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Besluit verlening accreditatie bestaande opleiding hbo-bachelor Islamitische Theologie van 
Islamitische Universiteit Rotterdam

Datum Bijlage(n) Dossiernummer
26 juni 2019 2 007395

Beoordelingskader
Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, december 2016 (Stcrt. 2016, nr. 69458) voor de uitgebreide (kader 2016)
opleidingsbeoordeling.

Aanvullende informatie
De NVAO heeft de instelling om aanvullende informatie gevraagd over:
De aandachtspunten uit de tussentijdse beoordeling in 2015:

• Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en burgerschap kan verder en concreter vorm en 
inhoud krijgen in het onderwijs.

• De onafhankelijkheid van het onderwijs in het realiseren van de eigen doelstellingen ten 
aanzien van pluriformiteit en openheid jegens andersdenkenden moet duurzaam zijn geborgd 
in de taakstelling en het functioneren van medezeggenschapsorganen, de kwaliteitszorg en 
de examencommissie.

• Naast deze twee punten heeft het panel in 2015 ook aanbevelingen gedaan over de 
taalvaardigheid in het Nederlands. Het panel gaf aan dat het verwachtte dat dit beter zou 
worden.

De aandachtspunten in het huidige rapport:
• Het panel vindt de aandacht voor sociaalwetenschappelijk onderzoek en methoden en 

technieken niet voldoende en ook blijft de kennis van de docenten op dit gebied achter. Dit 
punt komt ook terug bij de begeleiding van scripties.

• Het panel is kritisch over de structuur van het programma en de verantwoording van de 
zwaarte van modules en de naamgeving daarvan.

• Bij toetsing is er kritiek op de transparantie van de criteria. Met name de verantwoording naar 
derden schiet volgens het panel te kort.

• Het beroepsprofiel maakt onderscheid tussen beroepen voor mannen (imam) en vrouwen 
(theologe). In de beoogde leerresultaten wordt geen differentiatie aangebracht. Het lijkt erop 
dat vrouwen aan een deel van met name eindkwalificatie E21 niet kunnen voldoen.

De NVAO heeft op genoemde punten de aanvullende informatie ontvangen en in haar oordeelsvorming
betrokken.

Bevindingen
De NVAO stelt vast dat het visitatierapport en de aanvullende informatie zorgvuldig to t stand gekomen 
is, deugdelijk gemotiveerd en navolgbaar is. De NVAO baseert dan ook haar besluit op dit rapport en de 
aanvullende informatie.
Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de WHW heeft de NVAO het bevoegd gezag van de 
Islamitische Universiteit Rotterdam te Rotterdam in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze op het 
voornemen tot besluit van 24 juni 2019 naar voren te brengen. Van deze gelegenheid heeft het

1 E2 De afgestudeerde is in staat de basisrituelen van de islam op een correcte manier te verrichten en in deze voor 
te gaan.
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bevoegd gezag gebruik gemaakt. Bij e-mail van 24 juni 2019 heeft de instelling ingestemd met het 
voornemen tot besluit. Dit heeft niet geleid to t aanpassing van het besluit.

Besluit
Op grond van artikel 5.16, eerste lid, van de WHW besluit de NVAO accreditatie bestaande opleiding te 
verlenen aan de opleiding hbo-bachelor Islamitische Theologie van Islamitische Universiteit Rotterdam 
te Rotterdam. De NVAO beoordeelt de kwaliteit van de opleiding als positief.

De accreditatie bestaande opleiding treedt in werking op de dag dat het besluit bekend gemaakt is. De 
duur van de accreditatie bestaande opleiding is voor onbepaalde tijd. De inleverdatum van het volgende 
visitatierapport is vastgesteld op 1 november 2024.

Den Haag, 26 juni 2019

Namens het bestuur van de NVAO 
Voor deze,

Tegen dit besluit kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht door een 
belanghebbende bezwaar worden gemaakt bij de NVAO. De termijn voor het indienen van bezwaar 
bedraagt zes weken.



Bijlage 1: Administratieve gegevens

Naam instelling
Islamitische Universiteit Rotterdam 
Brin: 30GW

Instellingstoets kwaliteitszorg 
Geen ITK met vervaldatum

Naam opleiding
hbo-bachelor Islamitische Theologie 
240 ECTS
Opleidingscode Croho: 39119

Graad en graadtoevoeging 
Bachelor

Visitatiegroep
HBO Islamitische theologie (uniek)

Uiterste inleverdatum visitatierapport 
1 november 2024

Variant opleiding 
voltijd

Locatie opleiding 
Rotterdam

Bijlage 2: Visitatierapport (online gepubliceerd samen met het definitieve besluit)


