers werken, verschilt niet zo heel hard van de werkwijze van 
Westerse ontwerpers. Ze gaan ook zelf op zoek naar de materialen, ze beginnen ook te 
ontwerpen in alle vrijheid, ze gebruiken sociale media en blogs om hun ontwerpen te 
verspreiden en ze doen mee aan modeshows in de grote modesteden zoals New York en 
Milaan. 
Modest Fashion is groot en zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden. Dat merk je 
o.a. omdat grote merken toch al seizoensgebonden collecties gaan lanceren die geïnspireerd 
zijn op de Modest Fashion kledij van de authentieke islamitische ontwerpers. 
 
  
Afsluitende open vraag voor de leerling: 
 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
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Gespreksstarters 
 

Vinden jullie het werk van deze ontwerpers mooi en zouden jullie het kopen? 
 
Wat zou je eerste reactie zijn mocht je een waardebon krijgen van een winkelketen die enkel 
‘Modest fashion’ verdeelt? 
 
Zou je kunnen zeggen van de collectie van Sarah Elenany dat het ontworpen is door een 
moslima? Of had het evengoed van een Westerse ontwerper kunnen zijn? 
 
Zal ‘Modest fashion’ groter worden in de toekomst? 
 
Zullen er winkels in onze winkelstraten komen die enkel ‘Modest fashion’ aanbieden? 
 
 
Aanvullende achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
"Modest fashion is a booming industry with a total spending of $44 billion- 
many fashion brands ranging from international designers to new designers 
are joining this modest mix to tap into this market’s potential." 
mvslim.be 
 
Via het nieuwsplatform www.mvslim.be ben en blijf je op de hoogte van de meest actuele 
berichten rond mode en islam. De website opent met bovenstaande quote. Het is een niche 
binnen de modewereld die de kinderschoenen stilaan ontgroeid is. Mvslim organiseerde 
bovendien in samenwerking met het MoMu Antwerpen (Modemuseum) het allereerste 
Modest Fashion Forum in 2018, waar sprekers uit de modewereld hun visie en 
betrokkenheid binnen de ‘Modest fashion’ komen bespreken. Deze website kan je dus zeker 
nieuwe en moderne inzichten geven met betrekking tot islamitische mode in België. 
 
Ook Stampmedia, het eerste jongerenmedia-agentschap in Vlaanderen publiceerde op 
https://www.stampmedia.be/artikel/modest-fashion-niet-alleen-voor-moslims een boeiend 
artikel over ‘Modest fashion’.  
 

 

  



 50 

Thema 4 - Politiek 
 
Introductie 
 
In dit thema behandelen we twee succesverhalen van moslims in de Europese politiek: 
Mohamed Ridouani, sinds 2018 de innovatieve burgemeester van Leuven en Sadiq Khan, sinds 
2016 de pragmatische en dappere ‘Mayor of London’. 
 
Waarom een portret van deze heren? Ondanks de vele voorbeelden die het tegendeel 
aantonen, blijft de mythe bestaan dat moslims minder democratisch zouden zijn. Politiek 
nieuws over 'moslims' krijgt meer aandacht als het gaat om een botsing met de waarden en 
normen van ‘onze Westerse’ democratie of integratie. De vele voorbeeldfiguren in de 
Westerse politiek die moslim zijn, hun job goed uitoefenen en geen controverse oproepen, 
komen minder aan bod in het nieuws. Als deze mensen successen boeken, spreekt men vaak 
van een 'Labour' politicus, een 'Leuvense of Belgische politicus' of een 'Londoner'. Het accent 
op het 'moslim'-zijn valt dan sneller weg.  
 
We zien hier de gewone, en toch inspirerende verhalen van twee moslims in de wereld van 
de politiek. Al je goed oplet, kan je vaststellen dat dergelijke mensen op een waardevolle 
manier bijdragen aan de democratische politiek. Alleen krijgen ze hiervoor minder aandacht 
dan terroristen en extremisten in andere landen. 
 
Ze spreken over hun afkomst, maar we zien duidelijk dat het werk voor de maatschappij voor 
hen het belangrijkste is. Het is niet echt duidelijk of hun geloof voor een andere politieke visie 
zorgt, zoals dat voor andere geloofsovertuigingen ook niet is. Dit mag ter discussie staan. We 
zien hier in elk geval veel positieve waarden en visie. 
 
Kortom, we brengen een positief verhaal. Dit thema is net zoals de andere thema’s opgedeeld 
volgens een vaste structuur. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen tijdens de eerste fase van deze 
jigsaw op een gelijkaardige manier in hun individuele groepjes kunnen werken.  
 

• 1 - Content behandelen en verwerken: bekijken videofragment 
• 2 - Detailvragen over de content 
• 3 - Meer algemene vragen over de content/thema 
• 4 - Samenvattende invuloefening 
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Materiaal 
 
Aangeboden materiaal: 
 
Dit thema werkt rond een videomontage van verschillende fragmenten over ‘Politiek’. De 
vragen in deze workshop zijn gebaseerd op deze videomontage.  
 
Feys, E. (2018, 15 oktober). Mohammed Ridouani. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=f3zU94kehn8 
 
Bloomberg. (2017, 7 juni). Sadiq Khan: The Rise of London's Muslim Mayor. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=FA-uDnSQuQU 
 
Alternatieven en suggesties: 
 
Hafsa el Baziouzi: 
Eerste schepen met een hoofddoek in Gent. Hafsa maakt duidelijk dat een hoofddoek niet zo 
politiek belangrijk is voor haar. 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/hafsa-el-bazioui-wordt-eerste-vlaamse-schepen-
met-hoofddoek-na-monsterscore~a61acfb2 
 
Schepen el Baziouzi spreekt zich in de gemeenteraad uit tegen discriminatie en seksisme bij 
de Ugent studentenverenigingen. Ze formuleert interessante argumenten over racisme, 
seksisme en vrijheid van meningsuiting (opgelet: inhoudelijk moeilijker stuk, dus niet voor 
elke klasgroep geschikt). 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QACH-gipYNE&feature=emb_title 
 
 
Meyrem Almaci: 
Meyrem sreekt over geloof en politiek. 
https://www.humo.be/nieuws/de-7-hoofdzonden-volgens-meyrem-almaci-voorzitter-van-
groen-het-is-hoog-tijd-voor-een-vrouwelijke-premier~b5225c65 
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Inhoud 

In het fragment van VRT nieuws horen we een kort bericht over de overwinning van 
Mohammed Ridouani bij de verkiezingen in Leuven. Hij behaalde er zelfs meer stemmen dan 
zijn populaire voorganger, Louis Tobback. Leuven is nu de eerste Vlaamse centrumstad met 
een burgemeester van allochtone afkomst. Ridouani ziet in zijn overwinning een heel sterk 
signaal van hoop voor de stad. “Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt, je kan je 
dromen waarmaken”, aldus de Leuvenaar. 

Het volgende fragment geeft een korte schets van een dispuut tussen Sadiq Khan, 
burgemeester van Londen en de Amerikaanse president Trump. Hij krijgt een verwijt van 
Trump, maar Khan zijn boodschap voor het team van Trump is duidelijk: jullie weten heel 
weinig over de Islam. We leren ook dat Sadiq Khan de eerste moslim burgemeester is van een 
invloedrijke Westerse hoofdstad.  

Khan is opgegroeid in Londen, in een gezin van tien dat in een kleine sociale woning leeft. Zijn 
vader was buschauffeur en zijn moeder naaister. Khan studeerde rechten en werkte daarna 
als advocaat voor een bekend advocatenbureau, gespecialiseerd in mensenrechten. Hij heeft 
belangrijke rechtszaken gepleit waarin hij vaak tegen de politie van London inging. 

Hij is Member of Parliament geworden. In deze functie moet hij zich al heel snel voor het eerst 
uitspreken over politiek en Islam. En dat in een moeilijke context, de terroristische aanvallen 
tegen London vonden net plaats. Hij verdedigt zowel zijn stad als zijn religie. Hij is sterk gekant 
tegen de extremisten. Zijn geloof kwam terug in de krantenkoppen toen hij kandidaat-
burgemeester voor Labour werd. Zijn tegenstander Zac Goldsmith en de Conservative Party 
probeerden hem zwart te maken met het idee dat Khan soms 'radicale' vormen van Islam 
steunde. Ze probeerden zijn geloof ook te verwarren met zijn werk als advocaat voor 
mensenrechten. Dat noemden zij steun voor mensen die 'onze politie en hoofdstad willen 
schaden'. 

We horen van een Bloomsberg correspondent dat kiezers begrepen dat dit allemaal laster en 
leugens waren over Khan. Dan zie we Khan zijn overwinningsspeech als burgemeester. Hij blijft 
heel beleefd over de bijna racistische campagne tegen hem. Hij bedankt Londen om hem te 
steunen ondanks die 'controversies'. Hij blijft gewoon heel voorzichtig en gereserveerd en zegt 
dat ze voor hoop en eenheid hebben gekozen, en niet voor angst en verdeeldheid. 

We leren dan over Khan zijn werk als burgmeester en zijn aanpak. We leren dat hij veel 
besparingen doorvoert en dat hij goed samenwerkt met de politie. We leren ook dat Khan 
blijft praten over de Islam en dat hij zijn geloof verdedigt tegen vooroordelen en stereotypen. 

We zien President Donald Trump praten over het sluiten van de grenzen voor moslims en 
leren meer over zijn ruzie met Khan. 

We zien Khan praten, hij zegt waarom hij zich echt moet uitspreken tegen de negatieve 
interpretaties van de Islam van Trump en anderen. Deze interpretaties versterken de 
extremen, zegt hij. We zien hoe populair Khan is in de peilingen in Londen, en de video sluit 
af met een vraag. Is het VK klaar voor een Prime Minister die moslim is?  
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Detailvragen voor de leerlingen 
 
1 – Wat zei Mohamed Ridouani in zijn overwinningsspeech? 
 
Hij heeft nooit een punt gemaakt van zijn achtergrond in de politiek. Hij wil bekend zijn voor 
zijn werk en ideeën. Maar hij vindt het wel hoopvol dat veel mensen op hem stemden. 
 
2 - Waarom vond Trump dat Sadiq Khan onbeleefd was? 
 
Khan zei dat Trump en zijn team dingen hadden gezegd over de Islam die een gebrek aan 
kennis en respect tegenover de Islam toonden. 
 
3 - Wat was Khan zijn job, voor hij in de politiek ging? Wat was Ridouani zijn job voor hij 
Burgemeester van Leuven werd? 
 
Sadiq Khan was voorheen advocaat, gespecialiseerd in mensenrechten.  
Mohammed Ridouani is reeds 12 jaar schepen geweest in Leuven. 
 
4 - Met welke strategie probeerde Zac Goldsmith zijn tegenstander voor het Londense 
burgemeesterschap zwart te maken?  
 
Godsmith beschuldigde Khan ervan banden te hebben met extremistische 
moslimgroeperingen. Maar ... vele mensen geloofden dit niet. Het was een duidelijke en 
wanhopige poging om Khan z’n populariteit te ondermijnen. En zoals de ironie het wil, de 
campagne van Godsmith maakte Khan z’n kandidatuur uiteindelijk alleen maar sterker. 
 
5 - Wat zei Sadiq Khan in zijn politieke overwinningsspeech? 
 
Dat de bewoners van Londen gekozen hebben voor hoop en eenheid door hem te kiezen als 
burgemeester. 
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Algemene vragen voor de leerlingen 
 
1 - Omschrijf (a) Mohamed Ridouani en (b) Sadiq Khan in 5 kenmerken. 
 
Bijv. advocaat, zoon van immigranten, burgemeester, links, politicus, voormalige schepen, 
Londoner, Leuvenaar, moslim, enzoverder 
 
2 – Heb je ‘moslim’ gebruikt als een van deze kenmerken? Waarom wel of waarom niet?  
 
