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DEEL 1: INSTELLINGSGIDS
2021-2022

Deel 1: Instellingsgids

A. Karakter van de TU Kampen
De Theologische Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven. Dat is ons uitgangspunt voor jouw
studietijd. Welke van de drie theologische opleidingen je ook volgt, het gaat om de combinatie van
Bijbel en leven, van theologie en christelijke praktijken, van geloven en persoonlijke vorming. Mede
daarom is de universiteit een zogeheten simplex-ordo instelling: de wetenschappelijke vorming en de
geestelijke en praktische (ambtsvoorbereidende) vorming zijn niet gescheiden, maar worden
geïntegreerd aangeboden.
De drie opleidingen van de TUK worden verzorgd op wetenschappelijk niveau; ze zijn geaccrediteerd
en door de overheid erkend als academische opleiding. Het betreft:
 de bachelor-opleiding Theologie (BT)
 de masteropleiding Theologie Algemeen (MTA)
 de masteropleiding Theologie Predikant (MTP).
Ook heeft de universiteit promotierecht en kan een promotietraject worden begeleid. De universiteit
ontvangt gedeeltelijke bekostiging van de overheid.
De TUK is een kerkelijke instelling, die uitgaat van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt in
Nederland. Het opleiden van predikanten voor deze kerken is daarom is één van de hoofdfuncties.
De predikantsopleiding (MTP) is gericht op het predikantschap binnen de Gereformeerde Kerken
vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (voormalige NGP) is vanaf 2018 geïntegreerd met de predikantsmaster van de TUK.

B. Beschrijving van de opleidingen

1. Bachelor Theologie met twee tracks
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.
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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
 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 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.
De bachelor-opleiding kan ook in deeltijd worden gevolgd.

2. 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. De afstudeervarianten zijn:
 Oude Testament
 Nieuwe Testament
 Identiteit, Ethiek en Samenleving (IES)
 Master Church and Mission in the West (MCMW)
 Kerkgeschiedenis
 Master of International Reformed Theology (MIRT)
 Systematische Theologie
 Master Christelijke Spiritualiteit (MASP), nieuw vanaf sept. 2020.
De opleiding MTA wordt in voltijds dagonderwijs aangeboden of deeltijd dagonderwijs, waarbij de
studie in twee jaar gevolgd kan worden (30 EC per jaar). In aansluiting bij de missie van de opleiding,
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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.

3. 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. Wat ons betreft een bijzonder
rijk en gevarieerd beroep! De algemene oriëntatie van deze opleiding is theologische expertise
opdoen. De studie is specifiek gericht op de wetenschappelijke, 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.

4. Overig
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
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mogelijk om een theologische minor te volgen. Kijk op https://www.tukampen.nl/portalinformatiepagina/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.

C. Eindtermen en uitstroom per opleiding
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.

1. Bachelor Theologie (BT)
Deze bachelor (vanaf 2019) 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 theologieopleidingen dat helaas geen doorgang kon vinden. Voor de TU Kampen was het doel van deze
opleiding om versnippering tegen te gaan (de ver doorgevoerde 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 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.
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 praktischconcretiserende;
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,
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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):
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
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 niettheologische 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.

2. Master Theologie Algemeen (MTA)
De Master Theologie Algemeen is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de
gereformeerde Theologie. De opleiding biedt verdieping en specialisatie binnen één van de
vakgebieden van de Theologie.
Eindtermen Master Theologie Algemeen
Theologische kennis:
1. bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines.
Wetenschappelijke vaardigheden:
2. kan zelfstandig kennis en inzicht integreren in de gereformeerde traditie en vanuit een eigen
positie bijdragen aan de evaluatie en voortgang van die traditie;
3. kan zelfstandig methodisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de gereformeerde
theologie;
4. kan het onderzoek in de gekozen deeldiscipline verbinden met het geheel van de theologische
wetenschap;

Studiegids Master Theologie Predikant

12

2021-2022

Deel 1: Instellingsgids

5.
6.

kan samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische
wetenschappen integreren en toepassen op het terrein van de theologie;
kan op grond van zijn of haar theologische kennis en inzichten bijdragen aan oordeelsvorming
en probleemoplossing bij complexe kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken.

Academische attitude, persoonlijke vorming:
7. kan onderzoek door middel van een goed gestructureerd rapport presenteren aan vakgenoten
en aan een breder publiek;
8. bezit een zelfkritische, transparante en dienende houding in het uitvoeren van onderzoek en in
het presenteren van de bevindingen aan een wetenschappelijk en aan een breder publiek.
Afstemming arbeidsmarkt, professionele vorming:
9. kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen
en taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Uitstroommogelijkheden
Met de Master Theologie Algemeen is uitstroom in verschillende richtingen mogelijk.
Studenten vinden op verschillende plaatsen een al dan niet-theologische werkkring, bijvoorbeeld als
beleidsmedewerker, journalist, kerkelijk werk, missionair werker, docent, enz.
Ook kun je in sommige gevallen met een Master Theologie Algemeen doorstromen naar een
promotiestudie.

3. Master Theologie Predikant (MTP)
In 2018 werd gestart met een vernieuwde Master Predikant. Deze master is in voltijd en deeltijd te
volgen. De master biedt een stevige lijn die de student vaardig maakt om de kerken te dienen. De
leerlijn Persoonlijke Professionele Vorming bevat Homiletiek, Vertolken vanuit de Bron en de
Praktijklijn (stage). Daarnaast worden er elke periode twee theologische vakken aangeboden in grote
eenheden van 7,5 of 3,5 EC. Het derde jaar staat in het teken van specialiseren, eindstage en
afstuderen. Ook de deeltijdvariant staat in navolgend schema.
Deze master MTP loopt nu voor het derde jaar. Meer over de inhoud van de Master Theologie
Predikant is te vinden in de studiegids van de Master Theologie Predikant.
Eindtermen Master Theologie Predikant (MTP)
De afgestudeerde student beschikt over de volgende eindkwalificaties, geordend in onderstaande
domeinen:
Theologische kennis:
1. heeft grondige kennis van en inzicht in de theologische disciplines.
2. heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in één van de theologische disciplines.
Wetenschappelijke vaardigheden:
3. heeft gevorderde beheersing van academische vaardigheden, en is competent om door middel van
zelfstandig methodisch onderzoek bij te dragen aan, en een oordeel te vormen over de ontwikkeling
van de theologie.
4. weet op verantwoorde wijze zijn theologische kennis en vaardigheden te vertalen naar een
mondelinge of schriftelijke presentatie voor een publiek van specialisten en/of niet-specialisten.
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5. is competent om het evangelie (voor christenen en niet-christenen) betrouwbaar en doeltreffend
te vertolken in de hedendaagse context, en om de hedendaagse context en het leven van mensen in
het licht van dit evangelie te duiden.
6. is competent om vanuit theologische expertise en op een wetenschappelijk verantwoord niveau in
te gaan op vragen die zich voordoen in de praktijk van kerk, cultuur en theologie.
Academische attitude, persoonlijke vorming:
7. is competent om op een in het licht van de gereformeerde traditie verantwoorde wijze om te gaan
met de hedendaagse religieuze, levensbeschouwelijke, interkerkelijke en binnenkerkelijke pluraliteit.
8. is competent om te reflecteren op de omgang met zichzelf, met medemensen en met God en is
competent om ambt, beroep en persoon te integreren.
Afstemming arbeidsmarkt, professionele vorming:
De afgestudeerde is startbekwaam voor het ambt van predikant en
A. is competent om (voor christenen en niet-christenen) de verschillende taken van een predikant
uit te oefenen, namelijk: verkondiging; vormgeven en leiden van samenkomsten; geestelijk
voorgaan, leren en begeleiden; pastoraat; communiceren over en verdedigen van de christelijke
waarheid in het publieke domein; een leidende rol spelen bij de
organisatie en de opbouw van de gemeente.
B. heeft een gezonde spirituele attitude en praktijk, in lijn met de gereformeerde traditie, waaruit
liefde en toewijding spreken voor God en zijn woord, zijn gemeente en de wereld.
C. heeft met goed gevolg een (gedeeltelijk extern) assessment doorstaan, waarin met name
persoonskenmerken aan de orde zijn die voor het functioneren als predikant noodzakelijk geacht
worden.
Uitstroommogelijkheden
Met de master Predikant kun je predikant worden in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de
Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook biedt de master een goede ondergrond voor een promotieonderzoek. Voor studenten die geestelijk verzorger willen worden, biedt de TUK een route aan in
samenwerking met de PThU in Groningen.
Naast het predikantschap en geestelijk verzorger vinden studenten op verschillende plaatsen een al
dan niet-theologische werkkring, bijvoorbeeld als beleidsmedewerker, journalist, kerkelijk werk,
missionair werker, docent, enz.

D. Geledingen en organisatie
Om onze doelstellingen van academisch onderwijs en vorming waar te maken, is de TUK op een
bepaalde manier georganiseerd met diverse commissies, raden en loketten.

Examencommissie
De examencommissie is belast met onder andere het verlenen van vrijstellingen, het verstrekken van
studieadviezen, de toelating tot de bachelor en de master, het vaststellen van fraude en het bepalen
van sancties in het geval van fraude. Verzoeken aan de examencommissie kunnen tot uiterlijk 10
werkdagen voor aanvang van de vergadering ingediend worden: examencommissie@tukampen.nl
De examencommissie bestaat uit:
 J.H.F. Schaeffer(voorzitter)
 vacant (ambtelijk secretaris)
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dr. C. van den Broeke
E.M. Zijlstra-de Vries LLM (extern lid)
J.A.G. Bosman MA (alumnus, extern lid)
E. Blokland MSc (adviseur)
L.J. Oosterhof MA (assistent-secretaris).
Voor de actuele samenstelling zie de website van de TU Kampen.

Universiteitsraad
De universiteitsraad (UR) is de medezeggenschapsraad van de TUK. De UR komt op voor de belangen
van studenten en medewerkers. Op verschillende onderwerpen betreffende beleid, onderwijs,
personeel & organisatie heeft de UR advies- of instemmingsrecht. Het reglement van de UR is de
vinden op de website van de TUK. De universiteitsraad bestaat uit de volgende personen (situatie
juni 2020, wegens de coronamaatregelen zijn verkiezingen uitgesteld):
Personeelsgeleding
 Dr. J.M. (Hans) Burger, voorzitter
 Drs. G.D. (Geert) Harmanny, lid
 Drs. J.J.A. (Jos) Colijn, lid
Studentengeleding
 M. (Marije) Biesma, lid
 O.I. (Olaf) Smidt, lid
 N. (Nico) Snijder, secretaris
Notulist
F.B. (Bas) Folmer

Opleidingscommissie
De opleidingscommissies adviseert het CvB over de opleidingen en het onderwijs. Ook heeft de
opleidingscommissie op sommige punten instemmingrecht. De vergaderingen van de opleidingscommissie worden bijgewoond door de opleidingsdirecteur. De taken en bevoegdheden van de
opleidingscommissie zijn op hoofdlijnen:
- instemmingsrecht over de (wijziging van de) Onderwijs- en Examenregeling van de desbetreffende
opleiding;
- periodieke bespreking van de resultaten van de onderwijsevaluaties van vakken;
- adviseren over kwaliteitscriteria waaraan de opleiding moet voldoen;
- adviseren over eventuele herijking van het curriculum.
De opleidingscommissie bestaat uit:
Personeelsgeleding
 Mw. E. (Elizabeth) Blokland – de Groot MA (onderwijscoördinator)
 Dr. J.M. (Hans) Burger
 Drs. I.D. (Ieke) Haarsma
 Drs. H. (Hayo) Wijma
Studentgeleding
 vacant (student Master predikant)
 N. (Naomi) van Lobenstein (student Master Predikant)
 M. (Marianne) Goudzwaard (student Master Algemeen)
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S. (Sarah) Jonker (voorzitter en student Bachelor)
vacant (student Bachelor)

Klachtenloket
De TUK heeft een faciliteit ingericht waaraan studenten een kwestie schriftelijk kunnen voorleggen.
Deze faciliteit is het e-mailadres: klachtenloket@tukampen.nl. Het secretariaat beheert dit emailadres en is er voor verantwoordelijk dat een kwestie bij de bevoegde commissie terecht komt.
Een kwestie kan bestaan uit een klacht of een geschil. Het ligt voor de hand dat een student zich
eerst wendt tot de persoon op wie de kwestie betrekking heeft of zich wendt tot de persoon die daar
gezien zijn positie het meest voor in aanmerking komt. Als een klacht erg gevoelig ligt of een gesprek
met de betrokkene niets oplevert, dan ligt het echter voor de hand dat de student direct naar de
faciliteit gaat.
Klacht
Een door een student of medewerker geuit zwaarwegend ongenoegen over een geleverde dienst,
gedraging, handeling of situatie die een klager in het contact met de instelling heeft ervaren en
waarover hij geen oplossing binnen de instellingsorganisatie kan bereiken. Onder een gedraging
wordt ook een 'nalaten' verstaan.
Geschil
Een verschil van mening tussen een persoon en een bevoegde instantie binnen de
universiteitsorganisatie. Aan een geschil gaat in de regel een beslissing vooraf. Een geschil kan
bijvoorbeeld zijn een verschil van mening over de hoogte van het instellingscollegegeld, vergoeding
van onkosten etc. In dat geval wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie.
Een geschil kan ook betrekking hebben op de beoordeling van een tentamen. In dat geval vindt de
behandeling plaats door het college van beroep voor de examens.

Geschillencommissie
De behandeling van een geschil door de geschillencommissie leidt tot een advies aan het college van
bestuur dat een finale beslissing neemt over de kwestie. De commissie gaat na of een minnelijke
schikking tussen partijen mogelijk is. De student kan waar het een uitspraak op een geschil betreft,
tegen deze uitspraak in beroep gaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs. Het
reglement Geschillencommissie TUK is te vinden op de website.

College van beroep voor de examens
De raad van Toezicht heeft een College van beroep voor de examens ingesteld. Dit college bestaat uit
een onafhankelijke voorzitter, een lid voorgedragen door de docenten en een lid voorgedragen door
de universiteitsraad; voor ieder lid is er ook een plaatsvervanger. Het College oordeelt over het
beroep ingesteld tegen beslissingen tot afwijzing, beslissingen inzake het vaststellen van het aantal
behaalde studiepunten, beslissingen met het oog op de toelating tot examens en beslissingen van de
examen- commissie en examinatoren. Het reglement van het College staat op de website. Het
beroepschrift kan ingediend worden via klachtenloket@tukampen.nl. Voor het indienen van het
beroepschrift geldt een termijn van zes weken vanaf het bekend maken van de beslissing.

Vertrouwenspersoon
In een goed en stimulerend werk- en onderwijsklimaat behoren collegialiteit, respect en aandacht
voor de ander tot de normale omgangsvormen. Ongewenst gedrag kan er toe leiden dat de
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verhoudingen ernstig verstoord worden, waardoor medewerkers en studenten niet meer plezierig,
veilig en goed kunnen functioneren. Een ieder die in de werk- of onderwijssituatie een vorm van
ongewenst gedrag signaleert en dit liever (nog) niet rechtstreeks aan de orde stelt bij de
betrokkene(n), kan zich tot een van de vertrouwenspersonen ongewenst gedrag wenden.
Bij ongewenst gedrag gaat het om:
Seksuele intimidatie: ongewenste seksuele toenadering in de vorm van verzoeken om seksuele
gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of
bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, o.m. via
internet).
Agressie en geweld: het pesten, psychisch of fysiek lastig vallen, bedreigen of aanvallen van anderen.
Discriminatie: het in enigerlei vorm aandoen van uitspraken over, het verrichten van handelingen
jegens, of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege
hun ras, godsdienst, geslacht, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid, dan wel het maken van
onderscheid op basis van deze factoren.
De Theologische Universiteit kent twee vertrouwenspersonen: een interne en een externe
vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en geniet daarin bescherming van de
zijde van de werkgever. Hij/zij fungeert als klankbord en tussenpersoon. De vertrouwenspersoon
treedt nadrukkelijk niet op als scheidsrechter en neemt zelf geen beslissingen. Wel kan hij/zij, al dan
niet met behulp van derden, adviezen uitbrengen of bemiddelen tussen partijen. De anonimiteit
wordt daarbij absoluut gewaarborgd.
Interne vertrouwenspersoon
Als interne vertrouwenspersoon is aangewezen: Myriam Klinker-De Klerck
038-447 17 34 (werk)
06-18040608 (privé)
mgpklinker@tukampen.nl
Taken/bevoegdheden van de interne vertrouwenspersoon zijn met name:
- vervullen van een klankbordfunctie;
- zich indien nodig inzicht verschaffen in de ruimere context van de probleemsituatie door
kennisname en analyse van bescheiden en van de mening van andere betrokkenen;
- de medewerker in voorkomende gevallen doorverwijzen naar andere instanties;
- zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van gegevens;
- na verkregen toestemming van de medewerker zoeken naar en bemiddelen bij een (informele)
oplossing;
- de medewerker op diens verzoek terzijde staan bij het indienen van een schriftelijke klacht en
eventueel bij de formele afhandeling daarvan;
- indien gewenst of noodzakelijk tijdelijke maatregelen met betrekking tot de klager en/of
aangeklaagde voorstellen aan het College van Bestuur;
- adviseren van het College van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, omtrent de inhoud en de werking
van algemeen geldende voorschriften met betrekking tot het universitaire personeelsbeleid.
Externe vertrouwenspersoon
Als externe vertrouwenspersoon is aangesteld:
De heer W.C. de Vries
06-205 949 89
wcdevries@outlook.com
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Taken/bevoegdheden van de externe vertrouwenspersoon ongewenst gedrag zijn met name:
- verstrekken van voorlichting over ongewenst gedrag;
- advies geven aan personeelsleden en studenten die ongewenst gedrag hebben gesignaleerd;
- zorgen voor een adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag;
- in voorkomende gevallen klager doorverwijzen naar andere hulpverleningsinstanties;
- zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van gegevens;
- na verkregen toestemming van de klager zoeken naar en bemiddelen bij een informele oplossing;
- klager op diens verzoek terzijde staan bij het indienen van een schriftelijke klacht en eventueel bij
de formele afhandeling daarvan;
- indien gewenst of noodzakelijk, tijdelijke maatregelen met betrekking tot de klager en/of
aangeklaagde voorstellen aan het College van Bestuur;
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E. Studeren en begeleiding
Data uit de jaarkalender 2021-22
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Do/vrijdag

30 augustus 2021
6 oktober 2021
5 december 2021
2 maart 2022
7 juli 2022
8 juli 2022
25/26 augustus 2022

Opening
Buluitreiking
Dies
Buluitreiking
Jaarsluiting
Teamuitje
Teamdagen personeel

Lunchvieringen:
Donderdag 23 december 2021
Donderdag 9 juni 2022
Open dagen:
Donderdag 7 oktober 2021
Donderdag 17 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022 (open master avond)
Donderdag 12 mei 2022 (late kiezers)
Vakanties/vrije dagen (collegevrij):
Kerstvakantie:
25 december 2021 t/m 7 januari 2022
Goede Vrijdag:
15 april 2022
2e Paasdag:
18 april 2022
Meivakantie:
2-6 mei 2022
Bevrijdingsdag:
5 mei 2022
Hemelvaartsdag:
26 mei 2022
TU dicht:
27 mei 2022
2e Pinksterdag:
6 juni 2022
Bijzondere weken
Diaconale stage MA2:
SG-week BA1&2:
Blokweek OT MA2:
Themaweek BA3
Retraiteweek MA3:

8-12 november 2021
8-12 november 2021 (2 dagen in deze week)
20-24 december 2021
7-11 februari 2022 (2 dagen in deze week)
19-22 april 2022

College- en tentamenperiodes: zie navolgend overzicht:
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31

vr

26

di

vr

do

29

(meivakantie)

Legenda:

A6

22
D5
30

4

3

DOC

2

1

31

5

8

7

DOC
SEN
EXC
OPL
TOE
UR
STU

Open dag

6
buluitreiking

5

4

40

31
UR
25
1
TOE
EXC
26
2
Hemelvaartsdag
27
3
TU dicht

24

21
D4
23

28

27

EXC

25
UR
26

4
TENTAMENPERIODE
24

30
OPL
1

28
UR
29
EXC

A5

Vakantie/ Feestdag/ Collegevrij/TUK dicht
Blokweek OT MA2
Studieweken - in deze weken worden de (her)tentamens gepland
retraiteweek MA3
Open dagen
Diaconale stage MA2
SG week BA123
themaweek in kloostercontext BA3

18
SEN
19
OPL
20

17

10

11

20
D3
16

Mei

19
D2
9

14

20
OPL
21

19

12

TOE

18

11

13

17

10

5
12
Bevrijdingsdag Open Dag
6
13

4

3

2

(Kerstvakantie)

27
Koningsdag
28

25

18

STU

SEN

Januari 2022
3

24

17

2

23

16

22

15

27

39

11

10

9

8

6
C1
7

15

14
STU

STU
17

16

15

14

13

Juni
24

17
Open Dag
18

SEN

UR

21

15.30
15.30
9.15
9.00
9.00
9.30
9.30

24

SEN

10
C5
7

9
C4
28

2
Buluitreiking
3
OPL
4

1

OPL

29
EXC
30

28

7
Jaarsluiting
8
Teamuitje

6

UR

5

4

27

11

10

9

8

12

5

1

11

4

9

2
10

8

3
EXC

UR

45

15

14

13

12

11

28

18

17

16

15

Maart
11
C6
14

19

18

17

16

46
B1
15

TOE

SEN

November
SG-week BA123

1

44

25
26
TENTAMENPERIODE
20
27

25

24

22
TOE
23

EXC

23

22

16

15

29

28

27

26

8
C3
21

(herfstvakantie noord)

7
C2
14

22

21

Docentenvergadering
Senaatsvergadering
Examencommisise
Opleidingscommissie
Toelatingscommissie
Universiteitsraad
Studiedag docenten

9
Lunchviering
10

8

19

42
43
TENTAMENPERIODE
18
25

20
TOE

Februari

23
D6
6
2e Pinksterdag
7

SEN

SEN

13

12

11

Oktober
41

Themaweek BA3

ma

7

6

5

4

3

1

SEN

21

14

A4

(voorjaarsvakantie noord)

17
D1

10

9

8

7

38
20

A3

13

37

24

23

22

21

12

26

UR

6

30

Juli

22

21

20

19

18

29

29

28

27

5

4

3

2

1

25
26

Augustus
31
30

7
STU
8

SEN

5

29

28

10

3

17

16

15
SEN

14

December
50
B5
13

April

32

12

11

10

9

8

15
Goede Vrijdag

14

TOE

13

12

14
15
TENTAMENPERIODE
4
11

9

2

13

8

49
B4
6
Dies
7

1

30

48
B3
29

31
Open Masteravond OPL/UR
25
1

EXC

OPL

25

24

23

47
B2
22

22

19

18

17

16

33
TENTAMENS
15

22

18
2e Paasdag
19
UR
20
EXC
21

16

23
Lunchviering
24

EXC

21

51
B6
20

Retraiteweek MA3

wo

52

Oudjaarsdag

30

29

wo

do

28

di

3

vr

27

2

do

ma

1

wo

September 2021
36
A2
6

Blokweek OT master 2

wknr
college wknr

wknr
college wknr

31

di

Opening

wknr
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A1
ma
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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.

