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Wie zijn wij? 
 
 
 
 
Wie is StION? 
StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland, is een Soennitische 
organisatie die de geloofsleer van Ahlus Sunnah wal Djamaa´ah uitdraagt. 
StION streeft ernaar om de belangen van de Islamitische gemeenschap in 
de ruimste zins des woord te behartigen.  
 
 
Wat wil StION? 
Eén van de hoofddoelen van StION is het aanbieden van Islamitisch 
onderwijs en de kwaliteit en de continuïteit hiervan waarborgen. Een 
andere doelstelling van StION is het toegankelijk maken van kwalitatieve 
Islamitisch onderwijs voor eenieder. 
 
 
Hoe wil StION dat doen? 
Om de doelen te bereiken heeft StION een Islamitisch instituut opgericht, 
Madrasah Raayatun Nabiy genaamd. Hier kunnen broeders en zusters, 
geheel gescheiden van elkaar, een unieke Islamitische opleiding op 
academisch niveau volgen. Na afronding van deze opleiding krijgt de 
student(e) een diploma uitgereikt dat tevens erkend is in het buitenland. 
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Studieprogramma 
 
 
Madrasah Raayatun Nabiy biedt u ook dit jaar weer een opleiding aan, 
waarbij de inhoud van deze opleiding dezelfde is als die van een voltijd 
opleiding tot Islamitische Schriftgeleerde. U verwerft tijdens onze opleiding 
dezelfde competenties.  
 
Deze unieke opleiding onderscheidt zich door (klassiek) Arabisch aan te 
bieden in combinatie met inhoudelijke Islamitische wetenschappen, beide 
op academisch niveau. Deze combinatie zorgt voor efficiënte toepassing 
van de kennis en vaardigheden die opgedaan worden tijdens de studie. 
 
De opleiding duurt in totaal 6 jaar. Na deze opleiding biedt Madrasah 
Raayatun Nabiy een vervolgtraject aan, waarbij u zich kunt specialiseren. 
Deze specialisatie duurt 4 jaar. 
 
De opleiding heeft een zorgvuldig samengesteld vakkenpakket. Tijdens het 
eerste jaar krijgt u de volgende vakken gedoceerd: 
 

 Arabisch 
 Arabische grammatica: Nahw (syntaxis) 
 Arabische grammatica: Sarf (morfologie) 
 Tadjwied (fonetiek) 
 ‘Aqiedah (Islamitische geloofsleer) 
 Fiqh Hanafi / Maliki / Shafi’i / Hanbali (Jurisprudentie) 
 Hadieth-lessen 
 ‘Ilm al-Aglaaq (ethiek) 
 Sieratun Nabiy -vrede en zegeningen zij met hem-  
 Geschiedenis 

 
Na het eerste jaar komen naast de bovengenoemde vakken, onder andere 
ook de volgende vakken aan bod: 
 

 Usoel al-Hadieth 
 Usoel al-Fiqh 
 Tafsir van de heilige Quraan 
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Beschrijving vakken eerste schooljaar 
 
Om u een indruk te geven hoe het lesprogramma van het eerste jaar 
eruitziet, volgt nu een beknopte toelichting op alle vakken die in het eerste 
jaar gedoceerd zullen worden. 
 
Arabisch 
Arabisch is de taal waarin de nobele 
Quraan is geopenbaard. Tevens zijn alle 
Islamitische bronnen, zoals de 
uitspraken van de heilige Profeet (vrede 
en zegeningen zij met hem), in het 
Arabisch. Het is dus van essentieel 
belang om de Arabische taal goed te 
beheersen voor een juist en correct 
begrip van en inzicht in de Islamitische 
wetenschappen. 
 
In het eerste jaar werkt de student(e) twee boeken door. De methode die 
in deze boeken wordt gehanteerd is ontwikkeld in, en afkomstig uit de 
heilige stad Madinah Munawwarah. De gehanteerde methode richt zich op 
lees-, schrijf- en luistervaardigheid.  
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) in staat is om basale conversaties in het Arabisch te voeren en eenvoudige 
teksten te begrijpen. Ook wordt geacht dat de student(e) in staat is om een eenvoudig 
opstel in het Arabisch te kunnen schrijven. 
 