Open vraag. Om studenten te laten reflecteren over de keuze van hun antwoorden. 
 
3 - Wat zijn de verwezenlijkingen van Khan als burgemeester? In welke mate houden deze 
verband met zijn religie? 
 

• Hij heeft Routemaster buses en de Garden Bridge geschrapt. (geen verband) 
• Hij heeft goed de met politie samengewerkt. (geen verband)  
• Hij heeft London veiliger gemaakt tegen terrorisme volgens het grote publiek. (klein 

verband)  
• Hij gebruikt zijn stem om een matige Westerse Islam bekender te maken (enig 

verband).  
• Hij heeft kansarme mensen kunnen inspireren. (klein verband) 

 
4 - Wat denkt Khan van het idee dat de Islam niet compatibel is met westerse waarden en 
normen? 
 
Het is niet waar en contraproductief. Het werkt eigenlijk in het voordeel van extremisten. 
Hij toont dat het kan gecombineerd worden. Daarom spreekt hij zich regelmatig uit over het 
leven van een gewone moslim in het Westen. Bijv. over de ramadan en dat hij zijn tas koffie 
zal missen! (Dit kan je zien in het krantenartikel dat getoond wordt in het filmpje) 
 
5 – Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de politieke carrières en ideeën van 
Mohamed Ridouani en Sadiq Khan. 
 

• Hebben allebei een kansarme achtergrond.  
• Zijn allebei lid van een linkse partij.  
• Beiden zien veel hoop voor hun steden in hun verkiezingssucces.  
• Beiden zijn vooral bekend voor hun werk buiten religie en gemeenschapsissues – 

schepen, advocaat, linkse politiek  
• Geen van beiden verstoppen hun geloof. (Ridouani zegt dat niet direct in dit kort 

filmpje, Khan wel. Ridouani is een gelovige moslim zegt hij, als hij vragen krijgt over 
z’n geloof – zie context op het einde van dit hoofdstuk) 

• Khan is meer geïnteresseerd in Islam als onderwerp. Hij vindt het belangrijk om erover 
te praten, vooral om stereotypering en conflict tegen te gaan. 
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Samenvattende invuloefening 
  
Sadiq Khan is lid van de Labour Party, de grootste linkse politieke partij in het VK. Hij werd in 
2016 burgemeester van London. 
 
Als burgemeester van London heeft Sadiq Khan veel bereikt. Zijn aanpak is professioneel en 
efficiënt. Hij schrapte bijvoorbeeld de Routemaster buses en de Garden Bridge. Dit waren 
kostbare 'imago-projecten' waarvan hij vond dat ze het budget niet waard waren. Met zijn 
directe en duidelijke stijl van samenwerken en communiceren, kreeg Khan de politie aan zijn 
kant als partner. Dit ondanks zijn voormalige carrière als advocaat, waar hij vaak met de 
politie botste over mensenrechten kwesties. 
 
Khan is altijd duidelijk geweest over zijn verzet tegen geweld, en tegen terrorisme. Hij pleit 
voor een meer open en vreedzame Islam. Khan laat de wereld graag zijn geloof zien. Hij 
gebruikt zijn positie om een stem te geven aan de gewone moslim. Hij denkt dat het 
gevaarlijk/onwaar/contraproductief is om te zeggen dat Islam onwesters is.   
 
De inwoners van Londen zijn overtuigd van Khan en zijn aanpak, dit blijkt uit opiniepeilingen. 
Ze vinden dat hij het land veiliger maakt. Londoners vinden zijn verhaal ook heel inspirerend. 
Want hij heeft hard gewerkt en werd, ondanks zijn arbeidersklasse en 
minderheidsachtergrond, toch burgemeester. 
 
  
Afsluitende open vraag voor de leerling: 
 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 
 
Gespreksstarters 
 

Wat denk van het feit dat de burgemeester van Leuven een moslim is?  
 
Vind je dat interessant om te weten of eerder onbelangrijk? 
 
Ken je andere mensen met een moslim achtergrond die actief zijn in de politiek in België? 
   
Vind je het verrassend dat een van de grootste steden in Europa een moslim als 
burgemeester heeft? 
 
Vind je Khan en Ridouani inspirerende personen? 
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Aanvullende achtergrondinformatie voor de leerkracht 
 
Statements van Trump waar het filmpje naar verwijst: 

- 'I think Islam hates us'. Maart 2016. 
- 'I love the muslims. I think they're great people' September 2015 
- Trump zijn voormalige National Security Advisor Michael Flynn: Islam is een 

'malignant cancer', angst voor moslims 'is rational' 
 
'What Trump has said about Islam' BBC News - 7 February 2017. 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38886496 
 
sp.a Burgemeester van Leuven Mohamed Ridouani praat kort over zijn geloof als moslim. 
https://kifkif.be/cnt/artikel/mohamed-ridouani-na-een-jaar-burgemeesterschap-ik-heb-mij-
heel-lang-allochtoon-gevoeld 
 
De ecologische en sociale brainchild van Ridouani, Leuven 2030. 
https://www.leuven2030.be 
 
De visie van Ridouani als burgemeester. 
https://www.meemetmo.be/wie-is-mohamed-ridouani 
 
Mohammed Ridouani praat over het symbolisme van overwinning in groter detail. 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/15/mohamed-ridouani-in-de-afspraak 
 
 

 

 

 

 

    



 57 

 

Module 3 – 
Kranten-
onderzoek 
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Introductie en begeleiding 
 
Duurtijd: 20 à 40 minuten. 
 
Nadat de leerlingen konden kennismaken met de positieve verhalen uit module 2, kunnen ze 
nu terugkeren naar de ‘echte wereld’ van de media. We willen de leerlingen hier de ruimte 
geven om hun eigen gedachten te formuleren over het nieuws. Dit doen we concreet door 
hen aan de slag te laten gaan met het analyseren van enkele kranten. Een krantenanalyse 
werkt rond verschillende gedragsvaardigheden zoals aanpassen, evalueren en (soms) creëren. 
Maar het belangrijkste is de focus op het meta-cognitieve niveau. Waarom geloven wij 
bepaalde verhalen? Zijn ze te vertrouwen? Kunnen we ons bewust worden van onze eigen 
vooroordelen door het nieuws te bekijken door een andere bril? In deze module gaan de 
leerlingen ook zelf aan de slag en zullen ze leren stilstaan bij vragen waarop niet zomaar één 
antwoord het ‘correct’ is. Het doel is nog steeds om de Islam vanuit een ander standpunt te 
bekijken. Na de succesverhalen uit module 2, vragen we aan de studenten om zelf kritisch te 
kijken naar de beeldvorming van moslims in de media. Herkennen zij oneerlijke of gekleurde 
berichtgeving? 
 
Voor veel mensen zijn media de bron bij uitstek om kennis en informatie op te doen. Net 
daarom is het cruciaal hoe journalisten de verschillende groepen en ideeën in de samenleving 
afbeelden. Sommige mensen hebben weinig rechtstreeks contact met moslims en vertrouwen 
daarom enkel en alleen op de informatie die de kranten en televisie hen aanreiken. Passen 
deze beelden met hun ervaringen uit de echte wereld? Of denken ze dat de moslims die zij 
kennen toevallig uitzonderingen zijn op het algemene beeld dat ze in het nieuws zien? 
 
Daarom is het heel belangrijk om op een bewuste manier de krant te kunnen lezen. Studies 
tonen aan dat er op specifieke momenten of na bepaalde gebeurtenissen heel veel negatieve 
beelden van moslims en de Islam in de kranten verschijnen (vb. 70% negatieve berichtgeving 
over moslims, tegenover 15% positieve berichtgeving). Meestal is het nieuws in een 
democratie grotendeels waarheidsgetrouw, maar dat wil niet zeggen dat het een 
representatief beeld geeft of dat het zonder vooroordelen is. De dominante groepen in een 
maatschappij worden ofwel weinig behandeld ‘als groep’ ofwel erg positief weergegeven 
wanneer het over ‘het land’ of ‘het volk’ gaat. De theorie van democratisch burgerschap is dat 
iedereen gelijk is, ongeacht zijn afkomst of overtuigingen.  
 
Daarom proberen we aan studenten mee te geven dat ze kritisch leren nadenken en met een 
open blik of houding kijken naar zaken. Want er zijn altijd mogelijke oneerlijkheden in de 
beeldvorming die we te zien krijgen, ook bij goede bronnen.  
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Aan de slag 
 

Lesvoorbereiding 
 

• Zorg dat er minstens tien verschillende krantenartikels in het lokaal liggen met 'Islam' 
of 'moslim' in de titel. We raden aan om recente artikels te verzamelen.  

• Zorg dat er meerdere kopies zijn van elk artikel.  
• Zet een beamer klaar voor de klasinvuloefening (zie onderaan).  
• Zet de studenten in kleine groepjes (vb. per 2 of 3, afhankelijk van de grootte van de 

klasgroep). 
 

Lessenplan 
 
Stap 1.  
De leerkracht geeft een korte uitleg over ‘het waarom’ van de krantenanalyse. 
In de inleiding van deze module kan je alvast inspiratie opdoen. 
(duurtijd - 2 min.) 
 
Stap 2.  
De leerkracht deelt de werkblaadjes uit (zie verder in deze bundel). 
(duurtijd - 3 min.) 
 
Stap 3.  
Overlopen van het werkblad en beantwoorden van mogelijke vragen van studenten. 
(duurtijd - 5 min.) 
 
Stap 4.  
Leerlingen lezen en vinken aan. De leerkracht gaat dan langs bij elke groepje om vragen te 
beantwoorden die tijdens de oefening naar boven komen. 
(duurtijd - 25 min.) 
 
Stap 5.  
Klasinvuloefening invullen (onderaan). De hele klas werkt samen met de leerkracht via de 
beamer of op het bord. Elke groep brengt hun analyse voor de klas, de leraar vult de oefening 
in. De leerkracht vraagt af en toe waarom de leerlingen bepaalde keuzes maakten. 
(duurtijd – 10 min.) 
 
Stap 6.  
Fictieve krantenkoppen (met suggesties van de hele klasgroep). De leerlingen herschrijven 
titels of problematische zinnen van de krantenartikels om ze kritisch te leren lezen. Het woord 
voor de minderheidsgroep wordt nu vervangen door een woord voor een meerderheids- of 
dominante groep. Dit is een goede oefening om vooroordelen te ontdekken of om de 
creativiteit van de leerlingen aan te scherpen. 
(duurtijd – 5 min.) 
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Uitgewerkt voorbeeld met context 
 
Inleiding 
Jullie zijn aangenomen door de Belgische Fair Nieuws Unit om recente krantenartikels over 
moslims te evalueren op ‘aangepaste beeldvorming’. Jullie krijgen het volgende schema om 
jouw artikel met je team te evalueren. 
 
1. Woordfrequentie test 
Iedere groep telt in het krantenartikel de 3 meeste voorkomende woorden: (adjectieven, 
werkwoorden of zelfstandige naamwoorden). Dit is een veelgebruikte methode in 
wetenschappelijke media analyses (op grote schaal). Deze test geeft een zicht op het type 
woorden dat in artikels over moslims frequent gebruikt wordt.  
 
2. Positief, negatief of neutraal? 
Wat voor een artikel is dit? Is het meestal positief negatief of neutraal over moslims. 
Studenten motiveren. Waarom zeg je dat? Is het oké dat negatieve verhalen in het nieuws 
komen? In welke frequentie is het oké? Dit geeft de studenten de kans om te beginnen 
analyseren zonder te veel in detail te gaan, en om over hun eigen ideeën na te denken. 
 