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.;
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.
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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
Mentoraat voor Bachelor
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
PPV1. Met ingang van studiejaar 2020-2021 (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 onder neemt minimaal één keer per jaar een groepsactiviteit.
Bachelor cohort 2021:
A. den Heijer
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Bachelor cohort 2020:
K. van Bekkum
Bachelor cohort 2019:
J.H.F. Schaeffer
Bachelor cohort 2018:
E.A. de Boer
Bachelor cohort 2017:
J.M. Burger
Bachelor cohort 2016:
R.T. te Velde
Bachelor cohort 2015 en eerder: W.H. Rose, A.L.Th de Bruijne
Premaster:
afhankelijk van afstudeerrichting
Mentoraat voor Master Algemeen
De studieleider is gedurende de gehele tijd van inschrijving mentor van de studenten. Zijn taak is
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.
Mentoraat voor Master Predikant
Het mentoraat tijdens de Master Predikant heeft een eigen profiel dat in samenhang staat met de
leerlijnen die op praktijk en vorming gericht zijn. Daarnaast is de taak van de mentor 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.
Een student behoudt zijn/haar mentor tijdens de gehele master. De verdeling van de eerstejaars
masterstudenten onder de docenten wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt.
Contactpersoon: C. van Dusseldorp.

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. Tijdens het tentamen dient de student zich te
legitimeren met zijn collegekaart.
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.
Inschrijven voor schriftelijke (her)tentamens
1. Voor (her)tentamens dienen studenten zich uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang de
tentamenperiode in te schrijven via Progress.
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2. Mocht de student na sluiting van de inschrijvingstermijn besluiten het onderwijs, het
tentamen of het hertentamen waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven niet te volgen, dan
dient de student de inschrijving te annuleren via Progress. Het niet op komen dagen tijdens
een tentamen resulteert in een verspeelde kans en een ND (niet deelgenomen).
Regels tijdens tentamens
- Surveillant dient 20 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig te zijn.
- Studenten mogen 15 minuten voor aanvang van het tentamen naar binnen.
- Het tentamen begint stipt om 12.00.
- Studenten mogen pas 30 minuten na aanvang van het tentamen het lokaal verlaten.
- Laatkomers krijgen tot 30 minuten na aanvang de gelegenheid om aan te sluiten. Zij krijgen géén
extra tijd om het tentamen te maken.
- Indien een student 2 tentamens op één dag moet maken, start hij om 11.00 en gaat hij zonder
pauze door tot maximaal 15.00.
- Toiletbezoek is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan waarbij het tentamen gedurende die
tijd ingeleverd wordt bij de surveillant.
- De surveillant heeft tot taak ervoor te zorgen dat het tentamen ordelijk verloopt, op een
verantwoorde wijze plaatsvindt en dat er rust en stilte heerst in de zaal.
- Tassen, jassen en telefoons (uit laten doen) buiten het lokaal achter laten.
- Studenten zitten verspreid over de zaal.
- Studenten legitimeren zich met een collegekaart (of bij uitzondering) een geldig legitimatiebewijs.
- Studenten krijgen een opgavenblad, uitwerkpapier en een evaluatieformulier.
- Na afloop dient alles ingeleverd te worden (uitwerking èn opgaven èn evaluatieformulier).
- De surveillant laat de student zijn paraaf op het proces-verbaal zetten.
- Studenten hebben maximaal 2 uur voor een tentamen, tenzij anders aangegeven.
- Een kwartier voor het einde melden dat men nog 15 minuten krijgt voor beantwoording vragen.
- Na afloop tekent de surveillant dit papier en levert alle stukken (uitwerking èn opgaven) in een
gesloten envelop in. Daarnaast levert hij apart alle proces-verbalen en evaluatieformulieren in.

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.

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
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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 onderwijsprogramma'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.

Bijbelsoftware
In de bijbelvakken wordt het gebruik van bijbelsoftware voor het bestuderen van de bijbeltekst in de
brontalen van harte aanbevolen. Bijbelsoftware maakt het opzoeken van specifieke woorden en
zinsconstructies een stuk eenvoudiger. Het vergemakkelijkt ook het doen van allerlei vergelijkend
onderzoek. Logos 9 Academic Essentials ($ 500) biedt een bruikbaar basispakket dat naar believen
kan worden uitgebreid. Dit basispakket bevat de Hebreeuwse en Griekse grondtekst (met kritisch
apparaat), de tekst van de Septuaginta, enkele basisgrammatica’s en basiswoordenboeken, Engelse
bijbelvertalingen en een enkel handboek en commentaar. Je kunt ook kiezen voor het iets duurdere
Logos 9 Academic Standard ($ 750), dan krijg je er Latijnse en Syrische bijbelvertalingen, belangrijke
woordenboeken als Dictionary of Classical Hebrew en een veelheid aan andere standaardwerken bij.
Op de site https://www.logos.com/academic#scholars-and-students kun je de verschillende
pakketten (er zijn ook nog grotere dan de beide hier genoemde) met elkaar vergelijken. Aanschaf van
een bijbelsoftwarepakket is een forse investering. Aan de andere kant spaart het de aanschaf van
allerlei standaardwerken uit en is je Logosbibliotheek uit te breiden met een grote keuze aan online
commentaren (regelmatig aanbiedingen met korting).
Belangrijk: studenten kunnen op de genoemde prijzen standaard 30% korting krijgen (zie
https://www.logos.com/academic-discount). De TU Kampen biedt studenten ook de mogelijkheid
om aan het begin van het studiejaar in te tekenen op een Logospakket. Dan worden deze pakketten
centraal ingekocht en kan (onder voorbehoud) een korting van 35% worden verkregen.
In plaats van Logos kan ook gekozen worden voor het programma Accordance
(https://www.accordancebible.com/). Dit programma richt zich volledig op de taal en tekst van de
Bijbel (vergelijkbaar met het vroegere Bibleworks) en is in eerste aanschaf goedkoper. Dit
programma kan alleen niet met een volledige theologische bibliotheek worden uitgebouwd en wordt
niet door TU Kampen centraal ingekocht.

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.
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Collegegeld
Het wettelijk vastgestelde collegegeld over het collegejaar 2021-2022 bedraagt € 2168,-. Studenten
die zich voor het eerst inschrijven in het eerste jaar van een bachelorpleiding bij een bekostigde WOinstelling, betalen de helft van het collegegeld: € 1084.
Het deeltijdtarief is € 1900-. Dit tarief geldt alleen voor studenten die de master volgen en
ingeschreven staan als deeltijdstudent (de student mag dan maximaal 30 EC per jaar volgen).
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 is vastgesteld op € 6100-. Deeltijdstudenten betalen voor de nominale
studieduur het instellingscollegegeld van € 3050, na afloop van de nominale studieduur betaald 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.
Alle studenten ontvangen in het collegejaar 2021/2022 een korting van 50% op het collegeld in
verband met de impact van Corona.
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 Trajectplanner 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 bul Bachelor Theologie
Zodra alle studieonderdelen zijn afgerond, wordt bij de eerstvolgende gelegenheid de bachelorbul
uitgereikt:
- de student dient de buluitreiking aan te vragen bij de medewerker studentzaken;
- de buluitreiking wordt op het mededelingenbord bekend gemaakt;
De buluitreikingen vinden, voor zowel de Bachelor als de Master, plaats in oktober en maart.
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Studenten die niet in de gelegenheid zijn om de buluitreiking bij te wonen, kunnen na de
buluitreiking de bul ophalen bij het bureau studentzaken.
Uitreiking bul Master Theologie Predikant
De examencommissie beoordeelt of een student de studie met goed resultaat heeft afgerond.
Daarbij wordt gelet op de volgende drie punten:
1. De studie in de algemene fase
De studie in de algemene fase van de masteropleiding wordt beoordeeld op grond van de behaalde
resultaten.
2. De studie in de specialisatiefase
Gelet wordt op:
a. het eindcijfer voor het afstudeerproject dat de beoordelingscommissie heeft toegekend op basis
van het cijfer voor de afstudeerscriptie en het cijfer voor de afstudeervoordracht;
b. het eindcijfer voor de literatuurstudie en de andere activiteiten tijdens de specialisatiefase. Beide
eindcijfers worden vermeld op de bijlage bij de bul.
3. De praktische vorming
De praktische vorming wordt beoordeeld aan de hand van het eindgesprek, de afsluiting van de
gemeentestage van tien weken. De beoordeling zal in de kwalificaties onvoldoende, voldoende of
goed gebeuren. De student die voor dit onderdeel wordt beoordeeld met tenminste 'voldoende',
ontvangt als bijlage bij de bul de 'Aantekening praktische vorming' waarmee hij zich kan melden voor
het kerkelijk examen.
Examen zonder aantekening praktische vorming
Voor hen die geen aantekening praktische vorming mogen of kunnen behalen, vervalt het
eindgesprek.
Voor hen geldt alleen de beoordeling van de studie in de algemene fase en in de specialisatiefase.
Daarnaast moet er een stage of studietraject zijn afgelegd ter vervanging van de gemeentestage van
tien weken. Als studenten deze onderdelen hebben afgesloten, dan kunnen zij een verklaring krijgen
van afgestudeerd-zijn en ontvangen ze, op aanvraag, bij de eerstvolgende uitreiking de masterbul.
Uitreiking masterbul
Zodra alle studieonderdelen zijn afgerond, wordt bij de eerstvolgende gelegenheid de masterbul –
met of zonder praktijkaantekening- 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.
De rector vermeldt ook welke studenten de aantekening praktische vorming hebben ontvangen.
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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
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,–.
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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
(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.

F. Voorzieningen aan de TUK
De universiteit beschikt over meerdere voorzieningen, zoals ICT, Bibliotheek en studiezalen. Er is ook
een overblijfruimte voor koffie en thee, maar er worden geen maaltijden verzorgd. Evenmin is er een
campus of voorziet de TU in woonruimte voor studenten.

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 bibliotheek, 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
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 https://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.
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Uitleen
De uitleen van boeken uit eigen bezit is gratis. Ook aan het lenen van boeken uit de collecties van de
Theologische Universiteit Apeldoorn en John Smyth Library (IBTS Centre) zijn voor studenten en
medewerkers geen kosten verbonden. Bij het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken
verleent de bibliotheek bemiddeling. De kosten daarvan zijn voor de rekening van de aanvrager.
Bij overschrijding van de uitleentermijn worden rappelkosten in rekening gebracht. Raadpleeg de
website van de bibliotheek voor de tarieven.
Studiezaal, tijdschriftenhal en bibliografische afdeling
De algemene studiezaal, de tijdschriftenhal en de bibliografische afdeling zijn toegankelijk op
maandag, dinsdag en vrijdag van 09.00-17.00 uur, woensdag en donderdag van 09.00-21.00 uur.
De in deze afdelingen geplaatste boeken en tijdschriften worden niet uitgeleend.
S. Greijdanus-kamer
In deze werkkamer is de voornaamste literatuur (handboeken, tekstuitgaven, grammatica's,
woordenboeken enz.) op het gebied van semitica en judaïca bijeengebracht. De kamer is genoemd
naar prof. dr. S. Greijdanus (1871-1948), die bij herhaling heeft gewezen op het belang van deze
studies voor de theologie.
Deze kamer is op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.45 uur toegankelijk (op verzoek). De in deze
kamer geplaatste boeken en tijdschriften worden niet uitgeleend.
R.J. Dam-kamer
Deze werkkamer bevat de voornaamste literatuur (handboeken, tekstuitgaven, grammatica's,
woordenboeken enz.) 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 kamer draagt de naam van dr. R.J. Dam (1896-1945), die sinds 1937 de universiteit diende als
lector in de klassieke talen, totdat de Duitse bezetter een einde maakte aan zijn leven.
Deze kamer is op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.45 uur toegankelijk (op verzoek). De in deze
kamer geplaatste boeken en tijdschriften worden niet uitgeleend.
Prof. D. Deddens Kerkrecht Centrum
Deze werkkamer bevat de voornaamste literatuur (handboeken, kerkordes, acta, commentaren enz.)
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. Het overgrote deel van
de boeken in deze werkkamer is afkomstig uit de bibliotheek van prof. Deddens zelf. Prof. Deddens
was van 1979 tot 1988 werkzaam aan de Theologische Universiteit als hoogleraar kerkgeschiedenis
en kerkrecht.
Deze kamer is op maandag t/m vrijdag van 09.00-16.45 uur toegankelijk (op verzoek). De in deze
kamer geplaatste boeken en tijdschriften worden niet uitgeleend.
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G. Kwaliteitszorg
Evaluatie onderwijsprogramma
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 (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
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.
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Deel 2: Studentenstatuut

Inleiding
Dit is het studentenstatuut zoals bedoeld in artikel 7.59 van de Wet op Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Het studentenstatuut stelt studenten aan de Theologische Universiteit Kampen op de hoogte van
hetgeen zij mogen verwachten van de universiteit en wat de universiteit van hen verwacht. Het
statuut geeft een overzicht van de rechten en plichten van studenten en van de universitaire
voorzieningen.
De OER-en (Onderwijs en Examenregeling) van elk van de opleidingen geven aanvullende informatie
en gelden volgens genoemd artikel 7.59 als (onderdeel van) het opleidingsspecifiek deel van het
studentenstatuut.
Vaststelling en beschikbaarheid
Het College van Bestuur (CvB) ziet erop toe dat ieder jaar wordt nagegaan of en in hoeverre het
statuut nog aanpassing behoeft aan gewijzigde wet- en regelgeving. Het (eventueel aangepaste)
studentenstatuut wordt aan het begin van elk studiejaar op de website gepubliceerd. Eventuele
tussentijdse wijzigingen van betekenis maakt het CvB in het de nieuwsbrief van de TU Kampen
bekend. Het CvB stelt het studentenstatuut vast na instemming van de universiteitsraad en de
opleidingscommissie. De genoemde reglementen in het studentenstatuut worden gepubliceerd op
de website van de TU Kampen of op Sakai, de elektronische leeromgeving.
De Onderwijs en Examenregeling zoals bedoeld in artikel 7.13, eerste lid (WHW) staat eveneens op
de website.
Dit statuut treedt in werking op 1 september 2021.
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1. Algemene informatie TU Kampen
1.1 Visie en missie
Onze identiteit
Aan de Theologische Universiteit Kampen laten we ons onder de indruk brengen van God en hoe we
hem leren kennen in Jezus Christus. We leven en werken in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Bij
het licht van de Bijbel onderzoeken we de werkelijkheid van kerk en wereld. De Theologische
Universiteit Kampen verbindt Bijbel en leven.
Ons werken en studeren is dienstbaar aan de verkondiging en doorwerking van het evangelie van
Jezus Christus en aan de opbouw van de kerk. We dragen bij aan de ontwikkeling van de theologische
wetenschap. We dragen ook bij aan de bezinning op christen-zijn in allerlei verbanden van de
maatschappij.
De universiteit staat onbekommerd in de gereformeerde traditie. We vinden het belangrijk ons
steeds op die traditie te herbronnen, in het besef dat die ligt ingebed in de breedte van de katholieke
kerk van alle eeuwen. We zien onze gereformeerde traditie als een plaats van waaruit we ons willen
verbinden met kerken en gelovigen wereldwijd.
Ons hart en onze blik zijn gericht op het komen van Gods koninkrijk. We voelen ons verbonden met
de cultuur en weten ons geroepen in de samenleving. We willen de werkelijkheid van God in Christus
leren zien, begrijpen en recht doen, overal waar die zich aandient.
Missie
Het bestuderen van de Bijbel en de werkelijkheid van God om nieuwe generaties te vormen voor hun
dienst in kerk en samenleving. Wij doen dat in de lijn van de gereformeerde traditie om deze steeds
opnieuw te onderzoeken, te actualiseren en te verbinden met de wereld van vandaag en morgen
waarin Christus bezig is te komen.
Visie
Wij werken aan onze missie vanuit een diep besef van afhankelijkheid van God. Daarom doen we dit
spiritueel, betrokken en met diepgang. In deze drie woorden leggen we onze visie op ons gelovig
bezig-zijn, op onze relatie tot God, Zijn wereld en tot elkaar, en op de kwaliteit van ons werk.
Spiritueel:
We zijn gelovige wetenschappers, levend uit Jezus Christus en met liefde voor God.
Onze gerichtheid op God betekent dat we bescheiden, zoekend en biddend, maar ook
onbekommerd, vrijmoedig en verwachtend onderweg zijn. Wij willen elkaar en anderen inspireren
en voorgaan in een gelovig bestaan.
Betrokken:
We zijn bij alles wat we doen betrokken op God, zijn openbaring, zijn kerk en zijn
wereld. We hebben in ons werk oog voor onze medemens, voor Gods schepping en zijn als
universiteitsgemeenschap sterk betrokken op elkaar. Ons werk heeft zeggingskracht voor de wereld
van vandaag.
Diepgang:
We doen academisch werk. Dat betekent voor ons dat we eerlijk en grondig
nadenken en niet tevreden zijn met makkelijke antwoorden. We verhouden ons tot de actuele stand
van zaken van ons vakgebied. We verrichten kwalitatief hoogwaardig, vernieuwend en relevant
onderzoek.
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1.2 Opleidingen aan de TU Kampen
De TU Kampen verzorgt drie opleidingen op wetenschappelijk niveau, die zijn geaccrediteerd en door
de overheid erkend als academische opleiding. Het gaat om de bachelor-opleiding Theologie, de
masteropleiding Theologie Algemeen, en de masteropleiding Theologie Predikant? die met name
maar niet uitsluitend gericht is op het predikantschap binnen de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Ook heeft de universiteit promotierecht en kan
een promotietraject worden begeleid. De universiteit ontvangt bekostiging van de overheid.
De TU Kampen 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. Vanaf 2018 is de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding geïntegreerd
met de predikantsmaster van de TU Kampen, waardoor ook de Nederlands Gereformeerde kerken
bediend worden. 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.

1.3 Identiteit van de TU Kampen en toelating
De TU Kampen werkt vanuit een gereformeerde levensovertuiging, zoals is geformuleerd in
hoofdstuk 1.1 van dit statuut.
Van studenten wordt een respectvolle houding ten opzichte van het gereformeerde karakter van de
universiteit verwacht.

1.4 Organisatiestructuur
De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) stuurt, binnen de kwalitatieve grenzen van
de overheidsregelgeving, in belangrijke mate de identiteit en de koers van de universiteit. De Raad
van Toezicht (en de Raad van Advies, die het CvB adviseert ten aanzien van de gereformeerde
identiteit) worden door of namens de synode (bestaande uit de gekozen vertegenwoordigers uit de
kerken) benoemd. De organisatiestructuur van de universiteit ziet er als volgt uit:
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Synode

Raad van Toezicht
Raad van Advies
Medezeggenschap
Universiteitsraad;
Opleidingscommissie
)

College van Bestuur

Bestuurssecretariaat

`

Commissies

Primaire
processen
`

Facilitaire diensten

- Examencommissie
- Toelatingscommissie

Onderwijs
- Opleidingsdirecteur
- Docentenvergadering
- Onderwijscoördinator
Onderzoek
- Senaat (College voor Promoties)
- Programmaleidersoverleg
- Onderzoeksgroepen
Kennisvalorisatie
- Weetwatjegelooft.nl/PEP/PIO

- Bibliotheek
- International office
- Studentenzaken
- Financiële
Administratie
- Communicatie en PR

Zowel de RvT als de Raad van Advies zijn nauw bij het reilen en zeilen van de universiteit betrokken.
De RvT vergadert doorgaans zes keer per jaar (in een synodejaar vaker) en de Raad van Advies vier
keer per jaar. De RvT monitort vooral het algemeen beleid, het personeelsbeleid en de financiën. Het
Curatorium houdt zich speciaal bezig met de identiteit en de kerkelijke relevantie van het werk aan
de TU Kampen.

1.5 Locatie
Het fysieke onderwijs in de opleidingen van de universiteit worden aangeboden op de volgende
locaties: Broederweg 15, Broederweg 19 en Groenestraat 160 te Kampen.

