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1. Karakter 

De TUK verzorgt drie opleidingen op wetenschappelijk niveau, die zijn geaccrediteerd en door de 

overheid erkend als academische opleiding. Een daarvan is de bachelor-opleiding Theologie. De 

universiteit ontvangt bekostiging van de overheid. 

 

De TUK is een kerkelijke instelling en gaat uit van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in 

Nederland. De universiteit heeft daarom als één van de hoofdfuncties het opleiden van predikanten 

voor deze kerken en voor de Nederlands Gereformeerde kerken. Daarnaast is de universiteit ook een 

simplex-ordo instelling. Dat wil zeggen dat de wetenschappelijke vorming en de geestelijke en 

praktische (ambtsvoorbereidende) vorming niet gescheiden, maar geïntegreerd worden 

aangeboden. 

 

De opleidingen vallen internationaal gezien in het studiegebied 0221 Religion. Het niveau volgens het 

Europese accreditatie framewerk is level 7. Er zijn geen aparte parttime studentengroepen, deze 

volgen de studie samen met de dagopleiding verdeeld over twee jaar. 

2. Structuur van de opleidingen in Kampen 

 

Bachelor Theologie 

De bachelor theologie aan de TU Kampen richt zich op iedereen met belangstelling voor vragen rond 

christelijk geloof, religie, levensbeschouwing en samenleving. De opleiding start met een gezamenlijk 

propedeusejaar van 60 EC. Hierna kan de student kiezen uit twee tracks: de ene is meer gericht op de 

klassieke theologische vakken en de context van de kerk, de andere meer op de verbinding van het 

christelijk geloof aan de huidige samenleving en cultuur.  

De eerste route omvat grondige kennis van de Bijbeltalen, bij de tweede beperkt het talenonderwijs 

zich tot het eerste jaar.  

Je krijgt tijdens je opleiding niet alleen zelfstandige vakken maar leert ook hoe al die vakken 

samenkomen in de omgang met concrete vragen en met praktijkkwesties.  

 
Kenmerken van de bachelor theologie aan de TUK zijn: 

 Verbindt Bijbel en leven 
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 Betrokken op kerk en samenleving 

 Oefening in de omgang met de Bijbel en met mensen 

 Gericht op hoofd en hart 

 Ruimte voor zoekers en vinders 

 Aandacht voor theologie en andere wetenschappen 

 Een vitale hechte gemeenschap van docenten en studenten 

 
De opleiding tot bachelor in de theologie (BA of Theology) heeft als doel dat de afgestudeerde een 

zodanige vorming in de theologie ontvangt, dat deze in staat is op een wetenschappelijk 

verantwoorde en vakbekwame wijze Bijbel en leven met elkaar te verbinden. Op deze basis kan de 

student worden toegelaten tot een van de masteropleidingen, dan wel de arbeidsmarkt betreden.  

 
Uiteraard is het mogelijk dat de student na de opleiding een beroep gaat uitoefenen. Temeer omdat 

wij in samenwerking met de VU een educatieve minor vorm en inhoud hebben gegeven (2e-graads 

docent godsdienst). 

Vanuit deze oriëntatie en met dit doel ontvangt de student een basale vorming in de belangrijkste 

theologische disciplines en in de centrale terreinen en thema’s waarin deze geïntegreerd aan de orde 

zijn. Ook behartigt de opleiding de daartoe noodzakelijke kennisverwerving in enkele 

ondersteunende disciplines (bijv. talen en vakken als filosofie en godsdienstsociologie), de oefening 

van elementaire wetenschappelijke vaardigheden en de ontwikkeling van een passende spirituele en 

professionele houding. 

Master Theologie Predikant 

Na de bachelor kun je instromen in de predikantsmaster. Onze afgestudeerde studenten zijn 

professionals die op wetenschappelijk, geestelijk en praktisch niveau in staat zijn de taak van 

gereformeerd predikant en/of gereformeerd theoloog te beoefenen. De algemene oriëntatie van 

deze opleiding is theologische expertise opdoen. De studie is specifiek gericht op de wetenschap-

pelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd (NGK of GKv) predikant en theoloog 

vanuit gereformeerd perspectief. Alle studenten die afstuderen en na de voltooide eindstage de 

praktijkaantekening behalen, hebben het recht om predikant te worden, maar niet iedereen wordt 

dat ook daadwerkelijk. Andere studenten vinden hun werkkring in pastoraat, catechese, gemeente-

opbouw, onderzoek, onderwijs, journalistiek, politiek, enz. Met de Protestantse Theologische 

Universiteit zijn afspraken gemaakt over een combinatievariant die opleidt tot Geestelijk Verzorger. 

Vanwege deze beroepsuitgangen bestaat de driejarige masteropleiding uit drie elementen: 

 
1. Verdieping van de theologische kennis en vaardigheid, met toespitsing op de 

predikantspraktijk; 
2. Praktische beroepsvoorbereiding; 
3. Wetenschappelijke vorming als theoloog door middel van specialisatie. 

Master Theologie Algemeen 

De opleiding is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de christelijke Theologie vanuit 

gereformeerd perspectief. De opleiding biedt verdieping en specialisatie binnen één van de 

vakgebieden van de Theologie. De student kiest direct voor één van de afstudeervarianten. Eén 

eerste module van 6 EC wordt door alle studenten gezamenlijk gevolgd, de rest van het programma 

volgt de student de modules van de eigen afstudeervariant. 
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De afstudeervarianten zijn: Oude Testament, Nieuwe Testament, Systematische Theologie, Identiteit, 

Ethiek en Samenleving, Kerkgeschiedenis, Church and Mission in the West, Christelijke Spiritualiteit, 

en Intercultural Reformed Theology (MIRT). De opleiding wordt aangeboden in een voltijds- en  een 

deeltijd-variant (waarbij de modules over twee jaar gespreid worden). 

Ook is het mogelijk om naast de de Master Algemeen de cursus Preekbekwaamheid te volgen (30 

ec). 

 
In aansluiting bij de missie van de opleiding, alsook in aansluiting bij de bacheloropleiding, verwerft 

de student zodanige kennis, inzicht, vaardigheden en attituden dat hij of zij: 

 
a) zelfstandig kan functioneren op één van de deelgebieden van de theologie; 
b) in aanmerking kan komen voor een vervolgopleiding tot theologisch onderzoeker; 
c) vanuit een gereformeerde overtuiging zijn of haar theologische deskundigheid kan 

inzetten in kerkelijke of maatschappelijke functies en discussies. 
 
Na afronding van de opleiding ontvangt de student de graad MA. 

 
In de praktijk van het kerkelijke en maatschappelijke leven bestaan voldoende mogelijkheden om 

vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen. Bijvoorbeeld in functies bij het academisch 

(universitair en hoger beroeps-) of het voortgezet onderwijs kunnen afgestudeerden aan het werk. 

Daarnaast kunnen afgestudeerden werkzaam zijn in vormen van 'kerkelijk werk' en 

gemeenteopbouw, missionaire activiteiten, toerustingswerk, leidinggevende functies in kerken en 

christelijke organisaties, journalistiek, publieke ambten, en ethische of spirituele advisering (onder 

meer in het bedrijfsleven). Ook is het mogelijk om na afronding van de master verder te studeren in 

de richting van een promotie. Bovendien is deze masteropleiding dikwijls een ‘verrijkingsmaster’ voor 

professionals die al jaren werkzaam zijn in het theologisch (of aanpalend) vakgebied en de extra 

opgedane bekwaamheid in die beroepscontext willen verzilveren. 

Premasters 

De premasters zijn samengesteld uit een aantal modules uit de bachelorfase. Dit ter voorbereiding 

op een algemene master of de predikantsmaster. De student die alle onderdelen van een premaster 

met goed gevolg heeft afgelegd, heeft toegang tot de aansluitende mastervariant. 

 

Losse modules volgen 

Onder bepaalde voorwaarden is het voor geïnteresseerden mogelijk om losse modules uit het 

bachelor of masterprogramma Theologie te volgen. Voor studenten in het hoger onderwijs is het ook 

mogelijk om een theologische minor te volgen. Kijk op https://www.tukampen.nl/portal-

informatiepagina/losse-vakken-volgen voor meer informatie.  

Promotiestudie 

Na afronding van de master is het mogelijk om verder te studeren in de richting van een promotie, 

als de docent van het vak van keuze bereid is de promotiestudie te begeleiden en een 

onderzoeksvoorstel is aanvaard. Meer informatie over de promotiestudie is aan te vragen bij het 

secretariaat. 

https://www.tukampen.nl/portal-informatiepagina/losse-vakken-volgen
https://www.tukampen.nl/portal-informatiepagina/losse-vakken-volgen
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3. Opleiding Bachelor Theologie (BT) 

In 2019 werd gestart met een nieuwe Bachelor Theologie. Deze bachelor is deels gebaseerd op het 

bachelorpakket dat werd in ontwikkeld met het oog op de te vormen GTU, een gezamenlijk project 

van de orthodox-gereformeerde theologie-opleidingen dat helaas geen doorgang kon vinden. Voor 

de TU Kampen  was het doel van deze opleiding om versnippering tegen te gaan (de ver doorge-

voerde vakkenintegratie leidde tot diverse kleine deelvakken). Ook was er behoefte aan meer ruimte 

voor keuzevakken in het derde jaar, waardoor de verplicht gestelde minor met het oog op de 

predikantsopleiding is komen te vervallen. In de nieuwe Bachelor Theologie heeft elke periode een 

overstijgend theologisch thema vanuit één of meer disciplines. Ook is van het GTU-voorstel 

overgenomen een Studium Generale voor alle studenten en docenten in de bachelor (waarin ook 

docenten met elkaar in gesprek gaan over theologische en actuele thema’s). 

Twee tracks vanaf jaar 2 

Een bijzonderheid is de aanwezigheid van twee tracks in jaar 2 en 3. Na het gezamenlijke eerste 

bachelorjaar kiezen de studenten uit de track Klassieke Theologie (de meer traditionele track die 

goed voorbereidt op de master predikant) en de track Theologie en Samenleving (met meer oog 

voor theologie in de samenleving en de interactie met andere wetenschappen. Hiermee wil de TU 

een grotere groep studenten aanspreken). In track 2 vindt clustering van studentengroepen plaats 

zodat niet iedere module elk jaar gegeven wordt. Let dus op welke module in welk jaar aan de orde 

komt. Studenten die in 2021 doorstromen naar het tweede jaar van Track 2 doen in dat jaar al een 

minor. 

Toelichting op Track 2 ‘Theologie en Samenleving’ 

Vanaf bachelor jaar 2 kunnen bachelorstudenten kiezen uit twee stromen. In elke periode volgen zij 

allen 10 EC theologische kernvakken, maar ontvangen de resterende 5 EC een uiteenlopend profiel 

(in totaal 35 EC). Binnen de eerste stroom (‘track klassieke theologie’) staan daarin de Bijbeltalen 

centraal, aangevuld met nog enkele theologische modules. Deze eerste stroom maakt een directe 

instroom mogelijk in de Master Predikant en de Master Algemeen. In de tweede stroom (‘track 

religie en samenleving’) wordt vanuit de theologie het gesprek aangegaan met andere 

wetenschappen, waarbij actuele thematieken uit de huidige samenleving centraal staan. Deze 

tweede stroom maakt instroom mogelijk in de meeste richtingen van de Master Algemeen en (via 

een als premaster ingevulde minor) in enkele niet-theologische masters buiten de TU Kampen. Willen 

studenten uit Track 2 alsnog de Master Predikant volgen, dan moeten zij de talen inhalen. 

 
Profiel: ‘sensemaking’ 

Het profiel van deze ‘track religie en samenleving’ kan worden aangeduid met de term 

‘sensemaking’, een in de huidige samenleving populair en aandacht trekkend concept op het terrein 

van zingeving. Vanuit de theologie zoeken we het gesprek met andere wetenschappers over actuele 

thema’s in de hedendaagse samenleving. De studenten leren werkwijze en centrale inzichten uit die 

andere wetenschappen te verbinden met en vruchtbaar te maken voor de eigen theologische 

bezinning. Tegelijk leren zij zo die theologische bezinning vruchtbaar te maken voor de duiding van 

maatschappelijke fenomenen en haar constructief en adequaat in te brengen in een publiek gesprek 

daarover. Concreet gaat het om vier modules waarin de volgende wetenschapsgebieden en/of 

thema’s aan de orde zijn: Zingeving en filosofie (Bachelor 2 A en 2 B), Digitale samenleving (Bachelor 
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2 C en 2 D), Politiek en recht (Bachelor 3 C), en Organisatiekunde en leiderschap (Bachelor 3 D). Ook 

de bachelorscriptie en de minor worden bij voorkeur verbonden met het profiel van deze Track. 

 
Vertrekpunt van de tweede track 

Bij het inrichten van deze tweede track vertrekt de Theologische universiteit vanuit het perspectief 

dat de zin van de dingen ten diepste ‘gegeven’ is in de openbaring van God en dus niet louter een 

constructie van mensen is. Daarmee kiest deze track haar invalshoek vanuit de brede gereformeerde 

traditie, zoals deze zich sinds de Reformatie tot vandaag heeft ontwikkeld. Een belangrijk 

aandachtspunt daarbij is dat in elke module ook de Bijbel zelf een prominente plaats inneemt in de 

theologische doordenking. Tegelijk benut deze bezinning onbevangen andere klassieke en 

hedendaagse theologische accenten. Bovendien sluit het vertrouwen dat zin ten diepste gegeven is 

niet uit dat het ontdekken van deze zin in concrete verschijnselen ook een zoektocht is. Bij die 

zoektocht speelt menselijke constructie altijd een rol en blijft het resultaat voorlopig en openstaan 

voor groei in inzicht en correctie. 

Eindtermen Bachelor Theologie (BT) 

De gediplomeerde student beschikt over de volgende eindkwalificaties, geordend in onderstaande 

domeinen:  

 

Theologische kennis:  

1. inzicht in de aard van de theologie en de wijze waarop in de theologie een voortdurende 

spiraalsgewijze interactie plaatsvindt tussen haar verschillende dimensies: de praktisch-empirische, 

de traditie-historische, de Bijbels-theologische, de contextueel-systematische en de praktisch-

concretiserende; 

2. inzicht in de plaats en roeping van de theologie binnen het geheel van de wetenschappen en 

binnen de kerkelijke, maatschappelijke, culturele en religieuze werkelijkheid;  

3. basale kennis van en inzicht in de zeven belangrijkste theologische disciplines (inclusief hun 

relevante thema’s, begrippen en methoden), te weten: oude testament, nieuwe testament, 

kerkgeschiedenis, systematische theologie, praktische theologie, theologische ethiek, missiologie;  

4. elementaire kennis van en inzicht in aan deze disciplines verbonden niet-theologische 

vakgebieden, zoals Bijbeltalen, filosofie, godsdienstwetenschappen en sociale wetenschappen.  

 

Wetenschappelijke vaardigheden:  

5. beheersing van basale academische vaardigheden in het kader van theologische vraagstellingen, 

analyse van bronnenmateriaal en vakspecifieke methoden: informatieverwerving en – verwerking, 

argumentatie, communicatie, schriftelijke en mondelinge rapportage (ten overstaan van een breed 

publiek van specialisten en niet-specialisten); 

6. het beginnende vermogen tot methodisch verantwoorde oordeelsvorming op het vakgebied, 

mede uitkomend in een onder begeleiding schrijven van een bacheloreindwerkstuk, en mede 

gebaseerd op het afwegen van relevante wetenschappelijk en eventueel sociaal-maatschappelijke en 

ethische aspecten; 

7. de vaardigheid om de religieuze en/of theologische dimensie van maatschappelijke vraagstukken 

te onderkennen, en deze vraagstukken kritisch vanuit theologisch perspectief te evalueren; 

 

Vorming (academisch, persoonlijk, professioneel):  
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8. het beginnende vermogen om zich als zelfstandig theoloog te presenteren en als zodanig te 

functioneren in praktijken van kerk, samenleving, geloof en wetenschap;  

9. het beginnende vermogen tot reflectie op de omgang met zichzelf, met medemensen en met God 

en de bereidheid om in die omgang te groeien.  

10. in staat tot zelfstandige oriëntatie op relevante masteropleidingen en/of relevante 

beroepssectoren. 

Uitstroommogelijkheden BT 

Verreweg de meeste studenten met een bachelor in de Theologie stromen door naar een Master. De 

TUK heeft zelf twee aansluitende masters, met verschillende afstudeerrichtingen.  

Voor de predikantsmaster geldt als instroomeis dat je de route Klassieke Theologie in de bachelor 

hebt gevolgd. Ook voor de afstudeerrichtingen Nieuwe Testament en Oude Testament in de Master 

Algemeen worden deze route verondersteld.  

 

Ook kun je na je bachelor aan de TUK makkelijk overstappen op een theologische master aan een 

andere instelling. Heb je in de bachelor gekozen voor de route Religie en Samenleving, aangevuld 

met een minor in een vakgebied naar keuze, dan kan je in veel gevallen ook kiezen voor een niet-

theologische master. Neem voor meer informatie over een overstap naar een andere universiteit 

en/of studierichting contact op met de studieadviseur. 

Een enkele student stopt na de bachelor theologie en vindt al dan niet een theologische werkkring.  
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Clustering van jaar 2 en 3 

Om het met studentenaantallen in de colleges haalbaar te houden en de samenwerkingsmogelijk-

heden te vergroten, worden van sept. 2021 de jaargroepen 2 en 3 geclusterd. Dit wil zeggen:  

 cohort 2020 volgt in het tweede jaar grotendeels de colleges samen met de derdejaars uit 

cohort 2019 (zij beginnen dus het tweede jaar met de minor in periode A en B en volgen de 

talen pas weer in het derde jaar); 

 het daarop volgende jaar volgt cohort 2020 in het derde jaar grotendeels de colleges samen 

met de nieuwe tweedejaars van cohort 2021. 

Zie onderstaand schema: 

 

Jaargroep 
bachelor 

Kalenderjaar Periode A Periode B Periode C Periode D 

Jaar 2 

A 
(cohort 2020,  

2022 enz.) 

15 minor 15 minor 2,5 PPV2 7,5 MIS 

  

2,5 ES 2,5 KG 

  

10 PR 5 OL 

  

5 PT3C 5 talen II  

  

5 talen I  
 

B 
(cohort 2021,  

2023 enz.) 

2,5 GP 3,5 OT + 1,5 LNW 3,5 NT + 1,5 LNW 7,5 MIS 

2,5 WA 5 PT2B 2,5 FH 2,5 KG 

5 ST2A 

 

2,5 PPV2 

 5 ZF 5 ZF 5 DS 5 DS 

5 talen I  5 talen II  3,5 HER 

 

  

1,5 LNW2D 5 OTNT 

Jaar 3 

A 
(cohort 2021,  

2023 enz.) 

15 minor 15 minor 2,5 PPV3 10 BP 

  

2,5 ES 

 

  

10 PR 5 OL 

  

5 PT3C 5 talen IV 

  

5 talen III 
 

B 
(cohort 2020,  

2022 enz.) 

2,5 GP 3,5 OT + 1,5 LNW 3,5 NT + 1,5 LNW 10 BP 

2,5 WA 5 PT2B 2,5 FH 

 5 ST2A 

 

2,5 PPV3 

 5 ZF 5 ZF 5 DS 5 DS 

5 talen III 5 talen IV 3,5 HER 5 OTNT 

  

1,5 LNW2D 

  

Legenda: hoofdroute modules 

  

 

track 1 modules 
  

 

track 2 modules 
  

 

dikgedrukte modules blijven jaarlijks aangeboden 

  

 

blijvende wisseling in periode 
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Overzicht van modules voor ba2 en ba3 studenten in 2021-22 

Als gevolg van de genoemde clustering worden de volgende modules in 2021-22 aangeboden.  