3. Gepaste beeldvorming lijst 
Een negatieve beeldvorming ontstaat niet alleen door een focus op negatieve verhalen. Soms 
gaat het meer over een discriminerende of negatieve manier van onderwerpen te behandelen 
ook als het verhaal zelf over iets positief gaat. Nu gaan we dieper op eigen analyses testen 
tegen verschillende vaste categorieën van kwalitatieve analyse. 
 
(De eerste 5 criteria komen uit een workshop “Diversiteit in de media” lessenpakket van 
https://www.stampmedia.be). Dit is ontworpen om vooroordelen en negatieve beeldvorming 
te testen in het middelbaar. Deze criteria zijn hier aangepast voor de Islam. De andere komen 
uit academisch werk over Islam en ‘Islamofobie’ in Europa; analyses van de behandeling van 
moslims in de kranten, en sociologie over anti-moslim discriminatie. Het bouwt hier ook direct 
op naar het ‘jigsaw’ deel van de workshop.)   
 
❏ Moslims komen zelf aan het woord 
❏ Andere thema’s komen ruim aan bod – niet alleen geloof en religie 
❏ Moslims komen in beeld als expert in een bepaald domein 
❏ Tegenover mogelijk negatieve beeldvorming staat nuance of een tegenstem 
❏ Verschillende standpunten van verschillende moslims komen aan bod 
❏ Moslims worden gezien als een potentiële lezer – een deel van jij, de lezers (geen ‘zij’) 
❏ Moslims komen aanbod als mensen, niet als een te behandelen probleem of om te 
verdragen  
❏ Behandeld als volwassenen – geen ‘paternalisme’*  
❏ Gaat er vanuit dat de moslims goede burgers zijn – geen bewijzen van loyaliteit nodig** 
❏ Geen terreur test***  
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Geef extra uitleg over de checklist indien nodig. In het algemeen checkt de lijst of men moslims 
als dominante groepen behandelt – als individuen, als mensen, als burgers, als lezers als 
deelnemers. Waarom? Omdat clichés en onwaarheden vaak ontstaan door niet met mensen 
als gelijken te praten.   
 
Woorden met * hebben waarschijnlijk extra uitleg nodig: 
 
* bijv. Saïd praat goed Nederlands, hij heeft altijd werk gehad en zijn winkel is proper. Een 
dikke duim geven aan een volwassene, hen behandelen als een kind, noemen we 
paternalisme.  
 
** bijv. Voel jij je méér Belgisch, of méér moslim, of méér Marokkaans? Waarom 
problematisch? Omdat mensen moeten kiezen. Zou je dat ook vragen aan een christen? 
Bovendien, laat hen zichzelf uitdrukken over hun ‘identiteit’ zonder hen in een vak te willen 
duwen, anders is het een geforceerde keuze en dus geen echte uitdrukking van identiteit. 
 
*** dwz. Een moslim hoeft zich niet te verantwoorden voor extremisten met wie hij geen band 
heeft. We gaan er meestal vanuit dat mensen democratische methoden steunen, waarom zou 
dat voor een moslim dan anders zijn. 
 
4. Cliché check: Zijn er bekende negatieve clichés over moslims die in het artikel aan bod 
komen? Welke? 
Is er een verwijzing naar één van deze cliché-thema’s? 
 

• Onderdrukking van vrouwen –bijv.  vrouwenrollen en huwelijkskwesties 
• Terreur, steun ervoor, radicale politieke overtuigingen 
• Traditioneel, niet modern, geen plezier maken, strenge conservatieve regels voor alles, 

niet kunnen lachen, gevoelig, geen vrije meningsuiting 
• Anti-Westerse overtuigingen 
• Misdaad, sociale problemen, niet betrokken bij de ‘waarden’ van het land 

 
Deze thema's worden vaak zonder bewijs herhaald in de media of worden geïmporteerd uit 
een andere context. Ze zijn goed gekend maar weinig onderbouwd. Het is ook problematisch 
dat belangrijke kwesties overdreven simpel gemaakt worden en beperkt tot een kwestie van 
welke religie of afkomst iemand heeft. 
 
 
5. Fotoanalyse  
Toont de foto een link met de inhoud van het artikel? Is dat de echte persoon van het 
verhaal of een ‘moslim’ uit een commerciële beeldbank? Is er een ‘exotische’ kadering? In 
het algemeen: is er een foto gebruikt op dezelfde manier als bij een niet-moslim verhaal. 
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Extra muros-
activiteit 
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Introductie en begeleiding 
 
Zoals reeds in het begin van deze workshop duidelijk werd omschreven, willen we ook met de 
extra muros-activiteit de leerlingen kritisch laten nadenken. Dit type activiteit leent zich 
uitstekend om hun verworven kennis af te toetsen met een situatie uit de werkelijkheid. In de 
klascontext worden ze geconfronteerd met de meningen van hun leeftijdsgenoten, van 
jongeren die ze kennen. Een extra muros-activiteit kan deze ervaring op significante manier 
verruimen, omdat ze zich zullen moeten verplaatsen uit hun comfortzone. Niet alleen fysiek, 
maar ook mentaal. De keuze en selectie van de extra muros-activiteiten situeert zich in het 
voorjaar van 2020. Het betreft culturele activiteiten met een seizoensgebonden agenda. Het 
zou dus kunnen dat, indien deze werkbundel later gebruikt wordt, deze specifieke 
voorstellingen niet (meer) in deze vorm geboekt kunnen worden. Maar onze zoektocht leerde 
ons dat er elk jaar wel nieuwe voorstellingen gemaakt worden, waardoor je als leerkracht een 
grote kans hebt om een voorstelling te vinden die aansluit bij deze workshop. 
 
In dit hoofdstuk bundelden we alle nodige en relevante informatie over twee culturele 
voorstellingen die goed aansluiten bij de algemene doelstellingen van deze workshop. 
 
De leerlingen kunnen: 

- De islam situeren in de wereld 
- Informatie over de islam toetsen aan de eigen opvattingen 
- Kritisch nadenken over de eigen opvattingen omtrent de islam 
- Een onderbouwde mening communiceren en argumenteren 
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‘Islam, een nieuwe lichting’ van Erhan 
Demirci en Khalid Benhaddou 
 
Inhoud 
 
Deze voorstelling is een combinatie van twee belangrijke aspecten: context en comedy. In 
het eerste deel legt Khalid zijn visie uit, met ruimte voor dialoog en interactie. Nadien speelt 
Erhan een comedyset waarin hij verschillende verwijzingen maakt naar (de lezing van) 
Khalid. Door op zijn humoristische wijze feedback te geven zorgt dit voor opluchting in het 
publiek maar komt de boodschap ook nog eens extra duidelijk over! 
 
 

 
 

 

“We moeten onze jongeren weer doen 
nadenken. Zodat anderen het niet voor 

hen doen” 
 

Benhaddou en Demirci in Het Nieuwsblad 
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Van het klaslokaal naar de praktijk: Extra muros 
 
De voorstelling van Benhaddou en Demirci is het ultieme verlengstuk van de workshop 
Islam. Er is ruimte voor context, interactie en humor. Het wordt gebracht door ‘mensen van 
bij ons’, in het nederlands en in een behapbaar format. Benhaddou en Demirci brengen 
samen een genuanceerde benadering van de Islam, weg van alle polarisatie. Het is een 
nieuw venster op de wereld en een potentiële verrijking voor vele jongeren. 
 
 
Bio 
 
Khalid Benhaddou is Coördinator Onderwijsnetwerk Islamexperten. Maar ook voorzitter van 
het Platform Vlaamse Imams & Moslimtheologen, co-founder van het CIRRA (Centre for 
Intellectual Reformation, Research and Advice), projectleider Diversiteit aan de Universiteit 
Gent én imam van de grootste Gentse moskee. En of dat nog niet genoeg is, is hij ook Belg, 
Vlaming, Marokkaan en moslim. 
 
Hij is een progressieve stem in de moslimwereld en de verpersoonlijking van de ‘rationele 
islam’. Nadenken, analyseren, twijfelen en in dialoog gaan typeren hem. De islam is altijd 
een onderdeel van zijn leven geweest, een bron van fascinatie èn een waardegedreven 
kompas. Khalid Benhaddou neemt ons mee in een warm pleidooi van verzoening en dialoog. 
Hij deelt zijn visie en geeft ruimte voor interactie. 
 
Erhan Demirci zag je eerder aan het werk met zijn succesvolle comedyshows Komt goed! 
(2017) en Wa make? (2019). Ook hij weigert als moslim mee te gaan in de heersende 
polarisatie rond de islam. In deze double bill laat hij zich in zijn gekende humoristische stijl 
inspireren door de lezing van Khalid Benhadddou. Hij neemt het publiek mee in een licht en 
grappig discours, echter zonder de boodschap van zijn compagnon de route te ontkrachten. 
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Afbeeldingen 
 

   
 

 
 
Foto’s: Kris Van Exel 
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Interview - Het Nieuwsblad 
 
nieuwsblad.be - 8 februari 2020 - Kristof Bohez (tekst) en  Kris Van Exel (beeld) 
 
De comedian en imam die samen het beeld van de islam 
willen bijstellen: “We moeten onze jongeren weer doen 
nadenken. Zodat anderen het niet voor hen doen” 
 
Zegt de comedian tegen de imam: “De eerste keer dat ik je ontmoette, ben ik snel een hemd 
gaan kopen om er een beetje deftig uit te zien.” Geen grap, maar de start van de voorstelling 
Erhan & Khalid, die het beeld van een islambeleving in dwangbuis dringend wil bijstellen. Aan 
de vooravond van een nieuwe reeks opvoeringen zitten Erhan Demirci en Khalid Benhaddou 
rond een kan thee en een schaal sociale vraagstukken. “Er zullen zeker imams zijn die raar 
kijken omdat ik met Erhan optreed.” 
 
Een vrijdagavond in Wilrijk. In de foyer van het cultuurcentrum staat een groepje gibberende 
moslima’s met hoofddoek. Zo te horen zijn ze hier voor Khalid Benhaddou, imam met een 
modern islamitisch discours en een godsgeschenk voor wie als westerse moslim z’n weg 
zoekt. Het stille koppel Vlaamse vijftigers aan de hoek van de bar lijkt voor beide gekomen: 
eens zien wat de imam én de komiek te zeggen hebben over de islam. 
Vijf dagen later blijkt dat nog véél meer te zijn dan de twee heren in hun voorstelling al 
doen. We zijn ten huize Demirci in Brussel, en zeggen dat elke middelbare school Erhan & 
Khalid zou moeten zien. Omdat Erhan de moslima’s luid laat lachen, en Khalid de anderen 
ook opgelucht achterlaat. Maar vooral omdat er een hoop zin van onzin gescheiden wordt. 
De lezing-annex-comedyshow is het gevolg van een ontmoeting in het Vlaams Parlement na 
de aanslagen van 2016. Erhan en Khalid waren er gastsprekers, toen plots iederéén wou 
weten hoe dat nu precies met de islam zat. 
 
Erhan: “Ik was die dag ook uitgenodigd, om na Khalid te spreken. Ik weet nog goed dat ik 
onder de indruk was van hoe hij daar stond – als een soort Brad Pitt – en het allemaal 
kaderde. Djeezes, dit is een verhaal over de islam dat mensen ook moeten horen, dacht ik. In 
mijn comedygedeelte ben ik dan beginnen in te pikken op dingen die hij gezegd had, en 
blijkbaar viel dat zodanig in de smaak dat mensen ons vroegen om ook elders samen te gaan 
spreken. Zo is het idee om samen te werken organisch gegroeid.” 
 
Khalid: “Ik werd in de dagen na de aanslagen overbevraagd om overal het ABC van de islam 
te gaan uitleggen. Wat ik eigenlijk wel wat vreemd vond. Alsof de islam de dag voordien nog 
maar Europa binnengekomen was. Heeft het dan zolang moeten duren om eens te luisteren 
naar wie we zijn?” 
 