2. Aanmelding, inschrijving en collegegeld
2.1 Aanmelding
Een aspirant-student kan zich tot uiterlijk 1 september van het desbetreffende studiejaar aanmelden
voor een opleiding. Aanmelding dient te geschieden middels Studielink.
Degene die zich als student wenst in te schrijven voor een opleiding dient te voldoen aan de
vooropleidingseisen zoals omschreven in de onderwijs- en examenregeling (OER) .
Een aspirant-student die zich uiterlijk op 1 mei aanmeldt voor de propedeutische fase van een
bacheloropleiding, heeft recht op deelname aan studiekeuzeactiviteiten en een studiekeuzeadvies.
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Een aspirant-student die zich aanmeldt in de periode van 1 mei tot en met 1 september heeft enkel
recht op studiekeuzeactiviteiten indien deze in de periode na aanmelding nog worden georganiseerd.
Een student wordt na aanmelding via Studielink door de TU Kampen uitgenodigd voor een
studiekeuzegesprek. De student kan ook zelf een verzoek doen om te worden uitgenodigd voor een
studiekeuzegesprek.
Een aspirant-student kan zich tot uiterlijk 30 september aanmelden bij een andere bacheloropleiding
dan die waarbij hij oorspronkelijk was ingeschreven, wanneer hij kan aantonen dat de nieuwe
aanmelding het gevolg is van een beëindiging van de inschrijving op grond van artikel 7.8b, vijfde lid,
op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden voor 1 september, voorafgaand aan het
studiejaar waarvoor hij zich wenst in te schrijven.

2.2 Inschrijvingsprocedure en - bepalingen
Inschrijving per studiejaar
Om deel te kunnen nemen aan de opleidingen en gebruik te kunnen maken van de voorzieningen
van de universiteit dienen studenten zich jaarlijks in te schrijven als student bij de universiteit.
Op de inschrijving aan de Theologische Universiteit Kampen zijn wettelijke bepalingen voor het
Hoger Onderwijs van toepassing. Dit betekent onder andere dat de inschrijving per studiejaar
plaatsvindt en daarom elk jaar opnieuw moet gebeuren. Pas nadat aan de voorwaarden van toelating
is voldaan, vindt daadwerkelijk inschrijving plaats.
Studenten schrijven zich elk jaar in conform de daarvoor geldende procedures aan de universiteit
voor de duur van één studiejaar. Het inschrijvingsjaar begint op 1 september en eindigt op 31
augustus daaropvolgend. Op de inschrijving aan de TU Kampen zijn de betreffende wettelijke
bepalingen van toepassing. Alleen studenten die zijn ingeschreven, kunnen aanspraak maken op de
diensten van de universiteit en ontvangen een bewijs van inschrijving van de administratie.
Annulering van een inschrijving is niet mogelijk. Terugbetaling van college- of cursusgeld is
uitsluitend mogelijk voor ingeschrevenen als student en alleen in specifieke situaties. Wie met ingang
van een studiejaar ingeschreven wil zijn, moet voorafgaand aan dat jaar een formeel verzoek om
inschrijving indienen en het verschuldigde collegegeld ineens voldoen of een machtiging inleveren
voor de betaling van het collegegeld in termijnen.
Voordat de student met de studie kan beginnen, moet er een inschrijfverzoek gedaan worden via
Studielink, de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse hoger onderwijs.
In de volgende gevallen dient de student zich in te schrijven via Studielink. De student:
• is een aankomende bachelor- of masterstudent met een Nederlandse vooropleiding;
• is een aankomende bachelor- of masterstudent met een niet-Nederlandse vooropleiding;
• studeert al aan de TU Kampen. Via Studielink regelt de student de herinschrijving voor het
nieuwe collegejaar;
• heeft eerder aan de TU Kampen gestudeerd en wil de studie na een onderbreking
voortzetten;
• is een aankomend premasterstudent;
• is een aankomend kerkelijke route student;
• is een buitenlandse student.
In de volgende gevallen vindt er geen inschrijving via Studielink plaats, maar via de
studentadministratie. De student is een:
• bijvak-student.
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Het is mogelijk om gedurende het studiejaar te worden ingeschreven voor het resterende deel van
het jaar. Dit kan echter alleen na overleg met de onderwijscoördinator en toestemming van de
toelatingscommissie. Inschrijving na aanvang van het studiejaar geldt slechts voor de rest van het
studiejaar. In dergelijke gevallen mag voorafgaand aan de inschrijving geen onderwijs worden
gevolgd, geen begeleiding worden ontvangen, geen tentamen en/of examen worden afgelegd en
geen werk ter beoordeling worden ingeleverd.
Inschrijvingen worden namens het College van Bestuur behandeld door de toelatingscommissie. Aan
mededelingen, verklaringen, uitnodigingen en informatie van andere medewerkers kunnen geen
rechten worden ontleend.
Degenen die ingeschreven wensen te worden als student of extraneus aan de TU Kampen worden
geacht de grondslag en de doelstellingen van de instelling te respecteren. De inschrijving kan worden
geweigerd dan wel ingetrokken indien betrokkene de grondslag en de doelstellingen van de instelling
niet respecteert.
Inschrijving na negatief bindend studie advies
Na ontvangst van een negatief bindend studieadvies, wordt de inschrijving voor de desbetreffende
opleiding beëindigd. De student kan niet opnieuw voor die opleiding worden ingeschreven, of indien
aan het negatieve studieadvies een termijn is verbonden, pas na afloop van deze termijn.
Wanneer een student beroep heeft aangetekend tegen een bindend afwijzend studieadvies, kan hij
ter voorkoming van studievertraging gebruik maken van een voorlopige voorziening.
De student dient het verzoek om voorlopige voorziening in bij de examencommissie. De voorlopige
voorziening houdt in: tijdelijk toelating tot de gebouwen, het onderwijs en andere voorzieningen
gedurende de beroepsprocedure met het oog op studievoortgang voor het geval het bindend
afwijzend studieadvies wordt ingetrokken. De student kan een verzoek tot deze voorlopige
voorziening indienen bij de studentenadministratie. Wanneer het bindend afwijzend studieadvies
niet wordt ingetrokken en het beroep van de student niet-ontvankelijk of ongegrond wordt
verklaard, vervalt de voorlopige voorziening. Eventuele behaalde resultaten gedurende de tijdelijke
toelating, zijn slechts geldig en kunnen alleen worden verwerkt als het negatief studieadvies wordt
ingetrokken en de student weer wordt ingeschreven.
Aan het begin van het studiejaar moet het verzoek tezamen met de machtiging collegegeld worden
ingeleverd. Wanneer het negatief bindend studieadvies wordt ingetrokken, wordt de student (indien
aan alle overige vereisten is voldaan) alsnog ingeschreven en daartoe wordt gebruik gemaakt van de
ingeleverde machtiging. Wanneer het negatief bindend studieadvies niet wordt ingetrokken en het
beroep van de student wordt niet-ontvankelijk of ongegrond verklaard, wordt geen gebruik gemaakt
van de machtiging collegegeld.

2.3 Rechten en plichten op grond van inschrijving
De inschrijving als student geeft een student de volgende rechten:
• De inschrijving als student geeft recht op het volgen van onderwijs van de universiteit;
• Verder hebben studenten toegang tot en mogen zij gebruik maken van het gebouw,
verzamelingen, studiefaciliteiten en studentenvoorzieningen van de universiteit.
Oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld het aanrichten van schade) kan leiden tot ontzegging van
de toegang tot de voorziening;
• Studenten hebben recht op studiebegeleiding en het recht om de tentamens en examens
af te leggen;
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•
•

•
•

Studenten beschikken tevens over adequate informatie over de opleiding die zij volgen,
onder meer te vinden in de studiegids en op de website van de TU Kampen;
Studenten hebben in het kader van de medezeggenschap actief en passief kiesrecht
(passief kiesrecht indien zij na de ingangsdatum van de zittingsperiode nog twee jaar
studeren aan de universiteit);
Als het CvB de opleiding opheft, hebben studenten het recht om de opleiding binnen een
redelijke termijn af te maken;
Studenten hebben recht op bescherming van persoonsgegevens door de universiteit.

De inschrijving als student geeft een student de volgende plichten:
• actieve participatie in het onderwijs (nakomen van inspanningsverplichtingen en eventuele
aanwezigheidsplicht bij de colleges);
• doorgeven aan de onderwijscoördinator van elders behaalde studieresultaten als deze zijn
behaald voor onderdelen die binnen het curriculum vallen;
• beschikbaarheid voor studieverplichtingen;
• tijdig inschrijven voor vakken en tentamens;
• kennisname van het studentenstatuut en inachtneming van de daaruit voortvloeiende
verplichtingen voor studenten;
• kennisname van de informatie die studenten op hun universitaire e-mailadres ontvangen
en via universitaire informatiebronnen krijgen;
• tijdig melden van bijzondere omstandigheden op het moment dat deze zich voordoen, in
verband met mogelijke studievertraging, aan de onderwijscoördinator.

2.4 Aanmelden voor modules
Vanaf het collegejaar 2021-2022 moet de student zich aanmelden voor alle onderwijsmodules
waaraan hij wil deelnemen. Aanmelden gaat via de intekenmodule in Progress (het
studentinformatiesysteem). Vanaf 1 augustus kan de student zich aanmelden voor alle modules van
het betreffende collegejaar. Aanmelden kan tot en met de eerste dag van de periode. Bij
aanmeldingen tot 14 dagen vóór de start van de periode, krijgt de student 14 dagen voor de start van
de periode toegang tot de elektronische leeromgeving Sakai- en de eventuele MS Teams-pagina van
de module. Aanmelding vanaf 14 dagen voor de start van de periode tot en met de start van de
periode wordt na 48 uur verwerkt.
Aanmelden voor de module geeft de student recht op:
 Toegang tot de digitale leeromgevingen van de module.
 Het aanmelden voor het tentamen en drie hertentamens (eenmaal in het jaar waarin de
module wordt gevolgd en tweemaal in het jaar daarop).
Afmelden voor een module kan tot 2 weken na de start van een periode. Afmelden betekent:
 De student wordt uit de digitale leeromgevingen gehaald.
 De student kan zich niet meer voor (her)tentamens aanmelden.
Bij een student die zich niet heeft afgemeld voor de module en geen tentamen heeft gemaakt of de
deadline niet heeft gehaald, wordt een ‘NB’ (Niet Behaald) geadministreerd in Progress.

2.5 Uitschrijving tijdens het studiejaar
Beëindiging van inschrijving is alleen mogelijk per eerste van de volgende maand. Indien de student
zijn wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld na aanmaning niet heeft voldaan, kan het vB de
inschrijving, met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigen.
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Een verzoek tot beëindiging van de inschrijving kan worden ingediend bij de medewerker
studentzaken na een gesprek met de onderwijscoördinator. Dit gesprek is niet nodig in het geval van
het behalen van een afsluitend examen. Bachelor- of masterstudenten die het wettelijk collegegeld
hebben betaald, hebben bij het behalen van een examen recht op restitutie van het collegegeld (Alle
overige categorieën studenten komen hiervoor niet in aanmerking). Bij beëindiging van de
inschrijving wordt het wettelijk collegegeld gerestitueerd voor elke maand van het studiejaar die nog
resteert. Over de maanden juli en augustus vindt geen restitutie plaats.

2.6 Collegegeld
In onderstaande tabel zijn de collegelden af te lezen. Vanwege de impact die de coronamaatregelen
hebben (gehad) op het Hoger Onderwijs, betalen de meeste studenten in 2020/2021 de helft van het
collegegeld.
Soort inschrijving

Collegegeld 2021-2022

Wettelijk collegegeld voltijd
Halvering wettelijk collegegeld
Studenten die zich voor het eerst inschrijven in
het eerste jaar van een bacheloropleiding bij
een bekostigde WO-instelling.
Wettelijk collegegeld deeltijd
Instellingscollegegeld
Instellingscollegegeld deeltijd
Aangepast tarief voor de nominale studieduur.
Buitenlandse studenten (niet EER) voltijd +
deeltijd

2168,00
1084,00

Halvering collegegeld
coronamaatregel
1084,00
542,00

1900,00
6100,00
3050,00

950,00
1525,00
3050,00

6100,00

3050,00

Voortraject Kerkelijke Route
Kerkelijke Route
Premaster

200,00
2168,00
Min. 1050,00 tot max
2520,00 bij 60 ECTS.

Extraneus
Contractant
Premaster niet EER
Incassokosten
Eigen bijdrage

1650,00
137,50 per ECTS
6100,00
24,00
85,00

Wordt berekend naar
het aantal studiepunten en dan gehalveerd.
3050,00
-

Voor alle inschrijfvormen geldt dat daaraan voorwaarden zijn verbonden. Voor nadere informatie
over de voorwaarden in specifieke gevallen kan men terecht bij de studentadministratie. Voor
studenten die de opleiding in deeltijd volgen, geldt een aangepast tarief voor de nominale duur van
hun inschrijving (Bachelor: 5 jaar, Master Predikant: 6 jaar, Master Algemeen: 2 jaar). Bij
overschrijding van de nominale duur van de deeltijdopleiding moeten studenten het reguliere
collegegeld c.q. het instellingscollegegeld betalen.
In het algemeen dient betaling te geschieden voorafgaand aan het inschrijvingsjaar. Betaling
geschiedt, uitzonderingen daargelaten, via een machtiging tot incasso. Er wordt een bedrag
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voorincassokosten in rekening gebracht wanneer niet ineens, maar gespreid wordt betaald. De eigen
bijdrage wordt tegelijk met de eerste termijn geïnd. Machtigingsformulieren dienen uiterlijk voor de
start van het studiejaar in het bezit van de universiteit te zijn. De machtiging kan na de start van het
studiejaar niet meer worden ingetrokken.
Wie zich voor een tweede studie (of onderdelen daarvan) aan een andere instelling van WO of HBO
wil inschrijven, kan een ‘Bewijs Betaald Collegegeld’ (BBC) verkrijgen. De andere instelling gaat op
grond van die verklaring over tot vermindering (in geval van een hoger collegegeld) of vrijstelling (in
geval van een lager of gelijk collegegeld) van het aan die instelling te betalen collegegeld. Omgekeerd
kunnen studenten van andere instellingen voor Hoger Onderwijs ook middels een tweede
inschrijving een opleiding aan de TU Kampen volgen. Alleen studenten die aan de TU Kampen het
wettelijk collegegeld betalen kunnen een BBC aanvragen.

2.7 Premaster
Premaster studenten betalen een bedrag per studiepunt. Deze vergoeding is eenmalig, studenten
mogen voor dit bedrag maximaal 2 jaar over hun premaster doen.
Aantal EC’s
Euro per EC
Maximaal totaal in euro’s
t/m 30 EC
31-60 EC
> 60

€35
€1050,- plus €49,00 per EC
€2520,- plus €49,00 per EC

1050,2520,-

2.8 Contractant
Het is onder bepaalde voorwaarden (conform de regeling contractanten) mogelijk om als contractant
afzonderlijke vakken uit het onderwijsaanbod van de TU Kampen te volgen. De kosten zijn afhankelijk
van de omvang van het vak. Indien wordt deelgenomen aan de reguliere toetsing van het
betreffende vak, wordt na afronding ervan en bij voldoende resultaat een certificaat uitgereikt.

2.9 Extraneus
Een extraneus is een student die alleen tentamens en examens mag afleggen in de opleiding
waarvoor de inschrijving geldt.
Als extraneus ben je niet gerechtigd om colleges bij te wonen, vakoefeningen te doen, begeleiding te
ontvangen, actief of passief kiesrecht uit te oefenen. Ook heb je geen recht op studiefinanciering. Er
vindt geen restitutie plaats van het betaalde collegegeld. De extraneus behoudt het recht om gebruik
te maken van de bibliotheek en de ICT-voorzieningen (account/email).
Het is onmogelijk een gehele studie als extraneus te volgen, om af te studeren moet je ingeschreven
staan als student.

2.10 Bijkomende kosten
Voor bachelorstudenten in jaar 3, en voor predikantsmasterstudenten in jaar 3 wordt een
aanvullende bijdrage in rekening gebracht voor de retraiteweek, tot een maximum van
€150 euro per student. Indien de student niet de middelen heeft om dit te bekostigen kan hij een
aanvraag indienen bij het profileringsfonds. Daarnaast is er een vervangende opdracht beschikbaar.
(Zie ook paragraaf 4.3). De richting ‘Christelijke spiritualiteit’ binnen de Master Theologie Algemeen
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telt meerdere retraitedagen/excursies die voor rekening komen van de student. Indien de student
niet de middelen heeft om dit te bekostigen kan hij een aanvraag indienen bij het profileringsfonds.
Ook wordt van de studenten gevraagd een kort traject van ‘geestelijke begeleiding’ op eigen kosten
aan te gaan. Voor dit traject is eventueel een vervangende opdracht beschikbaar.

2.11 Financiële ondersteuning
Profileringsfonds
Het is mogelijk om een beroep te doen op het Profileringsfonds van de TU Kampen. Deze regeling
kan van toepassing zijn wanneer de student niet in aanmerking komt voor de regelingen die de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) rond studievertraging heeft opgesteld. Studenten kunnen in
aanmerking komen voor een uitkering uit het profileringsfonds indien sprake is van:
a. ziekte of zwangerschap en bevalling van betrokkene,
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,
c. bijzondere familieomstandigheden,
d. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met
volledige rechtsbevoegdheid, een opleidingscommissie, medezeggenschapsraad,
e. activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die naar het oordeel van het bestuur
mede in het belang zijn van de universiteit of van het onderwijs dat de student volgt,
f. studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de universiteit de opleiding feitelijk
verzorgt, waaronder vertragingen die het rechtstreekse gevolg zijn van een verlies van
accreditatie van een opleiding.
De regeling is te vinden op de website van de TU Kampen. Wie aanspraak wil maken op een uitkering
uit het fonds, dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na vijf maanden, nadat één van de genoemde
omstandigheden zich voordoet, contact op te nemen met het CvB.
Studeren in het buitenland
Het CvB, gelet op de toenemende internationalisering van onderwijs en onderzoek en de bestaande
contacten tussen de TU Kampen 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 TU Kampen;
c. De student zit in het 3e studiejaar van de bachelor theologie, of het 2e of 3e studiejaar van de
predikantsmaster, of in de master theologie algemeen;
d. Het buitenlandse programma moet uitwisselbaar zijn voor het curriculum van de TU Kampen
(goedkeuring door examencommissie vereist);
e. De keuze voor de buitenlandse instelling geschiedt in overleg met de International Officer en
de vakdocent;
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
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c. bestaat uit een vergoeding van maximaal 50% van de reiskosten
Aanvraag
Als de student een aanvraag wil doen is het raadzaam eerst te gaan praten met het International
Office en de vakdocent. 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 de
vakdocent en het CvB beslissen over de aanvraag. De student kan de brief (evt. digitaal) versturen
naar het International Office (international@tukampen.nl). Aanvragen dienen uiterlijk drie maanden
voor aanvang van de studie in het buitenland te worden ingediend.
Collega-universiteiten in het buitenland
Op de website staat de complete lijst met partner instellingen.
Student en congres
Het CvB wil de deelname van studenten aan theologische congressen e.d. in binnen- en buitenland
stimuleren. Dit gebeurt door:
- studenten op theologische congressen te attenderen;
- het bezoek aan theologische congressen te vergoeden met credits;
- het bezoek daaraan te subsidiëren.
Aanvragen voor subsidie dienen vooraf schriftelijk aan de administrateur voorgelegd te worden
(inleveren bij het secretariaat), voorzien van informatie over de aard, de inhoud en de kosten van het
congres. De administrateur zal elke aanvraag afzonderlijk beoordelen en een subsidie verschaffen tot
maximaal 50% van het totaalbedrag van de onkosten (reis-, verblijf- en inschrijfkosten) met een
maximum van € 150,-. De hoogte van de subsidie wordt mede bepaald door het budget en het totaal
aantal aanvragen per congres en per jaar.
Kerkelijke studiefinanciering
Studenten die tijdens hun studie of een gedeelte daarvan door het ontbreken van andere financiële
voorzieningen en middelen geheel of gedeeltelijk op deze kerkelijke voorziening voor hun
levensonderhoud zijn aangewezen en die ingeschreven staan met het uitgesproken doel zich na hun
studie beschikbaar te stellen voor het predikantschap in een Gereformeerde Kerk in Nederland of
een binnen- of buitenlandse kerk waarmee de Gereformeerde Kerken in Nederland kerkelijke
gemeenschap oefenen komen in aanmerking voor een renteloze lening. Voor studenten vanuit de
Nederlands Gereformeerde Kerk is een vergelijkbare regeling. Beide regelingen zijn te vinden op de
website.

3. Opleidingen van de TU Kampen
3.1 Profiel TU Kampen
De TU Kampen verzorgt drie opleidingen op wetenschappelijk niveau, die zijn geaccrediteerd en door
de overheid erkend als academische opleiding. Het gaat om de bachelor-opleiding Theologie, de
masteropleiding Theologie Algemeen en de masteropleiding Theologie, gericht op het
predikantschap binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), en de Nederlands Gereformeerde
kerken. Ook heeft de universiteit promotierecht en kan een promotietraject worden begeleid. De
universiteit ontvangt bekostiging van de overheid en ontvangt kerkelijke bijdragen van de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Nederlands Gereformeerde Kerken.
De universiteit heeft als één van de hoofdfuncties het opleiden van predikanten voor deze kerken.
Daarnaast is de universiteit ook een simplex-ordo instelling. Dat wil zeggen dat de wetenschappelijke
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vorming en de geestelijke en praktische (ambtsvoorbereidende) vorming niet gescheiden, maar
geïntegreerd worden aangeboden.

