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ISLAMIC UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES ROTTERDAM 
INSCHRIJFFORMULIER COLLOQUIUM DOCTUM  

BACHELOR ISLAMITISCHE THEOLOGIE 2022-2023 
 

>> GELIEVE ONDERSTAAND FORMULIER MET BLOKLETTERS EN DUIDELIJK LEESBAAR INVULLEN << 
 

 
PERSOONSGEGEVENS 
 
BSN  

Volledige naam  

Geboortedatum  

Geboorteplaats  

Nationaliteit(en)   

 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Straat en huisnummer  

Postcode en plaats  

Land 
( Indien buiten NL)  

 

Telefoonnummer 
( Ook mobiel nummer ) 

 

E-mailadres  

 
 
ALS BIJLAGEN TOEVOEGEN 
 

 Kopie legitimatie  
 Motivatiebrief van minimaal 300 woorden   (ook digitaal insturen) 
 Curriculum Vitae 
 Betaalbewijs van € 100,-  
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ONDERTEKENING 
 

 Ondergetekende gaat akkoord met de privacyverklaring van de IUASR en de 
verwerking van de persoonsgegevens zoals deze in de privacyverklaring worden 
beschreven. 
 

 Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor het Colloquium Doctum. 
Na het behalen hiervan kan de student verzoeken te worden ingeschreven voor de 
Bacheloropleiding Islamitische Theologie. 
 

 Ondergetekende verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en er 
akkoord mee te zijn (z.o.z.). 
 

 Ondergetekende verklaart dit inschrijfformulier naar waarheid te hebben 
ingevuld. 
 

 
PLAATS EN DATUM                           

                                                                                         ………./………../…………. 

HANDTEKENING  
 
  

 
 
 
 

Zend dit inschrijfformulier volledig ingevuld en met de bijbehorende bijlagen retour;  
 
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@iuasr.nl  
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ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Inschrijving toelatingsexamen 

 U kunt zich inschrijven vanaf 3 maanden voorafgaand aan het toelatingsexamen, tot 

uiterlijk 2 weken vóór het toelatingsexamen, tenzij anders is vermeld. 

 U bent pas officieel ingeschreven wanneer u alle documenten heeft aangeleverd en u 

schriftelijk (per post of per mail) een bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. 

 U dient op de dag van het toelatingsexamen 21 jaar of ouder te zijn. 

 

Geldigheid 

Het behalen van een toelatingsexamen geeft enkel toegang tot de Bacheloropleiding Islamitische 

Theologie in het studiejaar waarin men de toets heeft behaald. 

 

Annulering (voor het plaatsvinden van het toelatingsexamen) 
 Bij annulering tot 4 weken vóór het toelatingsexamen, wordt € 50,- administratiekosten 

ingehouden.  

 Bij annulering vanaf 4 weken vóór het toelatingsexamen is helaas geen restitutie meer 

mogelijk. 

 
Afmelding (na het plaatsvinden van het toelatingsexamen) 

 Bij afmelding op de dag van het examen of na het plaatsvinden van het toelatingsexamen 

is helaas geen restitutie meer mogelijk. 
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