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Beleid
Milli Görüş Nederland heeft in de afgelopen periode van meer dan 20 jaar moeten constateren, dat –
hoewel de behoefte aan hoger opgeleid kader in de islamitische gemeenschap steeds sterker wordt
gevoeld en die wens ook nadrukkelijk door de Nederlandse politiek wordt onderkend – het niet gelukt is
in het bestaande hoger onderwijs structureel te voorzien in opleidingen die op die wens zijn gericht.
Milli Görüş neemt dan ook het initiatief om het streven naar die voorziening in eigen hand te nemen.
Beseft wordt dat dit een lange en ingewikkelde weg is (een tocht door de woestijn), maar de groei en
ontwikkeling van de islamitische gemeenschappen in Nederland en breder in Europa vragen daarom.
Doelstelling
IUA heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van een of meer instellingen voor hoger
beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van de Wet en van daarmee samenhangende
onderwijssoorten, waaronder in ieder geval de hogeschool. De stichting hanteert daarbij een algemeen
bijzondere grondslag met erkenning en acceptatie van en wederzijds respect voor de verschillen in
denominatie van de verschillende vestigingen van instellingen die door de stichting in stand worden
gehouden. Daarbij heeft de stichting oog voor de diversiteit aan normen en waarden die de pluriforme
samenleving kenmerkt.
Om aan die vraag te voldoen is de IUA opgericht, waarbij het perspectief gericht is op een brede faculteit
die geworteld is in de islamitische gemeenschap, aansluit bij de vraag naar hoger opgeleiden en een
erkende plek heeft verworven in het reguliere stelsel van hoger onderwijs. In perspectief staat een
instituut voor ogen waarin in ieder geval de volgende kerntaken worden uitgevoerd:
- Onderzoek en kennisontwikkeling op het gebied van islamitische theologie, zo mogelijk in de
vorm van een lectoraat:
- Opleiding op bachelor- en masterniveau op in ieder geval de gebieden imam/islamitisch
geestelijk werker en leraar islamgodsdienst en zo mogelijk ook op het gebied van taalonderwijs
en maatschappelijke dienstverlening;
- Scholing en nascholing gericht op het aanwezige kader in de islamitische gemeenschap.
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De IUA-Islamitische Theologische Faculteit Amsterdam zal starten als een private onderwijsvoorziening
maar zal in haar opbouw en niveau gericht zijn op het verkrijgen van erkenning van haar opleidingen en
als instelling van hoger onderwijs. Op de langere duur wordt geopteerd voor een bekostiging vanuit de
overheid. Inbedding van de Islamitische Theologische Faculteit in het stelsel van hoger onderwijs wordt
beoogd in de vorm van een instelling voor hoger beroepsonderwijs die voldoet aan de eisen van de
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
De Islamitische Theologische Faculteit is er op gericht te voorzien in de behoefte aan hoger opgeleid
kader in de islamitische gemeenschap in het bijzonder op het gebied van theologie en
godsdienstonderwijs. De IUA is opgericht vanuit een initiatief van Milli Görüs, maar is open voor de
gehele islamitische gemeenschap en ieder die zich wil verdiepen in islamitische theologie en
godsdienstonderwijs.
Bestuur:
●
●
●
●

voorzitter raad van toezicht: Yusuf Altuntas
penningmeester: Oktay Dalmaz
secretaris: Abdulhalim Inam
Voorzitter college van bestuur: Bahaddin Budak