3.2 Structuur van de opleidingen

3.3 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 met 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 TU Kampen zijn:
 Verbindt Bijbel en leven
 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).
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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.
Het curriculum van het tweede en het derde jaar van de bachelor wordt om het jaar aangeboden.

3.4 Master Theologie Predikant
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 de opleiding is theologische expertise opdoen. De studie sluit aan op de
opleiding tot bachelor in de theologie aan deze universiteit, en is specifiek gericht op de
wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd (NGK of Gkv) predikant en
gereformeerd theoloog. Studenten zijn daarvan doordrongen en kiezen daar ook bewust voor.
Een student behaalt na een met goed gevolg voltooide eindstage zijn of haar praktijkaantekening.
Met deze praktijkaantekening en het diploma van de Master Predikant, kan de student zich
beroepbaar stellen voor het ambt van predikant. Andere studenten vinden hun werkkring in
pastoraat, catechese, gemeenteopbouw, onderzoek, onderwijs, journalistiek, politiek, enz. Met de
Protestantse Theologische Universiteit zijn afspraken gemaakt over een combinatievariant die
opleidt tot Geestelijk Verzorger.
Vanuit deze oriëntatie en met dit doel ontvangt de student een 3-jarige masteropleiding die uit drie
elementen bestaat:
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.

3.5 Master Theologie Algemeen
De opleiding is gericht op de wetenschappelijke beoefening van de gereformeerde Theologie. 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.
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. De opleiding wordt aangeboden in een voltijd- en een deeltijdvariant (waarbij de modules over twee jaar gespreid worden).
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)
b)
c)

zelfstandig kan functioneren op één van de deelgebieden van de theologie;
in aanmerking kan komen voor een vervolgopleiding tot theologisch onderzoeker;
vanuit een gereformeerde overtuiging zijn of haar theologische deskundigheid kan inzetten in
kerkelijke of maatschappelijke functies en discussies.

Studiegids Master Theologie Predikant

46

2021-2022

Deel 2: Studentenstatuut

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,
soms na het behalen van aanvullende opleidingseisen tijdens (in de vorm van een minor) of na afloop
van de theologische opleiding. 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.

3.6 Premaster
Een premaster is een pakket op maat welke de student kan volgen indien deze nog niet voldoet aan
de vooropleidingseisen om in te stromen in de master. Bij het vaststellen van het premasterpakket
wordt gekeken naar de vooropleiding en de ervaring van de student. Premasterpakketten variëren in
omvang van 5 – 70 EC. Premasterstudenten volgen de modules mee in de Bachelor Theologie en
vallen ook onder de OER van deze opleiding.

3.7 Kerkelijke Route
De Kerkelijke Route is het zij-instroom traject om op latere leeftijd predikant te worden. De
studenten volgen een gedegen opleiding, samen met de studenten van de predikantsmaster. Aan het
einde van de opleiding ontvangt de student een kerkelijk certificaat waarmee je een
beroepbaarstelling in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt of de Nederlands Gereformeerde
Kerken aangevraagt kan worden. Om voor dit traject in aanmerking te komen gelden de volgende
criteria:
 ouder dan 40 jaar
 hbo- of wo-diploma
 minimaal 8 jaar werkervaring in de kerk, bijvoorbeeld als kerkelijk werker, catecheet,
ouderling, pastoraal werker

3.8 Pakket Preekbekwaamheid
Sinds 2020 is het mogelijk om in een tweejarig traject een certificaat ‘preekbekwaamheid’ te krijgen.
Daarvoor is een pakket van 30 studiepunten samengesteld, bestaande uit homiletiek-colleges,
praktijkoefeningen en ondersteunende modules bijbelse en systematische theologie. Ook loopt er
ondertussen een traject van persoonlijke begeleiding. Met het certificaat kan de student bij zijn of
haar kerkgenootschap de bekwaamheid aantonen.

3.9 Promotiestudie
Na afronding van de master is het mogelijk om verder te studeren in de richting van een promotie,
als hetCollege voor Promoties (de Senaat) het onderzoeksvoorstel aanvaardt en een promotor heeft
aangewezen.
Meer informatie over de promotiestudie is aan te vragen bij het secretariaat.
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4. Het onderwijs
4.1 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 studiegids.
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.

4.2 Online Onderwijs
Door de COVID-19 uitbraak vindt meer onderwijs dan voorheen op afstand plaats, bijvoorbeeld
online via MS Teams. Ook bij online onderwijs gelden de normale regelingen en procedures,
inclusief gedragsregels. 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 studenten vereist.
Docenten spreken aan het begin van de cursus hun verwachtingen uit naar hun studenten over het
gebruik van de camera en microfoon tijdens online onderwijs. Docenten leggen uit waarom ze
verwachten van studenten dat ze hun camera dan wel microfoon aan of uit zetten. We verwachten
dat studenten actief deelnemen aan het onderwijs en daarom ook gehoor geven aan deze
verzoeken.

4.3 Stages en excursies, retraites
Oefenperioden buiten de instelling (stages) en excursies zijn slechts verplicht wanneer ze onderdeel
vormen van de opleiding. De examencommissie is bevoegd vrijstelling van die verplichting te
verlenen, al dan niet onder oplegging van vervangende eisen, volgens het bepaalde in de onderwijsen examenregeling van de betreffende opleiding.
Stage onderdelen van een opleiding zijn opgenomen in de onderwijs- en examenregeling, voor zover
die van de opleiding deel uitmaken.
Stages en excursies behoren tijdig en schriftelijk te worden aangekondigd; hiervan is in ieder geval
sprake indien ze in de onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding zijn vastgelegd.
Alle studenten hebben in beginsel gelijke rechten bij het toewijzen dan wel verdelen van de
beschikbare stageplaatsen.
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De rechten en verplichtingen van de stagiair ten opzichte van de instelling en de stage biedende
organisatie worden schriftelijk vastgelegd in een stage overeenkomst.
Een student die niet kan of wil deelnemen aan de retraiteweek tijdens de Bachelor of de Master
Theologie Predikant, kan bij de docent/coördinator een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen
voor een vervangende opdracht. Aan deze vervangende opdracht kunnen aanvullende voorwaarden
worden gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een aanwezigheidsplicht en/of inlevertermijn (zie ook
paragraaf 2.9).

4.4 Tentamens en examens
Toegang tot tentamens en examens
Met inachtneming van het nader ter zake bepaalde in de onderwijs- en examenregeling zijn tot het
afleggen van de tentamens en examens diegenen bevoegd die voldoen aan de toelatingseisen voor
de desbetreffende opleiding en die staan ingeschreven als student of extraneus. De student moet
zich voor alle schriftelijke (her)tentamens inschrijven via het student-informatiesysteem Progress.
Voordat de student wordt toegelaten tot een toets, tentamen of examen moet de student zich
desgevraagd middels een geldig identiteitsbewijs identificeren en het bewijs overleggen waaruit
blijkt dat hij gerechtigd is aan die voorzieningen deel te nemen.
Bewaarplicht en inzage door derden
 Tentamenopgaven worden bewaard gedurende een termijn van zeven jaar.
 Tentamenuitwerkingen, waaronder begrepen werkstukken en andere schriftelijke materialen
waarvoor een (deel)cijfer is toegekend, worden tot twee jaar na vaststelling van de
tentamenuitslag bewaard.
 Bachelorscripties, Masterscripties, Stageverslagen van de eindstage en het verslag van het
AfstudeerwerksTU Kampen, inclusief beoordelingsformulier, worden ten minste zeven jaar
bewaard.
 Cijferlijsten en diplomasupplementen, voorzien van de handtekening van de voorzitter van de
Examencommissie, worden blijvend bewaard.
 Zonder voorafgaande toestemming van de student mogen toetsen en verslagen alleen ter inzage
worden gegeven aan medewerkers van de universiteit die uit hoofde van hun functie daarvan
kennis moeten nemen, aan examen- visitatie- en accreditatiecommissies- of organen en de
Inspectie van het Onderwijs.
 Bovenstaande is niet van toepassing op afstudeer- en stageverslagen en andere openbare
werksTU Kampenken.

4.5 Examencommissies en examinatoren
Ten behoeve van het afnemen van examens en ten behoeve van de organisatie en coördinatie van de
tentamens stelt het College van Bestuur voor elke opleiding of groepen van opleidingen een
examencommissie in. Het College van Bestuur benoemt de leden van de examencommissie met
inachtneming van het bepaalde in de WHW.
Ten behoeve van het afnemen van de tentamens wijst de examencommissie examinatoren aan.
De examencommissie stelt regels vast met betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de
tentamens en met betrekking tot de in dat verband te nemen maatregelen. Die maatregelen kunnen
inhouden dat in geval van fraude door een student de examencommissie die student het recht
ontneemt een of meer daarbij aan te wijzen tentamens of examens aan de instelling af te leggen. De
examencommissie bepaalt de termijn waarvoor deze maatregel geldt; de bedoelde termijn omvat
ten hoogste een jaar.
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4.6 Diploma’s en certificaten
Getuigschriften en verklaringen
1. De student die een examen met goed gevolg heeft afgelegd en als bewijs hiervan een
getuigschrift wil ontvangen, moet hiertoe een verzoek indienen bij de examencommissie via
studentzaken. De examencommissie voegt bij het getuigschrift van het afsluitend examen ook een
Internationaal Diploma Supplement.
2. Op het getuigschrift wordt vermeld:
a. welke opleiding uit het Centraal register opleidingen hoger onderwijs het betreft (artikel 6.13
WHW);
b. welke onderdelen het examen omvatte;
c. welke bevoegdheid daaraan is verbonden;
d. welke graad is verleend; en
e. op welke tijdstip de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd dan wel op welk tijdstip de
opleiding de toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan (bedoeld in artikel 5 a
lid 11 WHW).
3. Op het Internationaal Diploma Supplement wordt vermeld:
a. een beschrijving van het hoger onderwijs in Nederland;
b. een beschrijving van het onderwijs van de Theologische Universiteit Kampen;
c. een beschrijving van het door de student gevolgde curriculum;
d. een beschrijving van de resultaten die door de student behaald zijn.
4. Degene die ten minste twee toetsen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen
getuigschrift kan worden uitgereikt, ontvangt op zijn verzoek van de examencommissie een
verklaring waarin in elk geval toetsen zijn vermeld die door de student met goed gevolg zijn
afgelegd.
Aanvraag getuigschrift
1. Bij het verzoek moet zijn gevoegd:
2. de bewijzen van met goed gevolg afgelegde toetsen;
3. het bewijs dat is voldaan aan de verplichting van het deelnemen aan praktische oefeningen; en
4. de bewijzen van inschrijving over de jaren dat gebruik gemaakt is van onderwijs- en
examenvoorzieningen.
5. Indien de in het eerste lid onder c bedoelde bewijzen van inschrijving niet worden overgelegd kan
het College van Bestuur bepalen dat het getuigschrift pas wordt afgegeven nadat is gebleken dat
het betreffende college- of instellingscollegegeld dan wel examengeld is voldaan.
Fraude en onthouding getuigschrift
1. De examencommissie van een opleiding of groep van opleidingen kan bij fraude van een student
maatregelen nemen. Onder fraude wordt in aanvulling op het bepaalde in de onderwijs- en
examenregeling verstaan het handelen door de student dat er op gericht is het vormen van een
juist oordeel over kennis, inzicht en vaardigheden van betrokkene en/of medestudent geheel of
gedeeltelijk onmogelijk te maken.
2. Als de student zich bij een deel van het examen aan fraude schuldig heeft gemaakt, kan de
examencommissie de student de deelname of verdere deelname aan het examen ontzeggen voor
een periode van ten hoogste één jaar.
3. Als de fraude eerst na afloop van het examen wordt ontdekt, kan de examencommissie bepalen
dat de student het getuigschrift wordt onthouden, of kan de commissie bepalen dat het
getuigschrift slechts aan de betrokken student kan worden uitgereikt na het (opnieuw) afleggen
van (door de examencommissie nader te bepalen onderdelen van) het examen op een door de
commissie te bepalen wijze.
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4. Alvorens op grond van lid 2 of 3 een beslissing wordt genomen, hoort de examencommissie de
student. De examencommissie deelt de beslissing onverwijld mee aan de student, zo mogelijk
mondeling en in ieder geval schriftelijk.
Het complete beleid omtrent fraude en plagiaat is te vinden op Sakai.
Graden en titels
1. Het College van Bestuur verleent de graad van Bachelor aan degenen die de Bachelor Theologie
met goed gevolg hebben afgelegd. De titel Bachelor of Arts in Theology wordt verleend, deze mag
in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking worden gebracht; deze wordt achter de naam
geplaatst.
2. Het College van Bestuur verleent de graad van Master aan degenen die de Master Theologie
Algemeen met goed gevolg hebben afgelegd. De titel Master of Arts in Theology wordt verleend,
deze mag in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking worden gebracht; deze wordt achter de
naam geplaatst.
3. Het College van Bestuur verleent de graad van Master aan degenen die de Master Theologie met
goed gevolg hebben afgelegd. De titel Master of Arts in Theology and Ministry wordt verleend,
deze mag in de eigen naamsvermelding tot uitdrukking worden gebracht; deze wordt achter de
naam geplaatst.

5. Recht op een goede studie
5.1 Recht op een studeerbaar programma






Een opleiding wordt zodanig ingericht dat een student in staat is het aantal studiepunten te
behalen waarop de studielast voor een studiejaar gebaseerd is.
Het College van Bestuur draagt zorg voor een regelmatige en tijdige (d.w.z. vóór het einde van
een studiejaar) beoordeling van de onderwijs- en examenregeling. Met name het uit de
studielast voortvloeiende tijdsbeslag moet worden beoordeeld.
Het College van Bestuur maakt tijdig voor de aanvang van het studiejaar het onderwijsaanbod
en de hoofdlijnen van de onderwijs- en examenregeling openbaar. De vorm dient zodanig te zijn
dat de aanstaande student zich een goed oordeel kan vormen omtrent inhoud en inrichting van
het onderwijs en van de examens.
De bekendmaking van het College van Bestuur heeft betrekking op:
o het onderwijsaanbod zelf, waaronder worden begrepen de organisatie en uitvoering van
het onderwijs, de onderwijsvoorzieningen, de afstudeerrichtingen, en voor zover van
toepassing de internationale aspecten;
o de onderwijs- en examenregelingen;
o de opleidingen waarbij aan het studieadvies dat aan het eind van het eerste jaar van
inschrijving voor een opleiding moet worden uitgebracht, een bindende afwijzing
verbonden kan worden, alsmede de regels hieromtrent;
o de jaarindeling, roosters en de vakantiedagen.

5.2 Recht op kwaliteit





Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de opleidingen worden geaccrediteerd conform
de wettelijke eisen.
De beoordeling en de uitvoering van de zelfevaluatie ter voorbereiding van de accreditatie
geschieden mede aan de hand van het oordeel van studenten over de kwaliteit van het
onderwijs.
De uitkomsten van de accreditatie zijn openbaar.
Elke student wordt jaarlijks in de gelegenheid gesteld schriftelijk een oordeel te geven over de
kwaliteit van een aantal jaarlijks vast te stellen onderdelen van het gevolgde onderwijs.
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In samenspraak met de opleidingscommissie bepaalt de directeur onderwijs hoe en wanneer de
studenten worden geïnformeerd over de actiepunten n.a.v. de uitkomsten van de
studentevaluaties.
In het instellingsplan van de instelling is opgenomen het voorgenomen beleid ten aanzien van de
kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, mede in het licht van de uitkomsten van
kwaliteitsbeoordeling en andere gegevens omtrent de kwaliteit van de instelling, waaronder het
gevoerde personeelsbeleid. Het jaarverslag bericht ook de voortgang van de uitvoering van dit
instellingsplan.

5.3 Recht op betaalbaar onderwijs
 De inschrijving is niet afhankelijk van enig andere geldelijke bijdrage dan het wettelijk collegegeld,
het instellingscollegegeld of het examengeld.
 De kosten voor onderwijsbenodigdheden voor eigen gebruik, zoals boeken, materialen en overige
benodigdheden, ten behoeve van deelname aan het onderwijs, de tentamens of de examens van
de opleiding waarvoor een student is ingeschreven, zijn voor rekening van de student.
 De hoogte van de bijdragen voor excursies, introductiedagen, werkweken en stages tezamen met
de overige kosten voor leermiddelen dient in redelijke verhouding te staan tot de
normvergoeding van de studiefinanciering.
 Het College van Bestuur geeft tijdig voor de aanvang van het studiejaar schriftelijk aan de
desbetreffende studenten een goed inzicht in de omvang van de kosten voor
onderwijsbenodigdheden en van de geldelijke bijdragen.

5.4 Recht op studiebegeleiding
Studenten hebben recht op studiebegeleiding en op de diensten van een onderwijscoördinator en
studentenpastor.
Het College van Bestuur stelt het beleid vast inzake de studiebegeleiding tijdens de verschillende
fasen van de studie, zoals de propedeuse, de vervolgfase, de stage, het afstuderen en de
internationale uitwisseling.
In de OER-en wordt de individuele studiebegeleiding en de bewaking van de studievoortgang per
opleiding nader omschreven en geregeld.
Mentoraat en persoonsvorming
Persoonsvorming is een onderdeel van het bachelor- en masterprogramma.
In bijvoorbeeld eindterm 8 van de bachelor wordt dat omschreven als het vermogen tot reflectie op
de omgang met zichzelf, met medemensen en met God en de bereidheid om in die omgang te
groeien. Hieraan wordt gewerkt via enkele vakken die gericht zijn op persoonsvorming, mentoraat in
de vorm van persoonlijke gesprekken en modules gericht op persoonlijk functioneren. Zowel de
vakken als de individuele opdrachten en gesprekken maken deel uit van het bachelorprogramma en
participatie is nodig voor het behalen van de beschikbare studiepunten voor deze leerlijn. De leerlijn
persoonsvorming loopt door de gehele bachelor..
Ook bij de Master Theologie Predikant maakt persoonsvorming deel uit van het programma en wordt
hier bij diverse onderwijseenheden en mentoraat aandacht aan besteed.

5.5 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 TU Kampen hanteert een studentvolgsysteem, waardoor het mogelijk is op elk
gewenst moment een beeld te krijgen van de voortgang van de studie van de student.
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Studievoortgangcontrole
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.
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.

5.6 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.

5.7 Handicap/functiebeperking en studeerbaarheid
Onder handicap/functiebeperking verstaat de TU Kampen 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.

6. Studentenvoorzieningen
Voor studenten en contractanten zijn de volgende studentenvoorzieningen beschikbaar gesteld.

6.1 Gebouw en openingstijden
Het gebouw van de universiteit (inclusief de studiezaal) is van maandag tot en met vrijdag van 8.15
tot 17.30 uur geopend. De universiteit is in sommige gevallen ook in de avond geopend voor colleges.
Tijdens feestdagen en de dag na hemelvaart is het gebouw gesloten.
In de zomermaanden (juli/augustus) gaat het gebouw maximaal vier weken dicht en rond het
kerstfeest en de jaarwisseling maximaal twee weken.
(Zie de jaaragenda voor bovengenoemde zaken en andere bijzondere data).
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6.2 Bibliotheek en studiezalen
De uitleen van boeken uit eigen bezit is gratis. Bij het aanvragen van boeken uit andere bibliotheken
verleent de bibliotheek voor docenten en studenten van de universiteit bemiddeling. De kosten
daarvan komen evenwel ten laste van de aanvrager.
De openingstijden van de bibliotheek inclusief studiezaal zijn:
• op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 – 17.00.
• op woensdag en donderdag is de bibliotheek geopend van 9.00 – 21.00. De uitleenbalie is
vanaf 17.00 gesloten.

6.3 Collegekaart
Aan het begin van ieder collegejaar moet iedere (met pasfoto) ingeschreven student een collegekaart
ophalen bij de balie van de bibliotheek. De collegekaart wordt per collegejaar uitgegeven en is één
jaar geldig! 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.

6.4 Kopieerapparaten
In de bibliotheek en in de hal van de TU Kampen staan kopieerapparaten waar gebruik van kan
worden gemaakt.

6.5 Studiemateriaal
Readers worden digitaal beschikbaar gesteld.

6.6 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.

7. Gedragsregels
7.1 Basale gedragscode
Studenten moeten zich houden aan de algemeen gebruikelijke normen en fatsoensregels in de
omgang met andere leden van de universitaire gemeenschap en bij het gebruik van de universitaire
voorzieningen. Iedere student wordt geacht deel te nemen aan het onderwijs op een wijze waaruit
respect blijkt voor medestudenten, docenten en andere medewerkers. Studenten zijn verplicht de
aanwijzingen en voorschriften op te volgen van hun docenten en van het personeel dat met het
beheer en de zorg voor de universitaire voorzieningen en gebouwen is belast.
Bij overtreding van deze regels kan de student door het CvB de toegang tot gebouwen, terreinen en
faciliteiten geheel of gedeeltelijk worden ontzegd.

