
In naam van Allah, 
de barmhartige, de genadevolle

Beste Lokale Sadraan, scholieren en studenten,

Asselam-o-alleikum wrwb,

Ik hoop dat u allen dit in goede gezondheid ontvangt. 
Zoals jullie weten is het belang van het vergaren van 
zowel religieuze als seculiere kennis erg groot binnen de 
Islam. 
Niet alleen nodigt de Islam ons uit om kennis op te doen, 
maar het maakt zelfs een verplichting voor elke moslim 
man en vrouw. Een bekende Hadith getuigt van dit taak: 
Zoek kennis van de wieg tot het graf (Bukhari). 
Zo heeft onze lieve Huzur (atba) ook vaak gesproken over 
dit onderwerp. 
Op 4 april 2014 sprak hij in zijn stoespraak over het 
vergaren van kennis voor ahmadi jongeren in de westerse 
amenleving. Hij benadrukte dat kennis essentieel is voor 
het ontwikkelen van zichzelf in dit maatschappij. Verder 
belichtte Huzur (atba) dat de Koran, zonder enige twijfels, 
allerlei takken van de wetenschap zoals natuurkunde, 
geschiedenis, economie enz aanmoedigt om te 
bedrijven. Ook stimuleerde hij de jongeren om in hun 
gekozen opleidingen uit te blinken. 
En ten slotte, legde hij uit dat het naast het hardwerken 
ook nodig is om voor jezelf gebed te blijven doen.

Lieve zusters, in dit korte nieuwsbrief wil ik naar aanleiding 
van het advies van Huzur (atba) wat informatie mee 
geven voor meisjes die nu op de HAVO en VWO zitten of 
voor meisjes die nog op de basisschool zitten, maar in de 

toekomst deze opleidingen zullen volgen. 



Pre-university

Sinds enkele jaren wordt een programma 

aangeboden op de Nederlandse universiteiten voor 

leerlingen die nog op het middelbare school zitten 

(meestal VWO maar in sommige gevallen ook 

HAVO). Dit programma heet Pre-university 

college/classes en is speciaal ontwikkeld voor 

leerlingen die in het bovenbouw zitten (dus in jaar 3 

en hoger) en het naar hun zin hebben op school. 

Daarmee wil ik zeggen dat ze goede cijfers halen, 
interesse tonen voor de meeste vakken en duidelijk 

toe zijn aan een nieuwe uitdaging! 

Wat zijn Pre-university classes?

Het zijn vaak hoor-en werkcolleges van meestal 

meer dan 5 bijeenkomsten. Bij de PRE-Classes kun je 

aan de hand van verschillende thema’s zelf een 

keuze maken. Dat kan iets zijn waar je misschien al 
interesse in hebt, dus iemand die eraan denkt om 

geneeskunde te studeren kan bijvoorbeeld een PRE-

class gaan volgen over een van de thema’s die 

daarop aansluiten. Maar aan de andere kant, kun je 

ook iets kiezen waar je nog niets van afweet. Wie 

weet, ontdek je wel waar jou sterkste punten in 

liggen? 



Recent voorbeeld

1: PRE class: Een medicijn; waarom werkt het?

Voor veel ziekten en kwalen zijn goed werkende 

medicijnen beschikbaar. 

Voordat een medicijn geschikt voor gebruik is moet er veel 

onderzoek gedaan worden. Hierbij spelen scheikundigen 

een belangrijke rol. Waarom werkt een medicijn soms wel 

bij een ziekte, maar soms ook niet? Hoe kan het dat een 

medicijn op de juiste plaats in het lichaam zijn werk kan 

doen? Hoe kunnen we een medicijn “op maat” maken? 

Op dit soort vragen krijg je antwoord tijdens deze 

masterclass. 

Behalve interessante lezingen die goed aansluiten bij de 

scheikundekennis van 5 en 6 vwo, krijgen jullie ook de 

gelegenheid om zelf in het laboratorium aan de slag te 

gaan.



Aanmelding

Voor de aanmelding kun je het beste kijken op de 

website van de universiteit waar jij de PRE-university 

classes wilt volgen. Ieder universiteit hanteert haar 

eigen voorwaarden aan de selectie van leerlingen 

voor dit programma.

Zo kun je op de Vrije Universiteit Amsterdam dit 

programma volgen zonder enige kosten en selectie 

omdat de middelbare scholen in de regio 

Amsterdam samenwerken met de VU om zoveel 

mogelijk talentvolle leerlingen een kans te geven 

om zichzelf te ontwikkelen. Integendeel, heeft 

Leiden universiteit een programma voor elke 

leerling van VWO ongeacht van haar woonplaats. 

Wel, heeft Leiden een kleine bijdrage die de 

leerling moet betalen om het programma te 

kunnen volgen. Het beste is om zelf te kijken naar 

de regels van elke universiteit. 



Kom je er niet uit bij het zoeken naar informatie? 

Weet je toch niet of dit wel voor jou geschikt is, maar 

wil je toch wat meer weten? Dan kun je gerust naar 

ons e-mailen, en wij zullen je hierbij proberen te 

helpen. Het is verstandig om samen met je ouders 

een beslissing te nemen of je dit wilt gaan doen. Er 

zijn genoeg voordelen om hierbij deel te nemen op 

academische niveau en daarnaast is het een 

pluspunt voor op je CV. 

Maar, je moet wel onthouden dat je er veel tijd aan 

kwijt bent. Het is natuurlijk niet de bedoeling om 

achterstand op te lopen op school. Soms zou je 

bijvoorbeeld school moeten missen om naar een PRE 

class te moeten gaan. Het inhalen van de stof die je 

mist, het bijhouden ervan zal veel inspanning vragen 

maar het zal je ook veel goeds opleveren.

Ik wens jullie veel succes, als jullie besluiten om dit te 
doen en kijk ernaar uit om jullie ervaringen te delen in 

ons nieuwsbrief, InshAllah,

Wassalam,

Studenten coördinator 

Madiha Qadir

Handige links:

Radboud universiteit:

www.ru.nl/pucofscience

www.ru.nl/puchumanities

VU/UVA:

http://www.itsacademy.nl