 

Periode A en B: minoren 

o Ecologische Theologie (15 EC) – Periode B 
o Identiteit – ethiek – publieke theologie (15 EC) – Periode B 
o Christelijke denkers over samenleving en ethiek (15 ec) – Periode A/B 

Voor elke minor geldt dat hij doorgaat als er tenminste 4 studenten zich aanmelden. 
 

Periode C 

o BT-PPV2: Persoonlijke Professionele Vorming 2 (voor bachelor 2 studenten) 

o BT-PPV3: Persoonlijke Professionele Vorming 3 (voor bachelor 3 studenten) 

o BT-ES3C: Ethiek en Spiritualiteit 2 (voor bachelor 2 en 3 studenten) 

o BT-RS-PR: Politiek en Recht (voor bachelor 2 en 3 studenten 2e track) 

o BT-KT-PT3C: Praktische Theologie 3 (voor bachelor 2 en 3 studenten 1e track) 

o BT-KT-BH2A: Bijbels Hebreeuws 2A (voor bachelor 2 studenten 1e track) 

o BT-KT-NG2A: Nieuwtestamentisch Grieks 2A (voor bachelor 2 studenten 1e track) 

o BT-KT-BH3C: Bijbels Hebreeuws 3C (voor bachelor 3 studenten 1e track) 

o BT-KT-NG3C: Nieuwtestamentisch Grieks 3C (voor bachelor 3 studenten 1e track) 

Periode D 

o BT-MIS2D: Missiologie (voor bachelor 2 studenten) 

o BT-KG2A: Kerkgeschiedenis (voor bachelor 2 studenten) 
o BT-BP: Bachelorproef (voor bachelor 3 studenten) 
o BT-RS-OL: Organisatiekunde en Leiderschap (voor bachelor 2 en 3 studenten 2e track) 
o BT-KT-BH2B: Bijbels Hebreeuws 2B (voor bachelor 2 studenten 1e track) 

o BT-KT-NG2B: Nieuwtestamentisch Grieks 2B (voor bachelor 2 studenten 1e track) 

o BT-KT-OTNT3D: Verhouding OT en NT (voor bachelor 3 studenten 1e track) 
  

En de volgende modules worden in 2021/2022 dus NIET aangeboden:  

BT-GP2D Godsdienstpsychologie, BT-WA2A Wijsgerige Antropologie, BT-ST2A Systematische 

theologie 2A, BT-RS-ZF Zingeving en Filosofie, BT-PT2B Praktische Theologie 2, BT-OT2B Oude 

Testament 2, BT-LNW2B Luisteren naar het Woord 2B, BT-NT2C Nieuwe Testament 2, BT-LNW2C 

Luisteren naar het Woord 2C, BT-FH2C Filosofische Hermeneutiek 2C, BT-RS-DS Digitale Samenleving, 

BT-KT-LNW2D Luisteren naar het Woord 2D, BT-KT-HER2D Bijbelse Hermeneutiek 2D. 

 

Studielast 

Een studiejaar bestaat uit 42 weken van 40 uur studie. De studielast geeft aan hoeveel tijd er wordt 

besteed aan (onderdelen van) het studieprogramma. De studielast wordt uitgedrukt in studiepunten 

volgens het European Transfer Credit System (EC.) Eén voltijds studiejaar staat gelijk aan 60 EC. Eén 

studiepunt EC geeft een studielast aan van 28 uren studie. 

Onder de studielast valt: 

a  het bijwonen van colleges, werkgroepen, themadagen, instructiebijeenkomsten, voordrachten, 

vormingsdagen, e.d.; 

b  de voorbereiding en het nawerk van de activiteiten, genoemd onder a; 

c  het maken van tentamens, verslagen, werkstukken, preken, scripties, e.d.; 
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d  praktische activiteiten, inclusief het voor- en nawerk; 

e  literatuurstudie, met name i.v.m. tentamens en examens; 

f.   andere werkzaamheden die in het studieprogramma worden vermeld. 

 

De studielast van activiteiten als het maken van werkstukken en praktische oefeningen wordt in het 

studieprogramma uitgedrukt in uren. Wanneer een studieonderdeel succesvol is afgerond, krijgt de 

student studiepunten uitgekeerd. 

Cohort 

Bij de verdeling van de vakken over de studiejaren en collegeperiodes en bij de samenstelling van de 

collegeroosters wordt er vanuit gegaan dat de student de colleges volgt in het studiejaar waarin zij 

worden aangeboden, behorende bij het cohort waarin de student zit (jaar waarin de student is 

begonnen): 

- dit geeft een goede studielijn waarin het verband tussen de vakken tot zijn recht kan komen en 

waarin de opbouw van kennis en het verwerven van vaardigheden evenwichtig plaatsvindt 

- dit geeft de steun van een jaarverband en het stimuleert de onderlinge uitwisseling van kennis en 

ervaring; 

- dit stimuleert tot het bijhouden van het studietempo. 

 

Daarom wordt bij het samenstellen van de collegeroosters in principe geen rekening gehouden met 

studenten die een collegeserie uit een eerder studiejaar geheel of gedeeltelijk hebben gemist. In 

zulke gevallen moet men er zelf voor zorgen dat men de betreffende informatie alsnog krijgt. 

De student moet  bij de studieplanning rekening houden met werkcolleges en andere colleges, 

waarbij aanwezigheid en actieve participatie verplicht is. 

Bij studieachterstand is het de bedoeling dat de student doorgaat met de studieonderdelen uit het 

daaropvolgende collegejaar en dat de studieachterstand geleidelijk wordt weggewerkt. Voor 

sommige studieonderdelen worden echter drempelvoorwaarden gesteld. Om deze onderdelen te 

volgen moeten andere onderdelen met succes zijn afgerond. Als men niet voldoet aan de 

drempelvoorwaarden moet men de deelname uitstellen tot een volgende ronde. 

Wanneer de studieachterstand zo groot is geworden dat een onwerkbare situatie ontstaat, is het aan 

te raden contact op te nemen met de onderwijscoördinator voor het samenstellen van een eigen 

studieprogramma. Dit geldt ook wanneer de student voorziet dat hij of zij door ziekte of andere 

omstandigheden voor kortere of langere tijd niet aan de colleges en/of tentamens kan deelnemen. 

Studenten die colleges/modules willen volgen, niet behorend bij het cohort waarin de modules 

worden aangeboden, dienen zich voor deze colleges aan te melden. 

Studievoorlichting en (studie)begeleiding 

Voor informatie over de studie, regelingen en bepalingen of het indienen van verzoeken voor de 

examencommissie kan de student zich wenden tot de onderwijscoördinator mw. E. Blokland-de 

Groot Msc. Zij functioneert tevens als studentencoach rondom studieproblemen. 

Contactpersoon voor administratieve studentenzaken: mevr. J.M.M. Sinnema. 

Mentoraat voor Bachelorstudenten 

Het mentoraat is in eerste instantie gericht op leren reflecteren, studievaardigheden en 

studiebegeleiding. Dat vindt plaats in het kader van een onderdeel van het onderwijsprogramma 
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PPV1. Met ingang van studiejaar 2021-2022 (de start van de tweede track) wordt daaraan een nieuw 

onderdeel toegevoegd: het begeleiden van de student bij het onderscheiden van de levensroeping 

die God voor hem of haar heeft. Het is goed wanneer ook theologen die geen predikant worden, hun 

studie leren verbinden met mogelijke levensroepingen. Tegelijk is het ook voor de vaak jonge 

theologen die uiteindelijk wel doorstromen naar de predikantsmaster goed wanneer zij in het proces 

daarheen ondersteuning ontvangen. 

Naast dit in het studieprogramma ingeweven onderdeel omvat het mentoraat nog twee andere 

aandachtspunten: 

a. Meeleven met en persoonlijk begeleiden van de student, in het algemeen en in het bijzonder 

wanneer diens omstandigheden (studie en persoonlijk) daarom vragen. Wanneer deze zijn of 

haar mogelijkheden te boven gaan, verwijst hij de student naar de studentbegeleider of de 

studentenpastor. 

b. Het eventueel bevorderen van de band binnen een jaargroep. Dit laatste krijgt bij de meer 

gemengde samenstelling van studiejaren van de laatste tijd als vanzelf een kleiner accent dan 

vroeger. Toch blijft een element ervan waardevol voor het klimaat binnen een jaargroep. 

De mentor voert om deze doelen te bereiken minimaal twee maal per studiejaar een persoonlijk 

gesprekje met de studenten en onderneemt minimaal één keer per jaar een groepsactiviteit. 

Tentamens en toetsing 

In de opleiding is er voor elk onderdeel tweemaal gelegenheid om het tentamen af te leggen. Als 

men niet aan de eerste gelegenheid heeft deelgenomen, dan heeft men in dat jaar alleen nog de 

herkansingsmogelijkheid. Gebruikt men deze niet, of is het resultaat onvoldoende, dan moet men 

wachten op de mogelijkheden van het volgende collegejaar. De student neemt dan deel aan de 

module zoals deze in het nieuwe collegejaar wordt vormgegeven. De tentameneisen worden 

vervangen door de tentameneisen van het nieuwe programma, tenzij door de opleiding anders 

wordt bepaald. 

Voor het herkansen van vakken die niet meer bestaan, bestaat 'overgangsrecht': na afloop van het 

seizoen waarin het vak voor het laatst gegeven werd, is nog een jaar gelegenheid om te herkansen 

op de oude manier. 

De data van tentamens en toetsen staan alleen op Sakai vermeld. Schriftelijke tentamens beginnen 

steeds om 13.30 uur, tenzij anders wordt vermeld. 

In de studie komen onderdelen voor die niet worden afgerond met een toets of een tentamen, maar 

waaraan deelname verplicht is. Als regel wordt voor deze onderdelen een bewijs van deelname 

(testimonium) verstrekt. Dit bewijs wordt uitgereikt bij voldoende presentie en voldoende 

participatie. Voor presentie geldt de 80%-regel; dit betekent dat aan het bewuste onderdeel voor 

minimaal 80% is deelgenomen. De participatie moet door de docent als voldoende zijn beoordeeld. 

Studieadvies 

In de bacheloropleiding wordt aan het einde van de propedeuse een studieadvies afgegeven om 

tijdig te signaleren of de student op zijn plaats is bij de theologische studie. Dit studieadvies kan 

inhouden de studie voort te zetten, maar ook kan worden geadviseerd om met de studie te stoppen. 

Het studieadvies kan ook een bindend negatief studieadvies zijn. In dat geval wordt de student 

uitgeschreven. De regeling voor het uitbrengen van studieadvies in de propedeuse is beschikbaar op 

de website van de universiteit. 
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Screening & coaching Dixit stem-, uitspraak- en presentatietraining 

Als theologiestudent word je opgeleid voor een beroep waarin je je stem veel zult gaan gebruiken. Of 

je nu predikant wilt worden, godsdienstdocent, pastoraal werker of iets heel anders: je stem is een 

kostbaar instrument waar je zuinig op moet zijn en dat je goed moet leren bespelen. Hiernaast 

kunnen er problemen of leerwensen bestaand rond verstaanbaarheid / articulatie, ademhaling, 

houding, spreektempo, intonatie, stemgebruik, spanning, faalangst etc.   

Om in een vroeg stadium klachten, problemen en leerwensen op één of meerdere van deze gebieden 

te onderkennen en aan te pakken, bieden we de mogelijkheid tot een logopedische screening. Uit 

deze screening volgt een advies en naar aanleiding daarvan wordt in samenspraak met de student 

een plan gemaakt om de problemen aan te pakken; je kunt dan met enige regelmaat (ongeveer eens 

in de zes weken) een afspraak maken met Nynke Duijzer-Algra van Dixit om zo een verbetertraject te 

volgen en alles uit de kast te halen om een goede spreker te worden. Een goede boodschap verdient 

tenslotte een goede spreker! In de toekomst zal ook samengewerkt gaan worden met Hester 

Hogendoorn die de theaterlessen op zich neemt en over en weer naar elkaar doorverwezen worden. 

Onderwijs- en examenregeling en overige regelingen 

Per opleiding is een onderwijs- en examenregeling (OER) opgesteld, waarin de onderwijs-

programma's en gang van zaken rondom de opleiding zijn vastgelegd. Hierin staan bijvoorbeeld de 

procedures voor het aanvragen van vrijstellingen en de afspraken rondom de toetsing. Bepaalde 

onderdelen zijn uitgewerkt in een aparte regeling. De OER-en en andere regelingen zijn digitaal 

beschikbaar op de website van de TUK. Zie ook deel 3 van elke studiegids. 

Inschrijving studie en collegegeld 

Inschrijving 

Studenten schrijven zich elk jaar in vóór aanvang van het studiejaar voor de duur van één studiejaar. 

De inschrijvingsduur loopt tot en met 31 augustus van het lopende academisch jaar. 

(Her)inschrijvingen verlopen via studielink: www.studielink.nl. 

 

Collegegeld 

Het wettelijk vastgestelde collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld. Studenten die zich voor het eerst 

inschrijven in het eerste jaar van een bachelorpleiding bij een bekostigde WO-instelling, betalen de 

helft van het collegegeld. 

Het deeltijdtarief geldt alleen voor studenten die de master volgen en ingeschreven staan als 

deeltijdstudent (maximaal 30 EC per jaar studie).  

De universiteit verstrekt aan studenten digitale leermiddelen en over deze leermiddelen moeten 

reprorechten worden betaald. Dat gaat om forse bedragen. Daarnaast heeft de universiteit een 

studentenverzekering afgesloten. Voor al deze faciliteiten mag de universiteit een bijdrage vragen 

aan de studenten. Het collegegeld wordt dus aangevuld met een eigen bijdrage van € 85,-. Deze 

bijdrage wordt jaarlijks door de universiteit  vastgesteld. 

Het instellingscollegegeld wordt eveneens jaarlijks vastgesteld (referentiebedrag € 6000- in 2020). 

Deeltijdstudenten betalen voor de nominale studieduur het instellingscollegegeld van € 3000 (idem 

refentiebedrag); na afloop van de nominale studieduur betaalt de student het volledige 

instellingscollegegeld. De student krijgt een brief met daarin uitgelegd welk collegegeld hij moet 

betalen. Op de website van de TUK staat ook een beslisboom om te zien welk collegegeld van 

toepassing is.   

http://www.studielink.nl/
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Premaster studenten betalen een bedrag per studiepunt. Deze vergoeding is eenmalig, studenten 

mogen voor dit bedrag maximaal 2 jaar over hun premaster doen. 

 

Gespreide betaling 

Gespreide betaling is alleen mogelijk indien een machtiging wordt afgegeven. 

Er zijn tien termijnen: hierbij wordt vanaf de laatste week van augustus gedurende tien maanden, op 

iedere laatste vrijdag van de maand, een evenredig bedrag geïnd van de opgegeven rekening, waarbij 

de eerste inning inclusief administratiegeld zal zijn. De extra kosten van gespreide inning zijn € 25,-. 

 

De voordelen van gespreide betaling zijn: 

-  de inning van de termijnen vindt plaats van augustus tot en met maart in de laatste week van 

iedere maand; 

-  het moment waarop de machtiging wordt ingeleverd, geldt dan als moment waarop aan de 

betalingsverplichting is voldaan. 

Studievoortgang 

Iedere student kan via Progress zijn/haar studievoortgang raadplegen. De registratie van de 

studieresultaten wordt gedaan door de docent. De student kan beroep aantekenen bij het Bureau 

Studiezaken ingeval zijn/haar studieresultaten niet of onjuist geregistreerd zijn. 

Afronding van de studie 

Scriptie 

Meer informatie over de scriptie is te lezen in het scriptiereglement (zie Sakai). 

 

Uitreiking masterbul 

Zodra alle studieonderdelen zijn afgerond, wordt bij de eerstvolgende gelegenheid de masterbul 

uitgereikt: 

-   de student dient de buluitreiking aan te vragen bij bureau Studentzaken; 

-   de student ontvangt tijdig bericht over het tijdstip van de buluitreiking; 

-   de buluitreiking wordt op het mededelingenbord bekend gemaakt. 

De buluitreikingen vinden, voor zowel de Bachelor als de Master, plaats in oktober en maart. 

Studenten die niet in de gelegenheid zijn om de buluitreiking bij te wonen, kunnen na de 

buluitreiking de bul ophalen bij het bureau Studentzaken. 

In zijn toespraak geeft de rector aan of het ging om een voldoende dan wel opvallende prestatie 

(eventueel 'cum laude'). Meetpunten zijn het cijferbeeld voor de vakgebieden/afstudeerrichting en 

het eindcijfer voor de scriptie met afstudeervoordracht. 

 

Verklaring afgestudeerd-zijn alle opleidingen 

Direct wanneer de student aan alle voorwaarden voor het examen heeft voldaan, kan de rector een 

verklaring afgeven dat hij afgestudeerd is. De verklaring kan aangevraagd worden bij de medewerker 

Studentzaken 

Uitschrijving 

Bij afronding van de studie moet de student zelf schriftelijk een aanvraag doen om de inschrijving te 

beëindigen vanaf de eerste dag van de volgende maand. Onder de afronding van de studie wordt 
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niet verstaan de datum van de buluitreiking, maar de laatste studiehandeling. Dat kan zijn de 

afstudeervoordracht of het afleggen van een tentamen. De aanvraag moet voor de 15e van elke 

maand worden ingediend of direct na de laatste studiehandeling. 

Wanneer de student na de afronding van de studie geen verzoek doet tot uitschrijving, blijft hij 

ingeschreven tot en met 31 augustus. Studenten die tussentijds hun studie beëindigen, worden 

geacht het bureau hiervan op de hoogte te brengen. Tussentijds uitschrijven dient schriftelijk te 

gebeuren. 

In geval van (te verwachten) langdurige ziekte of omstandigheden die kunnen leiden tot verhindering 

van de studie is het goed zo snel mogelijk contact op te nemen met de medewerker studentzaken en 

de onderwijscoördinator, die ter zake kunnen adviseren. 

 

DUO-melding 

De student dient zelf bij een servicepunt van DUO aan te geven of het diploma behaald is dan wel of 

de studie (tijdelijk) is afgebroken. Een verklaring van afstuderen kan worden aangevraagd bij de 

medewerker Studentzaken. 

Studeren in het buitenland vanuit de TU 

Het CvB, gelet op de toenemende internationalisering van onderwijs en onderzoek en de bestaande 

contacten tussen de TUK en een aantal buitenlandse theologische instellingen, voert een stimulerend 

beleid ten aanzien van - met name master - studenten die een deel van hun studie in het buitenland 

willen verrichten. Die stimulans kan daarin uitkomen dat in een beperkte financiële vergoeding van 

gemaakte onkosten wordt voorzien. 

 
Voorwaarden voor instemming met en ondersteuning van een verblijf in het buitenland zijn: 

a. Het gaat om studenten met een maximale achterstand van 30 EC en gemiddeld cijfer 7; 
b. De student studeert tenminste één jaar aan de TUK; 
c. De student zit in bachelor 3, predikantsmaster 2 of 3, of de master algemeen; 
d. Het buitenlandse programma moet onderdeel uitmaken van in het curriculum van de TUK; 
e. De keuze voor de buitenlandse instelling geschiedt in overleg met de onderwijscoördinator en na 

goedkeuring van het CvB; 
f. Een programmavoorstel moet tijdig aan de examencommissie ter goedkeuring worden 

voorgelegd; 
g. Alle formaliteiten worden door de student zelf afgehandeld (een stappenplan met overzicht van 

fondsen waar subsidie aangevraagd kan worden, is beschikbaar). 
 
Financiële ondersteuning: 

a. kan plaatsvinden na goedkeuring van het CvB van een door de student aan te bieden begroting; 
b. op voorwaarde dat men zich houdt aan het afgesproken programma en 
c. bestaat uit een vergoeding van reis- en verblijfkosten van 25 % van de totale kosten, met een 

maximum van € 2.500,–. 
 