7.2 ICT reglement/gedragscode
Studenten worden bij inschrijving gerechtigd om gebruik te maken van de computer-, print/scan- en
netwerkvoorzieningen van de universiteit. Voor dit gebruik gelden er naast de bepalingen van de wet
en de basale gedragscode nadere regels en voorwaarden.
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De toegekende gebruikersnaam en wachtwoord (voor toegang tot de ICT voorzieningen van de TU
Kampen) is persoonlijk en niet overdraagbaar. Geheimhouding van de inloggegevens is verplicht. De
gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de account- en inloggegevens en van de
faciliteiten waartoe dezetoegang geven.
De gebruiker mag zich zonder uitdrukkelijke toestemming geen toegang verschaffen tot gegevens
van andere gebruikers, computersystemen en programmabestanden van zulke systemen. De
integriteit en continuïteit van de faciliteiten mogen niet worden ondermijnd.
De faciliteiten mogen alleen worden gebruikt voor studiedoeleinden. Privé- en commercieel gebruik
is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om informatie vast te leggen of te verspreiden die
discriminerend, opruiend, aanstootgevend of bedreigend is. Het vastleggen en verspreiden van
informatie die in strijd met de wet of de goede zeden is of de goede naam van de universiteit aantast
is verboden.
Online onderwijs heeft dezelfde status als onderwijs op locatie. Ook bij online onderwijs verwachten
we dat je actief deelneemt aan onderwijs, je eerlijk en respectvol gedraagt naar anderen en de
privacyregels en –rechten van medestudenten en medewerkers in acht neemt.

7.3 Ongewenst gedrag (seksuele intimidatie)
De universiteit kent een Klachtenregeling Ongewenst Gedrag. Studenten kunnen contact opnemen
met de vertrouwenspersoon (zie ‘adressen en contactgegevens’ in de Studiegids en website TU
Kampen) als zij ongewenst gedrag ondervinden. Tevens bestaat de mogelijkheid een klacht in te
dienen bij de klachtencommissie die voor dit doel is ingesteld.
Studenten, docenten, andere medewerkers en bestuurders kunnen de vertrouwensinspecteurs van
Inspectie van het Onderwijs benaderen wanneer zich in of rond de universiteit problemen voordoen
op het gebied van seksuele intimidatie en seksueel misbruik, lichamelijk geweld, grove pesterijen,
extremisme en radicalisering. De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op 09001113111 (lokaal tarief).

7.4 Privacy
Iedere student heeft recht op inzage van de in de administratie van de TU Kampen opgenomen
gegevens die de persoon en/of zijn studievorderingen betreffen. Deze gegevens zijn buiten de
student slechts toegankelijk voor die medewerkers van de instelling die daar uit hoofde van hun
functie over moeten beschikken. De student heeft het recht te verzoeken de gegevens van hemzelf
te doen verbeteren, aan te vullen of te verwijderen indien deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn,
voor het doel van de registratie niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk
voorschrift in de registratie voorkomen. Gegevens uit een persoonsregistratie worden slechts aan
een derde verstrekt voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist
ingevolge een wettelijk voorschrift en geschiedt met toestemming van degene die het betreft. Op het
bewaren van persoons- en studiegegevens zijn bewaartermijnen van toepassing.
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8. Bestuur en medezeggenschap
8.1 Bestuur van de universiteit
Het CvB is belast met het bestuur en beheer van de TU Kampen. In het door het CvB vastgesteld
bestuurs- en beheersreglement zijn de hoofdlijnen van het bestuur en de inrichting van de
universiteit geregeld.
Bij de werkzaamheden van het CvB zijn diverse (medezeggenschaps)organen/commissies betrokken.

8.2 Universiteitsraad
In de universiteitsraad (UR) hebben studenten en personeel samen zitting. De universiteitsraad
adviseert het College van Bestuur over bijvoorbeeld samenwerking met andere instellingen of het
onderwijskundig beleid. De UR heeft ten aanzien van een aantal zaken instemmingsrecht en van
andere adviesrecht. Zie het betreffende reglement.

8.3 Opleidingscommissie
De opleidingscommissie evalueert het onderwijs en doet voorstellen voor verbetering van structuur,
kwaliteit en studeerbaarheid van de opleiding. Zij adviseert het College van Bestuur met betrekking
tot de onderwijs- en examenregeling (OER) en de jaarlijkse controle hierop. De advisering en
verantwoording is aan het College van Bestuur.
De opleidingscommissie bestaat uit studenten, leden van het onderwijsgevend personeel en een
onderwijsondersteunend medewerker. De directeur opleidingen is bevoegd de vergaderingen als
adviseur bij te wonen. Onder de opleidingscommissie ressorteren periodieke projectgroepen voor
onderwijsevaluatie en - vernieuwing. Zie het betreffende reglement.

8.4 Toelatingscommissie
De toelatingscommissie is verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken tot toelating tot één
van de opleidingen van de Theologische Universiteit Kampen. Zie verder het betreffende reglement.

8.5 Examencommissie
De taken van de examencommissie zijn onder andere:
 Uitbrengen van studieadviezen voor eerstejaars Bachelorstudenten
 Toelaten en vaststellen studieprogramma studenten met afwijkende studie route
 Behandelen vrijstellingsverzoeken
 Het CvB adviseren over jaarlijks op te stellen Onderwijs- en Examen Reglementen
 Verantwoordelijkheid dragen voor examens en diploma’s
In het reglement voor de examencommissie staat een onafhankelijke en krachtige borging van de
kwaliteit van het onderwijs aan de TU centraal. De examencommissie vergadert in de regel negen
keer per jaar.

9. Rechtsbescherming
9.1 Mogelijkheden
De student die zich in zijn belangen benadeeld acht, heeft diverse vormen van rechtsbescherming.
De student kan een klacht indienen, bezwaar maken of in beroep gaan tegen een genomen beslissing
van een orgaan van de universiteit, dan wel het ontbreken ervan. Dat kan op grond van de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en daarop gebaseerde regelingen. De
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wetgever heeft bepaald welk orgaan bevoegd is de klacht, het bezwaar of het beroep in behandeling
te nemen. Om te voorkomen dat een student zelfstandig moet bepalen welk orgaan bevoegd is voor
de behandeling van zijn klacht, bezwaar of beroep, heeft de wetgever aan de instellingen voor hoger
onderwijs opgedragen een toegankelijke en eenduidige faciliteit in te richten, waar de student zijn
klacht, bezwaar of beroep kan indienen. Het is aan de faciliteit de ingekomen klacht, het bezwaar of
beroep door te sturen naar het bevoegde orgaan. De TU KAMPEN heeft als faciliteit een
klachtenloket (in de vorm van een e-mailadres) geopend.
De rechtsbescherming van de student kent een interne en een externe weg. Intern wil zeggen dat
een klacht of geschil wordt voorgelegd aan een ter zake bevoegd orgaan binnen de universiteit. De
externe beroepsprocedure kan de student volgen bij het college van beroep voor het hoger
onderwijs. Voor de externe procedure hoeft de student de klacht niet in te dienen bij het
klachtenloket. De procedure voor het indienen en de behandeling van een klacht en de betrokken
commissies worden hieronder besproken.

9.2 Klachtenloket
De TU Kampen heeft een klachtenloket ingericht waaraan studenten een kwestie schriftelijk kunnen
voorleggen. Deze faciliteit is het e-mailadres: klachtenloket@tukampen.nl. Het secretariaat beheert
dit e-mailadres en is er voor verantwoordelijk dat een kwestie bij de bevoegde commissie terecht
komt. Een kwestie kan bestaan uit een klacht of een geschil (zie hieronder).
Het ligt voor de hand dat een student zich eerst wendt tot de persoon op wie de kwestie betrekking
heeft of degene die daar gezien zijn positie het meest voor in aanmerking komt. Als een klacht erg
gevoelig ligt of een gesprek met de betrokkene niets oplevert, dan ligt het echter voor de hand dat
de student direct naar het klachtenloket gaat.
Klacht: definiëring en behandeling
Een door een student of medewerker geuit zwaarwegend ongenoegen over een geleverde dienst,
gedraging, handeling of situatie die een klager in het contact met de universiteit heeft ervaren en
waarover hij geen oplossing binnen de universiteit kan bereiken. Onder een gedraging wordt ook een
‘nalaten’ verstaan.
Een klacht van een student wordt behandeld door het CvB. De universiteit moet zorg dragen voor
een adequate behandeling van mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen van de
universiteit en degenen die onder haar verantwoordelijkheid werken.
Geschil: definiëring en behandeling
Een geschil bestaat uit een verschil van mening tussen een persoon en een bevoegd orgaan binnen
de universiteit. Aan een geschil gaat in de regel een beslissing vooraf.
Binnen geschillen is een onderscheid te maken tussen geschillen die -kortweg- betrekking hebben op
een beoordeling van een prestatie van de student en andere geschillen die meer algemeen van aard
zijn.





Geschillen met betrekking op beoordeling van een prestatie van een student.
Deze categorie geschillen gaat bijvoorbeeld om geschillen naar aanleiding van een beslissing
van de examencommissie of examinator. Deze geschillen worden door CvB ter behandeling
voorgelegd aan het college van beroep voor de examens.
Geschillen die meer algemeen van aard zijn en waarover het CvB als bevoegd orgaan is
aangewezen. Bij andere geschillen kan gedacht worden aan een geschil over de hoogte van
het te betalen (instellings-)collegegeld of de vergoeding van onkosten. Deze geschillen
worden door het CvB voorgelegd aan de geschillencommissie. De geschillencommissie

Studiegids Master Theologie Predikant

57

2021-2022

Deel 2: Studentenstatuut

adviseert het CvB inzake het geschil. Het CvB neemt niet eerder dan na ontvangst van een
advies van de geschillencommissie een beslissing.

9.3 Bevoegdheden College van Bestuur in relatie tot de geschillencommissie
Het CvB is op grond van de wet bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot de volgende
zaken en aangelegenheden:
- vermindering en vrijstelling collegegeld;
- inschrijving en uitschrijving;
- financiële ondersteuning en
- overtreding van huisregels en ordemaatregelen.
Tegen deze beslissingen kan de student bezwaar maken bij het CvB. Voor de behandeling van het
bezwaar en het nemen van een beslissing, legt het CvB het bezwaar voor aan de
geschillencommissie. Op basis van het advies van de geschillencommissie neemt het bestuur een
finale beslissing. Tegen deze beslissing staat beroep open bij het college van beroep voor het hoger
onderwijs (externe beroepsprocedure).
Geschillencommissie
De behandeling van een geschil door de geschillencommissie leidt tot een advies aan het CvB dat een
finale beslissing neemt over de kwestie. De commissie gaat na of een minnelijke schikking tussen
partijen mogelijk is. De student kan waar het een uitspraak op een geschil betreft, tegen deze
uitspraak in beroep gaan bij het college van beroep voor het hoger onderwijs.

9.4 Bevoegdheden examencommissie in relatie tot het college van beroep voor de
examens
De examencommissie (EC) is op grond van de wet en het reglement voor de examencommissie
bevoegd de volgende beslissingen te nemen:
• De EC stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling
stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een
graad.
• De EC reikt ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd een getuigschrift uit, nadat
het CvB heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan.
• De EC beslist overeenkomstig door het CvB vast te stellen regels over het verzoek van degene die
aanspraak heeft op uitreiking van het getuigschrift daartoe nog niet over te gaan.
• De EC borgt de kwaliteit van de tentamens en examens.
• De EC stelt richtlijnen en aanwijzingen vast binnen het kader van de onderwijs- en
examenregeling om de uitslag van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
• De EC is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer
tentamens.
• De EC beslist over het verlenen van toestemming aan een student om een door de student zelf
samengesteld programma, bestaande uit onderwijseenheden die door de universiteit worden
verzorgd, en waaraan een examen is verbonden te volgen, waarvan het examen leidt tot het
verkrijgen van een graad.
• De EC kan, indien een student fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door
de EC aan te wijzen tentamens of examens af te leggen, gedurende een door de EC te bepalen
termijn van ten hoogste een jaar. Bij ernstige fraude kan het bestuur op voorstel van de EC de
inschrijving voor de opleiding voor betrokkene definitief beëindigen.
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Tegen deze beslissingen kan de student beroep aantekenen bij het college van beroep voor de
examens. Ook kan een student bij de EC een verzoek indienen om tot herziening van een besluit van
de EC of de examinatoren te komen.
College van beroep voor de examens
Het college van beroep voor de examens is bevoegd beslissingen te nemen met betrekking tot
geschillen over de beoordeling van de geleverde prestaties van studenten. Het college van beroep
voor de examens is bevoegd ten aanzien van de volgende beslissingen:
 een beslissing met betrekking tot een bindend studieadvies (artikel 7.8b lid 3 en 5 WHW);
 een beslissing van het CvB met betrekking tot de mededeling aan de Dienst Uitvoering
Onderwijszaken dat de student met goed gevolg het afsluitende examen heeft afgelegd (artikel
7.9d WHW);
 een beslissing, niet zijnde besluiten van algemene strekking, met betrekking tot
vooropleidingseisen en toelatingseisen genomen op grond van titel 2 van hoofdstuk 7 van de
WHW, met het oog op de toelating tot examens;
 een beslissing op grond van een aanvullend onderzoek op basis waarvan het CvB kan bepalen
dat de bezitter van een diploma voorbereidend wetenschappelijk onderzoek welke niet voldoet
aan de eisen voor inschrijving in een opleiding van de TU Kampen toch wordt ingeschreven
onder de voorwaarde dat blijkens het onderzoek wordt voldaan aan inhoudelijk daarmee
vergelijkbare eisen (artikel 7.25 lid 4 WHW);
 beslissingen van de examencommissie en examinatoren;
 beslissingen van een door het CvB ingestelde commissie ten behoeve van het colloquium
doctum (artikel 7.29 lid 1 WHW);
 beslissingen, genomen op grond van artikel 7.30a en 7.30b WHW, met betrekking tot toelating
tot de master.
Het college van beroep voor de examens heeft de taak na te gaan of een minnelijke schikking tussen
de student en het orgaan waarop het geschil betrekking heeft tot stand kan worden gebracht. Het
college voert een marginale toetsing uit en heeft de bevoegdheid tot het vernietigen van
beslissingen. Dan zal het orgaan dat de beslissing had genomen opnieuw moeten beslissen met
inachtneming van de uitspraak van het college.

9.5 College van beroep voor het hoger onderwijs
Het college van beroep voor het hoger onderwijs is bevoegd een uitspraak te doen over alle
geschillen op grond van de WHW of daarop gebaseerde regelingen die de relatie student -universiteit
betreffen. Daarbij geldt wel dat de mogelijkheden die de interne rechtsbeschermingsprocedure biedt
moeten zijn uitgeput. Het college van beroep voor het hoger onderwijs kan bijvoorbeeld een
uitspraak doen over geschillen met betrekking tot de volgende onderwerpen: collegegeld of
examengeld, financiële ondersteuning, vrijstellingen, inschrijving, vrijwillige bijdrage en overtreding
van de huisregels en ordemaatregelen van de universiteit. Zie voor meer informatie:
http://www.cbho.nl.
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10. Bijlagen
De meest recente versie van de volgende reglementen waarnaar in het Statuut wordt verwezen zijn
bijlagen van het Statuut, en waar ze te vinden zijn:
Reglement
Vindplaats
Onderwijs- en examenregeling TU Kampen 2021-2022
website / sakai
(Bachelor, Master Theologie Algemeen, Master Theologie Predikant)
Regeling kerkelijke studiefinanciering voor theologische studenten van de
website
gereformeerde kerken in Nederland (13 juni 2018)
Klachtenregeling Ongewenst Gedrag (4 februari 2013)
website
Reglement rechtsbescherming studenten ( 26 augustus 2014)
website
Reglement Universiteitsraad (11 september 2017)
sakai
Reglement opleidingscommissie (11 september 2017)
sakai
Reglement toelatingscommissie (30 juni 2014)
sakai
Reglement examencommissie (15 juni 2011)
sakai
Reglement Profileringsfonds (10 juli 2017)
website
Reglement voor de behandeling van geschillen (23 augustus 2012)
website
Reglement College van Beroep voor de examens (Reglement Cobex) (26
sakai
augustus 2014)
Fraudeprotocol (28 april 2016)
sakai
Regeling studieadvies (30 juni 2016)
website/sakai
Protocol voor het opnemen van colleges met studenten in MS Teams (mei
Sakai/ teams
2020)
Regeling bescherming persoonsgegevens (28 februari 2019)
website
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MASTER THEOLOGIE
PREDIKANT 2021-2022
(CROHO nummer: 60257)
Cohorten vanaf 2018

Kampen, 1 juni 2021
Vastgesteld door het College van Bestuur, conform artikel 43 van dit OER

Deel 3: OER

HOOFDSTUK 1: TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPSBEPALINGEN
Artikel 1
Toepasselijkheid van de regeling
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding Master Theologie Predikant van de
Theologische Universiteit Kampen; hierna te noemen, de opleiding.
Artikel 2
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1 bureau studentenzaken: het bureau studentenzaken van voornoemde universiteit;
2 commissie van beroep voor de examens (cobex): de uit drie leden bestaande commissie conform art. 7.60 t/m 7.63 van
de wet;
3 cesuurregeling: de regeling die door de examinator wordt gehanteerd en duidelijk maakt onder welke voorwaarden de
student het tentamen van de onderwijseenheid met een voldoende kan afsluiten;
4 cursusjaar: de periode vanaf 1 september van een bepaald kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende
kalenderjaar;
5 CvB: College van Bestuur; het orgaan dat de dagelijkse leiding heeft over de universiteit;
6 deeltentamen: onderdeel van een tentamen dat een samenhangend deel van een onderwijseenheid tentamineert en
samen met één of meerdere deeltentamens geldt als tentamen van de onderwijseenheid;
7 EC en ECTS: EC staat voor European Credit en een bepaald aantal EC is een aantal studiepunten dat de student kan behalen.
Daarbij geldt dat 1 EC gelijk is aan 28 studiebelastingsuren voor de student. ECTS staat voor European Credit Transfer System
en is de duiding van het gehele systeem zoals dat in Europa geldig is;
8 examen: aan de opleiding is het opleidingsexamen verbonden. Het examen bestaat uit alle gezamenlijke tentamens die
de student behaald moet hebben om de opleiding met goed gevolg te kunnen afronden en de graad te kunnen verkrijgen;
9 examencommissie: commissie die is ingesteld ten behoeve van de organisatie, coördinatie en kwaliteit van tentamens en
het afnemen van examens;
10 examenonderdelen: alle onderwijseenheden in de opleiding gelden als examenonderdeel;
11 examinator: de functionaris die door de examencommissie op grond van zijn expertise is aangesteld voor de
tentaminering van bepaalde onderwijseenheden en verantwoordelijk is voor de (kwaliteit van) het tentamen en het
vaststellen van de uitslag daarvan;
12 fraude en plagiaat: het handelen of nalaten van een student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en
vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt;
13 graad: de graad die de gediplomeerde student ontvangt is Master of Arts (MA);
14 onderwijseenheid: een deel van de opleiding waaraan studiepunten zijn gekoppeld en waarvan de studiepunten kunnen
worden behaald middels het afleggen van een tentamen;
15 opleiding: de driejarige, initiële en voltijdse opleiding Master Theologie Predikant;
16 opleidingsexamen: getuigschrift (ook wel Masterbul genoemd) dat behaald wordt bij het afronden van alle
onderwijseenheden behorende bij de Master
17 periode: één van de vier tijdvakken (A, B, C, D) waaruit het studiejaar van de opleiding is opgebouwd;
18 Raad van Toezicht: het college van deputaten dat door de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
wordt benoemd en namens de kerken de universiteit bestuurt;
19 samengesteld tentamen: een tentamen bestaande uit een aantal deeltentamens die in onderlinge samenhang en met
een bepaalde cesuurregeling als tentamen van een onderwijseenheid gelden;
20 SIS: het studentinformatiesysteem van de universiteit, waar de student zich inschrijft voor tentamens en zijn behaalde
resultaten kan inzien.
21 student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het bij de opleiding behorende onderwijs
en/of voor het afleggen van de tentamens en het examen;
22 studiegids: de gids die per opleiding jaarlijks digitaal wordt uitgebracht, waarin de inhoud, opbouw en tentaminering van
de onderwijseenheden van die opleiding zijn vastgelegd.
23 studiejaar: één van de drie jaren waaruit het studieprogramma van de opleiding is opgebouwd;
24 tentamen: de beoordelende (summatieve) toetsing van een onderwijseenheid door een (enkelvoudig of samengesteld)
tentamen. Aan elke onderwijseenheid is een tentamen verbonden. Vormen van tentamens zijn een: schriftelijk tentamen,
mondeling tentamen, essay, praktijkopdracht, leesverslag, scriptie, open boek tentamen, testimonium (aanwezigheid) et
cetera;
25 toelatingscommissie: commissie die door het College van Bestuur is ingesteld om de toelating van studenten tot de
opleiding te beoordelen;
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26 toetsing: de tentaminering van een onderwijseenheid;
27 universiteit: de Theologische Universiteit, uitgaande van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt),
Broederweg 15, Kampen;
28 WHW: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek.
Artikel 3
Leeswijzer OER
In plaats van waar in deze regeling van 'hij’ of ‘hem' wordt gesproken, kan ook 'zij’ of ‘haar' gelezen worden.
Waar in deze regeling sprake is van dagen of weken, worden de dagen of weken waarin het de universiteit gesloten is
buiten beschouwing gelaten.

HOOFDSTUK 2: AARD EN DOELSTELLINGEN VAN DE OPLEIDING
Artikel 4
Aard van de opleiding
De opleiding kenmerkt zich door haar slogan: ‘Verbindt Bijbel en leven’. De opleiding sluit aan op de opleiding tot bachelor
in de theologie aan deze universiteit en richt zich op verdieping van de theologische kennis en vaardigheid, met toespitsing
op de predikantspraktijk, praktische beroepsvoorbereiding en wetenschappelijke vorming als theoloog door middel van
specialisatie.
De opleiding is specifiek gericht op de wetenschappelijke, geestelijke en praktische vorming tot gereformeerd (NGK/GKv)
predikant en gereformeerd theoloog. Na afronding van de Master Theologie Predikant is het daarenboven mogelijk om
verder te studeren in de richting van een promotie.
Artikel 5
Doel, eindkwalificaties en eindtermen van de Masteropleiding
De opleiding heeft als doel dat de afgestudeerde studenten professionals zijn die op wetenschappelijk, geestelijk en
praktisch niveau in staat zijn de taak van gereformeerd (NGK/GKv) predikant en gereformeerd theoloog te beoefenen.
De afgestudeerde student beschikt over de volgende eindkwalificaties, geordend in onderstaande domeinen:
Theologische kennis:

1
2

heeft grondige kennis van en inzicht in de theologische disciplines.
heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in één van de theologische disciplines.