 
Arabische grammatica: Nahw (syntaxis) 
Syntaxis is de leer van de waarneembare middelen waarmee de samenhang 
van woorden in een taaluiting tot stand wordt gebracht. Dit wil zeggen, de 
wijze waarop woorden en zinsdelen worden samengevoegd tot 
woordgroepen of zinnen. 
In het Arabisch is het van belang dat de zinsopbouw en het toepassen van 
de I’raab (laatste klinker van een woord) correct zijn. Dit kan anders leiden 
tot het foutief lezen en uitspreken van woorden, waardoor er een 
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verkeerde boodschap overgebracht kan worden. Het is dus noodzakelijk om 
dit vak goed te beheersen, wil men een goed en correct begrip krijgen van 
de Islamitische wetenschappen. 
 
In het eerste jaar werkt de student(e) een reader door, waarvan de inhoud 
afgestemd is op de twee boeken die bij het vak Arabisch worden gedoceerd. 
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) eenvoudige Arabische zinnen kan ontleden en benoemen. 
 
 
Arabische grammatica: Sarf (morfologie) 
Morfologie is de leer van de wijze waarop in een taal (afgeleide en 
samengestelde) woorden gevormd worden, en de wijze van de verbuigings- 

en vervoegingsvormen van een taal. In 
het vak Sarf leert de student(e) dus de 
woordopbouw en hoe individuele 
woorden worden vervoegd. Het 
beheersen van dit vak is een vereiste 
voor het correct begrijpen en spreken 
van de Arabische taal. 
 
In het eerste jaar werkt de student(e) 
een reader door, waarvan de inhoud 

afgestemd is op de twee boeken die bij het vak Arabisch worden gedoceerd. 
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) Arabische woorden, zowel schriftelijk als mondeling, correct kan 
vervoegen en verbuigen. 
 
 
Tadjwied (fonetiek) 
Fonetiek is een deel van de taalwetenschap dat zich bezighoudt met de 
bestudering van de fysische en fysiologische aspecten van de spraakklanken. 
Het correct uitspreken van een letter met al haar eigenschappen heet 
Tadjwied. Deze tak van de taalwetenschap is zeer belangrijk voor het juist 
uitspreken van de Arabische taal. Aangezien de heilige Quraan in de 



Arabische taal is geopenbaard, is het een zonde indien de heilige Quraan 
niet op de correcte manier wordt gereciteerd. 
 
In het eerste jaar werkt de student(e) bij dit vak een reader door dat de 
regels van Tadjwied beschrijft. Tevens zal de student(e) onder begeleiding 
van de docent de heilige Quraan reciteren, om zo de opgedane kennis van 
Tadjwied in praktijk te brengen. 
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) de klanken van de Arabische taal correct kan uitspreken, waardoor de 
student(e) in staat is om op een correcte manier de heilige Quraan te reciteren. 
 
 
‘Aqiedah (Islamitische geloofsleer) 
In het vak ‘Aqiedah leert de student(e) de Islamitische geloofsartikelen van 
de Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah, conform de eerwaardige Quraan, de 
heilige overleveringen van onze geliefde Profeet (vrede en zegeningen zij 
met hem) en de uitspraken en interpretaties van de vrome voorgangers 
(Allah’s tevredenheid zij met hen allen). 
Tijdens dit vak zullen o.a. de volgende onderwerpen worden behandeld: 
 

 Islaam & Imaan 
 Allah de Verhevene 
 De Engelen 
 De heilige Boeken 
 De Boodschappers 
 De Dag des Oordeels 
 Het Lot 
 Etc. 