Aanvraag 
Als de student een aanvraag wilt doen is het raadzaam eerst te gaan praten met het International 

Office. Daarna volgt de officiële aanvraag met een goed gemotiveerd verzoek aan het International 

Office, voorzien van een begroting. Het International Office zal in overleg met het CvB beslissen over 

de aanvraag. De student kan de brief (evt. digitaal) versturen naar het International Office 
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(international@tukampen.nl). Aanvragen dienen uiterlijk drie maanden voor aanvang van de studie 

in het buitenland te worden ingediend. 

Erasmusstudenten 

Contactpersoon voor Erasmusstudenten is drs. Jos Colijn.  

 

4. Voorzieningen 

De universiteit beschikt over meerdere voorzieningen, zoals ICT, Bibliotheek en studiezalen. Er is ook 

een overblijfruimte voor koffie en thee, maar er worden géén maaltijden verzorgd. Evenmin is er een 

campus of voorziet de TU in woonruimte voor studenten.  

Chapel 

Chapel-bijeenkomsten worden als regel gehouden tijdens collegeperiodes. In andere weken zal er 

een bijeenkomst zijn in kleinere opzet (‘Middaggebed’). Tijdens vakanties worden er geen 

bijeenkomsten gehouden. De chapel wordt steeds door een tweetal personen vormgegeven, met 

een kleine bezetting aan musici, en variaties te zien geven van liturgische vormgeving, eventueel 

ondersteund met multimediale middelen. Ten gevolge van coronamaatregelen kan de uitvoering 

anders zijn.   

De Chapel-vieringen hebben als doel onze spirituele gemeenschap van theologie-studenten en –

docenten te versterken. Wij hebben het nodig om in ons werken en leven ons te richten op God om 

van hem alles in ons leven te verwachten. Alleen zo kunnen wij in dienst van onze Heer in deze 

wereld ontdekken wat nodig is voor onszelf, voor de ander en voor Gods wereld. In deze vieringen 

willen we het geloof delen met elkaar, onszelf voor God plaatsen, hem prijzen en naar zijn stem 

luisteren. Vandaaruit kunnen wij ons eigen leven betekenis geven door ons uit te strekken naar de 

ander, binnen en buiten onze gemeenschap. 

ICT, mail en online colleges 

Iedere student ontvangt bij inschrijving een gebruikersaccount en een e-mailadres van de 

universiteit.  

Met het gebruikersaccount kan de student inloggen op de diverse PC's in de universiteit en de biblio- 

theek, en de verschillende systemen van de universiteit:  

- SAKAI: de elektronische leeromgeving van de TUK,  

- Progress: het studentvolg- en studentregistratiesysteem van de TUK, 

- Roster Eduflex, de roostersoftware van de TUK; 

- de omgeving van MS Teams voor online colleges.  

Medewerkers van de universiteit gebruiken het door de universiteit verstrekte e-mailadres in hun 

communicatie met studenten. De universiteit gaat ervan uit dat studenten zich dagelijks op de 

hoogte stellen van mededelingen of informatie via de e-mail aan hun TUT-mailadres. Het is mogelijk 

om indien gewenst de e-mail door te laten sturen naar een privé-mailadres, dit kan aangegeven 

worden bij de medewerker studentzaken.  

 

Voor het gebruik van de printers dient per pagina een vergoeding betaald te worden. Om te kunnen 

printen, dient de student geld op zijn account te zetten. Dit kan door contante betaling aan de balie 
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in de bibliotheek. Voor afdrukken in grijstinten geldt een vergoeding van € 0,05 per pagina, voor 

afdrukken in kleur een vergoeding van € 0,20. Printen kan met de collegekaart.   

ICT-problemen kunnen gemeld worden bij bibliotheek@tukampen.nl. 

Bibliotheek en studiezalen 

Bibliotheek 

Het bezoekadres van de bibliotheek is Groenestraat 160, Kampen.  

Postadres: Broederweg 15, 8261 GS Kampen. Tel. 038-4471720. E-mail: bibliotheek@tukampen.nl. 

De catalogus is te raadplegen op http://tukampen.on.worldcat.org. 

De bibliotheek is geopend maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00-17.00 uur, woensdag en 

donderdag van 09.00-21.00 uur. NB: de uitleenbalie is geopend maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 

uur. Raadpleeg voor actuele openingstijden rond feestdagen de website van de bibliotheek. 

 

Uitleen 

De uitleen van boeken uit eigen bezit is gratis. Elk uur van 10.00 tot 16.00 uur worden aangevraagde 

boeken opgehaald. Bij overschrijding van de uitleentermijn worden rappelkosten in rekening 

gebracht.  

Bij het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken verleent de bibliotheek bemiddeling. De 

kosten daarvan (E 6,50 per boek) zijn voor de rekening van de aanvrager. 

 

Tevens zijn de volgende kamers op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.45 uur toegankelijk (op 

verzoek, uitleen niet mogelijk): 

-De S. Greijdanus-kamer bevat de voornaamste literatuur op het gebied van semitica en judaïca.  

-De R.J. Dam-kamer bevat de voornaamste literatuur op het gebied van de nieuwtestamentische 

hulpwetenschappen: cultuur, geschiedenis en godsdiensten van de hellenistische wereld; het 

hellenistisch Jodendom; de tekst van het Nieuwe Testament en de Patrologie. 

-De werkkamer van het Prof. D. Deddens Kerkrecht Centrum bevat de voornaamste literatuur op het 

terrein van het kerkrecht. Daarnaast bevat de werkkamer een uitgebreide collectie over de 

geschiedenis van de kerkgeschiedenis van de Angelsaksische landen in het algemeen en van het 

presbyterianisme en andere nonconformistische stromingen in het bijzonder.  

5. Kwaliteitszorg 

Het is voor de opleiding en ook voor de studenten van groot belang de kwaliteit van het onderwijs op 

hoog niveau houden. Daarom wordt het onderwijs steeds geëvalueerd volgens een 

kwaliteitszorgsysteem. Dit systeem bestaat o.a. uit een aantal evaluatie-instrumenten. 

De belangrijkste evaluatie-instrumenten waar studenten mee te maken krijgen zijn: 

- module-evaluaties per module (over colleges, tentamens, studielast); 

- periode-gesprekken (over de periode als geheel); 

- curriculumevaluaties (over de opleiding als geheel); 

- stage-enquête (over de eindstage); 

- alumni-enquête (over de opleiding als geheel vanuit de optiek van de afgestudeerde). 

 

De evaluatie van het onderwijsprogramma heeft naast een belangrijke interne verbeterfunctie ook 

een plaats in de verantwoording van de kwaliteit naar buiten toe (visitatie/accreditatie). Daarom is 

mailto:bibliotheek@tukampen.nl
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de inbreng van studenten van groot belang. Er zal regelmatig worden gevraagd mee te werken aan 

de verschillende evaluaties. 

 

Uitkomsten van evaluaties gaan naar de opleidingscommissie en worden indien nodig 

gecommuniceerd in de TU-Weekly, de wekelijkse nieuwsbrief van de TUK. 

6. Het onderwijs 

Inrichting van het onderwijs 

De studielast van een opleiding wordt conform artikel 7.4 WHW uitgedrukt in studiepunten, ook wel 

ECTS of EC genoemd (European Credit Transfer System). Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studie. 

Enkel een met een voldoende beoordeling afgesloten onderwijseenheid levert studiepunten op. 

In de onderwijs- en examenregeling wordt de studielast van de opleiding als geheel en van de 

afzonderlijke onderwijseenheden vermeld. De grondslag voor de inschatting van de studielast wordt 

opgenomen in de blokboeken. 

Het College van Bestuur regelt in de onderwijs- en examenregeling of de opleiding alleen voltijds dan 

wel in voltijd en deeltijd en/ of duaal is ingericht. 

Het onderwijs wordt in de regel in het Nederlands gegeven. Hiervan mag in de volgende gevallen 

worden afgeweken: 

a. Bij een opleiding voor een vreemde taal; 

b. Bij een gastcollege door een anderstalige docent; 

c. Als de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs, dan wel/de herkomst van 

studenten daartoe noodzaakt. 

Online Onderwijs 

Bij sommige onderdelen van het curriculum, of indien nodig al het onderwijs, zal gebruikt worden 

gemaakt van online onderwijs met behulp van het programma ‘MS Teams’. Deze online colleges 

kunnen opgenomen worden. Het doel van het opnemen van colleges is het beschikbaar stellen van 

opnamen van colleges aan studenten die gezamenlijk een module volgen, zodat deze flexibel zijn in 

het volgen van deze colleges op andere tijdstippen dan deze gegeven worden. Conform het “Protocol 

voor het opnemen van colleges met studenten in MS Teams” is toestemming van de studenten 

vereist.  

Studievoortgang 

De onderwijscoördinator volgt en adviseert studenten gedurende hun opleiding. De studenten 

kunnen bij de onderwijscoördinator terecht voor een gesprek over de planning en de voortgang van 

de studie. De TUK hanteert een studentvolgsysteem, waardoor het mogelijk is op elk gewenst 

moment een beeld te krijgen van de voortgang van de studie van de student. 

 
De onderwijscoördinator stelt aan het einde van elk studiejaar de studievoortgang vast van elke 

student die is ingeschreven aan de instelling waarop artikel 9.5 lid 5 van de Wet Studiefinanciering 

2000 van toepassing is en informeert hierover de student voor 1 november van het kalenderjaar 

waarin het desbetreffende studiejaar is geëindigd. 
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Het College van Bestuur deelt voor 1 november van het kalenderjaar waarin het studiejaar is 

geëindigd aan de DUO mee welke studenten de norm van de studievoortgang niet hebben behaald. 

De betrokken studenten worden hierover geïnformeerd. 

Het College van Bestuur deelt tevens aan de desbetreffende student(en) mee wat de consequenties 

zijn voor de studiefinanciering van betrokkene(n) en welke beroepsgang openstaat. Bij de vaststelling 

van de studievoortgang wordt rekening gehouden met onderwijseenheden die niet binnen een 

studiejaar worden afgesloten, alsmede met de situatie dat de examencommissie kan bepalen dat 

niet ieder tentamen met goed gevolg behoeft te worden afgelegd. 

Het College van Bestuur doet voor het einde van de tweede maand volgend op de maand waarin een 

student het afsluitend examen met goed gevolg heeft afgelegd daarvan mededeling aan de DUO en 

zendt bericht hierover aan de betrokkene. 

Studieadvies 

Aan elke student wordt aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische 

fase van een opleiding een advies uitgebracht over de voortzetting van de studie binnen of buiten de 

opleiding. Dit advies wordt vastgesteld en gegeven door de examencommissie. Aan elke student die 

de propedeutische fase niet afrondt in het eerste inschrijvingsjaar, maar aan wie geen negatief 

bindend studieadvies wordt uitgereikt, kan het advies als bovengenoemd worden uitgebracht zolang 

de student het propedeutisch examen niet met goed gevolg heeft afgelegd. 

Aan dit studieadvies kan een afwijzing worden verbonden zoals beschreven is in de onderwijs- en 

examenregeling. 

Handicap/functiebeperking en studeerbaarheid 

Onder handicap/functiebeperking verstaat de TUK een handicap of chronische ziekte die een 

vertragend effect op de studievoortgang kan hebben. Een student met een 

handicap/functiebeperking kan zich het beste direct bij aanvang van de studie of ziekte melden bij de 

onderwijscoördinator, zodat de instelling vanaf het begin af aan op de hoogte is van alle 

mogelijkheden en om zo de nodige aanpassingen te kunnen doen. 

Organisatie 

De TU kent onder meer: 

- een bestuur (CvB) 

- Universiteitsraad (UR) 

- Examencie (EXC) en college van beroep voor examens 

- Opleidingscommissie (OPL) 

- Toelatingscommissie 

- een klachtenloket en een geschillencommissie. 

 

7. Studentenvoorzieningen 

Voor studenten en contractanten zijn de volgende studentenvoorzieningen beschikbaar gesteld. 

Gebouw en openingstijden 

Het gebouw van de universiteit (inclusief de studiezaal) is van maandag tot en met vrijdag van 8.15 

tot 17.00 uur geopend. De universiteit is in sommige gevallen ook in de avond geopend voor colleges. 
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Tijdens feestdagen en de dag na hemelvaart is het gebouw gesloten. 

In de zomermaanden (juli/augustus) gaat het gebouw twee tot drie weken dicht en rond het 

kerstfeest en de jaarwisseling één à anderhalve week. 

(Zie de jaaragenda voor bovengenoemde zaken en andere bijzondere data). 

Bibliotheek en studiezalen 

Zie hoofdstuk 4. 

Collegekaart 

Aan het begin van de studieperiode kan iedere (met pasfoto) ingeschreven student een collegekaart 

ophalen bij de balie van de bibliotheek. De collegekaart heeft de student nodig om zich te 

legitimeren bij tentamens. De collegekaart is voorzien van een barcode waarmee de student gebruik 

kan maken van de kopieer- en printfaciliteiten en om boeken te lenen in de bibliotheek. 

Kopieerapparaten 

In de bibliotheek en in de hal van de TUK staan kopieerapparaten waar gebruik van kan worden 

gemaakt. 

Studiemateriaal 

Readers worden digitaal beschikbaar gesteld. 

ICT- en internetfaciliteiten 

De universiteit stelt een aantal ICT - en internetfaciliteiten ter beschikking aan studenten en 

medewerkers. Deze zijn bedoeld om de studie- en bedrijfsprocessen te ondersteunen en zo de 

kwaliteit van de studieactiviteiten en de bedrijfsprocessen te verhogen. 
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DEEL 2: MODULES BACHELOR 

THEOLOGIE (BT) 2021-22 
 
 



1e jaar 
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EERSTE JAAR BACHELOR THEOLOGIE (Cohort 2021) 

In het eerste studiejaar is het programma voor de track ‘Klassieke Theologie’ en de track ‘Theologie 

en Samenleving’ gelijk. Alle studenten volgen gezamenlijk de hoofdroute. 

HOOFDROUTE Bachelor 1 – Periode A: “De ene God” 

 

Module:  Theologie voor kerk en wereld Code: BT-TKW1A 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne + vakdocenten + H. Wijma Periode: 1A 
Toetsvorm: Schriftelijke toets; opdrachten per college EC: 2,5  
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan uitleggen wat het karakter van theologie als praktische wetenschap is en hoe de theologie van 

belang is voor kerkelijke en maatschappelijke praktijken (ET 1,2); 
2. kan de verschillende zwaartepunten van de theologie typeren (brongericht, traditiegericht, 

praktijkgericht) en de hermeneutische interactie en eenheid tussen deze uitleggen (ET 1,3); 
3. heeft kennis van basale methodologische beginselen en academische vaardigheden en heeft 

beginnende ervaring met de beoefening daarvan (ET 5,6,7,8,9). 
 

Vakinhoud 
De module begint met de kennismaking  met een kerkelijke en maatschappelijke praktijk  en enkele 
daarin besloten liggende praktische uitdagingen. Vervolgens presenteren docenten van de vijf centrale 
theologische disciplines op welke manier zij deze uitdagingen zouden adresseren en volgt een 
introductie in het eigene van de theologie en haar vakgebieden. Daarna is er aandacht voor enkele 
basale encyclopedische aandachtspunten: de hermeneutische eenheid van de theologie; de relatie 
tussen theologie en resp. kerk, andere wetenschappen, samenleving, en spiritualiteit.  
 
Tegelijkertijd wordt in deze module aandacht besteed aan methodologie en basale academische 
vaardigheden (zoals leren zindelijk redeneren en argumenteren, probleemstelling en methodische 
opbouw, schrijven paper/essay, gebruik bibliotheek). Daarbij kunnen voorbereidingsopdrachten voor de 
inhoudelijk-theologische colleges in Ba 1 A als materiaal voor feedback worden benut (onder meer 
presentaties van 5 min, opzet voor opstel van 400 woorden). Het onderdeel ‘methodologie, 
vaardigheden’ omvat minstens 15 uur (studietijd + contacturen). 
 
Studielast 
Deze module omvat 20 contacturen (incl. een startmiddag), collegevoorbereiding (15) en zelfstudie (33) 
en wordt afgesloten met een schriftelijke toets. 
 
 

Module: Systematische Theologie 1 Code: BT-ST1A 

Docent: R.T. te Velde Periode:  1A 
Toetsvorm: Schriftelijke toets, essay EC: 5 
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan bij de onderwerpen van de christelijke geloofsleer (geloof, God de Drieënige, schepping, mens, 

zonde, openbaring en Heilige Schrift, Israël, verbond) de voornaamste thema’s, begrippen en 
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vraagstukken beschrijven (ET 3); 
2. kan hoofdmomenten uit de geschiedenis van de dogmavorming rond de Drieëenheid van God 

noemen (ET 1,3); 
3. kan over een zelfgekozen thema uit de Systematische Theologie een beargumenteerd eigen 

standpunt presenteren, waarin het belang van dit thema voor de praktijk van kerk en christelijk 
leven wordt aangegeven (ET 2,6). 

 
Vakinhoud 
Dit vak geeft een eerste oriëntatie op de onderwerpen van de christelijke geloofsleer. Het gaat over 
vragen als: Wie is God? Hoe kunnen wij hem kennen? Wat betekent het om als mens naar Gods beeld 
geschapen te zijn? 
Je maakt kennis met belangrijke begrippen en methodes die in de Systematische Theologie gebruikt 
worden, en leert welke vragen en motieven de christelijke theologie bezighielden rond de vorming van 
de dogma’s in de Vroege Kerk.  
De colleges zijn ter introductie van de onderwerpen uit de Christelijke Dogmatiek (Van den Kooi en Van 
der Brink); er is gezamenlijke lezing van korte teksten uit de traditie van christelijke theologie; 
afsluitende bespreking op basis van de persoonlijke essays.   
 
Studielast 
Dit is een vak met 21 contacturen en 113 uur zelfstudie. Het wordt getoetst met een schriftelijke toets 
en een essay van 1000-1200 woorden. 
 
 

Module: Praktische Theologie 1: inleiding Code: BT-PT1A 

Docent: J.H.F. Schaeffer, H. Wijma Periode: 1A 
Toetsvorm: nota EC: 2,5 
Ingangseis:  Cursusjaar:  2021-2022 

 
Leerdoelen  
De student: 
1. kan omschrijven wat praktisch-theologische reflectie op kerkelijke praktijken inhoudt (ET 1,2,3); 
2. kan de zes aspecten van praktische theologie omschrijven en toepassen (ET 3); 
3. is in eerste aanleg in staat de praxis van het geleefde geloof systematisch waar te nemen en te 

beschrijven (ET 3,5,6); 
4. heeft het beginnende vermogen de waargenomen praxis te bereflecteren in een praktisch-

theologisch kader (ET 3,6,7,8); 
5. heeft het beginnende vermogen de waargenomen praxis te duiden tegen de achtergrond van de 

actuele religieuze en culturele context (ET 3,6,7,8). 
 
Vakinhoud  
Deze module is een eerste kennismaking met de praktische theologie als een van de zes belangrijkste 
theologische zwaartepunten (disciplines). De praktische theologie bereidt de aankomend theoloog 
voor op het werken binnen kerkelijke praktijken. Hoewel kerkelijke praktijken centraal staan is 
praktische theologie een wetenschappelijke discipline waarbinnen de aankomend theoloog leert 
reflecteren op verschillende praktijken waarin gelovigen hun geleefde geloof vorm en inhoud geven. 
Daarmee staat de praktische theologie op het kruispunt tussen de verschillende theologische vakken 
(systematische en Bijbelse theologie, en kerkgeschiedenis) enerzijds, en de praktijk van het geleefde 
geloof in haar culturele context anderzijds. 
Deze kennismaking met PT is vooral gericht op de praktische ecclesiologie. Daarnaast maakt de 
student kennis met enkele PT-methoden als de reflectiecirkel van Osmer, het ‘Theology in Four 
Voices’-model van Cameron c.s. en het levensfasemodel zoals Brouwer (c.s.) dit beschrijft.  
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Deze module start bij een aantal actuele onderzoeksresultaten die zullen worden besproken en 
geanalyseerd. Daarbij speelt de huidige religieuze en culturele context een belangrijke rol. 
In de toetsing wordt de aangeboden leerstof (colleges en literatuur) op kennis en inzicht getoetst 
(tentamen) en worden de inhouden toegepast in een praktijkopdracht. 
 