Wetenschappelijke vaardigheden:
1.
heeft gevorderde beheersing van academische vaardigheden, en is competent om door middel van zelfstandig
methodisch onderzoek bij te dragen aan, en een oordeel te vormen over de ontwikkeling van de theologie.
2.
weet op verantwoorde wijze zijn theologische kennis en vaardigheden te vertalen naar een mondelinge of schriftelijke
presentatie voor een publiek van specialisten en/of niet-specialisten.
3.
is competent om het evangelie (voor christenen en niet-christenen) betrouwbaar en doeltreffend te vertolken in de
hedendaagse context, en om de hedendaagse context en het leven van mensen in het licht van dit evangelie te duiden.
4.
is competent om vanuit theologische expertise en op een wetenschappelijk verantwoord niveau in te gaan op vragen
die zich voordoen in de praktijk van kerk, cultuur en theologie.
Academische attitude, persoonlijke vorming:
5.
is competent om op een in het licht van de gereformeerde traditie verantwoorde wijze om te gaan met de hedendaagse
religieuze, levensbeschouwelijke, interkerkelijke en binnenkerkelijke pluraliteit.
6.
is competent om te reflecteren op de omgang met zichzelf, met medemensen en met God en is competent om ambt,
beroep en persoon te integreren.
Afstemming arbeidsmarkt, professionele vorming:
De afgestudeerde is startbekwaam voor het ambt van predikant en
A.
is competent om (voor christenen en niet-christenen) de verschillende taken van een predikant uit te oefenen, namelijk:
verkondiging; vormgeven en leiden van samenkomsten; geestelijk voorgaan, leren en begeleiden; pastoraat;
communiceren over en verdedigen van de christelijke waarheid in het publieke domein; een leidende rol spelen bij de
organisatie en de opbouw van de gemeente.
B.
heeft een gezonde spirituele attitude en praktijk, in lijn met de gereformeerde traditie, waaruit liefde en toewijding
spreken voor God en zijn woord, zijn gemeente en de wereld.
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Hiertoe ontvangt de student onderwijs.

HOOFDSTUK 3: TOELATING TOT EN GETUIGSCHRIFT VAN DE OPLEIDING
Artikel 6
Toelating tot de opleiding
De toelatingscommissie beoordeelt de aanvraag van een aspirant student tot toelating van de opleiding.
1 Tot de opleiding kan degene worden toegelaten aan wie de universiteit de graad van bachelor in de theologie heeft
verleend;
2 Studenten dienen in hun bachelor theologie aan de TUK voor de ‘minor predikant’ te hebben gekozen;
3 Wanneer een aspirant-student elders de graad van bachelor in de theologie heeft verkregen, wordt een
pakketvergelijking uitgevoerd en een premasterpakket vastgesteld. Daarbij zullen de te stellen eisen niet uitgaan boven
datgene van wat van de eigen afgestudeerde bachelors werd gevraagd;
4 Tot de opleiding kan degene worden toegelaten aan wie de universiteit het certificaat van de premaster heeft verleend,
welke toegang geeft tot een de Master Theologie Predikant.
5 Het premastercertificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
6 De student dient bij inschrijving in de Master Theologie Predikant een motivatiebrief, een kerkelijk attest en een
logopedische screening te overleggen en mee te werken aan een assessment. Op basis van dit materiaal wordt hij
uitgenodigd voor een intakegesprek met twee docenten van de opleiding;
7 De student dient de intakeprocedure met goed gevolg te hebben doorlopen om toegelaten te worden tot de opleiding.
8 De Aantekening Praktische Vorming is nodig om gereformeerd (NGK/GKv) predikant te kunnen worden. Daartoe is naast
het kerkelijk attest bij de toelating tot de opleiding nodig dat de student aan het einde van de opleiding met goed gevolg
de eindstage heeft doorlopen.
Artikel 7
Verkrijging van de graad
Om de graad Master of Arts (MA) te verkrijgen, dienen alle onderwijseenheden die tot de opleiding behoren met voldoende
resultaat te worden afgesloten. Het diploma van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel MA.
De Aantekening Praktische Vorming bij het diploma is noodzakelijk met het oog op de bevoegdheid tot het ambt van
predikant in de Gereformeerde Kerken in Nederland en kan alleen worden ontvangen met genoemd kerkelijk attest.
Artikel 8
Getuigschrift en eventueel judicium
1 Ter gelegenheid van de graadverlening wordt een getuigschrift uitgereikt waarop de eindcijfers staan vermeld voor
alle examenonderdelen;
2 Op het getuigschrift wordt het gewogen gemiddelde, op basis van aantal EC’s, weergegeven van alle
examenonderdelen. (Een onderwijseenheid van 5 EC, weegt 5 keer mee in de berekening, een onderwijseenheid
van 2,5 EC, weegt 2,5 keer mee in de berekening.)
2 Bij de verlening van de graad kan de examencommissie het judicium 'cum laude' toekennen. Een dergelijk judicium kan
alleen verleend worden indien het gewogen gemiddelde cijfer van alle examenonderdelen 8,0 of hoger bedraagt.
Daarbij moeten de cijfers voor zowel de afstudeerscriptie (12,5-17,5EC) als het afstudeerwerkstuk (2,5-7,5 EC) minimaal
een 8,5 bedragen.

HOOFDSTUK 4: PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING
Artikel 9
Studieduur
1 De omvang van de opleiding bedraagt 180 EC.
2 De opleiding is zowel in voltijd als in deeltijd te volgen. Het studieprogramma van de voltijdopleiding omvat drie
studiejaren. Het studieprogramma van de deeltijdopleiding omdat 6 studiejaren, met een studiebelasting van 30 EC per
jaar (ongeveer 20 uur per week).
3 De omvang van de specialisatie is vastgesteld op 49EC.
Artikel 10

Programmering onderwijseenheden

Het onderwijs en de tentamens in de opleiding zijn als volgt geprogrammeerd.
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Modulecodes Master Theologie Predikant
2021-2022
Schuingedrukt zijn de deeltoetsen die onder de module hangen

Jaar

Toetsen

EC

Cijfer/
Waardering

Homiletiek 1A

1

1

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-VVB1A

Vertolken vanuit de Bron 1A

1

1

1

waardering

E.Brink, M. Janssens

E.Brink, M. Janssens

MTP-PL1A

Praktijklijn 1A

1

3

2

waardering

MTP-PL1Aa Verkondiging

weging

1/2

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-PL1Ab Gemeenteopbouw

weging

1/4

0,5

waardering

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

MTP-PL1Ac Persoonlijk Functioneren

weging

1/4

0,5

waardering

H. Wijma

H. Wijma

1

2

5

cijfer

5,5

MTP-PT1a Essay

weging

1/2

2,5

cijfer

5,5

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

MTP-PT1b Schriftelijk Tentamen

weging

1/2

2,5

cijfer

5,5

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

Code

Module

MTP-HOM1A

Praktische Theologie 1: Kerk als
gemeenschap

MTP-PT1

Vakbodemcijfer

Docent

Examinator

MTP-CAT

Catechetiek

1

1

2,5

cijfer

5,5

C.T. de Groot, P. van Veen

C.T. de Groot, P. van Veen

MTP-HER

Hermeneutiek

1

1

3,5

cijfer

5,5

J.M. Burger

J.M. Burger
C. van Dusseldorp, C.T. de
Groot

MTP-HOM1B

Homiletiek 1B

1

1

1

waardering

C. van Dusseldorp, C.T. de
Groot

MTP-VVB1B

Vertolken vanuit de Bron 1B

1

1

1

waardering

A.J. den Heijer, M. Janssens A.J. den Heijer, M. Janssens

MTP-PL1B

Praktijklijn 1B

1

3

2

waardering

MTP-PL1Ba Verkondiging

weging

1/4

0,5

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-PL1Bb Catechese

weging

1/2

1

waardering

P. van Veen

P. van Veen

MTP-PL1Bc Persoonlijk Functioneren

weging

1/4

0,5

waardering

H. Wijma

H. Wijma

1

2

7,5

cijfer

0

waardering

J.M. Burger, R.T. te Velde

J.M. Burger, R.T. te Velde

weging

1

7,5

cijfer

5,5

J.M. Burger, R.T. te Velde

J.M. Burger, R.T. te Velde

1

2

3,5

cijfer

5,5

weging

1

3,5

cijfer

5,5

Systematische Theologie 1: Delen
in het heil

MTP-ST1

MTP-ST1a Leesdossier
MTP-ST1b Essay
Nieuwe Testament 1: Theologie
van het Nieuwe Testament

MTP-NT1

MTP-NT1a Presentatie
MTP-NT1b Essay

5,5

P.H.R. van Houwelingen

P.H.R. van Houwelingen

waardering

P.H.R. van Houwelingen

P.H.R. van Houwelingen

MTP-HOM1C

Homiletiek 1C

1

1

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-VVB1C

Vertolken vanuit de Bron 1C

1

1

1

waardering

K. van Bekkum, W.H. Rose

K. van Bekkum, W.H. Rose

MTP-PL1C

Praktijklijn 1C

1

4

2

waardering

MTP-PL1Ca Verkondiging

weging

1/4

0,5

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-PL1Cb Liturgie

weging

1/4

0,5

waardering

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

MTP-PL1Cc Persoonlijk Functioneren

weging

1/4

0,5

waardering

H. Wijma

H. Wijma

MTP-PL1Cd Mentoraat

weging

1/4

0,5

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

cijfer

5,5

K. van Bekkum, J. Dekker, G. K. van Bekkum, J. Dekker, G.
Kwakkel
Kwakkel

2,5

cijfer

5,5

P.W. van de Kamp

P.W. van de Kamp

1

waardering

H. Hoogendoorn

C. van Dusseldorp

1

1

waardering

C.T. de Groot

C.T. de Groot

1

1

1

waardering

E. Brink, W.H. Rose

E. Brink, W.H. Rose

1

2

2

waardering

MTP-PL1Da Verkondiging

weging

1/2

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-PL1Db Pastoraat

weging

1/2

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

1

3

7,5

cijfer

0

waardering

A.L. Th. De Bruijne

A.L. Th. De Bruijne

MTP-ETb Tentamenessay

weging

9/15

4,5

cijfer

1

A.L. Th. De Bruijne

A.L. Th. De Bruijne

MTP-ETc Reflectieverslag

weging

6/15

3

cijfer

1

A.L. Th. De Bruijne
E. Brink, C.T. de Groot. P.A.
Strating, H.P. Stulp, H.
Wijma
C.T. de Groot

A.L. Th. De Bruijne

MTP-OT1

Oude Testament 1: Exegese

1

1

7,5

MTP-PT2

Praktische Theologie 2: Diaconaat
in oecumenisch perspectief

1

1

MTP-PR

Presentatievaardigheden

1

1

MTP-HOM1D

Homiletiek 1D

1

MTP-VVB1D

Vertolken vanuit de Bron 1D

MTP-PL1D

Praktijklijn 1D

MTP-ET

Ethiek en Spiritualiteit
MTP-ETa Presentatie

5,5

MTP-PT3

Praktische Theologie 3: Pastoraat
en Psychologie

1

1

3,5

cijfer

5,5

MTP-HOM2A

Homiletiek 2A

2

1

1

cijfer

5,5

MTP-VVB2A

Vertolken vanuit de Bron 2A

2

1

1

waardering

5,5

MTP-PL2A2

Praktijklijn 2A

2

2

3

waardering

MTP-PL2Aa2 Doorgaande preekoefening

weging

1/2

2

MTP-PL2ab2 Geestelijke Verzorging

weging

1/2

1

2

2

7,5

cijfer

0

waardering

weging

1

7,5

cijfer

5,5

2

1

3,5

cijfer

5,5

MTP-MIS

Missiologie

MTP-MISa Interviewopdrachten
MTP-MISb Eindwerkstuk
MTP-ST2

Systematische Theologie 2: Grote
vragen
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E. Brink, C.T. de Groot. P.A.
Strating, H. Wijma
C.T. de Groot

P.H.R. van Houwelingen, A.
den Heijer

P.H.R. van Houwelingen

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

waardering

P.A. Strating

C. van Dusseldorp

S. Paas

S. Paas

S. Paas

S. Paas

R.T. te Velde

R.T. te Velde
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MTP-HOM2B

Homiletiek 2B

2

1

1

waardering

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

MTP-VVB2B

Vertolken vanuit de Bron 2B

2

1

1

waardering

E. Brink, W.H. Rose

E. Brink, W.H. Rose

MTP-PL2B2

Praktijklijn 2B: Diaconale Stage

2

2

1

waardering

C. van Dusseldorp

P. Strating

MTP-NT2

Nieuwe Testament 2: De
apostolische kerk

2

3

7,5

cijfer

5,5

MTP-NTa Schriftelijk Tentamen

weging

3/5

4,5

cijfer

5,5

P.H.R. van Houwelingen

P.H.R. van Houwelingen

MTP-NTb Exegetisch Groepswerkstuk

weging

2/5

3

cijfer

5,5

P.H.R. van Houwelingen

P.H.R. van Houwelingen

0

waardering

P.H.R. van Houwelingen

P.H.R. van Houwelingen

cijfer

5,5

K. van Bekkum, J. Dekker, G. K. van Bekkum, J. Dekker, G.
Kwakkel
Kwakkel

5,5

C. van Dusseldorp

C. van Dusseldorp

G. Kwakkel, W.H. Rose

G. Kwakkel, W.H. Rose

MTP-NTc Leesverslag
MTP-OT2

Oude Testament 2: Theologie van
het OT

2

1

3,5

MTP-HOM2C

Homiletiek 2C

2

1

1

cijfer

MTP-VVB2C

Vertolken vanuit de Bron 2C

2

1

1

waardering

MTP-PL2C

Praktijklijn 2C

2

2

2

waardering

MTP-PL2Ca Gemeenteopbouw

weging

1

1

waardering

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

MTP-PL2Cb Beroepshouding

weging

1

1

waardering

H. Wijma

H. Wijma

2

2

7,5

cijfer

5,5

MTP-KGa Portfolio

weging

MTP-KGb Werkstuk

MTP-KG

Kerkgeschiedenis

1/3

2,5

cijfer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

weging

2/3

5

cijfer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

MTP-PT4

Praktische Theologie 4:
Veranderkunde en Kerkrecht

2

1

3,5

cijfer

5,5

C. van den Broeke, H. Wijma

MTP-VVB2D

Vertolken vanuit de Bron 2D

2

1

1

waardering

A.J. den Heijer, M.G.P.
Klinker-De Klerck, M.
Janssens

C. van den Broeke, H.
Wijma
A.J. den Heijer, M.G.P.
Klinker-De Klerck, M.
Janssens

MTP-SYM

Symboliek

2

1

2

waardering

R.T. te Velde

R.T. te Velde

MTP-MT

Methodologie

2

2

5

waardering

MTP-MTa Huiswerkopdrachten

1/2

2,5

waardering

H. Wijma

H. Wijma

MTP-MTb Onderzoeksplan

1/2

2,5

waardering

H. Wijma

H. Wijma

cijfer

5,5
5,5
C. van Dusseldorp, C.T. de
Groot
C. van Dusseldorp, J.H.F.
Schaeffer, P. van Veen, E.
Brink
J.H.F. Schaeffer, A.L.Th. de
Bruijne

C. van Dusseldorp, C.T. de
Groot
C. van Dusseldorp, J.H.F.
Schaeffer, P. van Veen, E.
Brink
J.H.F. Schaeffer, A.L.Th. de
Bruijne

MTP-KV1

Keuzevak 1

2

1

6

MTP-KV2

Keuzevak 2

3

1

6

cijfer

MTP-HOM3

Homiletiek 3

3

1

1

waardering

MTP-ES

Eindstage

3

1

14

waardering

MTP-RW

Retraiteweek

3

1

2

waardering

LET OP! Keuze uit specialisatie (Introductiemodule, verdiepingsmodule en scriptie) met bijvak (introductiemodule andere richting)
MTP-SPBW1
MTP-SPBW2
MTP-SPBVBW
MTP-SPKG1
MTP-SPKG2
MTP-SPST1
MTP-SPST2
MTP-SPPT1
MTP-SPPT2
MTP-SPET1
MTP-SPET2
MTP-SPMIS1
MTP-SPMIS2

Specialisatie
Bijbelwetenschappen Introductie
Specialisatie
Bijbelwetenschappen Verdieping
Bijvak Bijbelwetenschappen
Specialisatie Kerkgeschiedenis
Introductie
Specialisatie Kerkgeschiedenis
Verdieping
Specialisatie Systematische
Theologie Introductie
Specialisatie Systematische
Theologie Verdieping
Specialisatie Praktische
Theologie Introductie
Specialisatie Praktische
Theologie Verdieping
Specialisatie Ethiek Introductie
Specialisatie Ethiek Verdieping
Specialisatie Missiologie
Introductie
Specialisatie Missiologie
Verdieping

K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.
K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.
K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.

K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.
K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.
K. van Bekkum, G. Kwakkel,
P.H.R. van Houwelingen. J.

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

cijfer

5,5

J.M. Burger

J.M. Burger

6

cijfer

5,5

J.M. Burger

J.M. Burger

1

6

cijfer

5,5

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

3

1

6

cijfer

5,5

J.H.F. Schaeffer

J.H.F. Schaeffer

3
3

1
1

6
6

cijfer
cijfer

5,5
5,5

A.L.Th. de Bruijne
A.L.Th. de Bruijne

A.L.Th. de Bruijne
A.L.Th. de Bruijne

3

1

6

cijfer

5,5

S. Paas

S. Paas

3

1

6

cijfer

5,5

S. Paas

S. Paas

3

1

6

cijfer

3

1

6

waardering

5,5

3

1

6

cijfer

5,5

3

1

6

cijfer

3

1

6

cijfer

3

1

6

3

1

3

MTP-AS

Afstudeerscriptie

3

1

12,517,5

cijfer

5,5

alle hoofddocenten

alle hoofddocenten

MTP-AW

Afstudeerwerkstuk

3

1

2,5-7,5

cijfer

5,5

P. Strating

P. Strating

HOOFDSTUK 5: BEPALINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANG
Artikel 11
Toelatingseisen van onderwijseenheden in de opleiding
In de studiegids is vastgelegd voor welke onderwijseenheden toelatingseisen, bestaande in het met goed gevolg afleggen
van bepaalde examenonderdelen, gelden. Aan studenten die niet tijdig aan deze toelatingseisen hebben voldaan, kan door
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het College van Bestuur (CvB) op verzoek van de docent tijdelijk de toegang tot de betreffende onderwijseenheid ontzegd
worden.

HOOFDSTUK 6: TENTAMINEREN
Artikel 12
Examenonderdelen
1 Alle examenonderdelen worden afgesloten met een tentamen;
2 In de studiegids van de opleiding (voortaan 'de studiegids') wordt jaarlijks vastgelegd voor welke studieactiviteiten een
aanwezigheidsplicht wordt gesteld en eventueel een testimonium wordt verstrekt.
Artikel 13
Tentamenvormen
Vormen van tentamens aan de universiteit zijn: schriftelijk tentamen, mondeling tentamen, paper, essay, praktijkopdracht,
leesverslag, scriptie, open boek tentamen, testimonium (aanwezigheid), en eventueel andere toetsvormen aangegeven in
het toetsbeleid.
Artikel 14
Data examenonderdelen
De data voor de examenonderdelen worden jaarlijks gepubliceerd op de elektronische leeromgeving.
Het CvB draagt er zorg voor, dat tentamens doorgang kunnen vinden op de in de tentamenroosters vermelde tijden.
Artikel 15
Deelneming aan tentamens
1 Studenten die willen deelnemen aan een tentamen, dienen zich voor de aangegeven deadline aan te melden via het
Student informatiesysteem (voortaan ‘SIS’). Alleen studenten die zich via het SIS hebben aangemeld voor een tentamen,
hebben recht op deelname en beoordeling van het tentamen.
2 Studenten die de wens hebben hun met een voldoende beoordeeld tentamen alsnog met een hoger cijfer af te ronden,
zijn verplicht hiertoe vroegtijdig een beargumenteerde aanvraag in te dienen bij de examencommissie. Een aanvraag
hiertoe kan slechts eenmalig per studiejaar/seizoen worden gedaan. Wordt de student hiertoe gerechtigd, dan geldt het
laatst behaalde cijfer.
3 De student krijgt nog gedurende één studiejaar de gelegenheid om het tentamen te doen volgens de tentameneisen
die golden in het jaar waarin de student de module volgde. In de daaropvolgende jaren dient de student bij eventuele
herkansing het tentamen te doen volgens de tentameneisen van het dan geldende studieprogramma.
5 De (her)tentamens worden op het daarvoor vastgestelde moment (op het tentamenrooster gepubliceerd) gemaakt.
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een schriftelijk verzoek tot verplaatsing gericht worden aan de
onderwijscoördinator. Dit verzoek dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van het geplande tentamen binnen te zijn.
6 Voor mondelinge tentamens publiceren de docenten minstens 5 werkdagen van tevoren een rooster. In alle overige
gevallen dienen studenten die willen deelnemen aan een mondeling tentamen, zich uiterlijk vijf werkdagen van tevoren
bij de betreffende docent aan te melden.
7 Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel
mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig
advies in alvorens te beslissen.
8 De student is bij een schriftelijk tentamen verplicht zich te kunnen legitimeren met zijn collegekaart of geldig
identiteitsbewijs.
Artikel 16
Vraagstelling en wijze van beoordeling onderdelen
De doelstellingen en de inhouden van de onderwijseenheden zijn per onderwijseenheid vastgelegd in de studiegids.
Docenten geven in het periodeboek inzicht in de wijze van beoordeling die bij tentamens wordt toegepast.
Artikel 17
Examinator
Voor de beoordeling van een examenonderdeel is door de examencommissie de examinator (i.c. docent) aangewezen
wiens naam bij het betreffende onderdeel in de studiegids is vermeld. De beoordeling geschiedt voor elke student
afzonderlijk.
Artikel 18
Afwijkende manier van tentaminering
1 Een docent is bevoegd bij hertentamens af te wijken van de in de studiegids vermelde wijze van tentaminering voor een
individuele student, na toestemming van de examencommissie en kennisgeving aan de student.
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Een student kan voor een hertentamen onder opgaaf van redenen een verzoek indienen bij de examencommissie om op
een andere wijze getentamineerd te worden. De examencommissie beslist na advies van de docent.