 
In het eerste jaar werkt de student(e) een boek uit die de verschillende 
onderwerpen inclusief haar bewijzen diepgaand behandeld. Vanaf het 
tweede schooljaar zullen een aantal bekende ‘Aqiedah-boeken worden 
behandeld, waaronder: al-‘Aqiedah at-Tahaawiyyah, al-Gariedah al-
Bahiyyah, al-‘Aqiedah as-Sanoesiyyah, al-Fiqhul Akbar, Sharh al-‘Aqaaid an-
Nasafiyyah, etc. Verder zal in het tweede schooljaar ook kennis worden 
gemaakt met enkele basisprincipes van ‘Ilm al-Kalaam (Islamitische 
theologie). 
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Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) op de hoogte is van de ‘Aqiedah van de Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah en 
dit goed kan beargumenteren met bewijzen.  
 
 
Fiqh Hanafi / Maliki / Shafi’i / Hanbali (Islamitische 
voorschriften/jurisprudentie) 
De Islamitische wetgeving is gebaseerd op een aantal Islamitische bronnen, 
waaronder de heilige Quraan en Hadieth. Er kunnen echter maar weinig 
mensen rechtstreeks uit deze bronnen regels en voorschriften destilleren. 
In de tijd van de vrome voorgangers zijn er vier wetscholen ontstaan, die 
vandaag de dag de Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah representeren. Deze 
wetscholen hebben alle regels en voorschriften met betrekking tot 
handelingen gestructureerd en vastgelegd met hun principes. 
 
De student(e) leert in dit vak de regels en voorschriften die betrekking 
hebben op: 
 

 Tahaarah (Reinheid) 
 Salaah (Gebed) 
 Zakaah 
 Sawm (Vasten) 
 Hadj (Bedevaart) 

 
In het eerste jaar werkt de student(e) twee boeken uit die alle 
onderwerpen behandelt die te maken hebben met Reinheid en Vasten. 
Tevens zal er een begin worden gemaakt aan het boek dat het Gebed 
behandelt. 
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) de belangrijkste voorschriften en vraagstukken betreft: Wudu, Ghusl, reine 
& onreine zaken, water, vegen over de Guff, Tayammum en Haid & Nifaas kent. 
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Hadieth-lessen 
In dit vak worden verschillende 
overleveringen van de heilige Profeet 
(vrede en zegeningen zij met hem) 
gedoceerd. Hierbij wordt elke 
overlevering grammaticaal ontleed en 
vervolgens uitgelegd volgens de uitleg 
van de grote Hadieth-geleerden. Tevens 
maakt de student(e) kennis met enkele 
basistermen van Hadieth-wetenschappen. 
 
In het eerste schooljaar krijgt de student(e) diverse overleveringen 
gedoceerd uit verschillende Hadieth-compilaties, zoals Sahih Bukhari, Sahih 
Muslim, Riyaad as-Saalihien, Mishkaat al-Masaabieh, etc.  
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) op de hoogte is van het belang van de overleveringen van de heilige 
Profeet (vrede en zegeningen zij met hem), en op de hoogte is van de belangrijkste 
Hadieth-compilaties en Hadieth-geleerden. Hiernaast kent de student(e) een aantal 
overleveringen in het Arabisch uit het hoofd en is in staat deze overleveringen uit te 
leggen. Verder kent de student(e) enkele basistermen van de Hadieth-wetenschappen. 
 
 
‘Ilm al-Aglaaq 
In het vak ethiek, in het Arabisch ‘Ilm al-Aglaaq of Tasawwuf genoemd, 
leert de student(e) inzicht krijgen in de eigenschappen van het spirituele 
hart, en hoe deze verbeterd en/of gezuiverd kunnen worden.  
 
In het eerste schooljaar krijgt de student(e) de belangrijkste eigenschappen 
van het hart gedoceerd. Verder raakt de student(e) bekend met diverse 
Du’aas (smeekbedes).  
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e) inzicht heeft in de belangrijkste goede en slechte eigenschappen van het 
hart, en hoe deze respectievelijk gecultiveerd en gezuiverd kunnen worden. Tevens kent 
de student(e) diverse du’aas in het Arabisch uit het hoofd. 
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Sieratun Nabiy (vrede en zegeningen zij met hem) 
Het leven van de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) is in alle 
aspecten een voorbeeld voor ons. Zijn leven is een onuitputtelijke bron van 
wijze lessen. In dit vak krijgt en leert de student(e) beknopt de 
levensbeschrijving van de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) 
en welke lessen wij daaruit kunnen halen.  
 