Dat de islam nieuw is in Europa, is een groot misverstand. 
 
Khalid: (knikt) “Men lijkt vergeten hoe de islam eeuwenlang in Europa bestond – denk aan 
Andalusië – en hoe er heel wat uitwisseling was op het vlak van handel, literatuur, filosofie ... 
Tussen de zevende en negentiende eeuw waren er Arabische geleerden die gedetailleerde 
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boeken over seksualiteit schreven. De huidige conservatieve beleving van de islam is net een 
breuk met die traditie. Helaas gaat het collectieve geheugen niet verder dan de conflicten 
van de islam met het Westen.” 
 
Erhan: “Als moslim word je door de buitenwereld vaak in één en dezelfde groep gestopt. Ik 
heb me al kwaad gemaakt bij dat besef: we hebben nooit echt ons verhaal kunnen vertellen, 
de buitenwereld heeft zelf een beeld over ons gevormd. Onze voorstelling is een poging om 
dat beeld bij te stellen.” 
 
Met verschillende voorstellingen kwamen jullie allebei al vaak in scholen. Hoe is het daar 
gesteld met de kennis van de islam? 
 
Khalid: “Ik zie vaak grote ogen. Velen weten niet dat de islam zo divers is. Moslimjongeren 
krijgen vaak ergens een mening mee die ze vervolgens als dé norm hanteren. Een 
doordachte vorm van religie ontbreekt vaak. Dat ze zelf een moreel kompas mogen hebben, 
zeg ik dan. Dat ze hun geloof niet in handen van anderen moeten leggen die voor hen 
nadenken. Het katholicisme heeft al aangetoond welke misbruiken daaruit kunnen 
voortvloeien, en ook voor de islam schuilt daar een groot gevaar.” 
Erhan: “We moeten onze jongeren weer informeren, doen nadenken. Dat betekent dus níét 
dat ze na onze voorstelling moeten denken: Ha ja, die Khalid heeft in alles gelijk.” 
“Het zijn soms ook simpele dingen. De eerste voorstelling waarmee ik in scholen kwam, was 
Tussen friet en kebab, waarin ik sprak over m’n grootvader die vijftig jaar geleden van oost-
Turkije naar België trok. Velen schrokken. Dat bij de mijnramp van Marcinelle in 1956 veel 
Italianen omkwamen waardoor hier Marokkanen en Turken als gastarbeider belandden, 
wisten ze niet. Allochtonen én autochtonen.” 
 
Autochtone jongeren die dwepen met extreemrechtse ideeën: stonden die ook op jullie 
radar? 
 
Khalid: (knikt) “Sympathie voor extreemrechts merk ik vooral in scholen waar de diversiteit 
niet groot is. Vorig jaar, nadat er ophef was ontstaan over een 100-dagenviering waarbij een 
van de als Arabier verklede leerlingen een nagemaakte bomgordel droeg, ben ik in die school 
gaan praten. Sommige van die leerlingen namen effectief een rechts tot extreemrechts 
standpunt in. Maar zodra je met die gasten spreekt, merk je dat ze heel hard 
bevooroordeeld of niet goed geïnformeerd zijn. Ik was de eerste moslim ooit met wie ze een 
gesprek aangingen. En blijkbaar zeiden ze achteraf aan andere leerlingen dat ze dat ook eens 
moesten doen.” 
 
Erhan: “Het omgekeerde bestaat ook. Bruine of zwarte scholen waar je de vooroordelen 
tegenover blanke Belgen hoort. Hij of zij wil ons niet, denkt zo over ons … Daar wordt 
extreemrechts evengoed in een hoekje geduwd, en zijn er andere partijen die daarop willen 
inspelen. Zwart of wit, daar zijn we bij beland. Verschrikkelijk, die polarisering.” 
 
Khalid: “Net daarom vind ik het heel jammer om te horen dat het streven naar een sociale 
mix op school blijkbaar teruggeschroefd wordt door de Vlaamse regering. Ik begrijp dat 
sociale inclusie druk kan zetten op scholen, die dan meer zorgcoördinatoren of brugfiguren 
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nodig hebben om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Tegelijk denk ik dat 
leerlingen de kans geven om de andere te leren kennen óók een vorm van vrijheid is.” 
 
Dan zie je in grootsteden de gemengde klasjes over het voetpad lopen en denk je: dit moet 
goedkomen, toch? 
 
Khalid: “Vooral landelijke scholen waar nog geen diversiteit is, zou ik aanraden om erop te 
anticiperen in plaats van het voor zich uit te schuiven. In steden is diversiteit voor kinderen 
inderdaad vaak al realiteit. De opkomende generatie heeft nu al minder issues dan 
volwassenen.” 
 
Erhan: (grijnst) “Onlangs kwam er een jongen van Indische komaf naar het 
verjaardagsfeestje van m’n zoon, met de vraag om geen rundvlees te serveren. Ik betrapte 
er mezelf op dat ik tegen m’n vrouw zei: Moeten we daar nu óók al rekening mee houden? 
Mijn vrouw heeft toen goed gelachen, en ik ook. Ik was vroeger zélf het kind dat op 
verjaardagsfeestjes bedremmeld een briefje afgaf waarop stond dat ik geen varkensvlees 
mocht eten. In Brussel is superdiversiteit het nieuwe normaal. De een geen varken, de ander 
geen rund, nog een andere vegetarisch ... En daar hebben die kinderen geen problemen 
mee. Veel belangrijker voor hen is de vraag of je voor Messi of Cristiano bent, dan welk 
geloof je hebt.” 
 
Straks is het carnaval in Aalst, waar vorig jaar vrolijk joden beledigd werden. Het zou ook 
de profeet Mohammed kunnen zijn. 
 
Khalid: “Voor mij is dat een illustratie van hoe de samenleving almaar meer het recht op 
vrijheid van meningsuiting opeist, en daarbij kijkt hoe dat maximaal kan. Het was de Deense 
filosoof Søren Kierkegaard die zei dat mensen vooral hun vrijheid van mening opeisen ten 
nadele van de vrijheid van denken. Zonder de vrijheid van meningsuiting te willen afwijzen, 
mis ik de deugdenethiek eerlijk gezegd een beetje. De sociale normen die maken dat wat 
juridisch gezien gezegd kan worden, niet altijd hóéft gezegd te worden. Vergelijk het met 
een huwelijk waarin je de hele tijd je partner beledigt. Juridisch gezien kan dat, geen wet die 
je tegenhoudt. Maar daarom ga ik het nog niet doen.” 
 
Erhan: “Ik heb dat al geprobeerd met mijn vrouw: dat werkte niet zo goed.” (hilariteit) 
Hoever kan je als comedian gaan met je grappen, Erhan? 
 
Erhan: “Elke comedian moet dat voor zichzelf beslissen. Het zou onrespectvol zijn als ik 
collega’s zou vertellen wat ze wel en niet mogen zeggen. Als Xander De Rycke een passage in 
zijn show heeft over de Bende van Nijvel en daarover goed heeft nagedacht, dan vind ik dat 
hij die ook mag brengen in Aalst.” 
 
“Bij mezelf ligt de grens waar ik denk dat het kwetsen begint. Met Khalid heb ik eerst 
gekeken hoever ik kon gaan, en dat bleek verder dan gedacht. Ik heb bijvoorbeeld ook al met 
de hoofddoek gelachen, toen een moslima zei dat ze niks vond om haar tranen van het 
lachen mee te drogen. Ik antwoordde toen: Ik denk nu wat negentig procent van de zaal 
denkt.” 
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Zijn er dan andere imams die daar kritiek op geven? 
 
Khalid: “Er zullen zeker imams zijn die raar kijken omdat ik met Erhan optreed. Maar ik weet 
dat ik niet vanuit mijn ivoren toren voor een rationele islam moet preken. Als ik een groot 
publiek wil bereiken, kan dat beter via de moskee, via het onderwijs én via cultuurhuizen.” 
 
Welke grap van Erhan uit jullie voorstelling vind jij de beste, Khalid? 
 
Khalid: “Er zijn er een paar. Zoals zijn verhaal over zijn vroegere islamleerkracht die hem -
seksuele opvoeding trachtte bij te brengen met behulp van een lat en een cirkel. En dan 
vooral Erhan die vraagt hoe het dan gaat met een lat en een lat.” 
 
Erhan: “Echt gebeurd. Die leraar heeft me nog een bericht gestuurd toen hij hoorde dat ik 
grappen maak over zijn les van toen. Dat hij het me eens zou komen tonen als ik het zoveel 
jaar later nog altijd niet snap.” (lacht) 
 
Ondertussen is de conservatieve islam hier wel als dominante stroming, delen veel imams 
en de buitenwacht een enge visie. Vanwaar komt dat? 
 
Khalid: “Die conservatieve islam die zich ontwikkeld heeft, is voor een stuk een reactie op 
buitenlandse invloeden die er geweest zijn in traditionele moslimlanden. Na de kolonisatie 
door het Westen zag je vaak religieus conservatisme als een soort morele herbewapening, 
ten aanzien van de moderniteit. In een extreem geval krijg je een situatie zoals in 
Afghanistan, waar de Amerikanen na hun terugtrekking het gat lieten voor een figuur als 
Osama bin Laden.” 
 
“Er is natuurlijk ook de rol van Saudi-Arabië. Sinds de jaren zeventig heeft het regime alleen 
al in Europa 87 miljard euro gepompt om hier het wahabisme te organiseren. Dat is een 
stroming met een enge kijk, met een puriteinse lezing van de Koran. Veel Europese 
moslimjongeren hebben zich tot die stroming aangetrokken gevoeld, omdat het hen hielp in 
hun identiteitscrisis en hun frustraties kanaliseerde. Het werd een soort van subcultuur om 
te rebelleren tegen de westerse orde, het establishment en alles en iedereen waardoor ze 
zich uitgesloten voelen.” 
 
Erhan: (knikt) “Je ziet die morele herbewapening ook elders. Ik heb net de Netflix-reeks The 
rise of empires: Ottoman uit. Nadat sultan Mehmed in 1453 Constantinopel (het huidige 
Istanbul, nvdr.) veroverd had, stond hij voor een Ottomaans Rijk met verschillende 
godsdiensten naast elkaar. Tegenwoordig voel je in Turkije – ik heb er nog familie wonen – 
een politieke invloed die de islam weer conservatiever maakt. De jongste tien jaar is er een 
tegenbeweging tegen het Westen op gang gekomen. Die heeft veel te maken met de niet-
toelating tot de EU. Járen stond Turkije tegen die deur aan te schurken, werd het 
afgehouden maar zag het ondertussen wel economisch minder sterke landen als Bulgarije en 
Roemenië toetreden. Het gevolg was dat Erdogan de EU als een christelijk clubje begon af te 
schilderen en de kaart trok van het volk dat daar niet bij hoort. Dat beeld heeft hij er bij 
zeker vijftig procent van de mensen en dus ook bij jongeren in gekregen: zoveel stemmen er 
voor hem.” 
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Khalid: “Ik vind het hypocriet hoe Europa zich enerzijds uitspreekt tegen extremisme, maar 
wel samenwerkt met Saudi-Arabië, bakermat van het internationale terrorisme. Via FN 
Herstal levert België wapens aan dat regime. Het zegt iets over de identiteitscrisis waarin 
Europa vandaag verkeert. Met de globalisering liggen alle grote verhalen zoals het 
katholicisme op apegapen. Veel mensen zijn verward en het kapitalisme lijkt het als groot 
verhaal overgenomen te hebben.” 
 
In verschillende landen is de Arabische lente van 2011 inmiddels weer barre winter 
geworden. Wat mogen we daar nog van verwachten? 
 