Artikel 19
Mondelinge tentamens
1 Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft
bepaald;
2 Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de desbetreffende examinator
met opgaaf van redenen anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt.
3 Van mondelinge tentamens wordt te allen tijde een (digitale) opname gemaakt.
Artikel 20
Cijfermatige beoordeling examenonderdeel
De beoordeling van tentamens wordt in cijfers uitgedrukt, met maximaal één decimaal achter de komma. Als voldoende
resultaat wordt aangemerkt een cijfer van 5,5 of hoger.
Artikel 21
Weging deeltentamens
Indien een tentamen bestaat uit twee of meer deeltentamens en de docent voor de deeltentamens een minimum cijfer wil
laten gelden, dient deze cesuurregeling (incl. het bijbehorende minimumcijfer) in de OER vermeld te zijn. Dit geldt ook,
indien hij het ene deeltentamen zwaarder wil laten meewegen dan het andere. Indien een dergelijke vermelding ontbreekt,
geldt de regel dat het resultaat van het tentamen als voldoende wordt beschouwd, indien het gewogen gemiddelde van de
voor de deeltentamens behaalde cijfers een 5,5 of hoger is. Dezelfde regel geldt voor de weging van het eindcijfer voor de
periodemodule.
Artikel 22
Tentamenfrequentie
1 De student heeft in het studiejaar (de studiejaren) volgend op de regulier aangeboden (her)tentamens twee
herkansingsmogelijkheden. Hij kan zich aanmelden voor het reguliere tentamen en/of de herkansingsmogelijkheid. De
data worden jaarlijks vastgelegd op het tentamenrooster; buiten deze data om zijn geen herkansingen mogelijk. In het
geval van een scriptie, essay of andere toetsvorm moet de student in het studiejaar/ de studiejaren volgend op de
regulier aangeboden deadlines, een nieuw onderwerp kiezen.
2 Indien in een jaar geen onderwijs wordt verzorgd voor een onderwijseenheid, wordt zo nodig een individuele
mogelijkheid tot het afleggen van het tentamen geboden. Tentamendata dienen minimaal 20 werkdagen van tevoren
bekend gemaakt te worden en/of aangevraagd te worden.
3 In bijzondere gevallen is het mogelijk om een tentamendatum te verzetten. De student dient hiervoor een aanvraag in
bij de onderwijscoördinator. Dit is verder uitgewerkt in de ‘regeling verzetten tentamendata’ welke te vinden is op de
website.
4 De examencommissie mag een student, onder opgaaf van redenen, een extra tentamenkans toekennen.
Artikel 23
Uitslag tentamens en deeltentamens
1 De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen 10 werkdagen na het afnemen van het tentamen via het SIS aan
de student bekend gemaakt, tenzij anders aangegeven door de onderwijscoördinator.
2 De uitslag van een mondeling tentamen wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen aan de student bekend gemaakt.
3 De uitslag van een essay, praktijkopdracht, leesverslag, scriptie, open boek tentamen, testimonium (aanwezigheid) wordt
15 werkdagen na de uiterste inleverdatum bekend gemaakt, tenzij anders aangegeven door de onderwijscoördinator.
4 De uitslag van een tentamen als genoemd in artikel 13, uitgezonderd het mondeling tentamen, wordt uiterlijk 15
werkdagen na het afnemen van het tentamen aan de student bekend gemaakt, indien het door meerdere docenten moet
worden nagekeken.
5 Ten aanzien van de bekendmaking van de uitslag gelden voor deeltentamens dezelfde regels als voor tentamens.
Artikel 24
Geldigheidsduur tentamens
1. De resultaten die behaald zijn in de Bachelor staan vast na het behalen van het Bachelor examen.
2. De geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde (deel)tentamens bedraagt zes jaar gerekend vanaf het moment dat
het resultaat in het SIS zichtbaar is geworden.
3. Wanneer de geldigheidsduur van de tentamens bedoeld in lid 2 verstreken is, of dreigt te verstrijken, kan de student bij
de examencommissie een verzoek indienen tot verlenging.
a. De examencommissie verlengt de geldigheidsduur indien de examencommissie vaststelt dat de kennis, het inzicht en
de vaardigheden die de student door die cursus heeft opgedaan niet verouderd zijn en dat student met betrekking
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tot die cursus voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis,
inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad.
Indien er sprake is van de hieronder genoemde bijzondere omstandigheden wordt de geldigheidsduur van met goed
gevolg afgelegde tentamens verlengd met een nader te bepalen termijn en voor studenten die gebruikmaken van
het Profileringsfonds met tenminste de duur van de financiële ondersteuning die is toegekend op grond van het
Profileringsfonds.
De examencommissie neemt, na hierover advies te hebben ingewonnen bij de onderwijscoördinator, uitsluitend de
volgende persoonlijke omstandigheden van de desbetreffende student in acht:
a. langdurige ziekte;
b.lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;
c. zwangerschap;
d.bijzondere familieomstandigheden, waaronder begrepen de bijzondere omstandigheden van degene met wie de
aanvrager gehuwd is;
e. activiteiten in het kader van het bestuur en de organisatie van de instelling, zoals het lidmaatschap van de
medezeggenschapsraad of opleidingscommissie, tenzij voor deze activiteiten studiepunten en/of andere
emolumenten worden toegekend;
f. een zodanige inrichting van de opleiding, dat de student redelijkerwijs niet in staat is geweest aan de
studievoortgangsnorm te voldoen;
g. andere situaties waarin de student door overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan tentamens dan wel het
onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, dit ter beoordeling door de examencommissie.
h.de student kan refereren aan een gesprek met de interne vertrouwenspersoon.
De examencommissie beslist enkel op het verzoek indien de student bij het verzoek een studieplan inlevert voor de
afronding van zijn opleiding binnen redelijke termijn, vergezeld door het advies van zijn mentor of studiebegeleider.
Artikel 25
Inzagerecht scripties en schriftelijke tentamens
1 Nadat een scriptie is beoordeeld, ontvangt de student een op schrift gesteld oordeel, voorzien van een mondelinge
toelichting.
2 Na beoordeling van een schriftelijk tentamen of een deeltentamen heeft de student tot maximaal 10 werkdagen na het
bekend maken van de beoordeling het recht om het gemaakte werk (incl. de opgaven), voorzien van een toelichting door
de docent, in te zien, om zodoende op de beoordeling te kunnen reageren.
3 Gemaakte tentamens worden gedurende twee jaar bewaard door de studentenadministratie.
4 Scripties en schriftelijke tentamens kunnen na beoordeling door de docent onderwerp van nabespreking zijn tussen de
docent en de student(en).
Artikel 26
Bewaartermijnen
1 De tentamenopgaven (inclusief de toetsmatrijs) worden bewaard gedurende een termijn van zeven jaar.
2 Tentamenuitwerkingen, waaronder begrepen werkstukken en andere schriftelijke materialen waarvoor een (deel)cijfer
is toegekend, worden twee jaar na vaststelling van de tentamenuitslag bewaard.
3 Bachelorscripties, Masterscripties, Stageverslagen van de eindstage en het verslag van het Afstudeerwerkstuk, inclusief
beoordelingsformulier, worden ten minste zeven jaar bewaard.
4 Cijferlijsten en diplomasupplementen, voorzien van de handtekening van de voorzitter van de Examencommissie, worden
blijvend bewaard.

HOOFDSTUK 7: EXAMINEREN
Artikel 27
Vaststelling examenonderdelen
Het examen bestaat uit de te tentamineren onderwijseenheden. Door de vaststelling van de onderwijseenheden in het
studieprogramma wordt bepaald welke onderdelen tot het opleidingsexamen behoren.
Artikel 28
Exameneisen
De eisen voor de examens worden vastgesteld door de examencommissie.
Artikel 29
De examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de gestelde
eindkwalificaties en de daarvan afgeleide onderwijseenheden en tentamens die nodig zijn voor het verkrijgen van de graad.
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De examencommissie is ingesteld door het CvB. De leden worden door het CvB benoemd op grond van hun deskundigheid
op het terrein van de opleidingen. De examencommissie volgt in haar werkzaamheden het reglement examencommissie
TUK.
Artikel 30
Taken examencommissie
De examencommissie functioneert volgens de vereisten van in artikel 7.12 t/m 7.12c van de WHW. Taken en bevoegdheden
van de examencommissie in dit verband zijn:
1 De commissie stelt vast of een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en examenregeling stelt voor het
verkrijgen van de graad.
2 De commissie reikt ten bewijze dat een examen met goed gevolg is afgelegd een getuigschrift uit, nadat het bestuur heeft
verklaard dat aan de procedurele eisen voor de afgifte is voldaan.
3 Indien een afgestudeerde, die aanspraak kan maken op uitreiking van het getuigschrift, verzoekt om uitstel daarvan, zal
de commissie hierover beslissen overeenkomstig door het CvB vastgestelde regels.
4 De commissie borgt de kwaliteit van de tentamens en examens.
5 De commissie stelt richtlijnen en aanwijzingen vast binnen het kader van de onderwijs- en examenregeling om de uitslag
van tentamens en examens te beoordelen en vast te stellen.
6 De commissie is verantwoordelijk voor het verlenen van vrijstelling voor het afleggen van één of meer tentamens.
7 De commissie beslist over het verlenen van toestemming aan een student om een door de student zelf samengesteld
programma, bestaande uit onderwijseenheden die door de universiteit worden verzorgd, en waaraan een tentamen is
verbonden te volgen, waarvan het examen leidt tot het verkrijgen van de graad.
8 De commissie kan, indien een student of extraneus fraudeert, de betrokkene het recht ontnemen één of meer door de
commissie aan te wijzen tentamens af te leggen, gedurende een door de commissie te bepalen termijn van ten hoogste
één jaar. Bij ernstige fraude kan het bestuur op voorstel van de commissie de inschrijving voor de opleiding voor
betrokkene definitief beëindigen.
9 De commissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en bevoegdheden, bedoeld in lid 4, 5, 7 en 8, en over de
maatregelen die zij in dat verband kan nemen.
10 Indien een student bij de commissie een verzoek of klacht indient waarbij een examinator betrokken is die lid is van de
commissie, neemt de betrokken examinator geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht.
11 De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies verlenen aan het CvB aangaande zaken die verband houden met de
examencommissie.
12 De commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De commissie verstrekt het verslag aan het CvB.
Artikel 31
Fraude en terugtrekking
1 De examencommissie heeft het recht een gemaakt tentamen ongeldig te verklaren.
2 In geval van fraude wordt het betreffende examenonderdeel geadministreerd met een X in het SIS.
3 Het bepaalde in de Regeling fraude en plagiaat, welke te vinden is op de elektronische leeromgeving, is onverkort van
toepassing;
4 Indien een student na kennisneming van de vraagstelling van een schriftelijk tentamen zich terugtrekt, wordt het
betreffende examenonderdeel gehonoreerd met NB (Niet Behaald). Ook wanneer de student niet verschijnt bij een
tentamen waarvoor hij zich heeft ingeschreven wordt een NB toegekend. Het niet halen van een regulier aangeboden
deadline voor overige toetsvormen resulteert eveneens in een NB.
Artikel 32
Registratie examenonderdelen en examens
De registratie van de behaalde studieresultaten met betrekking tot examens en examenonderdelen geschiedt door de
examinator met hulp van het bureau studentenzaken. Na registratie kan de student zijn eigen studieresultaten inzien in het
SIS.
Artikel 33
Uitreiking getuigschrift
Het getuigschrift bij de verlening van de graad kan worden uitgereikt, indien alle tot het examen behorende
examenonderdelen met voldoende resultaat zijn afgelegd.
Aan de student die alle examenonderdelen met goed gevolg heeft afgelegd, kan, indien het getuigschrift bij de graad van
Master hem niet tijdig kan worden uitgereikt, door de examencommissie een verklaring van afgestudeerd-zijn worden
verstrekt. Deze verklaring verleent aan de student dezelfde rechten met betrekking tot toelating tot het eerder genoemde
kerkelijk examen als het getuigschrift.
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Artikel 34
Data verlening graden
Voor de verlening van de graad wordt tussen 1 september en 1 juli ten minste tweemaal een datum vastgelegd. Vastlegging
van de data vindt plaats vóór het begin van elk cursusjaar. Aan het begin van elk cursusjaar wordt aan de studenten
meegedeeld, op welke data getuigschriften in ontvangst genomen kunnen worden.
Artikel 35
Mogelijkheden van beroep
Tegen de beoordeling van een examen of examenonderdeel kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de
examencommissie. Tegen een uitspraak van deze instantie kan beroep worden aangetekend bij het College van beroep
voor de examens.
Artikel 36
Samenstelling College van beroep
Het College van beroep bestaat uit drie leden, te weten: een jurist, die voldoet aan de eisen van benoembaarheid tot
rechter van een arrondissementsrechtbank, bedoeld in art. 48, 1e lid van de Wet op de rechterlijke organisatie, als
voorzitter; een lid namens de docenten en een lid namens de studenten. De leden van het College van beroep worden
benoemd door het college van bestuur, het lid namens de docenten op voordracht van de examencommissie en het lid
namens de studenten op voordracht van de studentengeleding van de Universiteitsraad. Voor elk lid wordt tevens een
plaatsvervanger benoemd.
Artikel 37
Bevoegdheden College van beroep
Het College van beroep oordeelt over het beroep ingesteld tegen beslissingen tot afwijzing, beslissingen inzake vaststelling
van het behaalde aantal studiepunten, beslissingen met het oog op de toelating tot examens, beslissingen met betrekking
tot vrijstellingen, beslissingen van de examencommissie en van examinatoren.
Uitspraken van het College van beroep zijn bindend en hebben - voor zover van toepassing - terugwerkende kracht.
Artikel 38
Vrijstelling van onderdelen
Op verzoek van de student verleent de examencommissie een gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor een of meer
onderdelen van zijn studieprogramma op basis van een eerdere opleiding op HBO- of universitair niveau, indien naar het
oordeel van de examencommissie voor de inhoud van het betreffende onderdeel reeds in gelijke mate als of in hogere
mate dan wordt gevorderd, bewijs van bekwaamheid is geleverd. De examencommissie wint zo nodig advies in bij de
betreffende examinator. Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd via het formulier ’vrijstellingen’ welke te raadplegen is
op de website. Een aantal programma-onderdelen is uitgesloten van vrijstellingen: de retraiteweek (MTP-RW); de eindstage
(MTP-ES)); de afstudeerscriptie (MTP-AS) en het afstudeerwerkstuk (MTP-AW). In bijzondere gevallen kan de
stagecommissie de student een alternatief traject aanbieden voor de praktijklijn.
Artikel 39
Excellentietraject
Studenten die het eerste masterjaar zonder studievertraging doorlopen hebben en een gewogen gemiddelde hebben van
minimaal een 8,0 komen in aanmerking voor een individueel excellentietraject. De student kan hiervoor een aanvraag
indienen bij de onderwijscoördinator. De docent kan een student aandragen voor het excellentietraject.
Artikel 40
Specialisatietraject
1 Het specialisatietraject omvat een verdieping en toespitsing van de kennis en wordt afgesloten met een afstudeerscriptie
in het kader van het gekozen hoofdvak, het afstudeerwerkstuk richt zich op de startbekwaamheid van de student als
predikant.
2 De student kiest aan het begin van het afstuderen, samen met de specialisatiedocent, het aantal studiepunten wat hij wil
besteden aan de scriptie en aan het werkstuk. De scriptie moet minimaal 12,5 EC en maximaal 17,5 EC beslaan, het
werkstuk minimaal 2,5 EC en maximaal 7,5 EC. Tezamen moet het afstuderen 20 EC zijn.
3 Voor de beide afstudeeronderdelen gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in de afzonderlijke reglementen c.q.
handleidingen.
4 Voor studenten die de Master Theologie Algemeen aan de Theologische Universiteit met goed gevolg hebben afgesloten,
geldt een vrijstelling voor alle onderdelen van de specialisatie.

HOOFDSTUK 8: EVALUATIESYSTEMATIEK
Artikel 41

Wijze van evalueren
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Alle modules worden jaarlijks geëvalueerd door een module-evaluatie-formulier. Bij schriftelijke tentamens vult de student
na afloop van het tentamen een papieren formulier in. Bij andere toetsvormen is er een digitaal formulier beschikbaar op de
elektronische leeromgeving. Jaarlijks spreekt de onderwijscoördinator minimaal 1 keer met een jaargroep om het onderwijs
en de opleiding te evalueren. Tenminste 1 keer in de 6 jaar wordt een opleiding grootscheeps geëvalueerd door een speciale
evaluatiecommissie. Alle evaluaties worden besproken in de opleidingscommissie.

HOOFDSTUK 9: HANTERING VAN DEZE REGELING
Artikel 42
Bijzondere omstandigheden en onvoorzien
In alle gevallen waar dit OER niet in voorziet en in bijzondere omstandigheden beslist de examencommissie.
Artikel 43
Vaststelling en wijziging examenregeling
De vaststelling van de Onderwijs- en examenregeling geschiedt jaarlijks door het CvB, na instemming van de Universiteitsraad
en de opleidingscommissie en gehoord de examencommissie van de universiteit. De uitvoeringsbepalingen worden jaarlijks
door het CvB vastgesteld.
Artikel 44
Publicatie regeling
Deze regeling wordt samen met de bijbehorende uitvoeringsbepalingen gepubliceerd op de website van de universiteit.
Artikel 45
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021 ten behoeve van het studiejaar 2021-2022.
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VOLTIJD JAAR 1

MTP JAAR 2 - VT

MTP JAAR 3 - VT

Praktische Theologie 1:
Kerk als vierende
gemeenschap
Catechetiek

2,5
15

5

6

3

Bijvak

Keuzevak 1

Deeltijdstudenten verdelen het afstuderen over periode B, C en D.

Afstuderen (scriptie/werkstuk) 2, 3
Keuzevak

Periode B
Specialisatie
Verdieping specialisatie
Masterpreekcollege

Nieuwe Testament 2:
De apostolische kerk

Deeltijdstudenten volgen het keuzevak in periode D van hun 5e jaar.

M TP-AS/AW

MTP-HOM3

MTP-SP..2

MTP-NT2

3

15

6

EC

16

7,5

Periode A
Specialisatie
Introductie Specialisatie

Missiologie

Systematische Theologie 1:
Delen in het heil

Periode B
Dienen (Diaconaat)
MTP-HOM2B Homiletiek 2B
MTP-VVB2B Vertolken vanuit de Bron 2B
MTP-PL2B Praktijklijn 2B
MTP-OT2
Oude Testament 2

MTP-ST1

Nieuwtestamentische theologie

Periode B
Leren (Catechese)
MTP-HOM1B Homiletiek 1B
MTP-VVB1B Vertolken vanuit de Bron 1B
MTP-PL1B Praklijklijn 1B
MTP-NT1
Nieuwe Testament 1:

1

MTP-SP..1

MTP-MIS

Periode A
EC
Zorgen (Geestelijke Verz.)
MTP-HOM2A Homiletiek 2A
1
MTP-VVB2A Vertolken vanuit de Bron 2A 1
MTP-PL2A Praktijklijn 2A
3
MTP-ST2
Systematische Theologie 2 3,5

MTP-CAT

MTP-PT1

Periode A
EC
Vertolken en vieren
1
MTP-HOM1A Homiletiek 1A
MTP-VVB1A Vertolken vanuit de Bron 1A 1
MTP-PL1A Praktijklijn 1A
2
MTP-HER
3,5
Hermeneutiek

4

2

Presentatievaardigheden
Praktische Theologie 2:
Diaconaat in oecumenisch perspectief
Oude Testament 1

MTP-RW

MTP-ES

MTP-KG

Eindstage 4
Retraiteweek

Periode C
Stage

Kerkgeschiedenis

Periode C
Leiden ( Kerkenraadswerk)
MTP-HOM2C Homiletiek 2C
MTP-VVB2C Vertolken vanuit de Bron 2C
MTP-PL2C Praktijklijn 2C
MTP-PT4
Praktische Theologie 4:
Veranderkunde en Kerkrecht

MTP-OT1

MTP-PR
MTP-PT2

Periode C
Vieren (Liturgie)
MTP-HOM1C Homiletiek 1C
MTP-VVB1C Vertolken vanuit de Bron 1C
MTP-PL1C Praktijklijn 1C

16

2

14

EC

15

7,5

1
1
2
3,5

EC

15

7,5

1
1
2
1
2,5

EC

Symboliek

TOTAAL

MTP-AS/MTP-AW Afstuderen (scriptie/werkstuk)

Periode D
Specialisatie

Vertolken vanuit de Bron 2D
MTP-SYM

Methodologie
Vrije ruimte

Periode D

Ethiek en Spiritualiteit

Praktijklijn 1D
Praktische Theologie 3:
Pastoraat & Psychologie

MTP-VVB2D

MTP-MT

MTP-ET

MTP-VVB1D
MTP-PL1D
MTP-PT3

MTP-HOM1D

Periode D
Begeleiden (Pastoraat)
Homiletiek 1D
Vertolken vanuit de Bron 1D

Let op! De stage is alleen in voltijd te volgen! Wel kan er al in januari gestart worden.