In het eerste schooljaar leert de student(e) de belangrijkste gebeurtenissen 
in het leven van de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem).  
 
Na afronding van het eerste schooljaar wordt geacht dat: 
De student(e)de belangrijkste gebeurtenissen voorafgaand aan de geboorte van de 
heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) tot na zijn heengaan beknopt kent. 
 
 
Geschiedenis 
In dit vak leert de student(e) in hoofdlijnen de gebeurtenissen van bekende 
Profeten, metgezellen van de heilige Profeet (vrede en zegeningen zij met 
hem) en vrome voorgangers.  
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Toetsing en certificaat 
 
Gedurende het schooljaar zal de gedoceerde lesstof getoetst worden. Dit 
geldt voor alle vakken. De toetsing kan zowel schriftelijk als mondeling 
geschieden. Er is ook gelegenheid voor herkansing van tentamens. 
 
De student(e) krijgt voor elk succesvol afgerond schooljaar een 
gecertificeerd eindrapport. De student(e) heeft na afronding van een 
schooljaar de mogelijkheid verder te gaan door zich in te schrijven voor het 
volgende schooljaar. Na afronding van de gehele opleiding krijgt de 
student(e) een diploma uitgereikt. 
 

Toelatingseisen 
 
De opleiding vereist een goede beheersing van de Nederlandse taal. Verder 
is een goede motivatie om te studeren noodzakelijk. De minimale leeftijd 
voor toelating tot de opleiding is 12 jaar. 
 
Ten slotte is een doorslaggevend vereiste dat de student(e) de geloofsleer 
van de Ahlus Sunnah wal Djamaa’ah aanhangt, wat uiteraard voor zich 
spreekt. 
 

Studiebelasting 
 
De lessen voor het eerste schooljaar zullen gegeven worden op de zaterdag. 
Alle contacturen tussen de docent en student(e) vinden op deze dag plaats.  
 
De gehele studiebelasting komt zo neer op gemiddeld 15 uren per week. 
Hierin is ook de tijd meegenomen die de student(e) nodig heeft voor 
huiswerk en voorbereiding. 
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Kosten 
 
De kosten voor het schooljaar 2017-2018 zijn vastgesteld op € 396,00. Dit 
bedrag kan indien gewenst ook in termijnen worden betaald zonder extra 
kosten (€ 33,00 per maand). In dit bedrag zijn inbegrepen: 
 

 Alle boeken 
 Alle lesmateriaal 
 Tentamens en examens 
 Gebruik van faciliteiten 
 Consumptie 
 Verzekeringen 

Locatie 
 
De mannen en vrouwen zijn totaal gescheiden en hebben elk hun eigen 
ingang en lesruimte. Tevens hebben beiden hun eigen gebedsruimte, 
wasruimte, toilet en ruimte voor consumptie. 
 

De lesruimte van Madrasah Raayatun Nabiy voor de mannen en vrouwen 
zijn totaal gescheiden: 
 

- Ingang mannen: Zuigerstraat 199, 2516 JZ  Den Haag. 
 

- Ingang vrouwen: Rijswijkseweg  518 W, 2516 HT  Den Haag. 

Inschrijving 
 

U kunt zich aanmelden voor de opleiding door het inschrijfformulier 
ingevuld en ondertekend, samen met een kopie van uw geldig 
legitimatiebewijs en een kopie van de bankpas (gemachtigde), op te sturen, 
naar: 

StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland 
T.a.v.: Afdeling Educatie 
Postbus 63588 
2502 JN Den Haag. 