Khalid: “Iran, Libanon, Soedan … Er broeit van alles onderhuids. Opstanden werden de kop 
ingedrukt. Maar de Arabische bevolking zal niet blijven tolereren dat regimes een status quo 
handhaven ten nadele van het volk dat weinig vooruitzichten heeft. Dat kan niet blijven 
duren. Mensen zullen naar iets grijpen om verandering tot stand te brengen. Alleen: waar 
men bij de Arabische revolutie vooral kon zeggen wat men niet wou – onderdrukking, 
corruptie ... – zullen de moslimintellectuelen nu moeten zeggen wat ze wél willen en welke 
richting de samenleving uit moet. Zij moeten de toekomst helpen te bepalen. En misschien 
kunnen wij hen daar een beetje bij helpen door ook in onze voorstelling de stemmen te -
laten horen die daar te stil klinken.” 
 
 
Uitgebreid diepte interview door Alex Agnew 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TqFRuikA_xU 
 
Duurtijd: 2u - Interview: Alex Agnew 
Gasten: Ehran Demirci en Khalid Benhaddou 
 
“Khalid Benhaddou is één van de bekendste Imams in dit land en is buiten schrijver ook 
coördinator van het netwerk Islam Experten dat in scholen radicalisering van 
moslimjongeren wil tegen gaan. Zelf wil hij een moderne Islam duiden vanuit een Europese 
context via dialoog en interactie en daarom toert hij ook Vlaanderen rond samen met 
comedian Erhan Demirci. Zijn de Islam en de Westerse verlichtingswaarden een onmogelijk 
combinatie of valt het allemaal goed mee?” 
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Talkshow ‘Vandaag’ met Ehran Demirci, VRT 
 

 
 
https://syndicatie.vrt.be/play/hln/md-ast-5d2b406f-a186-4d87-aa96-b29ae5ffd3b3 
 
https://syndicatie.vrt.be/play/hln/md-ast-64417580-ffb0-4f90-aabe-c8cef896d2f7 
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‘De Meisje’ van Jaouad Alloul 
 
Inhoud 
 
Jaouad Alloul is homo, moslim en artiest. Hij is het creatieve brein achter ‘De Meisje’, een 
monoloog over zelfaanvaarding, familie, liefde en vergiffenis. In deze intense en 
aangrijpende voorstelling vertelt Jaouad Alloul hoe hij zich verscheurd voelde als jonge 
moslim. Als kind wilde hij het liefst van al een meisje zijn, hij speelde met de poppen van zijn 
zussen en werd verliefd op jongens. Elke avond bad hij tot god om genezing. Elke morgen 
was alles nog altijd zoals het was. Op 20-jarige leeftijd trok hij de deur achter zich dicht en 
stapte hij een nieuwe wereld in. Weg van huis, weg van God. Op zoek naar zichzelf. 
 
 
 

 

“Jaouad 
Alloul is 
misschien 
wel de 
revelatie van 
dit 
podiumjaar.” 
 
De Morgen  
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“Jaouad is genderfluïde creatieve 
duizendpoot.” 

Gazet Van Antwerpen 
 

 
“Jaouad is queer-activist, maakt 

muziekvideo’s en presenteert nu zijn 
theatrale autobiografie.” 

De Standaard 
 

 
Van het klaslokaal naar de praktijk: Extra muros 
 
Jaouad vertelt zijn verhaal. En dat is geen evidentie. Zijn verhaal is een zoektocht naar zijn 
eigen identiteit en zijn plaats in de samenleving. Deze voorstelling werkt verbindend en doet 
de kijkers nadenken. Er is even geen plaats voor eenvoudige vooroordelen en stereotypen. 
Jaouad legt zijn ziel bloot in deze voorstelling en toont aan dat zijn geloof geen 
onoverkomelijke hindernis hoeft te zijn om verder te gaan in zijn leven. Integendeel. 
Relativiteit, respect en verdraagzaamheid zijn belangrijke waarden. Jaouad brengt zijn uniek 
verhaal met trots en passie. Een mooi en tastbaar verlengstuk van de workshop in de klas. 
 

 
Credits 
 
Productie - MartHa!tentatief - Coproductie - Perpodium - I.s.m. BeHuman vzw 
Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale Overheid. 
Spel - Jaouad Alloul  - Tekst - Jaouad Alloul en Johan Petit  
Licht en geluid - Tim Clement  - Dramaturgie - Selm Wenselaers - Kostuum - Tine Deseure 
 
www.marthatentatief.be/voorstelling/de-meisje 
  



 75 

Afbeeldingen 
 
 

   
 
 
 

   
 

Foto’s Karolina Maruszak 
 

 
 

Trailer ‘De Meisje’ 
 
https://youtu.be/bQ05d2-FZNk 
 
 
Radiofragment ‘Culture Club’ op Radio 1 
 
https://soundcloud.com/jaouad11/culture-club-radio1-hoe-maakt 
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Speellijst - 2020/2021 
 
Onder voorbehoud van wijzigingen. Officiële lijst vanaf juni 2020 via marthatentatief.be 
 

woe 23/09/2020 Cultuurhuis De Warande, Turnhout warande.be 

do 4/03/2021 CC Schoten ccschoten.be 

vrij 5/03/2021 Sint Anna Centrum, Antwerpen L.O. elsschot.be 

za 6/03/2021 Cultuurhuis Tessenderlo cultuurhuistessenderlo.be 

woe 10/03/2021 CC De Borre, Bierbeek ccdeborre.be 

vrij 12/03/2021 CC Mechelen cultuurcentrummechelen.be 

za 13/03/2021 Stadsschouwburg, Utrecht (NL) tadsschouwburg-utrecht.nl 

di 16/03/2021 Arenbergschouwburg, Antwerpen arenbergschouwburg.be 

woe 17/03/2021 Cultuurcentrum Sint-Niklaas ccsint-niklaas.be 

vrij 19/03/2021 Kopergietery, Gent kopergietery.be 

vrij 26/03/2021 theater Malpertuis, Tielt malpertuis.be 

za 27/03/2021 CC Mortsel ccmortsel.be 

do 1/04/2021 CC De Werf, Aalst ccdewerf.be 

do 15/04/2021 Cultuurcentrum Leietheater, Deinze leietheater.be 

do 22/04/2021 Cultuurcentrum 't Getouw, Mol getouw.be 

di 27/04/2021 KVS, Brussel kvs.be 

woe 28/04/2021 KVS, Brussel kvs.be 

do 29/04/2021 
Cultuurcentrum Zwaneberg, Heist- op-den-
Berg zwaneberg.be 

woe 5/05/2021 CC Het Gasthuis, Aarschot hetgasthuis.be 

za 8/05/2021 Cultuurcentrum Gravenhof, Hoboken gravenhof.org 

woe 19/05/2021 30 CC, Leuven 30cc.be 

do 20/05/2021 CC De Steiger, Boom desteigerboom.be 

do 3/06/2021 t kerkske, Kapellen cckapellen.be 

vrij 4/06/2021 Bourlaschouwburg, Antwerpen toneelhuis.be 
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Portret - De Morgen 
 
demorgen.be - vrijdag 20 september 2019 - Ciska Hoet 
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Recentie - Concertnews.be ★★★★1/2 
 
concertnews.be - donderdag 2 januari 2020 - CC Merksem - Bert Hertogs 
 
 

 
 
 
Een staande ovatie en luid gejoel ontving de Meisje, een monoloog die Jaouad Alloul brengt in het 
Cultuurcentrum van Merksem dat drie avonden op rij het bordje ‘uitverkocht’ mag bovenhalen 
tijdens Wintervuur. Samen met Johan Petit schreef hij de tekst over jezelf aanvaarden en aanvaard 
worden. Knap is de boog die de voorstelling maakt van humoristisch, feestend escapisme tot muisstil 
ontnuchterend wanneer het over de dood gaat. De Meisje is meer dan een coming out-verhaal van 
een moslimjongen die homo is en ervan houdt om een vrouw te zijn als drag queen. Het is een 
universeel verhaal (niemand luistert er bijvoorbeeld naar de jongste, in geen enkele familie), dat 
herkenbaar is voor iedereen, ongeacht de culturele achtergrond die men heeft, over het gevoel 
hebben zich te moeten verantwoorden voor wie men is, of nog sterker zich daarvoor moeten 
excuseren, terwijl er helemaal niets te excuseren valt. Men is wie men is. 
 
Op de bastonen die een clubsfeertje uitademen, komt het publiek de zaal van het beste 
Cultuurcentrum van alle Antwerpse districten binnen. Jaouad start De Meisje door te vertellen hoe 
hij het ouderlijke huis verliet. De Lesley is zijn lief, hij komt hem oppikken en Jaouad steekt zijn kleren 
snel in ‘van die karowen Marokkanenzakken’ die hij via het raam naar beneden gooit. Een valies 
neemt ie mee met de trap naar beneden. Hij neemt afscheid van zijn vader door hem een kus op het 
hoofd te geven. Die denkt dat ie straks gewoon terugkeert. Maar het zal uiteindelijk negen jaar duren 
voor hij terug aanbelt … 
 
Daarna neemt Jaouad ons in de Meisje in een flash back terug hoe het zo ver is kunnen komen. We 
krijgen te horen dat de kleine Jaouad op school gepest werd door Ismaël. ‘Hij loopt tegen mijn bal’ 
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had ie altijd als excuus klaar en de leerkracht ging daar in mee: ‘Als dat per ongeluk is, is het niet 
expres.’  Jaouad vond ‘poepen’ altijd veel leuker dan voetballen, nu nog altijd overigens. Hij speelde 
het meest met meisjes. Een reportage van Jambers over een moslimman die een vrouw was 
geworden, had impact op hem. 
 
Op school klonk het dat die man in de reportage zijn familie en de moslimgemeenschap ten schande 
gebracht had. In een knappe daaropvolgende scène zien we Jaouad in wit tegenlicht bidden ten 
opzichte van een van de vijf goudkleurige ruiten die het decor vormen. Toen ie een lamp aan het 
vervangen was, kwam zijn moeder aan de schakelaar waarop ie meteen riep: ‘Zijde gij zot! Voor 
hetzelfde geld ga ik (er) aan in plaats van die lamp!’ Die uitspraak heeft hem lang een schuldgevoel 
bezorgd. ‘De poort van het paradijs ligt aan de voeten van de moeder’ weet ie.  Niet veel later sterft 
zij aan een hartaanval en excuseert hij zich alvast ten opzichte van haar omdat ie weet dat hij de 
familie ten schande zal brengen. 
 
Bij het gebed ’s avonds bleef ie jaren aan een stuk God smeken ‘please God ik wil dees niet’ om niet 
verliefd te worden op jongens. Maar liefde valt niet te stoppen. Zichzelf verstoppen deed ie uit angst 
om ontmaskerd te worden. Dus at ie zich dik, om letterlijk een soort pantser rond zich te bouwen. 
Het was de tijd dat ie voor chocolatier studeerde aan de PIVA en niet alleen erg veel at maar ook 
ongezond. Een periode ook dat ie openlijk ontkende dat er in zijn gemeenschap homo’s konden zijn, 
en moslimhomo’s ook vurig afkeurde. (Ook daar kennen we enorm veel voorbeelden van, mannen – 
niet zelden religieus opgevoed - die zich als de grootste homohaters uiten, de meest gore moppen 
bovenhalen en anti-standpunten, om jaren later uiteindelijk zelf uit de kast te komen n.v.d.r.) Pas 
wanneer ie net als zijn moeder moeite heeft om zonder hijgen de trap op te gaan, beseft ie dat ie iets 
aan zijn levensstijl moet doen. 
 