Studielast 
5 colleges van 2 uur, 10u voorbereiding. 25u zelfstudie en 25u voor de toetsing: een nota schrijven 
over een aangeboden casussiuatie. 
 
 

Module:  Godsdienstwetenschap Code: BT-GW1A 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne, J.J.A. Colijn, S. Paas,  
B. Reitsma, S. van der Lugt 

Periode: 1A 

Toetsvorm:  schriftelijk tentamen EC: 5 
Ingangseis:   Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de basisbeginselen en inleidende inhouden van de discipline godsdienstwetenschap 

weergeven (ET 3,4); 
2. kan de karakteristieken van de huidige multireligieuze samenleving verwoorden en kan 

uitleggen op welke manier deze een uitdaging vormen voor de evangelicaal-gereformeerde 
theologie (ET 3,4,7); 

3. kan centrale aspecten van Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme alsmede een globale karakteristiek 
van andere religiositeit verwoorden, en kan aangeven op welke wijze deze relevant zijn binnen 
de hedendaagse westerse context (ET 3,4,7); 

4. kan verwoorden welke Bijbels-theologische uitgangspunten van belang zijn voor een 
theologische doordenking en evaluatie van niet-christelijke religiositeit (ET 3,4,7,8). 

 
Vakinhoud 
Na een inleiding in de basisprincipes van de discipline godsdienstwetenschap volgt een verkenning 
van het hedendaagse multireligieuze karakter van westerse samenlevingen. Na deze 
praktijkkennismaking wordt aandacht besteed aan drie grote wereldgodsdiensten – Islam, 
Hindoeïsme en Boeddhisme. In dat kader staat ook een praktijk-kennismaking in de context van één 
van de behandelde religies. Tenslotte volgt een eerste verkenning van de ‘theologie van de religies’. 
 
Studielast 
25 contacturen; 25u collegevoorbereiding; 88u zelfstudie. 
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HOOFDROUTE Bachelor 1 – Periode B: “Staan voor je geloof” 

 

Module: Bijbels Hebreeuws 1B Code: BT-BH1B 

Docent: W.H. Rose Periode: 1B 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: Geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan grammaticale basisbegrippen vruchtbaar toepassen bij de taalverwerving van het Bijbels 

Hebreeuws (ET4); 
2. kan op basis van zijn verworven kennis van klankleer en schrift van het Bijbels Hebreeuws teksten 

voorlezen en in transcriptie weergeven (ET4); 
3. kan onderscheiden tussen de verschillende manieren waarop naamwoorden verbonden kunnen 

worden met andere naamwoorden en woorden van andere morfologische categorieën (ET4); 
4. kan de betekenis van woorden uit een elementaire woordenschat in het Nederlands weergeven 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
Het schrift; de samenstelling van woorden; het persoonlijk voornaamwoord; de godsnaam; de 
naamwoordelijke zin; woordenschat. 
Let op! Dit vak is een ingangseis voor de module Oude Testament (BT-OT1C en BT-OT2B). 
De colleges hebben het karakter van werkcolleges. Nieuwe grammatica wordt ingeleid als 
voorbereiding voor zelfstudie, aan de hand van het cursusboek Bijbels Hebreeuws. De door de 
studenten gemaakte oefeningen worden besproken. Deelname aan ten minste 80% van de colleges 
is verplicht.  
 
Studielast 
Dit vak omvat 24 contacturen, 36 u collegevoorbereiding en 10u zelfstudie. 
 

 

Module: Nieuwtestamentisch Grieks 1B Code: BT-NG1B 

Docent: W.A.E. Brink-Blijdorp Periode: 1B 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: Geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student:  
1. kan de letters van het Griekse alfabet (hoofdletters en kleine letters), de accenten en andere lees 
tekens herkennen en benoemen (ET4*); 
2. kan de betekenis geven van de Griekse basiswoorden uit de woordenlijst (ET4); 
3. is in staat de behandelde onderdelen van de grammatica in Bijbelteksten te herkennen (ET4); 
4. kan uitleggen waardoor het Grieks een wereldtaal is geworden (ET4); 
5. kan de behandelde historische achtergrond van de gelezen Bijbelteksten weergeven (ET4). 
 
*) Eindterm 4: de student beschikt over elementaire kennis van en inzicht in de aan de theologische 
disciplines verbonden niet-theologische vakgebieden, zoals bijbeltalen (….).. 
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Vakinhoud 
De werkcolleges omvatten Les 1-8 van Inleiding in het Nieuwtestamentisch Grieks. 
 
Studielast 
Contacturen: 24 uur (6 x4); collegevoorbereiding: 36 uur; zelfstudie: 10 uur 
 

 

Module: Nieuwe Testament 1:  
Evangeliën en Handelingen in context 

Code: BT-NT1B 

Docent: A.J. den Heijer Periode: 1B 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen; presentatie EC: 3,5 
Ingangseis: Geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan verschillende posities herkennen en afwegen over waar, wanneer, door wie en voor wie de 

evangeliën en Handelingen geschreven zijn (ET 3,5,6); 
2. kan zowel het eigen profiel per evangelie als het totaalbeeld van de vier evangeliën weergeven als 

het gaat om de levensbeschrijving van Jezus (ET 3); 
3. kan verschillende visies op de onderlinge verhouding van de synoptische evangeliën (Matteüs, 

Marcus, Lucas) tegen elkaar afwegen (ET 3,5,6); 
4. kan basiskennis over de historische (Joodse, Griekse en Romeinse) context van Jezus en de apostelen 

toepassen bij de interpretatie van de evangeliën en Handelingen (ET 3,4,5);  
5. kan de geschiedenis en huidige stand van het historische Jezus-onderzoek in hoofdlijnen beschrijven 

(ET 3); 
6. kan het belang aangeven van Bijbelwetenschap, met name het vak Nieuwe Testament, voor een 

geestelijke lezing van de Bijbel met het oog op zowel persoonlijke geloofsgroei als verkondiging aan 
anderen (ET 1,8). 

 
Vakinhoud 
Dit vak gaat over de belangrijke inleidingsvragen bij Evangeliën en Handelingen en over de synoptische 
kwestie. Verder: De Umwelt van het Nieuwe Testament, Het leven van Jezus van Nazareth, het 
historische Jezus-onderzoek en de ontwikkeling van de moderne Bijbelwetenschap. 
 
Studielast 
Contacturen: 16; collegevoorbereiding: 8; voorbereiding presentatie (zo mogelijk in tweetallen): 10; 
zelfstudie: 62. De toets is je presentatie over inleidingsvragen en een schriftelijk tentamen. 
 
 

Module: Luisteren naar het Woord 1B Code:  BT-LNW1B 

Docent: E. Brink Periode: 1B 
Toetsvorm: Portfolio-Dossier EC: 1,5 
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de hoofdlijn van de vier evangeliën en Handelingen weergeven en specifieke passages 
plaatsen in de samenhang van nauwere en wijdere context (ET 1,3,5); 
2. heeft een permanente luisterhouding ten opzichte van de tekst van de Bijbel als historische 
openbaring van God  (ET 1,3,5); 
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3. kan elementen die bij lezing vragen oproepen vastleggen en in vraagstelling verwoorden (ET 2,5); 
4. kan de hoofdinhoud van de verschillende Bijbelboeken met zijn leefwereld verbinden en is in staat 
deze inhoud voor zichzelf en anderen geestelijk te verwoorden (ET 2,5,8,9); 
5. is bereid tot Bijbelse onderbouwing van het missionaire of apologetische gesprek (ET 2,7). 
 
Vakinhoud 
Begeleiding bij de lezing en verwerking van de vier evangeliën en Handelingen. Dat gebeurt door 
individuele opdrachten, groepsgesprek, onderwijsleergesprek. De vragen die bij lezing in je opkomen 
lever je aan op Sakai. Je bouwt een leesdossier op waarop je ook wordt getoetst. 
Studielast: dit is een vak van 42 uur, maar wel belangrijk om bij te houden! (contacturen: 5; 
collegevoorbereiding: 5; zelfstudie: 32) 
 

 

Module: Cultuurfilosofie Code:  BT-CF1B 

Docent:  I.D. Haarsma Periode:  1C 
Toetsvorm:  Portfolio EC: 5 
Ingangseis: geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student:  
1. kan diverse trends in de hedendaagse cultuur weergeven, herkennen en evalueren (ET2, ET4); 
2. kan belangrijke karakteristieken van de hedendaagse hyper-, post- of laatmoderne cultuur 

beschrijven (ET2,4); 
3. kan de hoofdlijnen van de geschiedenis van de westerse filosofie beschrijven (ET2, ET4); 
4. kan enkele voor de theologie relevante centrale filosofische begrippen, denkkaders, 

probleemstellingen en zienswijzen omschrijven en interpreteren (ET1, ET4). 
 
Vakinhoud 
In de colleges worden diverse trends in de  hedendaagse cultuur, zoals individualisering, globalisering en  
belevingscultuur gepresenteerd. Daarnaast wordt de hyper- of postmoderne cultuur gekarakteriseerd en 
in een historisch perspectief geplaatst. Parallel hieraan worden hoofdlijnen van de geschiedenis van de 
westerse filosofie geschetst met speciale aandacht voor een aantal ‘grote’ filosofen zoals Plato, 
Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger en Levinas.  
Je geeft zelf tijdens een college een voordracht over “Een christen in een hyper-, post- of laatmoderne 
cultuur” en houdt leerwinstrapportages bij. Naast een kennistoets maak je ook een essay van 2500 
woorden. 
 
Studielast: in totaal 98 uur voor 6 colleges van 4u; gemeenschappelijke collegevoorbereiding, zelfstudie, 
interview, voordracht maken, essay, dossier en gemeenschappelijke literatuur. 
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HOOFDROUTE Bachelor 1 – Periode C (variabel thema) 

 

Module: Bijbels Hebreeuws 1C Code: BT-BH1C 

Docent: W.H. Rose Periode: C 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: BT-BH1B Cursusjaar: 2021-2022 

    

Leerdoelen 
De student: 
1. kan grammaticale basisbegrippen vruchtbaar toepassen bij de taalverwerving van het Bijbels 

Hebreeuws (ET4); 
2. kan op basis van zijn verworven kennis van klankleer en schrift van het Bijbels Hebreeuws 

teksten voorlezen en in transcriptie weergeven (ET4); 
3. kan onderscheiden tussen de verschillende manieren waarop naamwoorden verbonden kunnen 

worden met andere naamwoorden en woorden van andere morfologische categorieën (ET4); 
4. kan werkwoordsvormen morfologisch analyseren met behulp van werkwoordssleutels (ET4); 
5. kan de betekenis van woorden uit een elementaire woordenschat in het Nederlands weergeven 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
Het betreft werkcolleges waarin aandacht wordt gegeven aan: Naamwoord: uitgangen, suffixen, 
gebonden-vorm-verbinding; werkwoordsvormen: Deelwoord, Qatal. Woordenschat. Let op! Dit vak 
is een ingangseis voor de module Oude Testament (BA2cPM). Nieuwe grammatica wordt ingeleid als 
voorbereiding voor zelfstudie, aan de hand van het cursusboek Bijbels Hebreeuws. De door de 
studenten gemaakte oefeningen worden besproken. Aan het eind van periode C wordt alle stof van 
periode 1B en 1C getoetst. 
 
Studielast 
Contacturen: 24. Collegevoorbereiding: 36. Zelfstudie: 10 
 
 

Module: Nieuwtestamentisch Grieks 1C Code: BT-NG1C 

Docent: W.A.E. Brink-Blijdorp Periode: 1C 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: BT-NG1B gevolgd Cursusjaar: 2021-2022 

 
Eindterm 4: de student beschikt over elementaire kennis van en inzicht in de aan de theologische 
disciplines verbonden niet-theologische vakgebieden, zoals bijbeltalen (….).  
 
Leerdoelen 
De student:  
1. kan de betekenis geven van de Griekse basiswoorden uit de woordenlijst (ET4); 
2. is in staat de behandelde onderdelen van de grammatica in Bijbelteksten te herkennen (ET4); 
3. kan de behandelde historische achtergrond van de gelezen Bijbelteksten weergeven (ET4); 
4. is in staat de mogelijkheden in te zetten van Bible Works bij het vertalen van Bijbelteksten (ET4). 
 
Vakinhoud 
Werkcollege met Les 9-16 van Inleiding in het Nieuwtestamentisch Grieks 
 
Studielast 
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Contacturen: 24 uur (6 x4). Collegevoorbereiding: 36 uur. Zelfstudie: 10 uur 
 
 

Module: Oude Testament 1 Code: BT-OT1C 

Docent: G. Kwakkel, K. van Bekkum, W.H. Rose Periode: 1c 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 3,5 
Ingangseis: Colleges Hebreeuws 1b Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de eigen aard van het Oude Testament als onderdeel van de Bijbel, en de gereformeerde 
theologische uitgangspunten met betrekking tot de opzet van het vakgebied omschrijven (ET3); 
2. kan uiteenzetten welke vakken de huidige oudtestamentische wetenschap omvat en wat de 
belangrijkste actuele discussiepunten en probleemgebieden zijn (ET3); 
3. kan de belangrijkste inleidingsvragen weergeven rond Genesis t/m 2 Koningen en Ezra-Nehemia en 
Kronieken (ET3); 
4. kan overeenkomsten en verschillen tussen de historisch-kritische en een gereformeerde benadering 
van deze inleidingsvragen benoemen en beide benaderingen herkennen in de vakliteratuur (ET3,5); 
5. weet waar hij materiaal voor verdere bestudering van inleidingsvragen en instellingen en gewoonten 
in de oudtestamentische tijd kan vinden (ET3); 
6. heeft kennis van basiselementen van archeologie, geografie en cultuur van het Oude Nabije Oosten 
die van belang zijn voor de uitleg van Genesis tot en met 2 Koningen, Ezra-Nehemia en Kronieken en 
weet waar hij bruikbaar materiaal voor verdere studie kan vinden (ET4); 
7. kan een eigen visie formuleren op de historisch-kritische beoefening van de discipline Geschiedenis 
van Israël (ET4,5). 
 
Vakinhoud 
Algemene inleiding op de christelijke bestudering van het Oude Testament; algemene inleiding moderne 
Bijbelwetenschap; inhoud en inleidingsvragen Genesis t/m 2 Koningen en Ezra/Nehemia en Kronieken; 
wereld Oude Testament; geschiedenis van Israël. 
 
Studielast 
Contacturen: 26 uur. Collegevoorbereiding: 32. Zelfstudie: 40. 
 
 

Module: Luisteren naar het Woord 1C Code:  BT-LNW1C 

Docent: E. Brink Periode: 1C 
Toetsvorm: Portfolio-Leesdossier EC: 1,5 
Ingangseis: BT-LNW1B Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de hoofdlijn weergeven van de bijbelboeken Genesis – 2 Samuël weergeven en passages 

plaatsen in de samenhang van nauwere en wijdere context (ET 1,3,5); 
2. kan het belang van deze teksten in de canon en hun betekenis als historische openbaring van God 

verwoorden (ET 1,3,5); 
3. heeft een permanente luisterhouding ten opzichte van de tekst van de Bijbel als historische 

openbaring van God (ET 1,3,5); 
4. kan elementen die bij lezing vragen oproepen registreren en voor anderen begrijpelijk 

verwoorden (ET 5); 
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5. toont zich bereid eigen leven en theologiseren te verbinden met en te verantwoorden tegenover 
het woord van God zoals dat in deze boeken op schrift gesteld is (ET 2,5,8,9); 

6. is in staat deze inhoud voor zichzelf en anderen geestelijk te vertolken voor de huidige leefwereld 
(ET 1,2,5,7,8,9). 

 
Vakinhoud 
Bespreking van de hoofdlijn en kernteksten. De bijbelboeken uit de Thora (Genesis-Deuteronomium) 
en de historische boeken (Rechters-2 Samuel) bestudering en verwerking volgens de principes van de 
leerlijn Luisteren naar het Woord. De historische plaats en het eigen karakter van deze bijbelboeken 
als onderdelen van de canon. 
 
Studielast 
Contacturen: 5. Collegevoorbereiding: 5. Zelfstudie: 32. 
 

 

Module Intercultural Theology – ‘From All Nations’ Code: IT1C 

Teacher: Drs Jos Colijn Period: 1B* 
Assessment: Paper EC: 2,5 
Admission 
requirement: 

None   

*) in academic year 2020-21 this module is planned in period 1B 

 
What is Intercultural Theology?  
In this module, you are introduced to ‘intercultural theology’. In this discipline, we study and 
facilitate ‘conversations’ between Christians from different contexts and continents, between 
theologians as well as ‘ordinary believers’. Together we will reflect on possibilities and pitfalls of 
intercultural communication and intercultural theological reflection. 
 
Why is Intercultural Theology important today?  
Dutch society is increasingly multicultural and multi-religious. In your future work, you will most 
likely also interact and work with people from different cultures and religions. This ‘globalization’ 
brings new opportunities and challenges for Christians and churches: how to relate to people from 
‘other’ contexts and cultures. Paul writes, that together with ‘all the saints’ we can ‘grasp how wide 
and long and high and deep is the love of Christ’ (Eph. 3: 16-19). As Christians in a ‘global village,’ we 
ask what it means to be part of the ‘worldwide Body of Christ’. 
 
How will we study Intercultural Theology?  
We will study in an interactive way and have as much conversation and discussion in class as 
possible. There is a practical assignment in intercultural conversation: interviewing person from 
another culture of context. This interview must be used for writing a final paper. 
 
What can this module bring you? 
This module can help you: 
- to acquire basic skills and experience for intercultural communication 
- in your personal development - to understand and explain the possibilities and pitfalls of 
‘theological conversation’ between Christians from different cultures and contexts 
- to prepare for future work (as a pastor, evangelist, advisor at an NGO or…): 
- to have an open eye for why and how to communicate with people from different cultures in your 
church and community or abroad 
- to develop a spiritual and learning attitude toward Christians from other contexts, needed for a 
fruitful intercultural theological conversation 
- to experience the global dimension of growing in the knowledge of Christ 
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Learning goals1 
The student can: 
 
Knowledge 
1. Explain what intercultural theology is, as well (the questions about) its main concepts: culture, 
interculturality and religion (LOQ 1.2.3) 
2. Discern and evaluate basic approaches of doing intercultural theology (LOQ 1.6) 
3. Explain the concepts of ‘World Christianity’, ‘universality’ and ‘particularity’ of the Christian faith 
and the discussions related to these concepts (LOQ 5.6) 
4. Explain the meaning and implications of the ‘translatability’ and ‘incarnation’ of the Gospel in 
different contexts (LOQ 5.6.7) 
5. Analyse and explain theological topics from an intercultural perspective (LOQ 1.6) 
 
Skills 
6. Recognize and explain different aspects and possible problems of intercultural communication 
(LOQ 7.8) 
7. Conduct an intercultural theological conversation/interview with a person from another culture or 
context (LOQ 4.5.7) 
8. Use basic concepts of intercultural communication and theology in the analysis and evaluation of 
an intercultural theological conversation (LOQ 1.6) 
 
Attitude 
9. Show a receptive and spiritual attitude in an intercultural theological conversation, during the 
meetings and by interviewing a person from another culture or context (LOQ 5.7.8). 
10. Shows a learning attitude in receiving and using feedback from teacher, peers and interviewee 
(LOQ 7.8). 
 