 
Het inschrijfformulier is ook beschikbaar op: www.stion.nl. Voor vragen 
kunt u mailen naar: info@stion.nl of bellen naar nummer: 06-57 79 90 70.
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INSCH RIJFFORMULIER 

 
Inschrijfformulier 

Madrasah Raayatun Nabiy  ملسو هيلع هللا ىلص  
 

Verzoek tot inschrijving voor het studiejaar september 2017 - augustus 2018 
 

  
 

1. PERSOONSGEGEVENS            
 

achter naam studienummer
(niet invullen)

voorvoegsels  (volu it )
en voo rletters geboorteland

geslacht O man             O vro uw nati onalitei t

r oepnaa m geboorteland  m oeder

geboortedatum geboorteland  vader

geboorteplaats  
 
 
 
 2. ADRES / CORRESPONDENTIE-ADRES 
 

adres

postcode woonplaats

land telefoonnummer

e-mailadres prive  
 
 
 

3. GEGEVENS VOOROPLEIDING 
 

naam school opleiding diploma behaald (in welk jaar)

 
  



 
 

Heeft u al eens eerder Islamitisch onderwijs gevolgd? 
 
O   Nee nog nooit. 
 
O   Ja, namelijk: 
 
naam instantie / moskee soort opleiding / naam cursus diploma / certificaat behaald 

(in welk jaar)

 
 
 
 
4. HOE HEEFT U ONS GEVONDEN? 
 
 

O   via de website van StION. 

O   via een (oud) student. 

O   via de posters van StION. 

O   via de flyers van StION. 

O   anders, namelijk … 

 
 
 
 
5. GEGEVENS OUDER / VERZORGER (INDIEN MINDERJARIG) 

 
 

voorletters achternaam

voorvoegsels telefoonnummer

adres

postcode woonplaats  
 
 
 

z.o.z.   



6. INSCHRIJVINGSVERZOEK STUDIEJAAR september 2017 / AUGUSTUS 2018 
 

                Ondergetekende(n) verklaart nadrukkelijk het volgende: 
 

 verzoekt om inschrijving bij de Madrasah Raayatun Nabiy vrede en zegeningen zij met hem, zoals is 
aangegeven in dit verzoek tot inschrijving voor het studiejaar 2017 / 2018. 

 

 verklaart de algemene opleidingsvoorwaarden gelezen te hebben en gaat akkoord met de 
inhoud hiervan, voorts verklaart ondergetekende de huisregels gelezen te hebben en gaat 
akkoord met de inhoud ervan (ook te vinden op www.stion.nl). 

 

 verklaart het instellingscollegegeld van € 396,00 voor 30 september 2017 te betalen dan wel 
gelijktijdig met inschrijving een regeling, met betrekking tot de betaling van het 
instellingscollegegeld (zoals deze door StION wordt geboden), overeen te komen. 

 
 

StION, Stichting Islamitische Organisatie Nederland, biedt u de mogelijkheid het 
instellingscollegegeld van € 396,00  te betalen in 12 maandelijkse termijnen van € 33,00. 
 
O Ja, ik maak gebruik van de mogelijkheid het instellingscollegegeld van € 396,00  te betalen in 12 
maandelijkse termijnen van € 33,00 en machtig StION onherroepelijk om maandelijks € 33,00 van 
bank-/girorekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven. 
 
O Nee, ik betaal het instellingscollegegeld van € 396,00 in een keer en machtig StION onherroepelijk 
om eenmalig € 396,00 van rekeningnummer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ af te schrijven. 
 
Indien u niet zelf het instellingscollegegeld betaalt, maar bijvoorbeeld uw ouders of werkgever, dient u 
deze natuurlijk- en of rechtspersoon te machtigen om het instellingscollegegeld te betalen, dan wel de 
hierboven genoemde regeling te treffen. 
 
Ondergetekende machtigt een andere natuurlijk- en/of rechtspersoon tot betaling:   O Ja    O Nee 
 
Indien ja, gegevens gemachtigde: 
 
naam

adres

postcode woonplaats
 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
datum plaats

handtekening handtekening 
student ouder / verzorger

(indien minderjarig)

gemachtige
(indien van toepassing)

 
 Gaarne onderstaande niet invullen 

Controle: □ Kopie geldige legitimatiebewijs bijgevoegd. 
   □ Betalingsregeling overeengekomen.                                            □ Kopie bankpas gemachtigde  

   □ Datum van ontvangst inschrijfformulier  ____ - ____ - 201 __ □ Ingevoerd: ____-____- 20___ 
  


