EEN BEKNOPTE BELEIDSPLAN
De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUR) opgericht in 1997 is een
Nederlandse onderwijsinstelling op islamitische grondslag. Met de twee hbo‐
georiënteerde opleidingen ‘Master Islamitische Geestelijke Verzorging’ (accreditatie
in 2010) en ‘Bachelor Islamitische Theologie’ (accreditatie in 2013) worden nieuwe
klasse studenten begeleid naar een veranderende arbeidsmarkt met als velerlei
behoeften van de alom groeiende moslim Nederlanders.
Ambitie Onderzoek en Onderwijs
De IUR mag beschouwd worden als een onderwijsinstelling die opleidingen biedt
waarbij de islam
een belangrijke inspiratiebron is. Dit beginsel vormt de basis voor studenten om een
brede blik op de
gemeenschap te verkrijgen en de samenleving als een groter geheel te bedienen. De
IUR is zich ervan
bewust dat de maatschappij continu aan het veranderen is en dat de gezonde
nieuwsgierigheid door
middel van academisch onderzoek omgezet dient te worden naar nieuwe inzichten en
bevindingen.
Het bijhouden van verschillende veranderingen in normen‐ en waardenstelsels
dienen accuraat
opgetekend te worden opdat een zinvolle bijdrage aantoonbaar mag zijn.
De IUR werd in 1997 opgericht als een universitaire onderwijsinstelling, maar heeft
haar academische
reis moeten starten met een ‐hbo‐erkenning voor de bachelor‐ en masteropleiding.
Dit houdt in dat
IUR een volgende stap wilt zetten naar een erkenning op WO‐niveau.
Wat te verstaan onder groei?
De accreditatie van de ‐hbo‐opleiding Bachelor Islamitische Theologie in maart 2013
heeft ertoe

geleid dat de Bachelor opleiding met een factor van drie is gegroeid. Deze groei van
de opleiding wil
de IUR gepaard laten gaan met een instellingsbrede wetenschappelijke output dat
een belangrijke
pijler is.
De IUR‐visie en de toekomst
De Europese Unie is een bakermat geworden voor de multiculturaliteit waarin vaak
nog gestreden
moet worden voor gelijkheid en vrijheid van allen. De IUR beoogt, door kwalitatief
goede
academische programma’s te bieden, haar studenten een academische vormgeving
mee te geven:
zowel moslim‐ als niet‐moslim studenten krijgen de ruimte om zich aan de IUR thuis
te voelen. Op
deze manier kunnen de afgestudeerden een bijdrage leveren in de arbeidsmarkt.
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Samenwerken voor een betere toekomst
Onze visie is:
 De IUR is een onderwijsorganisatie voor de levenslang lerende studenten.
 Het is een centrum van hoger onderwijs dat zowel bachelor‐ als masteropleidingen
verzorgt;
voor het uitvoeren van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek, het verspreiden van
kennis
binnen de maatschappij en het bevorderen van wetenschapsbeoefening aan de
grenzen van de
wetenschap.
 De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam staat open voor nieuwe
mogelijkheden tot samenwerking

en ontwikkelingen in het hoger onderwijs.
Het team
 Het team streeft naar continuïteit, optimalisering van de beschikbare
onderwijsmogelijkheden,
professionele samenwerking en naar een collegiale mentaliteit.
 Het team van IUR wordt gekenmerkt door transparante werkstructuren, dat het
fundament is
van professionele aandacht voor elkaar en voor de studenten.
 Een structureel streven naar kwaliteit is een feit. Dit vertaalt zich binnen de
organisatie naar een
team met bekwaamheden dat zich aangemoedigd voelt om optimale productiviteit te
leveren en
tot medewerkers die hun betrokkenheid deel te nemen binnen de instelling.
Visie en internationale betrekkingen
 De internationale betrekkingen worden versterkt door het uitwisselen van kennis en
expertise op
relevante vlakken met academische instellingen. Uitwisseling in termen van
studentuitwisseling,
academische literatuur en expertise behoort tot de doelstellingen van de IUR.
 De internationale betrekkingen bestaan uit het deelnemen aan de wereldwijde
academische
gemeenschappen door ontvankelijk te zijn voor ontwikkelingen daarbinnen.
Daarnaast hecht IUR
belang aan het participeren aan internationale conferenties en studentenorganisaties.
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De bestaansredenen

De missie verwoordt de bestaansreden van onze instelling; in welke behoefte voorziet
deze in
Nederland? Meer in het bijzonder is haar opdracht:
 Het leren vanuit het perspectief van de islamitische traditie binnen een moderne
maatschappij
met een groeiende culturele verscheidenheid, zoals de Nederlandse;
 Zich als een instelling voor hoger onderwijs met een diverse, sociale
verantwoordelijke en
permanent lerende gemeenschap en academische scherpzinnigheid te onderscheiden,
gesteund
door een geloof dat voor rechtvaardigheid staat;
 Aan het bereiken van harmonie, dialoog en balans in het leven, het verkrijgen en
doorgeven van
kennis;
 De rol van wetenschap met betrekking tot religie en de rol van religie met
betrekking tot
wetenschap te verduidelijken;
 Te dienen als een belangrijk voorbeeld in het functioneren als een islamitische
instelling,
gebaseerd op de principes van de integratie van kennis, die gericht is op vooruitgang
van zowel
de Nederlandse als de moslimgemeenschappen;
Doel en einddoel
De IUR heeft algemene en specifieke doelstellingen geformuleerd, die in de komende
jaren bereikt
worden. Dergelijke doelstellingen zijn divers en afhankelijk van de functie van de
deelnemers:

studenten, docenten of externe partijen. De visie beschrijft de doelstelling van de
instelling: haar
gerichtheid op het intellectuele niveau en het welzijn van de toekomstige generaties
die opgroeien
als Nederlandse moslims binnen de Nederlandse gemeenschap.
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Faciliteiten
 Collegezalen met audiovisuele uitrusting;
 2 bibliotheken met een ruim aanbod aan islamitisch‐academische literatuur, maar
ook literatuur
in de wetenschappen voor sociologie, filosofie, psychologie en economie;
 Collectie van 1.5 TB aan digitale boeken
 Administratieruimtes;
 Een Studieruimte;
 Computerzalen met WiFi internetverbindingen;
 Een sportzaal;
 Een kunstatelier en muziekzaal;
 Gebedsruimtes, expositieruimtes, seminarkamers;
 Eigen parkeerruimte;
 Studentenkantines en een keuken voor zowel koude als warme maaltijden;
 Eigen verblijfruimtes voor gastbezoeken;
 Twee grote conferentiezalen;
 Ruimtes voor Technische Dienst en ICT;

 Kamers voor de medezeggenschapsorganen, zoals adviesraad en studentenraden;
 Ontmoetingsruimtes voor verschillende dialoogbijeenkomsten;
 Een kamer van Studentenvereniging De Tulp;
 Dictaten‐ en boekenverkoop;
 Kopieermachines met OCR mogelijkheden;
 Professionele inbind‐ en snijmachine;
 Blackboard systeem;
 Website in twee talen voor actuele online informatie;