Content of the module 
In this module we will study the following topics: 
1. Intercultural communication - concepts, chances and pitfalls 
2. Intercultural theology – intercultural conversations about the Triune God. Definition and basic 
terminology (esp. concepts of ‘culture’, ‘intercultural’, ‘theology’ and ‘religion’) 
3. World Christianity and Christian Majority world theologies 
4. Translation of the Gospel – questions of inculturation and incarnation (examples/case studies) 
5. Appropriation & intercultural theological conversation: ‘doing theology’ in different cultural 
contexts. 
 
Format 
Guided required readings as preparation for class discussion. 
Meetings & discussions in class. 
 
Study load – 2,5 EC = 70 hours 
 
Assessment - Paper – 1500 words 
  

                                                           
1 These learning goals are module-specific applications of the ‘Eindtermen Bachelor Theologie’. 
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Module: Persoonlijke professionele vorming 1  Code: BT-PPV1 

Docent: P. van Veen (studievaardigheden); n.a.t.k. docent 
(mentor); H. Wijma (Persoonlijk Functioneren) 

Periode: A-D* 

Toetsvorm: Portfolio, mentoraatsgesprekken EC: 2,5 
Ingangseis: Geen Cursusjaar: 2021-2022 

*) De totale studiepunten van 2,5ec voor jaar 1 worden in de studiegids vermeld bij periode 1C. 

 
Leerlijn PPV in het eerste jaar 
De leerlijn persoonlijke en professionele vorming omvat in het eerste jaar vier onderdelen die tezamen 
het vak BT-PPV1 vormen: 

 Persoonlijk functioneren (periode A-D; zie hieronder); 1ec. (deelmodule PPV1A) 

 Mentoraat (reflectievaardigheden; periode A-D; zie hieronder; deelmodule PPV1B). Het mentoraat 
loopt door in jaar 2 en 3; omvang 1 ec (voor studievaardigheden en mentoraat in de gehele 
bachelorperiode). 

 Studievaardigheden (periode A-B; deelmodule PPV1C) 

 Studium Generale (twee dagen per jaar nader in te vullen; zie hieronder); 0,5ec. (deelmodule 
PPV1D) 

 

PPV-onderdeel Studium Generale 2020-21 

Voor de Studium Generale-activiteiten wordt jaarlijks naar een passende invulling gezocht. 
Studenten van alle bachelorjaren zullen twee dagen zich samen buigen over een bepaald thema. 
 

PPV-Onderdeel mentoraat (1b) en Studievaardigheden (1c) 

Leerdoelen 

De student: 
1. kan uitleggen wat reflecteren is en laat zien dat zij/hij kan reflecteren op zichzelf (bewustwording van 

eigen inbreng in betekenisvolle situaties, eigen interpretatie van gebeurtenissen) (ET9); 
2. heeft inzicht in haar/zijn persoonlijke leerstijl en is in staat om effectief te werken met de sterke en 

zwakke kanten van die leerstijl (ET9); 
3. beschikt over basale studievaardigheden voor een academische studie (ET9) 
4. laat zien dat zij/hij kan reflecteren op haar/zijn persoonlijke relatie met God (zoals die relatie 

bepalend is voor haar/zijn gedrag en handelen) (ET9); 
5. kan omschrijven hoever zij/hij zich ontwikkeld heeft als het gaat om de eindtermen professionele 

houding van de bachelor-opleiding (ET9);  
6. kan omschrijven hoever zij/hij zich heeft ontwikkeld in het ontdekken van een eigen levensroeping 

(ET10); 
7. geeft er blijk van feedback serieus te nemen en te gebruiken voor haar/zijn leerproces (ET9). 

Vakinhoud 
Colleges Studievaardigheden: Korte oriëntatie in opzet en programma bachelor. Studeren en student 
zijn. Introductie in leerstijlen en leerstrategieën. Oorzaken (en aanpak) van studieproblemen.  
Mentoraat: Reflecteren als vaardigheid en als manier van leren. Zie daarover Moduleboek mentoraat op 
Sakai en de literatuur. Je voert drie mentoraatsgesprekken in periodes B, C en D aan de hand van 
invidiuele reflectieopdrachten. Als onderdeel van het mentoraat organiseert de mentor tevens twee 
(vrijwillige) groepsactiviteiten per jaar.  
 
Studielast (1ec) 
Studievaardigheden: 10u (6x1 contacturen + 4u collegevoorbereiding) 
Mentoraat jaar 1-3: 18u voor twee mentorgesprekken per jaar (1 contactuur + 2u voorbereiding per 
keer) 
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PPV1a-Onderdeel Persoonlijk functioneren - De theoloog als gelovig mens (1) 
Leerdoelen 
De student(e): 
1. kan een profiel van zichzelf opstellen en zijn/haar sterke en zwakke punten formuleren (ET7,8); 
2. kan formuleren wat ‘theoloog voor mensen in kerk en wereld’ voor hem-/haarzelf inhoudt en 

kan dit relateren aan zijn/haar sterke en zwakke kanten en persoonlijkheidsprofiel. (ET2, 7,8); 

3. stelt duidelijke persoonlijke leerdoelen vast voor de komende jaren (ET7,8); 
4. kan goede feedback geven op de persoonlijke leerdoelen van jaargenoten (ET7,8). 

Vakinhoud 

Met een opleiding theologie ga jij een rol spelen in het verbinden van God aan het leven van mensen, 
ongeacht wat die rol gaat worden. Jij bent - met een eigen levensroeping -  je eigen instrument in Gods 
hand. Dat vraagt van jou dat je kunt reflecteren op God, op mensen en op jezelf. Die laatste is de focus van 
Persoonlijk Functioneren 1.  
We hebben thema’s gekozen die jou helpen jezelf als instrument verder te ontwikkelen : 
-je persoonlijke levenslijn, context en eigenschappen; 
-je kernkwaliteiten met vervormingen, allergieën en uitdagingen; 
-je persoonlijk levensscript en de betekenis daarvan voor vandaag; 
-de invloed daarvan op je persoonlijke communicatie en metacommunicatie; 
-je eigenschappen als vertrouwen, faalangst, zelfvertrouwen, veiligheid en kritiek hanteren; 

 je vermogen om grenzen te stellen, te communiceren en te bewaken; 

 het formuleren van ontwikkel- en leerdoelen voor bachelor 2.  

 

Studielast (1 ec) 

Contacturen: 16 (8x2): iedere periode 2 colleges. Collegevoorbereiding: 8. Reflectieverslag/toetsing: 4. 
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HOOFDROUTE Bachelor 1 – periode D: “Christus volgen vandaag” 

 

Module: Bijbels Hebreeuws 1D Code: BT-BH1D 

Docent: W.H. Rose Periode: D 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: BT-BH1C Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan grammaticale basisbegrippen vruchtbaar toepassen bij de taalverwerving van het Bijbels 

Hebreeuws (ET4);  
2. kan op basis van zijn verworven kennis van klankleer en schrift van het Bijbels Hebreeuws teksten 

voorlezen en in transcriptie weergeven (ET4);  
3. kan onderscheiden tussen de verschillende manieren waarop naamwoorden verbonden kunnen 

worden met andere naamwoorden en woorden van andere morfologische categorieën (ET4);  
4. kan werkwoordsvormen morfologisch analyseren met behulp van werkwoordssleutels (ET4); 
5. kan op basis van (a) de morfologische analyse en (b) de waarneming van aanwijzingen in het 

zinsverband een werkwoordsvorm correct vertalen (ET4); 
6. kan de betekenis van woorden uit een elementaire woordenschat in het Nederlands weergeven 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
Werkcolleges over Werkwoordsvormen: Yiqtol, Infinitieven en Imperatief; werkwoordsstammen; 
werkwoordssysteem in verhalende teksten; basisvolgorde; vooraanplaatsing; buitenplaatsing; 
voorwaardelijke zin; eedszin; telwoorden. Woordenschat.  
Let op! Dit vak is een ingangseis voor de module Oude Testament (BA2cPM).  Aan het eind van 
periode D wordt alle stof van periode 1B, 1C en 1D getoetst. 
 
Studielast 
Contacturen: 24. Collegevoorbereiding:  36. Zelfstudie: 10. 
 
 

Module: Nieuwtestamentisch Grieks 1D Code: BT-NG1D 

Docent: W.A.E. Brink-Blijdorp Periode: 1D 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: Geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de betekenis geven van de Griekse basiswoorden uit de woordenlijst (ET4); 
2. is in staat de behandelde onderdelen van de grammatica in Bijbelteksten te herkennen (ET4); 
3. kan de behandelde historische achtergrond van de gelezen Bijbelteksten weergeven (ET4); 
4. is in staat de mogelijkheden in te zetten van Bible Works bij het vertalen van Bijbelteksten (ET4). 
 
Vakinhoud 
Werkcolleges over Les 17 e.v. van Inleiding in het Nieuwtestamentisch Grieks 
 
Studielast 
Contacturen: 24 uur (6 x4). Collegevoorbereiding: 36 uur. Zelfstudie: 10 uur. 
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Module: Kerkgeschiedenis 1 
Welk spoor volgt de kerk? 

Code: BT-KG1D 

Docent:  E.A. de Boer, S. Hiebsch Periode:  1D 
Toetsvorm: Open boek tentamen EC:  5 
Ingangseis: geen Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de eigen aard en hermeneutische rol van de kerkgeschiedenis in het geheel van de theologie 

omschrijven (ET 1,3,5,6); 

2. beheerst basale academische vaardigheden van de kerkhistorische studie (ET 1,5,6,10); 

3. heeft inzicht in de periodisering van de algemene Westerse kerkgeschiedenis en de specifiek 

Nederlandse kerkgeschiedenis en kan (een aantal behandelde) figuren, kernteksten en 

bewegingen daarin plaatsen (ET 3); 

4. kan kerkhistorische bronnen – teksten en materiële cultuur –  in context lezen, interpreteren en 

kritisch ondervragen (ET 5,6); 

5. heeft het vermogen de kerkgeschiedenis vruchtbaar te maken voor het oecumenische gesprek 

tus-sen de confessionele tradities in het spanningsveld van de huidige kerkelijke ontmoeting (ET 

2,7,9); 

6. kan met besef van kerkhistorische achtergronden een verbindend verhaal vertellen om de eigen 

maatschappelijke en kerkelijke positie in het heden te verhelderen (ET 2,7,8,9). 

 
Vakinhoud 
De module biedt door hoorcolleges, close text reading, zelfstudie, literatuurstudie en excursies 
een overzicht van de algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis t/m 17e eeuw. Het zwaartepunt ligt 
bij de specialismen van de hoogleraren, waardoor een bijzondere module ontstaat: 

 vroege kerk: apostolische vaders en apologeten, Augustinus (EAdB); 

 Middeleeuwen: ontwikkeling van kloosterbewegingen en de universiteiten (EAdB); 

 Martin Luther en de ontwikkeling van zijn theologie tegen de achtergrond van zijn 
(laat)middeleeuwse wortels (SH); 

 Wittenberg en het ontstaan van lutherse universiteiten (SH); 

 kernmomenten en kernthema’s uit Luthers theologie (SH); 

 Johannes Calvijn en de ontwikkeling van zijn het gereformeerd protestantisme in Europa en 
speciaal in vorming van de publieke kerk in de Nederlanden tot de nationale synode Dordrecht 
(EAdB); 

 ontstaan van het lutheranisme in de Nederlanden; pragmatische tolerantie in de multi-religieuze 
samenleving (SH) 

Gekozen is voor een verdiepende focus in plaats van een volledige weergave van alle perioden en 
stromingen. 
 
Studielast 
Contacturen: 6 x 6 = 36u (1,3 ec). Collegevoorbereiding 14u. Zelfstudie literatuur: 90 uur. 
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Module: Ethiek en spiritualiteit 1 Code:  BT-ES1D 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne Periode:  1D 
Toetsvorm:  schriftelijk tentamen EC: 5 
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan uitleggen op welke manier de Schrift naast andere factoren richting geeft aan de theologische 

ethiek en de christelijke spiritualiteit, ook in hun onderlinge verbondenheid ( ET3); 
2. kan centrale begrippen en theorieën uit de theologische en wijsgerige ethiek analyseren en deze 

verbinden aan de eigen ethische visievorming (ET 2,3,4,5,6,7,8); 
3. kan enkele centrale theologische visies op de publieke roeping van de kerk en van christenen 

weergeven en hun consequenties voor de praktijk analyseren (ET 3, 4, 7, 8); 
4. kan vier deelterreinen van materiele-ethiek overzien en zich daarop methodisch verantwoord 

bezinnen met behulp van de verworven inzichten en vaardigheden (ET 3,6,7,8); 
5. kan de eenheid van christelijke ethiek en christelijke spiritualiteit uitleggen en voor beide disciplines 

vruchtbaar maken (ET 1,3,7,8); 
6. kan aangeven wat het eigene is van gereformeerde spiritualiteit in het kader van andere spirituele 

tradities en hedendaagse spirituele uitdagingen (ET 3,9); 
7. kan enkele beproefde vormen voor de beoefening van de omgang met God weergeven en 

evalueren, en is voldoende toegerust om deze ook zelf in praktijk te brengen (ET 3,9). 
 

Vakinhoud 
Na een inzet bij de kennismaking met een praktijkprobleem in het publieke domein waaraan ethische en 
spirituele dimensies zitten, volgt een ethische en spirituele voorbeeldbehandeling daarvan die onder 
meer de kernwoorden koninkrijk en navolging in beeld brengt. Daarna worden enkele belangrijke 
wijsgerig- en theologisch-ethische posities behandeld en volgt een inleiding in de verschillende tradities 
en hedendaagse gestalten van spiritualiteit. Tenslotte worden aan de hand van nota’s van studenten vier 
praktisch-ethische voorbeeldthema’s vanuit de literatuur of reader besproken. Het vak wordt afgesloten 
door een schriftelijk tentamen met essayistisch onderdeel. 
 
Studielast 
Contacturen: 25. Collegevoorbereiding: 25 + 12 voor nota. Zelfstudie: 78. 
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TWEEDE JAAR BACHELOR THEOLOGIE (Cohort 2020) 

Vanaf het tweede studiejaar wordt gewerkt met een track klassieke theologie (KT) en een track die 
meer gericht is op de samenleving en de cultuur (Religie en samenleving; RS). Per periode wordt 
hieronder eerst aangegeven wat de gezamenlijk hoofdroute is en daarna track 1 en track 2. 
 

Vanwege de clustering volgen in 2021-22 de studenten uit het tweede jaar (cohort 2020)  
grotendeels de vakken samen met de studenten uit het derde jaar (cohort 2019). Daarna volgen zij in 

2022-23 de colleges samen met de studenten van cohort 2021 incl. talen voor de klassieke track. 

HOOFDROUTE Bachelor 2 – periode A en B: minoren  

Minoren: 2x 15 ec, zie 3e jaar (voor studenten van bachelor 2 en bachelor 3). 
Te verwachten TUK-minoren in 2021-22: 

 Christelijke Identiteit, Ethiek, Publieke Theologie (zie jaar 3) 

 Ecologische Theologie (zie jaar 3) 

 Christelijke denkers over samenleving en ethiek (zie jaar 3) 

HOOFDROUTE Bachelor 2 – periode C (variabel thema) 

 PPV2 leerlijn gedurende periode C en D (voor bachelor 2 studenten) 

 Module BT-ES3C Ethiek en Spiritualiteit: 2,5 ec; zie 3e jaar (bachelor 2 en 3 studenten) 

 

Module: Persoonlijke professionele vorming 2 Code: BT-PPV2 

Docent: H. Wijma Periode: C-D* 
Toetsvorm: Portfolio EC: 2,5 
Ingangseis: minimaal 90 ECTS uit de bachelor en propedeuse 

behaald, BPF1 
Cursusjaar: 2021-2022 

*) De totale studiepunten van 2,5ec worden in de studiegids vermeld bij periode 2C.In een A-jaar zijn de colleges 
Persoonlijk Functioneren verdeeld over de periodes C en D (niet in A en B tijdens de minor). 

 
Leerlijn PPV in het tweede jaar 
De leerlijn persoonlijke en professionele vorming bestaat in het tweede jaar uit drie onderdelen plus 
doorgaand mentoraat: 

 Persoonlijk functioneren 2; 1ec in 2A-D (zie hieronder). 

 Methodologie; 1,0 ec in 2B-C (zie hieronder). 

 Studium Generale 0,5. In 2020-21 is het SG-thema “Deugen de meeste mensen? Rutger Bregman 
en de gereformeerde traditie”. 

 Mentoraat (twee gesprekken; zie moduleboek mentoraat). Doel van mentoraat in jaar 2 is 
systematisch nadenken over eigen handelen en levensroeping, heroverwegen van eigen 
interpretaties. Het aantal uren is ondergebracht bij PPV1. Daarnaast organiseert de mentor twee 
(vrijwillige) groepsactiviteiten. 

 

PPV-Onderdeel Persoonlijk Functioneren 
De theoloog als mens (2) 
 
Leerdoelen 
De student(e): 
1. kan zijn/haar grenzen in contact met anderen hanteren (ET7,8); 
2. weet hoe h/zij reageert op bij ingebeelde of waargenomen bedreigingen en kan zijn/haar afweer- en 

beschermingsmechanismen benoemen (ET7,8); 
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3. heeft inzicht in zijn/haar gespreksvaardigheden en deze verder ontwikkeld (ET 5, 6 en 7)  
4. kent zijn/haar invloed- en machtsstijlen en weet hoe hij/zij zich hiertoe verhoudt en deze kan 

vertalen naar leiding en kan reflecteren op de effectiviteit daarvan. (ET7,8); 
5. heeft inzicht in de anatomie van conflicten, wat zijn/haar conflicthanteringsstijl is, hoe scripts hierin 

actief zijn en wat  gezonde en effectieve stijlen zijn (ET7,8). 
6. heeft een begin geformuleerd van een eigen levensroeping en (beroeps)beeld inzake het werken als 

invloedrijk beroepsbeoepenaar ongeacht de setting waarin z/hij dit zal zijn (ET 10). 
 

Vakinhoud 
Met een opleiding theologie ga jij een rol spelen in het verbinden van God aan het leven van mensen, 
ongeacht wat die rol gaat worden. Jij bent je eigen instrument in Gods hand. Dat vraagt van jou dat je 
kunt reflecteren op God, op mensen en op jezelf. In deze module ligt de focus op jouw persoonlijk én 
beroepsmatig vermogen om samen te leven en werken met anderen. Dat is belangrijk als we stellen dat 
jij een rol zal spelen bij het verbinden van God aan het leven van mensen. Passend bij de leerdoelen 
waarmee je ‘Persoonlijk Functioneren 1’ hebt afgesloten, ontwikkel jij je communicatieve vaardigheden 
verder om zo in het verbinden van God aan het leven van mensen vruchtbaar te kunnen werken..  

Werkvormen 
Colleges, gesprekken, vragenlijsten, opdrachten en oefeningen. 
 
Studielast (1ec) 
Contacturen: 16 (8x2u): iedere periode 2 colleges. Voorbereiding: 8u. Reflectieverslag/toetsing: 4u 
 
Toetsing 
Aanwezigheid en via beoordeling protocol persoonlijk functioneren. 
 
 

PPV-Onderdeel Methodologie Theologisch Onderzoek 
 
Leerdoelen 
De student is in staat om: 

 een relatie te leggen tussen theologiseren, methodisch werken en methodologische keuzen die 
hieraan ten grondslag liggen (ET 4,5); 

 de zes theologische zwaartepunten of – vakken te verbinden aan bijpassende, verschillende 
methoden (ET 4,5); 

 in een casussituatie als reflective practitioner theologisch methodisch verantwoord te reflecteren 
op deze casussituatie (ET 4,5,6). 

