
 

Docent in deeltijd 
 
Dr. Bahaeddin Budak, islamoloog, was tot voor kort een gerespecteerd docent en teamcoördinator aan 
de tweedegraads lerarenopleiding Islamgodsdienst in Amsterdam (Hogeschool InHolland).1 De opleiding 
bestaat sinds 1995. Studenten worden opgeleid tot docent Islamgodsdienst in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Budak heeft goede papieren. Hij is voorheen ook directeur van een islamitische basisschool 
geweest. Daarnaast is hij geestelijk leidsman (imam) aan de Aya Sofia Moskee in Arnhem. Hij is dus 
docent in deeltijd; maar inmiddels is hij ontslagen. Het Hoger Onderwijs Persbureau HOP legt uit hoe 
dat is gekomen (Trajectum 3/6/2008).2 Het begon met een hitserig bericht op het weblog Geen Stijl 
(27/5/2008) over uitlatingen van imam Budak op de website van de Nederlandse Islamitische Omroep.3 
Het NIO nodigt telkens een imam uit om antwoord te geven op geloofsvragen van kijkers/luisteraars. 
Op 16/5/2008 publiceerde Nioweb.nl 'Imam Budak over verkrachting' en eerder (op 10/4/2008) was 
'Imam Budak over partnerkeuze' verschenen.4, 5 De Hogeschool InHolland was niet blij met de publiciteit 
die door Geen Stijl in gang was gezet. Geëist werd dat de docent Budak zich publiekelijk van de opvat-
tingen van de imam Budak zou distantiëren. Dat weigerde hij, maar om de lieve vrede te bewaren nam hij 
wel stappen om de gewraakte artikelen van de NIO-site te verwijderen. De hogeschool onder leiding van 
VVD-prominent Geert Dales vond dat niet voldoende en ontsloeg de docent Budak. 
 
Heeft de imam Budak extremistisch of vrouwonvriendelijk gedachtengoed uitgedragen? Gelieve de beide 
stukken zelf te lezen en houd de context in de gaten. Hier is een (niet al te rekkelijke) geestelijke leidsman 
aan het woord, die op basis van zijn kennis van het islamitische gedachtengoed, geloofsvragen van jonge 
moslima's beantwoordt, rekening houdend met de subculturele situatie waarin zij wellicht verkeren (het 
risico van verstoting en eventueel zelfs eerwraak bij al dan niet afgedwongen overtreding van het vóór-
huwelijkse kuisheidsgebod). Gelieve ook rekening te houden met de ambiguïteit die inherent is aan een 
religieuze LieveLita-rubriek. Je richt je tot één lezeres, maar vele anderen (jongeren en ouderen, kinderen 
en ouders) lezen over je schouder mee. Je tracht licht te werpen op een individuele probleemsituatie, maar 
je kunt geen nadere informatie over het probleem inwinnen (ben je onverhoeds de bosjes in getrokken of 
was het 'alleen maar' een uitdehandgelopen vrijpartij?). Een LieveLita-antwoord verschilt dus wezenlijk 
van een individueel counseling-gesprek met een jonge parochiaan. 
 
Een andere, nog fundamentelere vraag is in hoeverre op basis van de publieke uitlatingen van de deeltijd- 
imam Budak conclusies kunnen worden getrokken over het professionele handelen van de deeltijd-docent 
Budak. Van de imam wordt verwacht dat hij antwoorden geeft, maar van de professionele docent wordt 
verlangd dat hij open-minded vragen oproept om samen met zijn studenten naar antwoorden te zoeken. 
In de moskee regeert het geloof, in de hogeschool regeert wetenschap, professionaliteit en academische 
vrijheid. Ik weet niets over de beroepsopvattingen van de docent Budak en over zijn vermogen om zijn 
twee petten duidelijk uit elkaar te houden, maar uitlatingen in een LieveLita-rubriek vormen in elk geval 
een onvoldoende basis om zijn professionaliteit-als-docent in twijfel te trekken. 
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