De raad van toezicht heeft tot taak het houden van toezicht op het beleid van het college van bestuur en
op de algemene gang van zaken in de stichting.
Het college van bestuur is het instellingsbestuur als bepaald in de Wet. Het college van bestuur is belast
met het besturen van de stichting en oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet
aan het instellingsbestuur zijn opgedragen.
Beloningsbeleid Raad van Toezicht:
De raad van toezicht ontvangt een onkostenvergoeding voor de gemaakte kosten.
Taken en bevoegdheden RvT en CvB:
De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan besluiten van het College van Bestuur
strekkende tot:
a. vaststelling van de (meerjaren)begroting;
b. vaststelling van de jaarrekening, het jaarverslag en het instellingsplan;
c. de opdrachtverlening tot en de bezoldiging van het uitvoeren van niet- controlewerkzaamheden door
de (externe) accountant (na overleg met het College van Bestuur);
d. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de Stichting, de
Hogeschool of een andere door haar in stand gehouden instelling met derden, alsmede het verbreken
van zodanige samenwerking; ingeval de derde niet een andere instelling voor hoger beroepsonderwijs
is, is de goedkeuring slechts vereist, indien bedoelde samenwerking of verbreking voor - de Stichting, de
Hogeschool of een door haar in stand gehouden instelling van ingrijpende betekenis is;
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e. indien van toepassing, het sluiten van een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in artikel 8.1 van
de Wet; aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling met betrekking tot de
Stichting;
g. (met elkaar samenhangende) investeringen welke een bedrag van een miljoen euro (EUR 1.000.000,-)
of een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College van Bestuur medegedeeld hoger
bedrag te boven gaan;
h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Hogeschool of
een andere door haar in stand gehouden instelling tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de
Hogeschool of een andere door haar in stand gehouden instelling;
j. het goedkeuren van de aanvaarding door een lid van het College van Bestuur van het lidmaatschap van
de raad van toezicht of raad van commissarissen van een andere grote rechtspersoon;
k. het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt:
(i) tussen de Stichting, of een door de Stichting in stand gehouden instelling of onderneming en een lid
van het College van Bestuur, of
(ii) tussen de Stichting, of een door de Stichting in stand gehouden instelling of onderneming en een lid
van de Raad van Toezicht, dat van materiële betekenis is voor de Stichting of een door de Stichting in
stand gehouden instelling of onderneming en/of voor het desbetreffende lid van het College van
Bestuur of de Raad van Toezicht;
I. het aangaan van zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Toezicht duidelijk omschreven en
schriftelijk ter kennis van het College van Bestuur zijn gebracht. Het ontbreken van de goedkeuring zoals
bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leden van het College van Bestuur
niet aan.

Financiele gegevens
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door college- en cursusgelden en andere bijdragen van
studenten, schenkingen, erfstellingen en legaten (opbrengst van belegde middelen) (baten uit andere
hoofde) erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
College- en cursusgelden zullen de komende drie jaar de stichting niet financieel in stand kunnen
houden. dit betekent dat IUA de komende drie jaar voor een groot deel afhankelijk is van giften,
schenkingen en eventueel sponsorgelden.
juli - dec 2018
(operationeel
vanaf sept)

Lasten
personeelskosten
overhead

18/19

19/20

20/21

€ -57.122,28

€ -230.000,00

€ -280.000,00

€ -360.000,00

€ -1.365,48

€ -32.000,00

€- 56.000,00

€- 72.000,00
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€- 0,00

€- 30.000,00

€- 50.000,00

€- 80.000,00

€ -1.006,00

€-56.000,00

€ -56.000,00

€- 72.000,00

€- 0,00

€- 8.000,00

€- 14.000,00

€- 18.000,00

pr en marketing

€- 1.224,64

€ -8.000,00

€- 14.000,00

€- 18.000,00

ontwikkelkosten

€ -23.141,08

€ -80.000,00

€- 14.000,00

€- 18.000,00

€- 0,00

€ -8.000,00

€- 14.000,00

€- 18.000,00

€- 444.000,00

€- 498.000,00

€- 656.000,00

huisvesting
materiële kosten
gast docenten

overige kosten
Terugbetaling
korte lening Milli
Gorus
totaal

€- 93.859,48

Baten

Jul-dec ‘18

Collegegeld
21+ traject
Bachelor
Korte lening Milli
Gorus
totaal
Lasten
Baten
Tekort*
Giften
Hasene gift
Particulier gift
Totaal Giften
Resultaat

€-10.000,00

18/19

19/20

20/21

€ 400,00

€ 5.000,00

€15.000,00

€ 20.000,00

€ 3.055,80
€ 10.000,00

€ 15.000,00

€ 68.880,00

€ 137.760,00

€ 13.455,80

€ 20.000,0

€ 68.895,00

€ 157.760.00

€- 93.859,48
€ 13.455,80
€ -80.403,68

€ -444.000,00
€ 20.000,0€
€ -424.000,00

€ -498.000,00
€ 68.895,00
€-429.105,00

€- 656.000,00
€ 157.760.00
€-498.240,00

€ 90.000,00
€ 1.601,00
€ 91.601,00
€ 11.197,32

*Met “Tekort” wordt bedoeld het tekort op de inkomsten gegenereerd uit college- cursusgelden. De tekorten zijn in
2018 gedekt door giften van particulieren en de stichting Hasene. De tekorten van 2019-2022 worden eveneens
gedekt door particulieren en stichting Hassene. Hasene staat garant om de tekorten te dichten. Het doel is om de
som van de particuliere giften te verhogen. De IUA streeft echter ernaar een gezonde financiële organisatie te
worden door het binnenhalen van voldoende college- cursusgelden en andere dienstverlening.
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