 
Vakinhoud 
‘God verbinden aan het leven van mensen’ – in de kern jouw rol als theologisch beroepsbeoefenaar. Dit 
kunnen doen vraagt om beheersing van een cyclus van exegetiseren, geschiedenis onderzoeken, 
gegevens systematiseren en dit theoretiseren om te handelen. Ingebed in een theologisch kader van 
God die handelt door zijn woord en ook aan jou als theoloog, leidt deze theologische reflectie tot 
beïnvloeding van de (christelijke?) praktijk.  
 
Theologisch reflecteren vraagt om methodisch handelen: systematisch en doelgericht gegevens 
verzamelen, analyseren en interpreteren. Methodisch handelen vraagt om bereidheid aan te sluiten bij 
waar anderen gebleven zijn, om transparant te zijn in keuzes die de theoloog maakt en hiervan 
verantwoording af te leggen. Methodisch handelen draagt zo bij aan betrouwbaar theologiseren. 
Betrouwbaarheid moet niet allereerst relationeel begrepen worden, maar wetenschapsfilosofisch: de 
theoloog moet zich in zijn methodisch theologiseren kunnen verklaren en positioneren.   
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In deze korte module wordt de relatie gelegd tussen methodisch werken, theologisch reflecteren, de 
verschillende methoden en technieken die hierbij gebruikt worden en de wetenschapsfilosofische 
grondlagen hiervoor.  
 
Werkvormen 
Colleges met presentaties, opdrachten en presentatie daarvan, besprekingen van presentaties 

 
Studielast (1ec) 
Contacturen: 8 (4x2u): 1 college in periode B, 3 colleges in periode C 
Collegevoorbereiding: 8u. Toetsing: 12u  
 
Toetsing 
Paper inhoudende een methodisch verantwoorde theologische reflectie op casussituatie 
 

TRACK Religie en Samenleving – periode 2C (zie 3C) 

 Module Politiek en Recht: 10 ec; zie 3e jaar periode C (voor ba2 en ba3 studenten 2e track). 

 

TRACK Klassieke Theologie – periode 2C 

 Module Praktische Theologie 3 (PT3C): 5 ec, zie 3e jaar periode C (voor ba2 en ba3 studenten 1e 

track) 

 Module Module Bijbels Hebreeuws (BH2A): 2,5 ec, zie hieronder (voor ba2 studenten 1e track) 

 Module Nieuwtestamentisch Grieks (NG2A): 2,5 ec, zie hieronder (voor ba2 studenten 1e track) 

 

Module: Bijbels Hebreeuws 2A Code: BT-KT-BH2A 

Docent: W.H. Rose Periode: 2A 
Toetsvorm: Dossier; Toets woordenschat EC: 2,5 
Ingangseis: BT-BH1C Cursusjaar: 2022-2023 

 
Leerdoelen 
De student:  
1. kan de functies van de werkwoordsvormen binnen het Hebreeuwse werkwoordssysteem 

weergeven en deze kennis toepassen bij het lezen van teksten (ET4);  
2. kan de belangrijkste verschijnselen beschreven in de syntaxis benoemen en herkennen bij het 

lezen van Hebreeuwse teksten (ET4);  
3. kan verhalende teksten grammaticaal analyseren en vertalen met behulp van grammatica en 

woordenboek (ET4,5);  
4. kan de betekenis van woorden uit de Hebreeuwse woordenschat in het Nederlands weergeven 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
Tijdens de colleges worden de grammaticale analyse (naast vormleer vooral zinsbouw) en de 
vertaling van geselecteerde verhalende teksten uit het Hebreeuwse Oude Testament besproken. 
Let op! Dit vak is een ingangseis voor de module Oude Testament (BA2cPM).  
Twee uur: bespreking van door de student geanalyseerde en vertaalde passages uit de Hebreeuwse 
tekst van het Oude Testament; één uur: gezamenlijke voorbereiding van analyse en vertaling van de 
passage van de volgende week.   
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Studielast 
Contacturen: 17u. Collegevoorbereiding: 40. Zelfstudie: 13u (woordenschat) 
 

 

Module: Nieuwtestamentisch Grieks 2A Code: BT-KT-NG2A 

Docent: M. Janssens Periode: A 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC:  2,5 
Ingangseis: colleges NT Grieks BT1 gevolgd Cursusjaar: 2022-2023 

 
Leerdoelen 
De student: 
Kan Johannes 3, 19 en 20 vanuit het Grieks vertalen (ET4); 
kan laten zien dat hij de gerepeteerde grammatica beheerst (ET4); 
is in staat grammaticale en inhoudelijke vragen over de gelezen tekst te beantwoorden (ET4). 
 
Vakinhoud 
Hoorcollege en werkcollege (80% verplicht) over de gelezen teksten uit het Nieuwe Testament (Johannes 
3 en 19-20). Grammatica uit Hensels, hoofdstuk 2 t/m 5 + 12, plus perfectumvormen. Lijst met 
stamtijden . 
 
Studielast 
Contacturen: 18 (6x3u). Collegevoorbereiding: 36. Zelfstudie: 16. 
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HOOFDROUTE Bachelor 2 – periode D: “De wereld winnen voor Christus” 

 Module Missiologie (MIS2D): 7,5 ec; zie hieronder (voor alle bachelor 2 studenten). 

 Module Kerkgeschiedenis (KG2A): 2,5 ec; zie hieronder (voor alle bachelor 2 studenten) 

 

Module:  Introductie Missiologie:  
Op de grens van kerk en wereld 

Code: BT-MIS2D 

Docent:  G. Noort Periode: 2D 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen; leesverslag EC: 7,5 
Ingangseis:  Studiejaar 2021-22 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan de missiologische discussie over de relatie van heil, kerk en wereld verwoorden en is in staat 

vanuit  gereformeerd perspectief daarop kritisch te reflecteren (ET1,2,8); 
2. kan de roeping van de kerk m.b.t. het missionaire werk relateren aan missionaire modellen die in 

de loop van de kerk- en zendingsgeschiedenis werden gehanteerd (ET1,2,3,6); 
3. kan de theologische en methodische scharnierpunten in de geschiedenis van het missionaire 

werk aanwijzen en duiden vanuit gereformeerd perspectief (ET1, 2,5,8); 
4. kan historische voorbeelden van missionaire contextualisatie duiden en verbinden aan de roeping 

tot missionair werk in de eigen tijd (ET7,8); 
5. kan (bijbels-)theologische grondmotieven weergeven met betrekking tot de verhouding van 

‘proclamation’ en ‘demonstration’ (woord en daad) in de missionaire praktijk (ET1); 
6. heeft inzicht in de Nieuwtestamentische relatie tussen de levensstijl en de missionaire uitstraling 

van kerk en christen in de context van die tijd (ET1,3,6). 
  
Vakinhoud 
Deze module behelst een introductie in de missiologie: de missionaire roeping van de kerk in de 
wereld in relatie tot bijbels-theologische perspectieven, tot historische missionaire praxis en 
missiologische reflectie, en tot enkele actuele missionaire kwesties.  
 
Werkvormen 
Colleges; casusbesprekingen; discussies; presentaties 
 
Studielast  
Contacturen: 24u + 2u tentamen. Presentaties 8u; zelfstudie voor colleges 160u; leesverslag 16u. 
 
Toetsing 
Schriftelijk tentamen en leesverslag. 
 
 

Module: Kerkgeschiedenis 2 
Welk spoor volgt de kerk? 

Code: BT-KG2A 

Docent:  G. Harinck, S. Hiebsch Periode: 2A 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC: 2,5 
Ingangseis: Geslaagd voor Kerkgeschiedenis1 (BT-KG1D) Cursusjaar: 2022-2023 

 
Leerdoelen 
De student: 
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1. kan de eigen aard en hermeneutische rol van de kerkgeschiedenis in het geheel van de theologie 
omschrijven (ET 1,3,5,6); 

2. beheerst basale academische vaardigheden van de kerkhistorische studie (ET 1,5,6,10); 
3. heeft inzicht in de periodisering van de algemene Westerse kerkgeschiedenis en de specifiek 

Nederlandse kerkgeschiedenis en kan (een aantal behandelde) figuren, kernteksten en bewegingen 
daarin plaatsen (ET 3); 

4. kan kerkhistorische bronnen – teksten en materiële cultuur –  in context lezen, interpreteren en 
kritisch ondervragen (ET 5,6); 

5. heeft het vermogen de kerkgeschiedenis vruchtbaar te maken voor het oecumenische gesprek 
tussen de confessionele tradities in het spanningsveld van de huidige kerkelijke ontmoeting  (ET 
2,7,9); 

6. kan met besef van kerkhistorische achtergronden een verbindend verhaal vertellen om de eigen 
maatschappelijke en kerkelijke positie in het heden te verhelderen (ET 2,7,8,9). 
 

Vakinhoud 
De module biedt middels werkcolleges, close text reading, opdrachten en excursies een overzicht van de 
algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis 18e t/m 21e eeuw.  
Het zwaartepunt ligt bij de specialismen van de hoogleraren, waardoor een bijzondere module ontstaat. 
Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- 1791-1952: twee lutherse kerken in Nederland, het Algemeen Reglement (1818 en 1835) (SH); 
- de Lutherse Wereldfederatie in de context van de internationale oecumene (SH); 
- vrouwen in het ambt (1922/1926/1929) (SH); 
- Kerk en staat: het huis van Thorbecke en de inrichting van Kuyper (GH) 
- Pluriforme samenleving en niet-publieke kerken (GH) 
- Actief en passief kiesrecht van vrouwen in politiek en kerk (1900/1920/1960) (GH) 
- Kerken onder een totalitair regime in Duitsland en Nederland (GH) 
- Verbrokkeling en oecumene op kerkelijk terrein (GH) 
 
Studielast 
Contacturen: 6 x 3 = 18u, waarvan per college 1 uur voor close reading van een bron 
Collegevoorbereiding literatuur: 18u; opdrachten 4u 
Zelfstudie literatuur: 28u. Tentamen: 2u 
 

 

TRACK Religie en Samenleving – periode 2D (zie 3D) 

 Module Organisatiekunde en Leiderschap (OL): 5 ec; zie 3e jaar periode D (voor ba2 en ba3 

studenten 2e track). 
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TRACK Klassieke Theologie – periode 2D 

 Module Bijbels Hebreeuws (BH2B): 2,5 ec, zie hieronder (voor bachelor 2 studenten 1e track) 

 Module Nieuwtestamentsich Grieks (NG2B): 2,5 ec, zie hieronder (voor ba2 studenten 1e track) 

 

Module: Bijbels Hebreeuws 2B Code: BT-KT-BH2B 

Docent: W.H. Rose Periode: 2B 
Toetsvorm: Dossier, Mondeling tentamen, Toets woordenschat EC:  2,5 
Ingangseis: BT-BH1C Cursusjaar: 2022-2023 

 
Leerdoelen 
De student:   
1. kan de functies van de werkwoordsvormen binnen het Hebreeuwse werkwoordssysteem 

weergeven en deze kennis toepassen bij het lezen van teksten (ET4);  
2. kan de belangrijkste verschijnselen beschreven in de syntaxis benoemen en herkennen bij het 

lezen van Hebreeuwse teksten (ET4);  
3. kan verhalende teksten grammaticaal analyseren en vertalen met behulp van grammatica en 

woordenboek (ET4, 5);  
4. kan de betekenis van woorden uit de Hebreeuwse woordenschat in het Nederlands weergeven 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
Tijdens de colleges worden de grammaticale analyse (naast vormleer vooral zinsbouw) en de 
vertaling van geselecteerde verhalende teksten uit het Hebreeuwse Oude Testament besproken. 
 
Werkvormen 
Twee uur: bespreking van door de student geanalyseerde en vertaalde passages uit de Hebreeuwse 
tekst van het Oude Testament; één uur: gezamenlijke voorbereiding van analyse en vertaling van de 
passage van de volgende week.   
Deelname (inclusief een dagdeel van te voren via Sakai in te sturen collegevoorbereiding) aan ten 
minste 80% is verplicht. Bij een lagere deelname is de student van deelname aan de toets 
uitgesloten. 
 
Studielast 
Contacturen: 17u. Collegevoorbereiding: 40u Zelfstudie: 13 (woordenschat) 
 

 

Module: Nieuwtestamentisch Grieks 2B Code: BT-KT-NG2B 

Docent: M. Janssens Periode: 2B 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC:  2,5 
Ingangseis: colleges NT Grieks in BT-KT-2A gevolgd Cursusjaar: 2022-2023 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan Matheus 4: 12 - 6: 34 vanuit het Grieks vertalen (ET4); 
2. kan laten zien dat hij de gerepeteerde grammatica beheerst (ET4); 
3. is in staat grammaticale en inhoudelijke vragen over de gelezen tekst te beantwoorden (ET4). 
 
Vakinhoud 
De gelezen teksten uit het Nieuwe Testament (Matheus 4: 12-6: 34) 
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Grammatica uit Hensels, hoofdstuk 9, 10, 13. 
Lijst met stamtijden. 
 
Werkvormen 
Hoorcollege; werkcollege met individuele opdrachten en groepswerk 
 
Deelname aan ten minste 80% van de colleges is verplicht. Voor Nieuwtestamentisch Grieks 2ABC 
betekent deelname concreet: 
aanwezigheid op college (totaal aantal uren voor het vak op een dag),  
voltooid hebben van de voorbereiding zoals die voor het betreffende college is opgegeven.  
Wanneer tijdens een college naar het oordeel van de docent duidelijk is dat een student het college niet 
heeft voorbereid, dan wordt hij bij het geven van terugkoppeling (van lesstof en/of oefeningen) 
uitgesloten van participatie, en mist hij zo de gelegenheid zijn kennis en vaardigheid te laten toetsen.  
Wie op een bepaald moment niet "deelneemt" (zoals hierboven beschreven) aan een college, ongeacht 
de oorzaak, zorgt zelf dat hij de op die manier opgelopen achterstand inhaalt.  
 
Studielast 
Contacturen: 18 (6x3uvan 45’) (evt. anders wegens coronarooster) 
Collegevoorbereiding: 36 
Zelfstudie: 16 
 
Toetsing 
Een schriftelijke eindtoets waarbij zonder hulpmiddelen een gedeelte uit de gelezen teksten moet 
worden vertaald, en de gemaakte keuzes moeten worden beargumenteerd. Daarnaast moeten 
grammaticale en inhoudelijke vragen over de tekst beantwoord kunnen worden. 
 
Permanente evaluatie van de voorbereiding van en deelname aan de werkcolleges. 
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DERDE JAAR BACHELOR THEOLOGIE (cohort 2019) 

Cohort 2019 volgt in 2021-22 nog het oude standaardprogramma,  

waar deels bachelor 2 studenten aan deelnemen. 

HOOFDROUTE Bachelor 3 – periode A en B: minoren 

In bachelor 3 periode A en B is de student in de gelegenheid om een of meer minoren te volgen van 
tezamen 30 EC. Deze kunnen worden gevolgd aan de TU Kampen of elders (goedkeuring aanvragen). 
De studenten van bachelor 2 (cohort 2020) volgen ook dit spoor. 
 
Voorbeeld: VU minor Bijbelvertaling 
Vanaf september 2020 is er een breed opgezette minor 30 EC aan de VU over Bijbelvertaling. Deze 
kan misschien interessant zijn voor studenten in de klassieke track die in de Predikantsmaster door 
willen richting NT/OT of andere geïnteresseerden. Voorwaarde is kennis van Grieks en/of 
Hebreeuws. https://minor.vu.nl/en/programmes-a-z/bible-translation-digital-age/index.aspx 
 
Minoren aan de TUK 
Voor 2021-22 zijn volgende TUK-minoren ontwikkeld: 

 Christelijke Identiteit, Ethiek, Publieke Theologie, 15 ec (zie hierma) 

 Ecologische Theologie, 15 ec (zie hierna) 

 Christelijke denkers over samenleving en ethiek, 15 ec (zie hierna) 

Voor elke minor geldt dat hij doorgaat als er tenminste 4 studenten zich aanmelden. 

 

 

Minor: Identieit, Ethiek, Publieke theologie Code: n.a.t.k 

Docenten: R. Kuiper, Ad de Bruijne e.a  Periode: 3 A / B 
Toetsvorm: Nog nader in te vullen  EC: 15 
Ingangseis: Geen (tenminste 4 studenten) Cursusjaar: 2021-2022 

 
In deze minor (15 ec) bezinnen we ons vanuit theologische en filosofische kaders op vragen rond de 

roeping van kerken en christenen om deel te nemen aan en verantwoordelijkheid te dragen binnen 

de hedendaagse samenleving. Daarbij hanteren we vier invalshoeken: 

 

a. We gaan na welke urgente vragen (vaak ethisch geladen) in de huidige samenleving op de 

agenda staat en spreken daarop in vanuit theologie en filosofie. Te denken valt aan medisch-

ethisch vragen, de vraag naar grenzen aan de economische groei, groeiende sociale en 

raciale spanningen, de ecologische uitdaging, integratievraagstukken, conflicten van 

grondrechten, genderthematiek, globalisering, populisme en dergelijke; 

b. We verzorgen een kennismaking met de traditie van publieke (of: politieke) theologie. 

c. We brengen in kaart welke terreinen, levensdimensies of praktijken in beeld komen waar de 

deelname van kerken en christenen aan de huidige samenleving concreet wordt. Te denken 

valt aan kringen als onderwijs, politiek, zorg.  

d. We onderzoeken de grondlijnen van de neocalvinistische traditie (Kuyper, Bavinck. 

Dooyeweerd en anderen) waar onze theologische en filosofische wortels liggen. Daarbij 

volgen we een historische, een filosofische en een theologische aanvliegroute. Deze traditie 

brengen we in gesprek met hedendaagse verwante traditie én met alternatieve 

benaderingen met als doel haar voor vandaag te actualiseren. 

https://minor.vu.nl/en/programmes-a-z/bible-translation-digital-age/index.aspx
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Steeds zal de bezinning zich afspelen tussen drie polen: a. Wat kenmerkt de kerk en de christen in 

het licht van het evangelie (Christelijke identiteit), b. Wat kenmerkt de hedendaagse samenleving? 

(maatschappelijke identiteit), c. Op welke wijze beïnvloeden beiden elkaar en zouden zij dit kunnen/ 

moeten doen? (wisselwerking van identiteiten) 

Behalve literatuurstudie omvat de minor ook praktijk-kennismaking en – participatie. Deze minor is 

verbonden aan de onderzoeksgroep NRI (Neocalvinism Research Institute). In de concretisering en 

opdrachten wordt zo mogelijk verbinding gelegd met daarbinnen lopend onderzoek.   

Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een 

bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Spiritualiteit. 

Ad de Bruijne, Roel Kuiper 

 
 

Module: Ecologische theologie / BEST-minor Code: n.a.t.k 

Docenten: J.M. Burger, J. Dekker, M.G.P Klinker-De Klerck Periode: 3 A / B 
Toetsvorm: Nog nader in te vullen  EC: 15 
Ingangseis: Geen (tenminste 4 studenten) Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan beschrijven op welke gebieden ecologische problemen spelen en een concreet voorbeeld noemen 
van die problematiek (ET 2,4,7); 
2. kan de plaats en betekenis uitleggen die de schepping heeft in het Oude en Nieuwe Testament in 
relatie tot het verlossingshandelen van God (ET 3);  
3. kan de bijdragen van vooraanstaande theologen uit de christelijke traditie met betrekking tot de 
thema's schepping, mens als beeld van God, verstoring door de zonde, herstel en herschepping benutten 
in de bezinning op ecologische problemen (ET 1,2,3,4,7); 
4. kan aan de hand van voorbeelden op het gebied van schepping en ecologie uitleggen waarom 
hermeneutische reflectie belangrijk is bij het nadenken over ecologie en schepping (ET 1,2,4,8); 
5. kan de dynamische verhouding analyseren tussen bijbelwetenschap en systematische theologie, en 
deze analyse gebruiken om een theologische visie te ontwikkelen op ecologische problemen (ET 1,5,6); 
6. kan vanuit een eigen theologische visie de rol en verantwoordelijkheid van de mens als beeld van God 
in het bewaren van en zorgen voor de schepping (her)formuleren en zelfstandig operationaliseren (ET 
1,2,3,4,5,6,7,8). 
 
