
Formulier - Mondelinge vraag

Olaf Evrard (Vlaams Belang) op 20-02-2018 11.45 
  
Vraag gericht aan:
de deputatie 
  
Betreft (onderwerp): 
Vlerig, de Vereniging van Leerkrachten van Islamitische Godsdienst 
  
Duiding provinciaal belang van de vraag: 
De provincie Oost-Vlaanderen is de inrichter van het provinciaal onderwijs in onze provincie. In de
provinciale scholen wordt ook de islamitische godsdienst onderwezen. Recentelijk was er heel wat
ophef over de volgende zaak. De Moslimexecutieve roept namelijk een islamleraar op het matje
omdat hij via de website van Vlerig enge interpretaties van de islam verspreidde. Op het platform –
intussen offline gehaald – stond onder meer het volgende te lezen: • Een moslimvrouw mag enkel
met een andere moslim mag trouwen. "Teksten die niet door de beugel kunnen", zegt
godsdienstinspecteur Ahmed Azzouz. • Door het dragen van een hoofddoek word je (h)erkend als
moslima. Je wordt door mannen behandeld en gewaardeerd als mens en niet als alleen maar een
'lekker ding' en je wordt minder lastig gevallen als je op straat loopt. • Medisch onderzoek heeft
uitgewezen dat het eten van varkensvlees in elk klimaat de gezondheid schaadt. Het is duidelijk dat
deze teksten een aanfluiting zijn van onze normen en waarden. De Vlerig is slechts een van de
organisaties in België die islamleerkrachten verenigen en heeft vooral leden binnen de Turkse
gemeenschap. Op het platform staat lesmateriaal en uitleg over de fundamenten van het
islamitische geloof. De uitleg? Eén niet zo taalvaardige leraar zou de teksten elders hebben gehaald
en integraal op het platform hebben geplaatst. Deze teksten stonden al sinds 2015 op de webstek,
maar werden pas een maand geleden offline gehaald. Vlerig erkent dat de teksten niet stroken met
hun visie. Het Centrum Islamonderwijs, door de Moslimexecutieve erkend om het
moslimonderwijs in Vlaanderen te organiseren, is niet van plan de zaak te laten rusten. De bewuste
leraar is intussen nog steeds aan de slag en mag zich aan een inspectiebezoek verwachten. Ook de
cursussen van zijn leerlingen worden onderzocht. Het bestuur van Vlerig wordt in Brussel
uitgenodigd voor een gesprek. "Dit kan echt niet door de beugel", zegt inspecteur Ahmed Azzouz.
"De teksten getuigen van een erg enge interpretatie van de islam en stroken niet met ons leerplan.
Moslims moeten beseffen dat sommige teksten aanstootgevend zijn, mensen kunnen kwetsen." Om
meer controle te krijgen op wat in de islamlessen op school wordt gezegd, besliste de Vlaamse
regering onlangs dat de directie de lessen mag bijwonen. Dat zou de drempel om verkeerde dingen
te zeggen in de les moeten verhogen. 
  
Concrete vragen:
Onderhoudt de provincie Oost-Vlaanderen via het provinciaal onderwijs contacten met Vlerig?
Was de provincie op de hoogte van deze problematiek? Op welke manier worden de islamlessen in
het provinciaal onderwijs gecontroleerd? Worden de islamlessen bijgewoond door leden van de
directie, zoals de Vlaamse regering onlangs besliste? Zo neen, waarom niet? 
  