In Parijs ontmoet ie zijn eerste lief, en hij houdt van de vrijheid die er heerst. Een vrijheid die hij tot 
dan toe nog niet heeft kunnen ervaren in ons land. Later ontdekt ie een homoclub in Antwerpen: ‘Ik 
voelde me er als een kind die voor het eerst in een snoepwinkel kwam en gaf mijn ogen goed de 
kost. Er waren alleen maar mannen!’ Het is in een Parijs shoppingcenter dat ie een knappe man 
ontmoet, er vervolgens een koffie met gaat drinken, en de vraag voorgeschoteld krijgt: ‘Word je 
gelukkig van homo zijn?’ Terug in België gaat hij optreden als drag queen, staat ze voor 14.000 
toeschouwers op Studio 54 in het Sportpaleis en wordt ze eerste eredame ‘een schone term om te 
zeggen dat je tweede bent’ tijdens de Miss Travestieverkiezing. Een periode was het dat Jaouad 
Alloul alles weg feestte (o.a. op de tonen van ‘I feel love’ van Donna Summer, een song die te horen 
is in deze voorstelling). Maar door aan escapisme te doen, zijn twee zaken die al negen jaar niet 
verzorgd zijn, mentaal blijven wegen. Eén: zichzelf aanvaarden. Twee: aanvaard worden door zijn 
familie waarvoor ie weggevlucht is. 
 
‘Moedig’ horen we een van de toeschouwers achter ons zeggen nadat die de voorstelling zag. Als je 
weet hoe homofoob erg veel jongeren en volwassenen (nog steeds) zijn, ongeacht de achtergrond 
die ze hebben of achter welke religie ze staan, lijkt ons dan ook het volgende standpunt eerder van 
toepassing: ‘De meisje is levensnoodzakelijk’.      
 
Bert Hertogs      
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Recentie - De Standaard ★★★★ 
 
destandaard.be - dinsdag 24 september 2019 - Filip Tielens 
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Leerlingenbundel 
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Opwarmer 
 
 
STELLING 1: Humor is iets typisch 
voor westerse beschavingen.  
 
 

 

STELLING 2: Je kan niet merken aan 
een film of die gemaakt is door een 
moslim of een christen.  

 
 

STELLING 3: De mode industrie is 
iets typisch voor het Westen.  

 
 

STELLING 4: In onze Westerse 
landen is het beter dat er geen 
islamitische politici zijn omdat deze 
tradities niet passen in onze 
samenleving.  

 
STELLING 5: De politiek is de 
moslimlanden is anti-Westers. Zij 
zijn minder verdraagzaam dan onze 
samenlevingen.  
 

STELLING 6: In de moslimlanden zijn 
mensen niet bezig met mode. Ze 
kleden zich traditioneel.  
 

STELLING 7: In comedy moet je met 
alles kunnen lachen. Ook met 
geloof. Daarom zijn er geen moslim 
comedians.  

 

STELLING 8: Films gemaakt door 
moslims hebben vooral als doel om 
de islam als godsdienst te 
promoten.  
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Videofragment met infographic 
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Module 2 - 
Jigsaw 
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Thema 1 - Comedy 
 
Bekijk het videofragment over ‘Islam & Comedy’ en maak kennis met Ahmed Ahmed, een komiek 
met islamitische roots. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen. 
 

• De eerste 5 vragen zijn detailvragen waarin het antwoord duidelijk wordt gegeven in het 
videofragment. 

• De tweede reeks vragen zijn meer algemene vragen. 
• Tot slot vul je de samenvattende invuloefening in. 
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Detailvragen 
 
1 - Ahmed Ahmed was acteur in het begin van zijn carrière. Maar waarom is hij plots 
gestopt met acteren? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 - Wat kan Ahmed Ahmed wel bereiken met comedy, wat hij niet kon met het acteren? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
3 - Waarom denkt de vrouwelijke fan dat hij niet een ‘echte’ moslim is? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 - Ahmed Ahmed lacht met verschillende ‘bevolkingsgroepen’, welke? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 - Ahmed Ahmed is fier op zijn afkomst. Met welke uitvindingen pakt hij uit in zijn show? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Optionele detailvragen  
 
6 - Ahmed lacht niet alleen met z’n eigen afkomst, maar ook met die van het ‘witte’ 
amerikaanse publiek. Welke elementen in zijn show zijn een duidelijke verwijzing naar de 
Amerikaanse cultuur? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7 - Op welke verschillende manieren lacht Ahmed met het moslim extremisme van IS? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8 - Welke rollen hebben moslims in het echte leven van de VS die in de cinema bijna nooit 
aan bod komen, volgens Ahmed Ahmed? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9 - Ahmed maakt grapjes over de vergelijkingen tussen Joden en Moslims. Welke? + 
Waarom? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
10 - Welke bekende stereotypen van typische Amerikaanse ouders gebruikt Ahmed? En 
waarom? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Algemene vragen voor de leerlingen  
 
1 - Welk gedrag vanuit Hollywood ligt aan de basis van Ahmed’s beslissing om te stoppen 
met acteren? En wat is de link met de reactie van de vrouwelijke fan? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 - Hoe reageert het publiek als Ahmed Ahmed vertelt dat hij van het midden-oosten komt 
en dat hij moslim is? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 - Ahmed Ahmed lacht met veel bevolkingsgroepen. Waarom zou hij dit doen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 - Waarom lacht Ahmed Ahmed ook met zichzelf en de islam? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5 - Waarom vindt hij het nodig om aan te duiden dat moslims/Egyptenaren/... bepaalde 
uitvindingen gedaan hebben? Welk stereotype/vooroordeel probeert hij hiermee te 
weerleggen?" 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samenvattende invuloefening 
  
Ahmed Ahmed is een comedian met een ……………………………... achtergrond. Hij probeerde 
eerst een carrière uit te bouwen als acteur, maar door de ……………………………... in Hollywood 
krijg hij alleen maar rollen aangeboden als terrorist of slechterik. Uiteindelijk ging hij werken 
in de horeca om zijn geld te verdienen, zoals heel wat andere mensen in Amerika. 
  
Hij besloot om comedian te worden om een ……………………………… boodschap te brengen over 
de islam, weg van alle vooroordelen. Ahmed Ahmed toont aan dat comedy 
……………………………… kan zijn en kan werken in ……………………………… culturen en 
samenlevingen. Hij is succesvol in het westen en in het oosten.  
  
Een van de vooroordelen over de islam is dat er geen ……………………………... is. Ahmed Ahmed 
bewijst het tegendeel. Hij lacht niet alleen met zichzelf en de islam, maar ook met zijn publiek 
en alle andere bevolkingsgroepen. Zijn afkomst en geloof hebben geen invloed op wat hij wel 
of niet doet als comedian. 
  
Hij gebruikt zijn afkomst wel om het publiek aan het denken te zetten. In het begin nam het 
publiek een ……………………………... houding aan. Maar door te spelen met het 
……………………………... denken, slaagt Ahmed Ahmed erin om het publiek te laten lachen. Hij 
doorbreekt het ……………………………... denken om alle vooroordelen over zichzelf te 
ontkrachten, maar hij gebruikt ook het ……………………………... denken op een omgekeerde 
manier. Door middel van zijn Iphone en sociale media wil hij ook duidelijk stellen dat IS en 
islam niet hetzelfde is.  
  
Ahmed Ahmed ziet zichzelf in de eerste plaats als een ……………………………..., en op de tweede 
plaats als een …………………………….... Hij is zoals alle andere comedians, maar met een 
specifieke ……………………………..., net zoals ook Philippe Geubels, Alex Agnew en Ricky Gervais 
ook allemaal anders zijn. 
 

 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Thema 2 - Film 
 
Bekijk het videofragment over ‘Islam & Film’ en maak kennis met Adil El Arbi en Bilall Fallah. 
Beantwoord vervolgens onderstaande vragen. 
 

• De eerste 5 vragen zijn detailvragen waarin het antwoord duidelijk wordt gegeven in het 
videofragment. 

• De tweede reeks vragen zijn meer algemene vragen. 
• Tot slot vul je de samenvattende invuloefening in. 
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Detailvragen 
 
1 - Met wie vergelijkt Bilall zichzelf wanneer hij het heeft over hoe hij zich voelde als 
Marokkaan in België, en over hoe hij gepest werd als jongere? Hoe doet hij dit? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 - Adil spreekt over zijn geloof, en over hoe belangrijk dit is voor hem. Welke rol speelt 
geloof voor hem in zijn succesvolle Hollywood-verhaal? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
3 - Wat zeggen Will Smith en Martin Lawrence over de persoonlijkheid en attitude van Adil 
en Bilall? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 - Will Smith en Martin Lawrence zijn niet alleen de sterren van de film, maar ook de 
producers. Zij kozen Adil en Bilall als regisseurs. Waarom? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 - Adil en Bilall zijn opgegroeid in België. Welke kans hebben ze hier gekregen, die ze 
misschien niet gekregen zouden hebben in Marokko? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Algemene vragen voor de leerlingen  
 
1 - Bilall zegt in het begin van het filmpje: “Als ik zeg ‘Ik ben van België’, dan zeggen ze ‘Ah 
ja, België, dat ken ik.’. En dan zeg ik ‘Ik ben Marokkaan’ en dan zeggen ze (enthousiast) 
‘Ooh Marokko!!!’. Marokkaan zijn in Hollywood is ‘the sh*t’...Marokkaan zijn in België is 
niet ‘the sh*t’”. Waarom zou hij dit zeggen? Aan welke stereotypes link je dit? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2 - Wat is de afkomst van Adil en Bilall? Bepaalt dit volgens hen hun identiteit? Waarom? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3 - Adil en Bilall hebben verschillende acteurs voor hun films gezocht door mensen op 
straat aan te spreken. Welke boodschap willen ze hiermee uitdragen? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4 - Adil is zich bewust van de beeldvorming van Marokkanen in België. Hoe wil Adil zelf 
gezien worden door mensen in België? Welk beeld wil hij dat de mensen van hem zien? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 - Vanuit bepaalde stereotypes wordt verwacht dat moslims eerder films zouden maken 
over de islam. De oude films van Adil en Bilall hadden ook te maken met dit thema (vb. 
Broeders, Patser). Intussen regisseerden ze de film ‘Bad Boys For Life’ en staan Bad Boys 4 
en Beverly Hills Cop 4 op de planning. Welke evolutie merk je in het soort films dat ze 
regisseren? Wat kan je hieruit besluiten? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samenvattende invuloefening 
  
Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn twee islamitische…………………………………….... Ze zijn afkomstig 
uit …………….………., en zijn opgegroeid in……...……………... Het was hun grote droom om 
filmregisseur in Hollywood te worden. In België maakten ze reeds enkele succesvolle films, 
maar hun grote doorbraak kwam er nadat steracteur Will Smith hun film ‘Black’ zag. 
Hij vroeg hen om de film ‘Bad Boys For Life’ te regisseren. 
 
Will Smith en co-acteur Martin Lawrence kozen voor Adil en Bilall als regisseurs omdat ze de 
film ‘Black’ gezien hadden en……………………….geregisseerd vonden. Adil en Bilall werkten 
onder andere in deze film met……………………………………..., mensen die ze op straat waren 
tegengekomen. Hiermee wilden ze zorgen voor…………………………... in de cast van de film, en 
aantonen dat iedereen zijn………………………….kan najagen en bereiken. 
 
Adil en Bilall zijn overtuigd……………………….... Ze geloven in God, en vinden geloof heel 
belangrijk. Ze zien de kansen die ze krijgen als …………………………………………………... 
Daarom willen ze elke dag………………………………. blijven, en koesteren wat ze hebben. Adil is 
zich bewust van de beeldvorming in België over Marokkanen: hij weet dat er 
verschillende…………………………………….. zijn. Er wordt dan ook vaak gevraagd naar hun afkomst, 
maar Adil vindt dit………………………………….. Hij zegt dat zijn afkomst altijd een deel van hem zal 
zijn, en dat het een puzzelstukje van zijn…………………………………... is. 
Naast Marokkaan is hij ook Belg, Vlaming, filmmaker… Hij wil dat mensen uit België naar hem 
kunnen kijken en denken ‘Kijk, hij doet zijn ding, hij is een filmmaker’.  
 
