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Samenwerking & Internationalisering

Inleiding
Voor de cohesie in de Nederlandse plurale samenleving is het van groot belang dat
mensen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden elkaar ontmoeten. Een
voorwaarde voor ontmoeting is vertrouwdheid met de eigen levensbeschouwelijke
oriëntatie, en nieuwsgierigheid naar andermans levensbeschouwelijke traditie.

Als onderwijsinstelling vinden wij het het belangrijk dat wij Nederland overstijgend denken en
onze grenzen verleggen voor de ontwikkeling van onze docenten en studenten. IUA volgt
om deze reden de (inter)nationale ontwikkelingen rondom theologie.

IUA biedt studenten de mogelijkheid om te studeren aan een van de partnerinstellingen in
het buitenland of te kiezen voor een internationale stage of afstudeeropdracht. Ook
verwelkomt de IUA studenten vanuit het buitenland voor stage om internationale ervaringen
op te doen.

Naast de samenwerking met onderwijsinstellingen op basis van overeenkomsten
ondersteunen wij ook studenten op aanvraag vanuit instellingen waarmee geen
overeenkomst is afgesloten.

1. Samenwerking met Nederlandse opleidingsinstellingen

Islamitische Theologische Faculteit Amsterdam (IUA) en Fontys Hogeschool Theologie
Levensbeschouwing Utrecht hebben tot nauwe samenwerking besloten. In het studiejaar
2018-2019 vond er student-uitwisseling plaats als een begin van ‘interreligieuze dialoog’; dit
kreeg een vervolg in het studiejaar 2019-2020. In de jaren daaropvolgend vond ook
docent-uitwisseling plaats binnen de onderwijseenheid Jodendom en Christendom bij de IUA
en Jodendom en Islam bij Fontys.

Daarnaast wordt er met de Universiteit voor Humanistiek (UvH) samen gewerkt tijdens de
onderwijseenheid Humanisme en secularisatie. De studenten van de IUA interviewen
studenten van de UvH en het verslag hiervan wordt ingeleverd als toetsopdracht voor deze
onderwijseenheid

2. Samenwerking met opleidingsinstellingen in het buitenland

Instellingsniveau
In de afgelopen twee jaar zijn schriftelijke afspraken gemaakt met o.a., International Islamic
University Malaysia (IIUM), Universiti Sains Malaysia (USM) in Maleisië en de Izmir Katip
Celebi University (IKCU) en de Social Sciences University Ankara (ASBU) in Turkije. Met
deze instellingen zijn we overeengekomen om te gaan samenwerken op docent- en
studentniveau.
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Docentniveau
In het kader van Qur’anexege is een gastcollege verzorgd door Assoc. Prof. Dr. Murat
Kayacan van Izmir Katip Celebi Universiteit voor onze studenten, Dr. Bahaeddin Budak heeft
een gastcollege verzorgd over de islam in Nederland aan de studenten van IKCU (bijlage
1.1).

Voorts zijn in het kader van samenwerking met Maleisische Universiteiten webinars
georganiseerd met het thema: ‘Inheritance Issues of Muslims in Malaysia and Netherlands’
met Universiti Sains Malaysia door dr. Bahaeddin Budak en Assoc. Prof. Dr. Jasni Sulong.
Daarnaast is een webinar verzorgd over “Muslim women studying abroad” door Rozianna
Maria met dr. Ireena Ibnu en H.E. Dato’ Nadzirah Osman, Ambassadrice van Maleisië in
Nederland, als aanloop voor de samenwerking met Universiti Teknologi MARA in Maleisië
(bijlage 1.2).

Dichterbij huis in België heeft de Onderwijsinspectie Vlaamse overheid, 3 studiedagen
georganiseerd in maart 2022 voor islam godsdienstleerkrachten waar dr. Bahaeddin Budak
een bijdrage als gastdocent heeft geleverd over het onderwerp “Het belang van islam
onderricht in de maatschappij”.

Naast de huidige samenwerkingen blijft de IUA kijken naar verdere mogelijkheden, zo heeft
de voorzitter CvB een gesprek gehad met de president van Yarmouk University in Jordanië,
en zal er in 2022 een bezoek gebracht worden aan Al Azhar University in Egypte.(bijlage
1.3)

Studentniveau
Met Universiti Sains Malaysia (USM) wordt er een offshore Hadith Science
masterprogramma opgezet waarbij studenten vanuit de IUA online bij USM kunnen studeren
na afronding van een opleiding bij de IUA.