Vakinhoud 
De minor Ecologische Theologie bestaat uit vier modules.  
1. Inleiding (2,5 EC): Introductie in de ecologische problematiek en de theologische vragen die deze 
problematiek met zich meebrengt. 
2. Bijbelse theologie (5 EC): bestudering van bijbels-theologische hoofdlijnen door het Oude en Nieuwe 
Testament heen, die van belang zijn voor het doordenken van deze theologische vragen. 
3. Systematische theologie (5 EC): Bestudering van vooraanstaande theologen uit de christelijke traditie 
en hun doordenking van thema’s die raken aan de ecologische problematiek, zoals schepping, beeld van 
God, de gevolgen van de zonde, en de verhouding tussen menselijk handelen en het verlossend 
handelen van God. 
4. Reflectie en integratie (2,5 EC): In dit afrondende vak moeten de lijnen bij elkaar gebracht worden. 
Hierbij zal aandacht zijn voor 
- reflectie op de interactie tussen bijbelwetenschappen en systematische theologie en op hun inbreng bij 
theologische visievorming;  
- eigen theologische visievorming op ecologische vragen en de rol en verantwoordelijkheid van de mens 
als beeld van God in de zorg voor de schepping. 
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Onderzocht wordt of aan deze BEST-minor een vervolg gekoppeld kan worden van een volgende minor 
van 15 EC, waarin deze theologische kennis toegepast kan worden op de kerkelijke praktijk, op morele 
vorming, of op een concreet veld waar de ecologische problematiek aan de orde is.  
 
Werkvormen, studielast, toetsing en literatuur 
Zie de afzonderlijke modules.  
 
 

Module 1: Inleiding Ecologische theologie  

(BEST-minor: Ecologische theologie, module 1) 

Code: n.a.t.k. 

Docenten: J.M. Burger, J. Dekker, M.G.P. Klinker-De Klerck Periode: 3 A / B 
Toetsvorm: Opdracht EC: 2,5 
Ingangseis: Geen  Cursusjaar:  

 
Leerdoelen 
Zie de leerdoelen beschreven bij de minor.  
 
Vakinhoud 
Deze module geeft een eerste inleiding in de ecologische problematiek en de theologische vragen die 
deze problematiek met zich meebrengt. Aan de orde komen de volgende vragen:  
1. Voor welke ecologische problemen worden we geplaatst in de huidige ecologische crisis?  
2. In hoeverre is de christelijke theologie of traditie zelf oorzaak van deze problemen? Hierbij wordt 
ingegaan op de kritiek van Lynn White en Bruno Latour. 
3. Theologische vragen of problemen die bij reflectie op ecologische problemen om een antwoord 
vragen. De kernvraag van module is de vraag naar de positie van de mens binnen de schepping (beeld 
Gods, antropocentrisme). 
Van hieruit komen drie andere vragen naar voren:  
- de verhouding Schepper / schepping 
- hoe breed is de verlossing: wordt alleen de mens verlost of gaat het om de hele schepping?  
- hoe voltrekt de verlossing zich: hoe ziet de eschatologische spanning er uit tussen Christus’ opstanding 
en de definitieve komst van het koninkrijk? 
4. Hoe verloopt de interactie tussen Bijbel, systematische theologie en context?  
Vanuit de bij 1. en 2. genoemde vragen worden de vragen genoemd bij 3. en 4. geïntroduceerd; deze 
vragen vormen het uitgangspunt voor de volgende modules.  
 
Werkvormen en toetsing 
Zes hoorcolleges en  zelfstudie. Deze module wordt getoetst door presentatie voor een gemeenteavond 
voor te bereiden over de ecologische crisis, gericht op bewustwording. 
 
 

Module 2: Bijbelse theologie  
(BEST-minor: Ecologische theologie module 2) 

Code:  

Docenten: J. Dekker, M.G.P Klinker-De Klerck Periode: 3 A / B 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen  EC: 5 
Ingangseis: Colleges module 1 (Inleiding) gevolgd Cursusjaar:  

 
Leerdoelen 
Zie hierboven. De aandacht in de module ‘Bijbelse theologie’ focust in het bijzonder op leerdoel 2. 
 



 

Opleidingscatalogus Bachelor Theologie  52 2021-2022 
Aan de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De nieuwe studiegids verschijnt in juni 2021. 

Vakinhoud 
Lezing en bespreking van teksten uit Oude en Nieuwe Testament die relevant zijn voor het verstaan van 
de plaats en betekenis van de schepping in relatie tot Gods verlossend handelen, met speciale aandacht 
voor de rol die de mens als beeld van God in de schepping heeft. 
 
Werkvormen 
Zes hoorcolleges; zelfstudie; groepsgesprek (op basis van bijdragen op het forum vertrekkend vanuit 
Bijbelteksten als Gen 1-2, Ps 104, Jes 11, Jes 65, Rom 8, 2 Pe 3, …). De toetsing gebeurt door een 
tentamen over leerdoel 2 en de behandelde collegestof (114u). 
 
 

Minor: Christelijke denkers over Samenleving 
en Ethiek 

Code:  BT-n.a.t.k. 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne, R. Kuiper, G. Harinck, H. 
Jochemsen, J. Hengstmengel + andere 
onderzoekers NRI 

Periode:  3 A/B 

Toetsvorm:  (Groeps-)presentatie, reflectieverslag, Paper EC: 15 
Ingangseis: Geen (tenminste 4 studenten) Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan een trefzekere weergave en analyse bieden van het denken van minimaal tien christelijke 

denkers over samenleving en/of (sociale) ethiek en duidelijk maken op welke wijze zij nog altijd 
relevant zijn voor de huidige bezinning. 

2. kan het neocalvinisme als historische stroming én als invloedrijke wereldbeschouwing typeren, in 
verschillende deelterreinen (theologie, filosofie, samenleving, politiek, geschiedenisvisie, relatie 
geloof-wetenschap etc) concretiseren en daarbij een beginnende eigen evaluatie geven 

3. kan de belangrijkste aspecten van minstens zes urgente actuele sociaal-ethische maatschappelijk 
uitdagingen duidelijk maken en over deze gemotiveerd een eigen standpunt innemen. 
 
 

Vakinhoud 
In deze minor (15 ec) bezinnen we ons vanuit theologische, filosofische en historische kaders op het 
gedachtengoed van invloedrijke Christelijke denkers op de terreinen van samenleving en/of (sociale) 
ethiek. Daarbij ligt een accent op de traditie van het neocalvinisme en de interactie tussen deze traditie 
en alternatieve posities. Het themaveld wordt betreden vanuit drie invalshoeken: a. een inleiding op en 
een gezamenlijke en persoonlijke lezing van primaire auteurs en hun visie op de samenleving, b. een 
selectie van urgente en/of belangrijke (sociaal-) ethische thema’s waarbij telkens het concept van 
minstens één vooraanstaand ethicus betrokken wordt, c. een historische inleiding op en inkadering van 
a. en b.  
Deze minor staat in relatie tot de onderzoeksgroep NRI (Neocalvinism Research Institute). Waar mogelijk 
wordt In concretisering en verbinding gelegd met daarbinnen lopend onderzoek. 
Met deze minor, aangevuld met de premaster aanvullingsminor en in sommige gevallen een 
bachelorproef, kan je doorstromen naar de Master Identiteit, Ethiek en Samenleving of Spiritualiteit. 
 
 

Module 1: Historische inleiding en 
inkadering 

Code:  BT-n.a.t.k. 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne, G. Harinck, R. Kuiper Periode:  3 A/B 
Toetsvorm:  Reflectieverslag EC: 2,5 
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Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
  Vakinhoud 

In de voorgaande modulebeschrijving liggen drie kernen besloten: a. beeldvorming met betrekking tot 
de hedendaagse samenleving, b. het neocalvinisme als traditie, c. christelijke (sociale) ethiek. 
Voorafgaand aan de twee deelmodules waarin deze kernen aandacht krijgen, biedt deze deelmodule 
een vooral historische inleiding op elk van de drie (Kuiper over de smenleving, Harinck over het 
neocalvinisme, De Bruijne over ethici en ethiek. Deze deelmodule beslaat de eerste twee weken van de 
periode en wordt afgerond alvorens de andere deelmodules starten.  
 
Werkvormen en toetsing 
De werkvorm is hier een combinatie van hoorcollege (12u) en onderwijsleergesprek (n.a.v. korte 
presentaties door studenten). Collegevoorbereiding + zelfstudie: 58u. Toetsing door reflectieverslag, in 
te leveren aan het eind van week 2 van de periode. 
 
 

Module 2: Christelijke denkers over de 
samenleving 

Code:  BT-n.a.t.k. 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne, B. Cusveller, G. Harinck, J. 
Hengstmengel, W. Huttenga, M. de Jong, R. Kuiper 
+ andere onderzoekers NRI 

Periode:  3 A/B 

Toetsvorm:  Reflectieverslag of Paper EC: 7,5 
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
Vakinhoud 
In deze deelmodule komt het denken van belangrijke christelijke denkers aan de orde, waarbij vooral 
aandacht uitgaat naar hun bezinning op de samenleving. Veel aandacht gaat uit naar de grondstructuur 
en inhoud van hun concepten, maar waar mogelijk altijd in verbinding met concrete 
samenlevingsvraagstukken zowel uit hun eigen context als uit het heden. Een belangrijk accent valt op 
het gezamenlijk lezen en bespreken van de primaire bronnen zelf. Tot de te behandelen denkers 
behoren Abraham Kuyper, Herman Dooyeweerd, Klaas Schilder, Nicholas Wolterstorff, en John 
Milbank. 
 
Werkvormen en toetsing 
De werkvorm bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges met gezamenlijke tekstlezing, zelfstudie en 
Literatuurstudie. Contacturen: 30u. Collegevoorbereiding:30u. Zelfstudie: 150u. 
Module 2 en 3 worden naar keuze worden afgerond met een reflectieverslag of een paper. Wanneer 
bij de één voor een paper gekozen wordt, moet de ander een reflectieverslag opleveren. 
 
 

Module 3: Actuele ethische uitdagingen en 
belangrijke ethici 

Code:  BT-n.a.t.k. 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne, J. Hengstmengel, H. Jochemsen, 
L. Oosterhof + andere onderzoekers NRI 

Periode:  3 A/B 

Toetsvorm:  (Groeps-)Presentatie, reflectieverslag of paper EC: 5 
Ingangseis:  Cursusjaar: 2021-2022 

 
 
Vakinhoud 
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Deze deelmodule gaat in op (minstens 6) actuele (sociaal-) ethische thema’s. Deze worden vanuit de 
praxis en de wijsgerige en theologische theorievorming benaderd. Bij deze laatste gaat speciale aandacht 
uit naar de traditie van Gereformeerde ethiek beoefening (Bavinck, Kuitert, Douma, Mouw, Frame). Ook 
bij elk concreet thema wordt het denken van minstens één vooraanstaand wijsgerig – of theologisch 
ethicus betrokken. De ethische vraagstukken betreffen de velden (met daarachter te behandelen 
voorbeeldauteurs), medische ethiek (Singer, Meilaender), economie (Goudzwaard, Sandel), ecologie 
(Northcott), sociale (MacIntyre, Habermas) en raciale (West) spanningen, integratievraagstukken en 
populisme (Kinneging), conflicten van grondrechten (Nozick), genderthematiek (Coakley), globalisering 
(Nussbaum). 
 
Werkvormen en toetsing 
De werkvorm bestaat uit hoorcolleges, werkcolleges n.a.v. (groeps-)presentaties, discussies, onderzoek 
van de werkelijkheid (interview, debatanalyse), en literatuurstudie. 
Contacturen: 25u. Collegevoorbereiding: 25u + 15u (werkelijkheidsonderzoek + presentaties). Zelfstudie: 
75u 
Module 2 en 3 worden naar keuze worden afgerond met een reflectieverslag of een paper. Wanneer bij 
de één voor een paper gekozen wordt, moet de ander een reflectieverslag opleveren. 
 
 

HOOFDROUTE Bachelor 3 – periode C (variabel thema) 

 PPV Methodologie en Wetenschapsfilosofie (PPV3): 2,5 ec, zie hieronder 

 Ethiek en Spiritualiteit (ES3C): 2,5 ec, zie hieronder 

 

Module:  Persoonlijke professionele vorming: 
Methodologie en Wetenschapsfilosofie 

Code: BT-PPV3 

Docenten:  I.D. Haarsma Periode:  3C 
Toetsvorm:  portfolio EC: 2,5 
Ingangseis:   Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerlijn PPV in het derde jaar 
In het derde leerjaar bestaat de PPV-lijn uit twee onderdelen plus doorgaand mentoraat:  

 het vak ‘Methodologie en Wetenschapsfilosofie’ in periode 3C (2,0 ec)  

 Studium Generale (0,5 ec) over Deugen alle mensen? Rutger Bregman en de gereformeerde traditie. 

 Mentoraat (twee gesprekken; zie moduleboek mentoraat). Doel van mentoraat in jaar 3 is het 
opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan. Het aantal uren is ondergebracht bij PPV1. Daarnaast 
organiseert de mentor twee (vrijwillige) groepsactiviteiten. 
 

Leerdoelen Methodologie en Wetenschapsfilosofie 
De student: 
1. is in staat tot het methodologisch verantwoord verrichten van een (klein) theologisch onderzoek (in 

het kader van de bachelorproef) en het correct schrijven van een scriptie (ET 5,6); 
2. is zich bewust van de problemen en valkuilen die kunnen voorkomen bij het verrichten van 

onderzoek en bij het schrijven van een scriptie, en kan uitleggen hoe deze voorkomen kunnen 
worden (ET 5,6); 

3. is in staat om in het kader van de bachelorproef een onderzoeksplan te schrijven. (ET 5,6); 
4. kan diverse wetenschapsopvattingen of wetenschapstheorieën weergeven (ET 4); 
5. kan reflecteren op de vraag in hoeverre wetenschapsfilosofische inzichten en posities het 

wetenschappelijk karakter van gereformeerde theologie verhelderen (ET 4,8). 
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Vakinhoud 
In de colleges methodologie wordt ingegaan op de aard en functie een onderzoeksplan, de diverse typen 
en functies van onderzoek, diverse vaardigheden en tactieken voor het opstellen van een adequate 
onderzoeksvraag en het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek. Ook komen de 
vaardigheden en tactieken voor het correct schriftelijk rapporteren aan de orde. 
Daarnaast is aandacht voor de strategieën en tactieken voor het identificeren en opheffen van blokkades 
bij het opzetten, uitvoeren van onderzoek en het schrijven van een rapport. 
Reflectie op de wetenschappelijkheid van de theologie krijgt aandacht in de colleges 
wetenschapsfilosofie. Deze bieden een overzicht van gangbare wetenschapsfilosofische benaderingen, 
een filosofische reflectie op aard en grenzen van wetenschappelijke kennisverwerving.  
 
Werkvormen 
Hoor- en werkcolleges; zelf- en literatuurstudie; opdrachten 
 
Studielast (2ec) 
Contacturen: 11 uuru. Collegevoorbereiding: literatuur 10u. 
Zelfstudie 35u: literatuur 10u; verslag 16u; presentatie 4u; leerwinstrapportages 5u. 
 
Toetsing Portfolio 
 

Module:  Ethiek en spiritualiteit 2:  
Christus volgen vandaag 

Code:  BT-ES3C 

Docent:  A.L.Th. de Bruijne Periode:  3C 
Toetsvorm:  essay, voldoende participatie EC:  2,5 
Ingangseis:  Ethiek en spiritualiteit 1 (BT-ES1D) Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan – onder meer in de weg van een methodologisch verantwoord academisch werkstuk – een 

zelfstandig oordeel geven over een theologisch-ethisch concept en de daarbinnen tot stand 
gekomen praktisch-ethische concretiseringen (ET 2,3,5,6,7,8,9); 

2. kan zelfstandig een oordeel vormen over de waarde en onwaarde van andere dan gereformeerde 
spirituele tradities in relatie tot de gereformeerde traditie (ET 2,3,7,8,9). 

 
Vakinhoud 
De module zet in met een kloosterretraite, die mede bedoeld is als kennismaking met andere dan 
gereformeerde spirituele tradities. Daarin worden gezamenlijk teksten van Dietrich Bonhoeffer gelezen 
en besproken. Ook vinden geloofsgesprekken plaats naar aanleiding van het verrichten van praktische 
spirituele oefeningen.  
In de na de retraite volgende collegeweken worden de ethiek en spiritualiteit van Bonhoeffer verder 
uitgediept en verbonden met hedendaagse ontwikkelingen in de ethiek. Het afsluitend essay is een 
persoonlijke reflectie op de ethiek en spiritualiteit van Bonhoeffer vanuit de gelezen stof en moet 
groeien door aantekeningen bij te houden tijdens de module.  
Aan de retraite zijn kosten verbonden die voor een deel voor rekening van de student komen. Diegenen 
voor wie dit moeilijk is, kunnen compensatie vragen bij het UOF (Universiteitsontwikkelingsfonds). 
 
Er bestaat eventueel ook een vervangende opdracht voor de retraiteweek. Deze houdt in dat de student tijdens de 
dagen van de retraiteweek 2 uur de (klooster-)film ‘Into Great Silence’ moet bekijken en daarnaast 26 uur aanwezig 
moet zijn in de TU om daar te werken aan een samenvatting en analyse van de passages uit Bonhoeffers werk die 
we in de retraiteweek gezamenlijk lezen en overwegen en daarnaast aan een persoonlijke reflectie op diens 
theologie, ethiek en spiritualiteit, en op de genoemde film. Direct na deze uren moet het resultaat worden 
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ingeleverd. Dit resultaat moet voldoende zijn. Wordt de persoonlijke reflectie niet op tijd ingeleverd of is het 
resultaat onvoldoende dan moet de opdracht in zijn geheel herkanst worden. 

 
Werkvormen 
Kloosterretraite;  
Colleges; Discussies; Opdrachten; Zelfstudie; Literatuurstudie; Gesprekken 
 
Studielast 
Kloosterretraite (colleges, gesprek, zelfstudie)  28 (contacturen/literatuurverwerking 12) 
Contacturen: 8u. Collegevoorbereiding: 8u. Zelfstudie: 26u.  
 
Toetsing 
Participatie aan de retraiteweek is verplicht. Essay over de verbinding tussen ethiek en spiritualiteit in 
het licht van de theologie van Dietrich Bonhoeffer.  
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TRACK Klassieke Theologie – periode 3C 

 Module Praktische Theologie (PT3C): 5ec, zie hieronder (voor ba2 en ba3 studenten 1e track) 

 Module Bijbels Hebreeuws (BH3C): 3,5 ec, zie hieronder (voor ba3 studenten 1e track) 

 Module Grieks (NG3C): 2,5 ec, zie hieronder (voor ba3 studenten 1e track) 

 

Module: Praktische Theologie 3: diaconaal-pastoraal Code:  BT-KT-PT3C 

Docent: E. Brink; P.A. Strating Periode: 3C 

Toetsvorm: kort onderzoek + essay + toets EC: 5 

Ingangseis: BT-PT2B Cursusjaar: 2021-2022 

 

Leerdoelen 
De student: 
1. kan het belang aangeven van de verbinding van kerk en theologie met de samenleving (ET1,2,7);  
2. kan elementen noemen van inclusief kerk-zijn en hoe de kerk Christus vandaag kan volgen 

(ET1,2,7); 
3. heeft kennis van en visie op de concepten van kerygmatisch, therapeutisch en (vooral) 

hermeneutisch pastoraat in relatie tot levensverhaal en mensbeeld (ET2,3,7) 
4. kan theologisch reflecteren op het diaconale en pastorale handelen van de gemeente als een 

praktijk van geleefd geloof, en dit in verband met de context van cultuur en samenleving 
(ET1,2,7);  

5. kan een kerkelijke praktijk in de samenleving onderzoeken op visie, spiritualiteit en belang voor 
de samenleving en een eigen visie op diaconaat en pastoraat ontwikkelen en verantwoorden 
(ET7); 

6. kan daarbij reflecteren op de eigen waarneming en duiding van deze praktijk (ET9). 