De………………………………. van Marokkanen die bij ons in België gangbaar zijn, komen weinig tot 
niet voor in Hollywood. Daarom zegt Bilall ‘Marokkaan zijn in Hollywood is the sh*t, 
Marokkaan zijn in België is niet the sh*t’. 
Stereotypes zijn dus……………………………………...volgens tijd en plaats. Adil en Bilall willen dat 
mensen hen zien als wie ze zijn, met al hun aspecten. Hun geloof bepaalt niet volledig wie ze 
zijn. 
 

 
 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Thema 3 - Mode 
 
Bekijk het videofragment over ‘Islam & Mode’ en maak kennis met Nzinga Knight, Sarah Elenany en 
VELA. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen. 
 

• De eerste 5 vragen zijn detailvragen waarin het antwoord duidelijk wordt gegeven in het 
videofragment. 

• De tweede reeks vragen zijn meer algemene vragen. 
• Tot slot vul je de samenvattende invuloefening in. 
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Detailvragen  
 
1 - Nzinga Knight maakt op krachtige manier duidelijk wat voor haar de rol van haar religie 
is binnen de modesector. Hoe zegt ze dit? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 - Nzinga Knight is ontwerpster van ‘Modest Fashion’. Voor haar is het normaal dat ze 
twee ‘verschillende’ kledingstijlen heeft. Welke en hoe motiveert ze dit?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 - Waarom zijn zowel Nzinga Knight als Sarah Elenany begonnen als modeontwerpster? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 - Welke vergelijking maken de dames van VELA als ze spreken over hun jihabs? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5 - Wat is de bedoeling van de dames van VELA als ze hun producten ontwerpen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Algemene vragen 
 
1 - Hoe merk je in de huidige modewereld dat Modest Fashion een belangrijke tak is en 
nog groter kan worden? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 - Welke zijn de gelijkenissen tussen deze designers en niet islamitische designers? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 - Hoe groot is de rol van de ‘islam’ in het werk van de artiesten uit het filmpje? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 - Wat is de achterliggende boodschap van deze designers aan de moslimvrouwen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 - Als je weet dat de voorspellingen zeggen dat de islam in 2050 even groot zal zijn als het 
christendom, hoe zie je dan de toekomst van Modest Fashion? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samenvattende invuloefening 
  
……………………………... is een opkomende stroming binnen de mode industrie. Deze term is een 
verzamelnaam voor ontwerpers en collecties die er bewust voor kiezen om niet te veel 
………………………… te tonen en ervoor te zorgen dat het meeste ……………………….. is. 
De ontwerpers die in beeld gebracht worden, begonnen allemaal om dezelfde reden: ze 
vonden hun eigen stijl niet in hetgeen in de winkels werd …………………..…….., dus ze besloten 
zelf aan de slag te gaan en kledij te gaan ontwerpen. 
Maar kledij die moet voldoen aan de ……………………..…….. van het …………………..…………., 
hoeft  volgens de ontwerpers niet gelijk te staan aan lelijke en niet-modieuze kledij. Zij hebben 
eigenlijk dezelfde ………………………….. voor ogen als de ……………….…………….. ontwerpers: 
 

• je moet je er goed in voelen 
• het moet comfortabel zijn 
• het mag stijlvol zijn 
• het mag chique zijn 
• enzovoort 

 
De manier waarop deze ontwerpers werken, verschilt niet zo heel hard van de werkwijze van 
Westerse ontwerpers. Ze gaan ook zelf op zoek naar de materialen, ze beginnen ook te 
ontwerpen in alle vrijheid, ze gebruiken ……………………….. en ………………………….. om hun 
ontwerpen te verspreiden en ze doen mee aan ………………..…………….. in de grote modesteden 
zoals New York en Milaan. 
Modest Fashion is groot en zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden. Dat merk je 
o.a. omdat grote merken toch al ………………………………... collecties gaan lanceren die 
geïnspireerd zijn op de Modest Fashion kledij van de authentieke islamitische ontwerpers. 
 

 
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Thema 4 - Politiek 
 
Bekijk het videofragment over ‘Islam & Politiek’ en maak kennis met Mohammed Ridouani en Sadiq 
Khan. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen. 
 

• De eerste 5 vragen zijn detailvragen waarin het antwoord duidelijk wordt gegeven in het 
videofragment. 

• De tweede reeks vragen zijn meer algemene vragen. 
• Tot slot vul je de samenvattende invuloefening in. 
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Detailvragen  
 
1 – Wat zei Mohamed Ridouani in zijn overwinningsspeech? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 - Waarom vond Trump dat Sadiq Khan onbeleefd was? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 - Wat was Khan zijn job, voor hij in de politiek ging? Wat was Ridouani zijn job voor hij 
Burgemeester van Leuven werd? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 - Met welke strategie probeerde Zac Goldsmith zijn tegenstander voor het Londense 
burgemeesterschap zwart te maken?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5 - Wat zei Sadiq Khan in zijn politieke overwinningsspeech? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Algemene vragen 
 
1 - Omschrijf (a) Mohamed Ridouani en (b) Sadiq Khan in 5 kenmerken. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
2 – Heb je ‘moslim’ gebruikt als een van deze kenmerken? Waarom wel of waarom niet?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3 - Wat zijn de verwezenlijkingen van Khan als burgemeester? In welke mate houden deze 
verband met zijn religie? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 - Wat denkt Khan van het idee dat de Islam niet compatibel is met westerse waarden en 
normen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5 – Welke gelijkenissen en verschillen zijn er tussen de politieke carrières en ideeën van 
Mohamed Ridouani en Sadiq Khan. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Samenvattende invuloefening 
  
Sadiq Khan is lid van de ………………..…………….….., de grootste linkse politieke partij in het VK. 
Hij werd in 2016 burgemeester van ………………..……………... 
 
Als ………………..…………….. van London heeft Sadiq Khan veel bereikt. Zijn aanpak is 
………………..…………….. en efficiënt. Hij schrapte bijvoorbeeld de Routemaster buses en de 
Garden Bridge. Dit waren ………………..…………….. 'imago-projecten' waarvan hij vond dat ze het 
budget niet waard waren. Met zijn directe en duidelijke stijl van samenwerken en 
communiceren, kreeg Khan de politie aan zijn kant als ………………..……………... Dit ondanks zijn 
voormalige carrière als advocaat, waar hij vaak met de ………………..…………….. botste over 
………………..…………….. kwesties. 
 
Khan is altijd duidelijk geweest over zijn verzet tegen geweld, en tegen ………………..……………... 
Hij pleit voor een meer ………………..…………….. en ………………..…………….. Islam. Khan laat de 
wereld graag zijn geloof zien. Hij gebruikt zijn positie om een stem te geven aan de gewone 
………………..…………….. Hij denkt dat het ………………..…………….. is om te zeggen dat Islam 
onwesters is.   
 
De inwoners van Londen zijn overtuigd van Khan en zijn aanpak, dit blijkt uit 
………………..……………... Ze vinden dat hij het land ………………..…………….. maakt. Londoners 
vinden zijn verhaal ook heel ………………..……………... Want hij heeft hard gewerkt en werd, 
ondanks zijn arbeidersklasse en minderheidsachtergrond, toch ………………..……………... 
 
  
Wat heb je geleerd door dit fragment te bekijken en de bijbehorende vragen op te lossen? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Module 3 – 
Kranten-
onderzoek 
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KRANTENANALYSE 
 
 
1. Woordfrequentie test  
Wat zijn de drie meest voorkomende woorden in het artikel? 
 
1. 

2. 

3. 
 

2. Positiviteit test 
Is het verhaal in het artikel in het algemeen positief, negatief of neutraal over moslims? Kies 
een punt op het spectrum. 
 
 
 

Negatief    Neutraal    Positief 
 

 

3. Gepaste beeldvorming checklist 
Vink de relevante sterktes van het artikel aan. 
 
❏ Moslims komen zelf aan het woord 
 
❏ Andere thema’s komen ruim aan bod – niet alleen geloof en religie 
 
❏ Moslims komen in beeld als expert in een bepaald domein 
 
❏ Tegenover mogelijk negatieve beeldvorming staat nuance of een tegenstem 
 
❏ Verschillende standpunten van verschillende moslims komen aan bod 
 
❏ Moslims worden gezien als een potentiële lezer – een deel van jij, de lezers (geen ‘zij’) 
 
❏ Moslims komen aanbod als mensen, niet als een te behandelen probleem of als te 
verdragen  
 
❏ Behandeld als volwassene – geen ‘paternalisme’  
 
❏ Gaat er vanuit dat de moslims in het artikel goede burgers zijn 
 
❏ Geen terreur test  
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4. Cliché check. 
Vink de relevante clichés die aan bod komen in het artikel aan. Voeg andere clichés toe indien 
nodig. 
 
❏ Vrouwen onderdrukken 
 
❏ Geweld en terreur - extreem in politiek 
 
❏ Ultra-conservatief – extreem in religie 
 
❏ Misdaad, buiten de maatschappelijke normen staan 
 
❏ Anti-Westerse / anti-modern 
 
❏ ………………………….. 
 
 

5. Fotoanalyse 
Vink de relevante fouten bij gebruik van beelden in de krant aan 
 
❏ Willekeurige moslim 
 
❏ Geen link met het artikel 
 
❏ Exotisch 
 
❏ ………………………….. 
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Klasinvuloefening – Islam in de kranten 
 
Titel van artikel 

      

1. Meeste voorkomende woorden 
      

Woord 1 

      

Woord 2 

      

Woord 3 
      

2. Positief, negatief of neutraal 
      

+, –, * 

      

3. Gepaste beeldvorming checklist 
      

Criteria aangevinkt (1-10)  

      

Grootste probleem beeldvorming 
– welk criterium 

      

4. Cliché check 
      

Welke clichés komen aan bod?  

      

5. Foto's 
      

Oké? Of iets problematisch? 
      

 

  



 107 

Bibliografie 
 

Ahmed Ahmed. (2015, 3 December). Ahmed Ahmed - Let Freedom Laugh! The Bill of Rights 
Comedy Concert. [Video]. Geraadpleegd van 
https://www.youtube.com/watch?v=0khcISM2FyM 
 
AFP News Agency. (2012, 4 september). In the sexy world of fashion, one designer covers up. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=G70zR3V0w20 
 
AlexAgnewOfficial (2020, 5 januari) Welcome to the AA - Episode #95 [Video] geraadpleegd 
door https://www.youtube.com/watch?v=TqFRuikA_xU 
 
Allen, Chris (2010) Islamophobia, London: Ashgate 
 
Archief voor het onderwijs (2018) Stereotypering, hoofdstukken 10-12. Geraadpleegd van 
https://onderwijs.hetarchief.be/collecties/770221 
 
BBC Ideas. (2019). Orientalism and power: When will we stop stereotyping people? | BBC 
Ideas [Videobestand]. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=ZST6qnRR1mY 
 
BBC News (2017, 7 februari) What Trump has said about Islam 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38886496 
 
Bendadi, Samira (2017, 7 september) Rachida Lamrabet: ‘Mij gaat het om waardigheid’.. 
Geraadpleegd van https://www.mo.be/interview/rachida-lamrabet-mij-gaat-het-om-
waardigheid 
 
Bloomberg. (2017, 7 juni). Sadiq Khan: The Rise of London's Muslim Mayor. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=FA-uDnSQuQU 
 
Buzzfeed News. (2018, 24 mei). I’m A Muslim Designer Bringing Modesty To The Runway. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=Gnrr3FaPQuQ 
 
Ceulemans, E. (2019, 20 februari). “Fatwa”; snijdt een gewichtig onderwerp aan, maar 
verveelt geen moment. Geraadpleegd op 6 april 2020, van https://www.demorgen.be/tv-
cultuur/fatwa-snijdt-een-gewichtig-onderwerp-aan-maar-verveelt-geen-moment~bbd751bb 
 
