Intrigeert het hedendaagse Midden-Oosten je? Ben je
nieuwsgierig naar de politieke, sociale en culturele
complexiteit ervan? Heb je al kennisgemaakt met deze
regio en wil je haar beter leren kennen? Trekt het je aan
om het Midden-Oosten als rijk studiedomein te ontdekken
of om kennis te verwerven in het Arabisch?
Dan is de opleiding Arabistiek en islamkunde /
Midden-Oosten Studies iets voor jou. Hier begint een
verkenning van het Midden-Oosten in al zijn diversiteit.

De opleiding Oosterse Talen en Culturen – afstudeerrichting
Arabistiek en islamkunde (bachelor)/Midden-Oosten Studies
(master) wil mensen vormen die met kennis van zaken over
een complexe regio kunnen spreken. Aangezien het
Midden-Oosten een belangrijke plaats in het wereldgebeuren
inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de regio, ook via
beheersing van de diverse Arabische schrijf- en spreektalen,
onontbeerlijk in de wereld van vandaag. Wij bieden daarom
een gespecialiseerd programma aan, gestoeld op een
grondige kennis van cultuur, politiek en samenleving,
benaderd vanuit een kritische en onderzoekende geest en
met aandacht voor interculturaliteit en taalverwerving.

TALEN
Tijdens de opleiding leer je verschillende taalvarianten, die
allen even actueel blijven: van Koranisch tot Media Arabisch,
en van literair tot Egyptisch Arabisch. Door de belangrijke
Egyptische filmindustrie, de politieke invloed van Caïro, en
het demografisch gewicht van Egypte, blijft het Egyptisch tot
nu een van de meest verbreide vormen van de Arabische
spreektaal. Koranisch, literair, en verwante vormen van
Arabisch spelen dan weer een sleutelrol in de socio-culturele
en politieke dynamieken van de hele regio, in verleden én
heden. Media Arabisch betreft de standaardtaal gebruikt in
Arabischtalige kranten, op radio en televisie, en — samen
met de spreektalen — op sociale media.

Het is precies kennis en beheersing van deze combinatie van
taalvarianten die het mogelijk maakt om een compleet,
diepgaand en gecontextualiseerd inzicht te verwerven in het
studiegebied.

CULTUREN
Taal- en tekstvakken dienen vooral het grotere doel om
kennis over het Midden-Oosten te ontsluiten. Via het
domeinspecifieke vakkenpakket, de gevorderde taal- en
tekstvakken, en een onderzoeksluik leer je met kennis van
zaken nadenken over cultuur, politiek en samenleving.
Daarnaast wordt, aan de hand van een verbredend vakkenpakket, ook het belang benadrukt van ruimere culturele,
regionale en globale dimensies.

MINOR
Vanaf het tweede bachelorjaar kies je een minor. Minors zijn
samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een
andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een
verbreding van je eigen opleiding bedoeld. De opleiding biedt
een aantal vaste minors aan die rekening houden met de
arbeidsmarkt en mogelijke vervolgopleidingen: Politieke en
sociale wetenschappen, Samenleving en diversiteit, Economie
en bedrijfskunde, Onderwijs, of een andere Oosterse taal en
cultuur, bv. Turks. Je kiest voor een minor die aansluit bij je
interesseveld of eigen onderzoek.

CAÏRO-SEMESTER
Aan het einde van de bachelor krijg je de mogelijkheid om
voor één semester (12 lesweken) naar Caïro te trekken. Een
dergelijk verblijf biedt je niet alleen een grondig taalbad,
maar ook bijkomende academische vorming én praktische
ervaring. Het is met andere woorden een waardevolle
toevoeging aan je cv. In de master kan je dit nog aanvullen
met een tweede verblijf in Caïro.

Na het behalen van de bachelor in de Oosterse Talen en
Culturen — afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde kan
je in dezelfde studierichting de aansluitende tweejarige
master in de Oosterse Talen en Culturen — Midden-Oosten
Studies volgen.
Voor wie een toekomst als leerkracht beoogt is er de
Educatieve master (de vroegere Specifieke Lerarenopleiding
of SLO). Je kan kiezen uit twee trajecten: ofwel kies je voor de
Educatieve master meteen na je bachelor, ofwel volg je de
Educatieve master als je al het diploma van de ‘gewone’
master (domeinmaster) behaald hebt. In ieder geval leidt de
Educatieve master tot een volwaardig masterdiploma én het
diploma van leraar.
Het is ook mogelijk om een master te behalen in een ander
studiedomein, bijvoorbeeld op basis van je minor. Dit gaat
vaak gepaard met een voorbereidingsprogramma.
Na je master kan je er nog voor kiezen om een
master-na-master of een tweede master te volgen, te
doctoreren, enz.

VOOR WIE?
Als academische opleiding wil de afstudeerrichting Arabistiek
en islamkunde/Midden-Oosten Studies haar studenten
opleiden tot kritische en zelfstandige deskundigen die hun
vakgebied benaderen vanuit een wetenschappelijk onderbouwde invalshoek. Daarom wordt verwacht dat je in staat
bent om zowel probleemoplossend te denken, als zelfstandig
studiewerk uit te voeren en creatief onderzoek te verrichten
in teamverband. Naast deze algemene competenties zijn een
ontwikkeld taalgevoel en diepgaande interesse voor cultuur,
politiek en samenleving onontbeerlijk. Enige voorkennis is
mooi meegenomen, maar absoluut geen vereiste. Een goede
kennis van moderne westerse talen is daarentegen wel
belangrijk, aangezien handboeken en achtergrondartikelen
vaak in het Engels of Frans geschreven zijn.
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CONTACT
ARBEIDSMARKT
De opleiding Arabistiek en islamkunde/Midden-Oosten
Studies is een academische opleiding, zonder specifiek
professioneel profiel. Uiteraard zijn er wel heel wat mogelijkheden op de arbeidsmarkt, in de bedrijfswereld, nationale
en internationale overheden, journalistiek, onderwijs,
wetenschappelijk onderzoek, bibliotheekwezen, musea, de
culturele en toeristische sector, sociaal-politiek werk rond
migranten, vluchtelingen, enz.
In de tweejarige master is als professionele voorbereiding
een verplicht opleidingsonderdeel ‘Stage’ opgenomen. De
stage geeft je de mogelijkheid meer praktische ervaring op
te doen en de verworven kennis toe te passen.

Arabistiek en islamkunde / Midden-Oosten Studies
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Blandijnberg 2
9000 Gent
Secretariaat
lokaal 160.021
tel. +32 (0)9 264 38 17
Contactpersoon opleiding
prof. dr. Jo Van Steenbergen
jo.vansteenbergen@ugent.be
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www.neareast.ugent.be
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