
 

 

  

 

 

  
 
 
 

 
 

Vaak gestelde vragen m.b.t. aanmelden voor een opleiding en aanvragen van 
Studiefinanciering: 

 
Wil je je aanmelden voor een studie aan de IUR? Meld je dan tijdig aan! De procedure van 
aanmelding kan wat vragen oproepen. Hieronder zijn er enkele uitgewerkt. 

 
1. Welke erkende opleidingen zijn er te volgen? 

 Bachelor opleiding Islamitische Theologie (4 jarig)  
http://search.nvao.net/search-detail/46865  

 Masteropleiding Islamitische Geestelijke Verzorging (2 jarig)  
http://search.nvao.net/search-detail/49515 
 
 

2. Wat zijn de toelatingseisen voor de Bachelor Islamitische Theologie? 
Indien u een MBO4 of HAVO diploma heeft, voldoet u aan de toelatingseis. Anders kunt u 
aanmelden voor een toelatingsexamen, indien u 21 jaar of ouder bent. Het toelatingsexamen 
wordt gehouden op 2 momenten in het jaar. Neem contact op met Studentenzaken voor meer 
informatie. 

 
 

3. Ik beschik niet over de juiste diploma’s en ben nog geen 21 jaar. Kan ik al wel een studie 
volgen? 
Het is niet mogelijk om toegelaten te worden tot de Bacheloropleiding Islamitische Theologie 
indien u niet beschikt over de juiste toelatingseisen. U kunt ook geen Colloquium Doctum 
afleggen indien u jonger bent dan 21 jaar.  

 
 

4. Hoe kan ik mij inschrijven voor de opleiding? 
Om in te schrijven kunt u het aanmeldingsformulier van de site downloaden, invullen en 
insturen met de benodigde documenten. Raadpleeg ook het document ‘Procedure inschrijving 
2016-2017.  
Studiefinanciering aanvragen kan via www.duo.nl.  

 
 

5. Hoe kan ik mij inschrijven voor het toelatingsexamen? 
Indien u niet beschikt over een HAVO of MBO4 diploma, en u bent 21 jaar of ouder kunt u een 
Colloquium Doctum (toelatingsexamen) afleggen. Het Examen/Colloquium Doctum is 
ingepland op 2 momenten in het jaar. Om aan dit examen deel te nemen zijn er een aantal 
voorwaarden, ook is er materiaal ter voorbereiding op het Examen. 
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De procedure is als volgt:  
 

U stuurt de volgende documenten in; inschrijfformulier, legitimatie, motivatiebrief van 
minimaal 300 woorden, CV en een betalingsbewijs van € 50,- (IBAN: NL98ABNA0595230857, 
ABN AMRO). 

 
Zodra bij ons alle stukken in volledigheid binnen zijn, krijgt u het lesmateriaal toegezonden en 
een bevestiging voor deelname aan het Colloquium Doctum (toelatingsexamen). 

 
 

6. Waar bestaat het Colloquium Doctum uit? 
O.a. basiskennis Islam, Nederlandse taalkennis en Ethiek. 

 
 

7. Het aanmelden bij Studielink lukt niet, de IUR staat er niet tussen. Wat moet ik doen? 
Het klopt dat de Islamitische Universiteit Rotterdam niet in de lijst van Studielink staat. 
Studielink is enkel voor instellingen die bekostigd worden door de overheid. Wij worden niet 
bekostigd en dus moet de aanvraag voor Studiefinanciering rechtstreeks bij Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) worden gedaan. Studenten kunnen wel in aanmerking komen voor 
Studiefinanciering en OV. 

 
 

8. Hoeveel studiefinanciering kan ik krijgen? 
Dat hangt van uw persoonlijke situatie af. Neem contact op met DUO voor meer informatie. 

 
 

9. Hoe moet ik studiefinanciering aanvragen? 
Op de website van DUO logt u in met een persoonlijke DigiD code. Vervolgens doorloopt u de 
stappen op  het scherm om een aanvraag te doen. 

 
 

10. De bachelor Islamitische Theologie van de IUR staat niet in de lijst bij DUO. Wat moet ik 
doen? 
Neem contact op met DUO en vermeld onze opleidings-/isatcode: 39119. Geef bij de 
medewerker van DUO aan dat de opleiding is geaccrediteerd.  

 
 

11. Aan wie moet ik mijn collegegeld betalen? 
Het collegegeld betaal je rechtstreeks aan de IUR. Zorg daarom dat je de IUR machtigt om het 
collegegeld in termijnen of als geheel te laten incasseren (via het inschrijfformulier). 
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12. Ben ik met een HBO-opleiding toelaatbaar voor de Master Islamitische Geestelijke 

Verzorging? 
 

1. Student met een Bachelor diploma op het gebied van Islamitische Theologie 

waarvan het diploma  wordt erkend door het land van herkomst wordt toegelaten 

na waardering van het diploma door nuffic.  

2. Student met een Bachelor diploma niet op het gebied van Islamitische Theologie 
waarvan het diploma  wordt erkend door het land van herkomst wordt toegelaten 
na voltooiing van een pre-master pakket. Deze is: 

a. Qoran Recitatie en Tadjwied (5 EC van 10 EC) 
b. Fiqh van aanbidding (5 EC) 
c. Soefisme (5 EC) 
d. Islamitische Ethiek (5 EC) 
e. Inleiding in de Geloofsleer (5 EC) 

3. Bij studenten die op basis van punt 2 instromen, wordt gekeken naar eerder 
verworven competenties (EVC) om van een aantal premaster modules vrijstelling 
te krijgen. 

4. Studenten met een diploma verkregen aan een instelling waarvan de voertaal niet 
Nederlands is, moeten Nederlands beheersen op  NT2  niveau. 

 
13. Hoe lang duurt de Premaster? 

De Premaster duurt 1 jaar.  
 
Meer informatie vind u middels de volgende link: http://iur.nl/nl/opleidingen/islamitische-
geestelijke-verzorging/344-application-and-admission.html  
 

Om verwarring en verkeerd ingevulde/verstrekte informatie betreft Studiefinanciering te 
voorkomen, is het altijd handig om een afspraak te maken bij het servicekantoor in Rotterdam en 
daar de studiefinanciering te regelen; 
http://www.duo.nl/particulieren/klantenservice/contact/servicekantoren/rotterdam.asp 

 
 

14. Hoe kan ik mijn formulieren insturen? 
 
Zend je formulieren;   

 
 Per post naar het volgende adres: 

Islamic University of Applied Sciences Rotterdam 
T.a.v. Studentenzaken 
Bergsingel 135 
3037 GC Rotterdam 
 

 Of scannen en per mail naar szaken@iur.nl 
 

 
Voor meer informatie: Site: www.iur.nl,  Tel.: 010 - 485 47 21 ;  E-mail: szaken@iur.nl  
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