Charkaoui, Naima ‘Racisme: Een brede lading’, in Racisme, Berchem: EPO, 2018,  25-57 



 108 

Chillen geblazen: Adil El Arbi en Martin Heylen imiteren scène uit “The Bourne Ultimatum”. 
(2015, 17 februari). Geraadpleegd op 27 april 2020, van 
https://www.hln.be/showbizz/tv/chillen-geblazen-adil-el-arbi-en-martin-heylen-imiteren-
scene-uit-the-bourne-ultimatum%7Eaff2d985/ 
 
Classroom (2017, 29 september) Islamic Headwear for Men. Geraadpleegd van  
https://classroom.synonym.com/islamic-headwear-for-men-12086135.html 
 
Concert News (2020, 2 januari) Recensie De Meisje. Geraadpleegd van 
https://www.concertnews.be/recensietonen.php?id=4360&kop=De%20Meisje%20★★★★1
/2&waar=CC%20Merksem 
 
De Koning, Martijn (2019) Vijf Mythen over de Islamophobie, Yunus/Kif Kif, Antwerpen 
 
De Morgen. (2018, 17 november) Moslima’s lopen massaal warm voor ‘modest fashion’ 
https://www.demorgen.be/leven-liefde/moslima-s-lopen-massaal-warm-voor-modest-
fashion~b3f0613b/ 
 
De Nieuwe Maan. (2019, 3 november). Miljardenindustrie Modest Fashion: eigen keuze of 
opgelegd? [Video]. Geraadpleegd via 
https://www.youtube.com/watch?v=QYMcLWSzR2g&t=222s 
 
De Standaard (2019, 24 september) Een coming-out als een cocon. Geraadpleegd van 
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190923_04623358?articlehash=8AA0DABF73BC58756
9E9FDBC504FC7AF1D0B2F12DFDC2E40B6BEB3C6CCF1C76098A5379D7ED81E566740B64FA
B6D2B57CE9ADE07E7A06BB6831D06C2B87D59D3 
 
De Zondag. (2015, 26 juli). Regisseur Adil El Arbi: “Het is goed dat Dyab Abou Jahjah soms 
harde shit zegt”. Geraadpleegd op 6 april 2020, van 
https://focus.knack.be/entertainment/film/regisseur-adil-el-arbi-het-is-goed-dat-dyab-abou-
jahjah-soms-harde-shit-zegt/article-normal-589603.html?cookie_check=1586683154 
 
El Baziouzi, Hafsa Seksisme en discriminatie zijn geen mening [Video] Geraadpleegd van 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QACH-gipYNE&feature=emb_title 
 
Erhanendklalid (2020) Islam: Een nieuwe lichting. Geraadpleegd van www.erhanenkhalid.be 
 
Fashionhance (z.d) 14 Different Types of Head Coverings Worn by Muslim Women. 
Geraadpleegd van https://fashionhance.com/different-types-of-head-coverings-worn-by-
muslim-women 
 



 109 

Feys, E. (2018, 15 oktober). Mohammed Ridouani. [Video]. Geraadpleegd via 
https://www.youtube.com/watch?v=f3zU94kehn8 
  
Film Fest Gent. (2018). Mahmoud Ben Mahmoud ('Fatwa’) op de rode loper [Video]. 
Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=Ap8bZoUBkGM 
 
Frijlink, Herman (2008) Één god, drie religies – een vergelijkend woordenboek Kapellen: 
Pelckmans 
 
Gellman en Hartman, Religie voor dummies, Amersfoort: BBNC 
 
Herman, Mark (2013) Religieus geweld; bij joden, christenen en moslims. 
Antwerpen/Utrecht: Houtekiet 
 
Het Laatste Nieuws (2018, 15 december) Hafsa El-Bazioui wordt eerste Vlaamse schepen met 
hoofddoek na monsterscore. Geraadpleegd van 
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/hafsa-el-bazioui-wordt-eerste-vlaamse-schepen-
met-hoofddoek-na-monsterscore~a61acfb2 
 
Het Niewsblad. (2020, 8 februari) De comedian en imam die samen het beeld van de islam 
willen bijstellen: “We moeten onze jongeren weer doen nadenken. Zodat anderen het niet 
voor hen doen” geraadpleed van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200207_04839311 
 
Hoet, C. (2019, 20 september) ‘Homoseksualiteit en islam gaan perfect samen’. 
geraadpleegd van https://www.demorgen.be/tv-cultuur/theatermaker-jaouad-alloul-
homoseksualiteit-en-islam-gaan-prima-samen~b7693018/ 
 
Humo (2016, 31 oktober) De 7 hoofdzonden volgens Meyrem Almaci, voorzitter van Groen: 
'Het is hoog tijd voor een vrouwelijke premier'. Geraadpleegd van 
https://www.humo.be/nieuws/de-7-hoofdzonden-volgens-meyrem-almaci-voorzitter-van-
groen-het-is-hoog-tijd-voor-een-vrouwelijke-premier~b5225c65 
  
InfoNu. (2014, 6 mei). Wat zijn de vijf zuilen van de islam. Geraadpleegd op 5 april 2020, van 
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/131649-wat-zijn-de-vijf-zuilen-van-de-
islam.html 
  
KCETOnline. (2012, 3 juli). Hijabistas: Inside the World of Muslim-American Fashion. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=mFMl2p5aDJU&t=372s 
  



 110 

KifKif (2019, 12 december) Een koelhoofdige kijk op de geschiedenis van islam. [Audioartikel] 
Geraadpleegd van https://kifkif.be/cnt/artikel/een-koelhoofdige-kijk-op-de-geschiedenis-
van-islam-8412 
   
KifKif (2019, 5 november) Spiegelreis: Een moslim en christen op reis door elkaars geloof, 
geraadpleegd van https://kifkif.be/cnt/artikel/de-spiegelreis-van-een-moslim-en-een-
christen-8206 
 
KifKif (2020, 13 februari) Mohamed Ridouani na één jaar burgemeesterschap “Ik heb mij heel 
lang allochtoon gevoeld” Geraadpleegd van https://kifkif.be/cnt/artikel/mohamed-ridouani-
na-een-jaar-burgemeesterschap-ik-heb-mij-heel-lang-allochtoon-gevoeld 
  
Leuven 2030 (2020) Leuven2030 Minder Uitstoot Meer Toekomst. Geraadpleegd van 
https://www.leuven2030.be 
  
MartHa!tentatief (2020, 16 januari) Trailer ‘De Meisje’ [Video]. Geraadpleegd van 
https://youtu.be/bQ05d2-FZNk 
  
Martha!tentatief (2020). De Meisje. Geraadpleegd van 
www.marthatentatief.be/voortelling/de-meisje 
  
MeeMetMo (2020) Wie is Mohamed Ridouani? Geraadpleegd van 
https://www.meemetmo.be/wie-is-mohamed-ridouani 
 
Mertes, S., & Maerevoet, E. (2020, 17 januari). Hollywoodfilm “Bad boys for life”; in 
première: Hoe de jongensdroom van regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah uitkomt. 
Geraadpleegd op 7 april 2020, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/01/15/bad-boys-for-
life 
 
Müller, H. (2016, 5 januari). Waar komt de strijd tussen sjiieten en soennieten vandaan? 
Geraadpleegd op 5 april 2020, van https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waar-
komt-de-strijd-tussen-sjiieten-en-soennieten-
vandaan~b4e6cf99/?referer=https%3A%2F2Fwww.google.com%2F 
 
Mvslim (2020) https://mvslim.com 
 
Radio 1 (2019, 24 september) ‘Culture Club’ op Radio 1 [Radiofragment] Geraadpleegd van 
https://soundcloud.com/jaouad11/culture-club-radio1-hoe-maakt 
 



 111 

Ruëll, N. (2017, 24 december). Adil El Arbi en Bilall Fallah: ‘Ook al werken we in Amerika, ons 
hart ligt hier’. Geraadpleegd op 27 april 2020, van https://www.bruzz.be/film/adil-el-arbi-
en-bilall-fallah-ook-al-werken-we-amerika-ons-hart-ligt-hier-2017-12-24 
 
Said, Edwar, W.  ‘The Latest Phase’, in Orientalism, London: Penguin, 2003, 284-328 
 
Samsam. (z.d.). Islam. Geraadpleegd op 3 april 2020, van 
https://www.samsam.net/godsdiensten/islam 
 
Scheurmans, Nick (2013)  Handboeken aardrijkskunde en de reproductie van een racistisch  
en etnocentrisch wereldbeeld bij Vlaamse jongeren in Belgeo 4.2013. Geraadpleegd van 
https://doi.org/10.4000/belgeo.11594 
 
Shetty, J. (2020, 23 maart). Bad Boys For Life Directors Show You How To Believe In Yourself. 
[Video]. Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=BN5FUkPAznI  
 
Sian, K, Law, I, en Sayyid, S (2012, maart) The Media and Muslims in the UK: Report. 
Centre for Ethnicity and Racism Studies, University of Leeds. Geraadpleegd van  
https://www.ces.uc.pt/projectos/tolerace/media/Working%20paper%205/The%20Media%2
0and%20Muslims%20in%20the%20UK.pdf 
 
Soni, Darshna (2013, 22 oktober) From hijab to burqa – a guide to Muslim headwear. 
Geraadpleegd van https://www.channel4.com/news/from-hijab-to-burqa-a-guide-to-
muslim-headwear 
 
StampMedia (2020) “Diversiteit in de media”,  [lespakket]. Geraadpleegd van 
https://www.stampmedia.be/index.php/scholen 
 
TedXTalks (2012, 13 juni) Rachida Lamrabet: Hegemonie van de westerse cultuur: Rachida 
Lamrabet at TEDxFlandersSalon. Geraadpleegd van 
https://www.youtube.com/watch?v=BqH-IQ6i4eg 
 
The Guardian. (20019, 27 mei). Muslim fashion: ‘Anyone can wear these clothes’. [Video]. 
Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=cNSWO8KdT1s&t=104s 
 
Van Alstein, M. (2018). Omgaan met controverse en polarisatie in de klas. Kalmthout: 
Pelckmans. 
 
Vandaag (2019, 22 october) Mag er gelachen worden met Islam?’ [Video fragment 1] 
geraadpleegd van https://syndicatie.vrt.be/play/hln/md-ast-5d2b406f-a186-4d87-aa96-
b29ae5ffd3b3  



 112 

 
Vandaag (2019, 22 october) Mag er gelachen worden met Islam?’ [Video fragment 2] 
geraadpleegd van https://syndicatie.vrt.be/play/hln/md-ast-64417580-ffb0-4f90-aabe-
c8cef896d2f7 
 
Vox. (2016, 2 november). An American-Muslim comedian on being typecast as a terrorist. 
Video] Geraadpleegd via https://www.youtube.com/watch?v=QeBuWVkUL4A 
 
VRT NWS (2018, 15 oktober) De Afspraak [Video] Geraadpleegd van 
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/10/15/mohamed-ridouani-in-de-afspraak 
 
VRT NWS. (2019, 3 december). Mocro’s in Hollywood. [Video]. Geraadpleegd via  
https://www.youtube.com/watch?v=jHgV85UAwL0 
 
VRT NWS. (2020, 18 januari). "Bad boys" Will Smith en Martin Lawrence: "Wat 
spierscheurtjes, maar Adil en Bilall leverden… [Video]. Geraadpleegd via 
https://www.facebook.com/vrtnws/videos/192438635226875/ 
 
Wormald, B. (2015, 2 april). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 
2010-2050. Geraadpleegd op 7 maart 2020, van 
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 
 


	Workshop Bart De Groote deel 1
	Workshop Burgerschap - Islam DEF