 
Vakinhoud 
Deze module staat in het kader van praktijken van kerkelijk leven, waarin de student zich verdiept in 
pastorale gespreksvoering en uitdrukkelijk contact zoekt met de samenleving, middels diaconaat en 
inclusief kerkzijn. Dit vanuit het besef dat de kerk toekomst heeft waar zij zich verbindt met de 
verschillende gemeenschappen in de samenleving. Daarbij is speciaal aandacht voor de waarde van 
spiritualiteit voor gelovigen in praktijken op de grens van kerk en samenleving. De poimeniek en 
diaconiek betreffen de theorievorming over pastoraat en diaconaat, waarbij naast literatuurstudie in 
de colleges de basisnotities worden besproken en uitgewerkt.  

 
Werkvormen Colleges, Literatuurstudie, Opdrachten.  
 
Studielast  
Contacturen: 10x2u; vollegevoorbereiding: 12u; zelfstudie: 80 uur; onderzoek + essay: 28u. 
 
Toetsing  
a. Kort onderzoek op visie, spiritualiteit en belang voor de samenleving wat uitmondt in een essay 
(1500 woorden). b. Schriftelijke toets pastoraat en diaconaat over literatuur en collegestof 
 
 

Module: Bijbels Hebreeuws 3 Code: BT-KT-BH3C 

Docent: W.H. Rose Periode: 3C 
Toetsvorm: Mondeling tentamen; Toets woordenschat, 

Dossier 
EC: 2,5 
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Ingangseis: minimaal 90 ECTS uit de bachelor en 
propedeuse behaald , BT-BH2C 

Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student:  
1. kan poëtische en wijsheidsteksten grammaticaal analyseren en vertalen met behulp van 

grammatica en woordenboek (ET4);  
2. kan de functies van werkwoordsvormen in poëtische en wijsheidsteksten weergeven en deze 

kennis toepassen bij het lezen van teksten uit deze categorie (ET4);  
3. kan poëtische kenmerken in Hebreeuwse teksten herkennen en benoemen (ET4). 
 
Vakinhoud 
In de module Bijbels Hebreeuws 3C wordt de leesvaardigheid opgebouwd in BT-BH2 verdiept door 
het analyseren van poëtische en wijsheidsteksten. Naast de gebruikelijke aandacht voor grammatica 
en woordenschat wordt ook geoefend in het aanwijzen van poëtische kenmerken in Hebreeuwse 
teksten. 
 
Werkvormen 
Bespreking van door de student geanalyseerde en vertaalde passages uit de Hebreeuwse tekst van 
het Oude Testament. De colleges hebben het karakter van werkcolleges. Deelname (inclusief 
voorbreiding) aan ten minste 80% is verplicht. Bij een lagere deelname is de student van deelname 
aan het tentamen uitgesloten. 
 
Studielast 
Contacturen: 18 
Collegevoorbereiding: 37 (eerste week geen voorbereiding; daarna 7,4u per week) 
Zelfstudie: 15 (woordenschat: 30m per dag) 
 
Toetsing 
Aan het eind van periode 3C wordt de kennis van de woordenschat van Hebreeuws BT-BH1ABC 
enBT-BH2ABC en BT-KT-BH3C en de vaardigheid in het analyseren en vertalen van Hebreeuwse 
teksten getoetst door een schriftelijke toets van de woordenschat en aansluitend een mondeling 
tentamen over de voor college voorbereide tekstgedeelten. 
 
De studenten leveren in Sakai een dossier in met de grammaticale analyse en vertaling van de voor 
de colleges voorbereide passages. 
 
Het onderdeel woordenschat wordt afzonderlijk gewogen; de module kan pas worden afgesloten 
wanneer het onderdeel woordenschat met een score van 60% of meer is voltooid. 
 
Tentameneisen 

1. Bestudering van de in periode BT-KT-BH3C voor college voorbereide grammaticale en poëtische 
analyse en vertaling van ± 10 hoofdstukken uit het Hebreeuwse Oude Testament (poëtische en 
wijsheidsteksten);  

2. bestudering van wat op college besproken is;  
3. bestudering van het artikel van Berlin, over Hebreeuwse poëzie;  

4. Kennis van de woordenschat (inclusief de woorden van HebreeuwsBT-BH1 en BT-BH2 en BT-KT-
BH3C) aan de hand van digitaal uitgedeelde kaartjes. 
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Module: Nieuwtestamentisch Grieks 3C Code: BT-KT-NG3C 

Docent: M. Janssens Periode: 3C 
Toetsvorm: Schriftelijk tentamen EC:  2,5 
Ingangseis: colleges NT Grieks BT-KT-2C gevolgd Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan Handelingen 14-17 zelfstandig vertalen en (grammaticale en inhoudelijke) vragen over de tekst 

beantwoorden (ET4); 
2. kan laten zien dat hij inzicht heeft in de ontwikkelingen op het gebied van de lexicale semantiek 

(ET4). 
 
Vakinhoud 
De gelezen teksten uit het Nieuwe Testament: Handelingen 14-17 
Ontwikkelingen op het gebied van de lexicale semantiek. 
 
Werkvormen 
Werkcollege 
 
Deelname aan ten minste 80% van de colleges is verplicht. Voor Nieuwtestamentisch Grieks 3C betekent 
deelname concreet: 

 aanwezigheid op college (totaal aantal uren voor het vak op een dag),  

 voltooid hebben van de voorbereiding zoals die voor het betreffende college is opgegeven.  
Wanneer tijdens een college naar het oordeel van de docent duidelijk is dat een student het college niet 
heeft voorbereid, dan wordt hij bij het geven van terugkoppeling (van lesstof en/of oefeningen) 
uitgesloten van participatie, en mist hij zo de gelegenheid zijn kennis en vaardigheid te laten toetsen.  
Wie op een bepaald moment niet "deelneemt" (zoals hierboven beschreven) aan een college, ongeacht 
de oorzaak, zorgt zelf dat hij de op die manier opgelopen achterstand inhaalt.  
 
Studielast 
Contacturen: 15u; collegevoorbereiding: 45u; zelfstudie: 10u. 
 
Toetsing 
Schriftelijke toets met een proefvertaling vragen met betrekking tot de lexicale semantiek. 
Permanente evaluatie van de voorbereiding van en deelname aan de werkcolleges. 
 

TRACK Religie en Samenleving - periode 3C 

 Module Politiek en recht: 10 ec, zie hieronder (voor bachelor 2 en bachelor 3 studenten 2e track) 
 

Module 3: Politiek en recht Code: BT-RS-PR 

Docenten:  Leon van den Broeke, Ad de Bruijne, Hans-Martien 
ten Napel (Leiden), methodologiedocent 

Periode: 3C 

Toetsvorm:  Verslagen, voorbereidingsopdrachten, (groeps-) 
project met presentatie 

EC 10 

Ingangseis: geen Cursusjaar:  2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
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1. kan enkele centrale begrippen, concepten en basistheorieën weergeven uit de domeinen: 
politiek, recht en theologie (politieke theologie en kerkrecht); 

2. kan enkele actuele trends op de terreinen van politiek en recht duiden met behulp van 
theologische instrumenten; 

3. kan inhoudelijk zinvol deelnemen aan een dialoog tussen de theologie en andere 
wetenschapsgebieden die zich bezig houden met de domeinen van politiek en recht; 

4. kan communicatieve (debatteren, presenteren, schrijven) en ondernemende vaardigheden zinvol 
inzetten in een dialoog tussen de theologie en wetenschapsgebieden die zich bezig houden met 
de domeinen van politiek en publiek recht. 

 
Inhouden 
Na een introductie in de opzet en inhoud van de module, die mee tot stand komt in het licht van één 
of meer praktijken of urgente maatschappelijke thema’s, volgt eerst een fase waarin via hoor- en 
werkcolleges basale kennis wordt verworven van inhouden uit de politieke wetenschappen, de 
rechtswetenschap, de politieke theologie en het kerkrecht. Daarbij vormen urgente hedendaagse 
fenomenen en thema’s ingang en illustratie. Daarbij gaat het onder meer om de huidige crisis van de 
democratie en de uitdaging van het populisme, vragen rond nationale identiteiten en minderheden, 
publieke moraal, conflicten van grondrechten, de plaats van natiestaten in een glocale wereld, en de 
verhoudingen tussen respectievelijk kerk en staat, en religie en publiek domein. Ook wordt via één of 
meer exemplarische publicaties kennisgemaakt met methoden die in de genoemde vakgebieden 
gangbaar zijn. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde traditie wordt gezocht naar een 
theologische en levensbeschouwelijke duiding van de genoemde fenomenen en trends, die 
dienstbaar kan worden aan een constructieve christelijke houding.  
 
Parallel daaraan worden de eerder ingeoefende en bij ‘sense-making’ (profiel van Track 2) passende 
vaardigheden hernomen en verder uitgebouwd, te weten vaardigheden met betrekking tot schrijven, 
presenteren, debatteren en ondernemerschap in het kader van een publieke dialoog vanuit de 
theologie. 
Deze lijnen monden uit in een door zelfstudie voorbereide studiedag waarin het tot een dialoog komt 
tussen de docenten uit de verschillende disciplines. Zo mogelijk en indien wenselijk geven daaraan 
ook andere politieke, juridische en/of theologische specialisten een bijdrage. Ook de studenten 
spelen een actieve rol in de publieke dialoog.  Van deze studiedag moeten de studenten een 
evaluerend verslag maken. 
 
De module loopt uit op een project waarin de studenten een op een praktijk gerichte activiteit 
uitvoeren, zowel als werkstuk (analyse, advies, beleidsstuk, bijdrage in een publiek debat etc), als 
door een handeling (deelname aan debat, ingezonden, interview). Dit project heeft betrekking op 
een actueel en urgent thema of maatschappelijk fenomeen op het terrein van politiek en recht. 
Afhankelijk van de gecompliceerdheid van de opdracht en het aantal studenten kan het hierbij ook 
gaan om een groepswerkstuk/–presentatie. 
 
Werkvormen 
Hoorcolleges, werkcolleges, presentaties, debat, groepsopdrachten, zelfstudie.  
Toetsing 
Verslagen, voorbereidingsopdrachten, (groeps-) project (werkstuk en activiteit).  
 
Studielast 
Contacturen: 49u. Slotproject: 56. Zelfstudie, collegevoorbereiding: 175u. Totaal: 10 ec, 280u 
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HOOFDROUTE Bachelor 3 – periode D 

De hoofdroute bestaat in periode 3D uit de bachelorproef (voor bachelor 3 studenten beide tracks). 

Daarnaast is er één vak per track. 

 

Module:  Bachelorproef Code: BT-PB 

Coördinator:  I.D. Haarsma Periode: 3D 
Toetsvorm: Scriptie, voordracht en kritische discussie EC: 10 
Ingangseis:  Methodologie (BT-PPV in 3C); minimaal 120 EC uit de 

bachelor behaald 
Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. kan een beperkt onderzoek opzetten en uitvoeren over een theologisch onderwerp (ET 5,6,7); 
2. kan wetenschappelijk rapporteren over de resultaten in een scriptie en een presentatie (ET 5); 
3. kan antwoord geven op vragen en kritiek naar aanleiding van zijn scriptie en presentatie (ET 5,8).  
 
Vakinhoud 
De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorproef. Studenten laten hiermee zien dat zij  
voldoende academische vaardigheden bezitten om een in de regel theologisch onderzoek uit te voeren 
en daarover wetenschappelijk te rapporteren. 
 
Werkvormen 
Het schrijven van de scriptie wordt begeleid en beoordeeld door twee vakdocenten: een begeleider 
(tevens eerste beoordelaar) en een tweede beoordelaar. De studenten haken in de regel aan bij een 
onderzoeksproject dat is aangereikt door een vakdocent. Eventueel kiezen de studenten een onderwerp 
en benaderen vakdocenten met de vraag of zij de bachelorproef willen begeleiden. De docenten geven 
aan of zij daarmee akkoord gaan of doen eventueel andere suggesties aan de student. In beide gevallen 
kunnen de docenten suggesties doen bijvoorbeeld voor literatuur. 
  
Studielast 
Contacturen: 4 begeleidingsmomenten 
Collegevoorbereiding: n.v.t. 
Zelfstudie: de bachelorproef is berekend op 10 EC (280 uur) 
 
Toetsing 
De toetsing van de bachelorproef bestaat uit twee onderdelen: bachelorscriptie en presentatie met 
publieke discussie. 
De omvang van de scriptie mag in de regel minimaal 24 en maximaal 36 pagina’s A4-formaat  bedragen 
(oftewel 12.000 tot 18.000 woorden), exclusief eventuele bijlages. De beoordeling van de scriptie wordt 
vastgesteld aan de hand van een beoordelingsformulier. 
De student krijgt ook een beoordeling voor de 20 minuten durende presentatie van de scriptie en de 
kritische discussie eveneens van 20 minuten, gebruikmakend van een beoordelingsformulier.  
De beoordeling van de scriptie weegt drie maal, de beoordeling van de presentatie één maal. Er wordt 
afgerond op één cijfer achter de komma. Beide onderdelen dienen voldoende te zijn. 
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TRACK Klassieke Theologie 3D- periode 3D 

 Module verhouding OT-NT: 5 ec, zie hieronder (voor bachelor 3 studenten 1e track) 

 

Module: Verhouding OT en NT Code: BT-KT-OTNT3D 

Docent: J. Dekker, M.G.P. Klinker-De Klerck Periode: 3D 
Toetsvorm: Tentamen en duo-presentatie EC: 5 
Ingangseis: talen 2C behaald Cursusjaar: 2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1 heeft kennis van verschillende visies op de relatie tussen het Oude en Nieuwe Testament, zoals die 

in de loop der eeuwen zijn ontstaan (ET1,3); 
2 is in staat om het Oude Testament christelijk te lezen, zonder de eigen historische en literaire 

context van oudtestamentische Schriftwoorden uit het oog te verliezen (ET3,4); 
3 heeft kennis van en inzicht in de aard en functie van het Schriftberoep in het Nieuwe Testament 

(ET4); 
4 beschikt over de basale vaardigheid om een zelfstandig exegetisch onderzoek te doen van een in 

het Nieuwe Testament aangehaald oudtestamentisch Schriftwoord en daar in samenwerking met 
een medestudent in collegesetting een presentatie van te geven met behulp van een beknopte 
hand-out (ET3,4,5,8). 

 
Vakinhoud 
Eén Bijbel – twee Testamenten; het gebruik van het OT in het NT; typologie en allegorese; momenten 
uit de geschiedenis van de christelijke omgang met het OT; het zandlopermodel; continuïteit en 
discontinuïteit tussen OT en NT. 
 
Werkvormen 
- Instructiecollege 
- Bespreking van het bij de literatuur genoemde artikel van Green/Hays. 
- Bespreking van enkele voorbeeldteksten van Origenes, Luther en Calvijn 
- Hoorcollege over de strijd om het Oude Testament in de 20e eeuw 
- Bespreking van het bij de literatuur genoemde artikel van De Jong (exclusief bijlage); college over het 
zandlopermodel 
- Duo-presentatie van een in tweetallen voorbereid exegetisch onderzoek van een in het Nieuwe 
Testament aangehaald oudtestamentisch Schriftwoord 
- Groepsbespreking van de gehouden presentaties en bijbehorende hand-outs 
 
Studielast: 5 ec (140 uren) 
Contacturen: 12u + 5u (duo-presentaties en bespreking) + 2u (tentamen) 
Voorbereiding duo-presentatie van 20 minuten: 25u 
Collegevoorbereiding: 12u (leesstof + forum) 
Zelfstudie tentamen: 76u (leerstof) 
 
Toetsing 
Tentamen over leerdoelen 1 en 2. De behandelde collegestof maakt deel uit van de tentamenstof. 
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TRACK Religie en Samenleving  - periode 3D 

 Module Organisatiekunde en leiderschap: 5 ec, zie hieronder (voor bachelor 2 en bachelor 3 

studenten 2e track) 

 

Module 4: ‘Bid en werk’ - Organisatiekunde en 
leiderschap in een theologische context  

Code: BT-RS-OL 

Docenten:  Dr. Mark van Vuuren (Twente), intern betrokken docent 
nader te bepalen 

Periode: 3D 

Toetsvorm:  Verslagen, voorbereidingsopdrachten, (groeps-) project 
met presentatie 

EC 5 

Ingangseis: geen Cursusjaar:  2021-2022 

 
Leerdoelen 
De student: 
1. heeft basale kennis opgedaan van de hoofdthema’s binnen de organisatiewetenschap; 
2. is in staat tot een theologische reflectie op enkele actuele trends en situaties uit de wereld van 

arbeid, organisatie en leiderschap; 
3. kan een exploratief kwalitatief onderzoek opzetten, uitvoeren en daarover rapporteren. 
 
Inhouden 
De wereld van werk is hoogst relevant bij de verkenning hoe het kennen van God meerwaarde biedt 
voor schepping, samenleving en kerk. De professionele omgeving is een dominante factor voor 
mensen in de moderne samenleving. De module geeft studenten meer voeling met de werkcontext, 
cultuur, en leiderschapsvragen. Daarnaast houdt het een spiegel voor om hun eigen professionaliteit 
en talent te verkennen en te exploreren welk soort werk zij buiten de kerk kunnen doen. Duidelijk 
wordt hoe theologische competenties betere organisaties opleveren, en hoe 
organisatiecompetenties betere theologen opleveren. Vertrekkend vanuit de brede gereformeerde 
traditie wordt bovendien gezocht naar een theologische en levensbeschouwelijke duiding van 
fenomenen en trends op het terrein van organisatiekunde en leiderschap, die dienstbaar kan worden 
aan een constructieve christelijke houding. 
 
De module is gestructureerd aan de hand van vakinhoudelijke colleges, methodologische colleges, 
een dialoogdag, en een afsluitende opdracht. Elk vakinhoudelijk college omvat drie delen: 

1. Perspectief: Een inhoudelijk verhaal over een aspect van organisatiewetenschap 
(bijvoorbeeld ‘hoe ontwikkel je een geestelijke organisatiecultuur?’, ‘Motivatie in soorten en 
maten/ werk als seculiere religie’, professioneel leidinggeven,  dynamiek in een ideële 
instelling, afhankelijk leven als zelfstandige, vind je vocatie). 

2. Reflectief: Een na consultatie van een theoloog tot stand komende theologische reflectie op 
het onderwerp van het college door een van de studenten.  

3. Actief: een activerende verwerking die activeert. 
Daarnaast omvat de module een crashcourse methodologie waarin de studenten kennis maken en 
oefenen met de kwalitatieve methoden die ze voor hun opdracht nodig hebben en met 
antropologische sensitiviteit als kernvaardigheid. 
 
De colleges monden uit in een dialoogdag waarin een theoloog van binnen de TUK reflecteert op de 
benaderingen van de organisatiewetenschap en een organisatiedeskundige op de theologie, in beide 
gevallen met actieve participatie door de studenten.  
De module wordt afgerond met een opdracht. Studenten kiezen elk een beroep waar ze een dag 
meelopen. Ze ervaren ze de werkcontext van een professional en maken gebruik van de aangereikte 
methodologische tools om betekenis te verlenen aan die ervaring. Zo oefenen zij zich in sensitiviteit.  
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Werkvormen 
Hoorcolleges, werkcolleges, presentaties, debat, praktijkparticipatie, zelfstudie.  
 
Toetsing 
Praktijkonderzoek en verslag, actieve participatie.  
 
Studielast 
Contacturen: 35u. Collegevoorbereiding/zelfstudie: 69u. Slotproject: 36 
 