IUA heeft in 2021 van verschillende Universiteiten uit Turkije stageverzoeken ontvangen via
het Erasmus+ programma.
De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de uitwisselingen bemoeilijkt werden door in- en
uitreis verboden. Dit werd duidelijk doordat er een 6-tal studenten uit Turkije een
visumaanvraag hadden ingediend voor een stage bij de IUA via het Erasmus+ programma,
zij deze aanvraag niet toegewezen kregen door de beperkende regels omtrent COVID-19.

Wegens de pandemie hebben twee stagiaires online stagegelopen en een onderzoek
verricht onder potentiële studenten van de IUA. Een van de stagiaires was een student bij
Istanbul Zaim University (IZU), de andere bij Middle East Technical University (METU) in
Turkije. Voorts heeft IUA een PhD student van Cukurova University begeleid met de opzet
van een enquête en het vinden van respondenten voor zijn PhD-onderzoek genaamd
‘Struggle for Identity in the Context of Integration: Being a Muslim in Europe.‘
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Internationale literatuur
In meerdere onderwijseenheden wordt internationale literatuur als verplicht en aanbevolen
onderdeel van de onderwijseenheid opgenomen. Zoals in de boekenlijst terug te zien in
wordt er in de vakken: Humanisme en Secularisatie, Islamitische filosofie, Sociologie van
religie, Geloofsleer (‘ilm al Kalam), Presentie van islam in de 21ste eeuw,
Qur’anwetenschappen, Hadithwetenschappen gebruik gemaakt van internationale literatuur.
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Bijlage 1 : Overzicht activiteiten per land

1.1 Turkije

Social Sciences University Ankara (ASBU) Hasan yar
Exchange agreement

Izmir Katip Celebi Universitesi (IKCU)
Exchange agreement
Webinar - Empathy in de Qur’an
dr. Bahaeddin Budak en Assoc. Prof. Dr. Murat Kayacan
17 december 2020

Webinar - Hollanda’da islam (Islam in
Nederland)
dr. Bahaeddin Budak
6 februari 2021

Istanbul Zaim University (IZU)
Exchange agreement
Online internship at IUA Erasmus+ program

MIddle East technical University (METU)
Online internship at IUA Erasmus+ program

Muş Alparslan Üniversitesi
Internship requests

1. 2 Maleisië
International Islamic University Malaysia (IIUM)
Memorandum of Understanding
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Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Memorandum of Understanding
Webinar - Muslim Women Studying Abroad
Rozianna Maria met dr. Ireena Ibnu en H.E. Dato’ Nadzirah Osman,
Ambassadeur van Maleisië in Nederland
16 november 2021

University Sains Malaysia (USM)
Memorandum of agreement

Webinar – Inheritance Issues of Muslims in Malaysia & the
Netherlands
Dr. Bahaeddin Budak en Assoc. Prof. Dr. Jasni Sulong
15 juni 2021

Sabbatical / research aanvraag bij de IUA door dr. Shohana
Hussin (USM)

1. At IUA: to examine the teaching and learning environment that runs in your institution
to be used as an added value to the ongoing Islamic academic programs in the
section of the School of Humanities, USM. Obviously the School of Humanities USM
and IUA share the same goal of introducing Islam through a real understanding to a
society of various religions and races.

2. At Leiden University Library: continuing phase 2 of my research:  The inventory of
work in the area of influence of the Islamic thought among Malay Traditional Scholars
in Malay-Jawi manuscripts.

Hadith Science offshore master programme – Inschrijvingen zijn geopend voor internationale
studenten, Nederlandse studenten kunnen via de IUA deelnemen aan het
masterprogramma. De lessen zullen online plaatsvinden in het Engels/ Arabisch. De scriptie
zal begeleid worden door de IUA-medewerkers.
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1.3 Jordanië
Yarmouk University
Op 26 oktober 2021 heeft dr. Bahaeddin Budak gesproken met prof.
Islam Massad, president van Yarmouk University over mogelijke
samenwerking op het gebied van studenten en docenten
uitwisseling.

1.4 Egypte
Al Azhar
Toekomstperspectief

8