20 EC voor afstuderen, met een range van 12,5 - 17,5 voor scriptie en range van 2,5-7,5 voor afstudeerwerkstuk.

15

3

1
5

6

EC

14

7,5

1
1
1
3,5

EC

15

7,5

1
1
2
3,5

EC

180

15

15

EC

14

2

1

5
6

EC

15

7,5

1
1
2
3,5

EC

DEELTIJD
DT - JAAR 2
DT - JAAR 1
DT - JAAR 4
JAAR 3

74

DT - JAAR 5

Studiegids Master Theologie Predikant
DT - JAAR 6

MASTER THEOLOGIE PREDIKANT 2021-2022

Deel 4: Modules

Module overzicht MTP voltijd en deeltijd

2021-2022

Deel 4: Modules

Master 1 – Periode A ‘Vertolken en vieren’
Module:

Homiletiek 1A

Code:

MTP-HOM1A

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp
Reflectieverslag, Gesprek
Geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

1A
1
2021-2022

Kennismaken met de praktijk van de prediking
Leerdoelen
De student:
1. kan de grote lijn en de constituerende elementen van het homiletisch proces beschrijven (ET
1);
2. kan zijn eigen verhouding tot het houden van preken benoemen (ET 7,8,B);
3. is in staat op basis van het werkschema kernpreek een eenvoudige kernpreek te schrijven en te
houden, die recht doet aan de basiselementen van het homiletisch proces (ET 5,A);
4. is in staat op goede wijze homiletische feedback te geven op medestudenten (ET 8,A,B).
Vakinhoud
De colleges zijn gewijd aan kennismaking met het preekvoorbereidingsproces. Het proces wordt
gepresenteerd en ingeoefend door kleinere opdrachten en gezamenlijk gesprek. Hierbij is
bijzondere aandacht voor de samenhang tussen persoonlijke motivatie, preekvisie en
preekmethode. De colleges lopen uit op het houden van een kernpreek voor de groep.
In de praktijklijn houdt de student in deze periode een kernpreek in de stagegemeente, die
volgens de homiletische methode is voorbereid (zie stagenota).
Werkvormen
College 1-3: Werkcolleges rond het preekvoorbereidingsproces
College 4 & 5: Kernpreken van de studenten
Voor elk college wordt een kleine voorbereidingsopdracht gegeven.
Studielast
Contacturen: 10
Collegevoorbereiding: 14
Zelfstudie: 4 (reflectieverslag)
Toetsing
Actieve participatie van de colleges is verplicht: voor alle opdrachten moet iets ingeleverd zijn om
het studiepunt toegekend te krijgen.
De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode A. Hierin reflecteert hij op:
- zijn leerervaringen in de colleges (denk aan de motivatie-opdracht in de eerste colleges!) ;
- het houden van de kernpreek in de Praktijklijn. De kernpreek (inclusief voorbereiding)
wordt als bijlage aan het verslag toegevoegd, evenals de evaluatie van de mentor.
Over de kernpreek en het verslag heeft hij een persoonlijk gesprek met de docent Homiletiek. Dit
gesprek is voorwaarde voor het toekennen van het studiepunt.
Literatuur (gedetailleerde suggesties staan op Sakai)
Basisliteratuur
 Ruijter, Kees de, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).
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Aanvullende literatuur
 Long, Thomas, The Witness of Preaching (second edition, Louisville: John Knox Press, 2005).

Module:

Vertolken vanuit de Bron 1A

Code:

MTP-VVB1A

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E. Brink, M. Janssens
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1A
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET1,2,3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET1,2,3,B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET4,5,6,7,8,B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst en
lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden, kritisch
evalueren (ET1,2,3,4, 6,8,B).
Vakinhoud
De collegeserie begint met een instructiecollege over de leerlijn met een bespreking van de leerdoelen
en beoordelingscriteria. Vervolgens wordt gewerkt aan de vertaling en vertolking van drie tekstgedeelten uit de evangeliën en een gedeelte uit de 1e brief aan de Korintiërs.
Thema: leerlingen leren vertolken, in navolging van Jezus.
Werkvormen
Aan het begin van de collegeserie wordt vanuit respectievelijk het evangelie en 1 Korintiërs begonnen
met een beknopte inleiding op de vertaling en vertolking. De volgende uren worden besteed aan
achtereenvolgens een taalkundige analyse en een spirituele lezing van het tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8u (4x2u aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van SAKAI.
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Literatuur
Huijgen, A., Lezen en laten lezen, Gelovig omgaan met de Bijbel, Utrecht: Kok, 2019,
65-111 = ‘Je laten lezen: gebed, meditatie, aanvechting’

Pag.
46

Cat.

Module:

Praktijklijn 1A:
gemeenteopbouw, verkondiging, PF

Code:

MTP-PL1A

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J.H.F. Schaeffer, C. van Dusseldorp, H. Wijma
Reflectieverslagen
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1A
2
2021-2022

U.

Leerdoelen
De student:
Gemeenteopbouw:
1. kan de context van zijn stage-gemeente analyseren (in het reflectieverslag bij de praktijkopdracht)
en deze context recht doen in de te houden evangelietoespraak (ET 3,4,5);
Verkondiging:
2. kan de principes van de homiletiek gericht op het houden van een evangelietoespraak noemen en
beschrijven en deze op de juiste wijze toepassen bij het voorbereiden en verzorgen van een
evangelietoespraak (ET 1,5);
3. kan een evangelietoespraak maken, die blijk geeft van theologisch inzicht (ET 6).
Persoonlijk functioneren (doelen voor de gehele periode):
4. kan aangeven welke plaatsen hij/zij inneemt in verschillende groepen (ET8);
5. kan naar de bewegingen en het krachtenspel in een groep kijken (ET8);
6. kan op zijn/haar eigen rol reflecteren (ET8);
7. kan zijn/haar eigen rol beïnvloeden en kan reflecteren op de gevolgen die dat heeft voor de
bewegingen en het krachtenspel in de groep (ET8);
8. kent de begrippen overdracht en tegenoverdracht (ET8);
9. kan reflecteren op zijn/haar eigen behoeften in pastorale relaties (ET8);
10. is zich bewust van zijn/haar eigen overdracht en tegenoverdracht in relaties (zowel vanuit de pastor
als vanuit de pastorant) (ET8);
11. kent de basisprincipes van intervisie en heeft zijn/haar eerste ervaringen daarmee opgedaan (ET8).
Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Verkondiging (0,5 EC):
De student bereidt vanuit de aangeboden methodiek een proefpreek voor en houdt deze in een
kerkdienst, bij voorkeur op dankdag. De proefpreek heeft de vorm van een kernpreek.
Gemeenteopbouw (1,0 EC):
1. Uitgebreid interview met predikant (a.d.h.v. Brouwer e.a., Levend lichaam)
2. (Groeps)interviews met gemeenteleden
3. Beschrijving van en reflectie op liturgisch-spirituele profiel van de gemeente
Persoonlijk functioneren (0,5 EC):
Groepsdynamica; Overdracht en Tegenoverdracht; Intervisie
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N.B.: De leerlijn Persoonlijk Functioneren beslaat de perioden 1A, 1B en 1C met in totaal 1,5 EC. De
vakinhoud wordt alleen hier beschreven.
Werkvormen
Interviews, stagebegeleiding, Kernpreek, Gesprek.
Discussies; Procesbegeleiding; Gesprekken; Opdrachten; Zelfstudie; Groepswerk.
Studielast
Gemeenteopbouw: 28 uur, waarvan
-twee dagdelen aanwezigheid in stagegemeente: 8 uur
-bronnen liturgisch-spirituele ligging gemeente (gesprekken, documenten, literatuur): 10 uur
-voorbereiding interviews en reflectieverslag: 10 u.
Verkondiging: 14 uur
Persoonlijk functioneren (verspreid over perioden 1A, 1B en 1C): 42 uur waarvan:
contacturen: 27 (9 x 3 uur)
collegevoorbereiding: 9 uur (9 x 1 uur)
zelfstudie: 6 uur
Toetsing de onderdelen worden afzonderlijke getoetst
Gemeenteopbouw: Interviewverslag van 1500-2000 woorden, opgenomen in het reflectieverslag. Met
expliciete verwerking van het boek ‘Levend lichaam’ (Rein Brouwer e.a.). Dit gesprek wordt
gecombineerd met bespreking van het dossier VVB van deze periode.
Verkondiging: De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode A. Hierin reflecteert hij
op:
- zijn leerervaringen in de colleges (denk aan de motivatie-opdracht in de eerste colleges!)
- het houden van de kernpreek in de Praktijklijn. De kernpreek (inclusief voorbereiding) wordt als bijlage
aan het verslag toegevoegd, evenals de evaluatie van de mentor.
Over het verslag heeft hij een persoonlijk gesprek met de docent Homiletiek.
Persoonlijk functioneren: Aanwezigheid in de lessen; deelname aan feedback (geven en ontvangen);
leesverslag en persoonlijk verslag inleveren 3 dagen voor de laatste les.
Aanbevolen literatuur
Hendriksen, Jeroen, Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen
(Amsterdam: Boom/Nelissen, 1983; 2011-14e druk)
Mentoraat in de masterfase
Een student behoudt zijn/haar mentor tijdens de gehele master. De verdeling van de eerstejaars
masterstudenten onder de docenten wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt.
Contactpersoon: C. van Dusseldorp.

Module:

Hermeneutiek

Code:

MTP-HER

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J.M. Burger
Essay
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1A
3,5
2021-2022
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Leerdoelen
De student kan:
1. op beargumenteerde wijze een standpunt innemen binnen het systematisch-theologische veld van
Schriftleer en hermeneutiek zoals dat via de colleges en de verplichte literatuur in beeld gebracht wordt
(ET 1,2,3);
2. het belang en de noodzaak van hermeneutische bezinning voor de gereformeerde theologie en de
daarmee verbonden praktijk aangeven en illustreren (ET 1,3);
3. uitleggen en illustreren hoe in de theologie als geheel een hermeneutische beweging besloten ligt en
wat het belang daarvan is voor de rol van de predikant-theoloog als hermeneut (ET 1,3);
4. beschrijven op welke manier God de Schrift gebruikt in de (hermeneutische) vorming van gelovigen in
het algemeen en christelijke theologen in het bijzonder (ET 6);
5. reflecteren op het tijdens de colleges behandelde contextuele karakter van de theologiebeoefening in
het algemeen en op de contextualiteit van zijn/haar eigen theologiebeoefening in het bijzonder (ET
1,3,5).
Vakinhoud
1. Inleiding in de hermeneutiek en in de Gereformeerde omgang met hermeneutiek;
2. Overzicht in vogelvlucht van de ontwikkelingen op het gebied van hermeneutiek en filosofie;
3. Schriftleer in relatie tot het grote geheel van het verlossend handelen van de drie-enige God;
4. Hermeneutiek binnen dit grote geheel van het verlossende handelen van de drie-enige God;
5. Het lezen van de Bijbel als samenhangend boek met Jezus Christus, het mensgeworden Woord van
God als kern;
6. De theoloog als hermeneut die de verschillende theologische perspectieven kan hanteren en zowel de
Schrift als de werkelijkheid kan lezen.
Werkvormen
Colleges; zelfstudie; essay.
Studielast
Contacturen: 14 (twee uur bij het begin van de periode, samen met PT (Hans Schaeffer)), daarna een
serie van 6 dubbeluren)
Collegevoorbereiding: 36 uur (N.B. 6 uur voorbereiding per dubbeluur college)
Zelfstudie en essay: 48 uur
Toetsing
Toetsing vindt plaats door een essay (ongeveer 4500 woorden). Dit essay moet een antwoord geven op
een van de volgende vragen en een bewijs geven van een adequate beheersing van de inhoud van de
colleges met de collegevoorbereiding:
a. Hoe moet Gereformeerde/Evangelische theologie vandaag beoefend worden op een manier die
hermeneutisch en contextueel verantwoord is?
b. Wat zijn de betekenis en relevantie van hermeneutische sensitiviteit / competentie voor het werk van
een ambtsdrager / voor het werk in een andere functie die het evangelie dienst in kerk en maatschappij?
Het is mogelijk om, na raadpleging van de docent , deze vraag te focussen op een specifiek praktisch
thema of op een van de theologische disciplines.
De criteria om dit essay te beoordelen zijn afgeleid van de doelen van de cursus. Speciale aandacht zal
gegeven worden aan:
1. Visie op het belang van hermeneutische bezinning voor de theologie en voor de kerkelijke praktijk;
2. Inzicht in de hermeneutische beweging die besloten ligt in de theologie zelf;
3. Verwerking van de op college en in de literatuur aangereikte inzichten uit de hedendaagse
hermeneutische bezinning;
4. Inzicht in de relatie tussen Gods handelen, Jezus Christus en de Bijbel;
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5. Creativiteit en onafhankelijkheid;
6. Methodische juistheid en plausibiliteit van de argumentatie.
Literatuur
Bruijne, Ad de; Burger, Hans, Gereformeerde Hermeneutiek Vandaag.
Theologische Perspectieven (Barneveld: De Vuurbaak, 2017), Hfd. 1-3, 6, 13;
naar keuze uit Hfd. 7-12)
Greijdanus, S., Schriftbeginselen ter Schriftverklaring en historisch overzicht over
theorieën en wijzen van Schriftuitleg (Kampen : Kok, 1946), 63-99
Vanhoozer, K. First Theology. God, Scripture & Hermeneutics, Inter Varsity Press
(Leicester: Downers Grove / Apollos), 127-158, 207-235
Reader

Pag.
220

Cat.
1

U.
14

37

1

3

63

3

6

79

3

13

Aanbevolen literatuur
 Zwiep, A.W., Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek (2 delen)
(Amsterdam: VU University Press, 2010 en 2013)
 Webster, John, Holy Scripture. A dogmatic Sketch (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 5106.

Module:

Praktische Theologie 1:

Code:

MTP-PT1

Periode:
EC:
Ac. Jaar:

A
5
2021-2022

Kerk als vierende gemeenschap
Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J.H.F. Schaeffer
Essay, Schriftelijk Tentamen
Geen

Leerdoelen
De student:
1. heeft grondige kennis van en inzicht in de belangrijkste actuele stromingen binnen de PT, en is in
staat haar/zijn eigen positie hierin te bepalen (ET1);
2. heeft kennis van wat een (gereformeerde) eredienst inhoudt, en is in staat een eigen visie op het
belang van erediensten te formuleren (ET6,7,8).
Vakinhoud
Praktische theologie – liturgiek - ambtsleer
Na een overzicht van de PT-stromingen (Ganzevoort) krijgen de studenten een eigen visie van de docent
op de centrale rol van de kerkdienst als centrum van kerk-zijn aangereikt. Dat begint bij een stand van
zaken rond ‘kerk’ in West-Europa in de context van de late moderniteit. Vandaaruit wordt benadrukt dat
‘kerk’ een formatieve rol heeft (formation). Dit wordt uitgewerkt voor de liturgie en de bezinning hierop
(liturgiek). Vanuit een definitie van liturgie en liturgiek wordt de relatie tussen cultuur en liturgie
besproken aan de hand van het Nairobi-statement. Daarnaast worden opbouw en ordening van de
gereformeerde eredienst besproken in vergelijking met oudere en andere tradities in de christelijke
liturgie.
Bovendien wordt de ‘hoe’-vraag voor voorgangers besproken vanuit de thematiek ‘leerlingen van
Christus’ (Cahalan). Aan het einde van de module wordt een onderwerp gekozen om een essay te
schrijven in het kader van het algemene thema of, hoe en waarom kerkdiensten voor de kerken in
Nederland belangrijk zijn, waarin consequenties voor het vormgeven van de liturgie worden geboden.
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Werkvormen
Introductiecollege (1x4 uur) samen met Hans Burger
Hoor- en werkcolleges (4x3 uur) met assignments ter voorbereiding.
Studielast
Contacturen: 14 [0,5x1x4 introductie + 4x3u]
Voorbereiding colleges: 8 (4x2u)
Essay: 26 uur
Tentamen: 2 uur
Zelfstudie: 90 uur
Toetsing
Schriftelijk Tentamen PT-liturgiek.
Essay: Schrijf een essay over een zelf te bepalen vraagstelling in relatie tot ALLE colleges en
tentamenstof. De beantwoording van deze vraag moet voldoen aan deze twee criteria:
- je moet beredeneerd een eigen positie in het veld van de PT in te nemen, en
- je moet beredeneerd aangeven welke visie op het belang van erediensten jijzelf hebt.
Omvang: 8-10 pagina’s (4000-5000 woorden)
Tijd: 24 uur
Naast de criteria voor essay vermeld in het toetsbeleid en de richtlijnen voor het maken van schriftelijke
producties:
 Word-document
 Titel: [naam – modulecode – datum]
 Omvang: 4000-5000 woorden (bovenaan document vermelden)
Beide onderdelen (essay en tentamen) moeten voldoende zijn (5,5) en wegen 50% mee in het eindcijfer.
Literatuur
Ganzevoort, ‘Forks in the Road’ (via www.ruardganzevoort.nl)
Schaeffer, Hans, Kerk om te vieren. Praktisch-theologische reflecties op kerkzijn
(Kampen: Summum Academic, 2019), 57-208
Smith, James K.A., Desiring the Kingdom (Grand Rapids: Baker Academic, 2009) 133214
Wegman, H.A.J., Riten en mythen. Liturgie in de geschiedenis van het Christendom
(Kampen: Kok, 1991), 17-45; 299-335
Tripp, D.H., ‘Liturgy and Pastoral Service’, in Cheslyn Jones, Geoffrey Wainwright,
Edward Yarnold SJ, Paul Bradshaw(eds.), The Study of the Liturgy (SPCK: London,
1992 [revised edition]), 565-587
Oskamp, Paul en Schuman, Niek, De weg van de liturgie (Zoetermeer: Meinema,
20013), 154-279 (1 onderwerp naar keuze)
Nairobi Statement on Worship and Culture,
https://worship.calvin.edu/resources/resource-library/nairobi-statement-onworship-and-culture-full-text.
Cahalan, Kathleen, Introducing the Practice of Ministry (Collegeville: Liturgical Press,
2010)
Abrahamse, Jan Martijn; Bakker, Henk; Koffeman, Leo; Smit, Peter-Ben,
‘Geordineerd ambt en leiderschap’. In: Leon van den Broeke en Eddy van der Borght
(red.), Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland (Utrecht:
KokBoekencentrum, 2020), 257-294
Nullens, Patrick, ‘Het drievoudig ambt van Christus en geestelijk leiderschap in de
vrije kerken’ in: Pieter Boersema; Jan Hoek; Mart-Jan Paul; Maria Verhoeff (red.),
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Gezag in beweging. Kerkelijk leiderschap tussen tekst en contekst (Heerenveen:
Protestantse Pers, 2008), 37-57
Totaal

90

Module:

Catechetiek

Code:

MTP-CAT

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C.T. de Groot; P. van Veen
Opdrachten
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1A*
2,5
2021-2022

*) Loopt door met twee intervisiebijeenkomsten tijdens Praktijklijn 1B.
Leerdoelen
De student:
1. kan praktisch-theologisch reflecteren op de verhouding tussen leren en geloven in praktijken van
catechese (ET1,6);
2. kan praktijken van catechese en catechesemethoden analyseren, beoordelen en theologisch
normeren (ET4);
3. kan (godsdienst)psychologische kennis en leertheorieën gebruiken in praktijken van catechese
(ET7,8);
4. kan de principes van de didactiek gericht op effectief en activerend leren toepassen in lesplannen en
praktijkvoorbeelden (ET1,2).
Vakinhoud
De module biedt een algemene introductie op zowel catechetiek als didactiek, met bijzondere aandacht
voor het concept van 'leren geloven'. Tijdens de college-uren Catechetiek werkt de student toe naar het
beoordelen van een catechesemethode. Tijdens de (aansluitende) college-uren Didactiek is aandacht
voor leren in algemene zin, ontwikkelingspsychologie en leerpsychologie. De student werkt toe naar het
systematisch opzetten van lesplannen, rekening houdend met leeftijd, niveaus, leerstijlen en variatie in
werkvormen.
Werkvormen
College, collegevoorbereiding, eindopdracht.
Studielast
Contacturen:
-in periode A: 20u (5x2u Cat + 5x2u Did)
-in periode B: 4u (2x2u intervisiebijeenkomst catechese tijdens Praktijklijn 1B)
Collegevoorbereidingsuren Catechetiek: 20u (4 uur per college literatuurstudie)
Collegevoorbereidingsuren Didactiek: 10u (2 uur per college literatuurstudie en opdrachten)
Eindopdracht 1: beoordelen van een catechesemethode: 12u.
Eindopdracht 2: opstellen van twee lesplannen: 4u.
Toetsing
Twee eindopdrachten.
Eindopdracht 1 is het beoordelen van een catechesemethode. Deze opdracht wordt met een cijfer
beoordeeld.
Eindopdracht 2 is het opstellen van twee lesplannen met verantwoording. De lesplannen voor het
onderdeel didactiek worden formatief beoordeeld in de laatste didactiek les (o/v/g) en zijn mogelijk
input voor de catechese-stage in PL1B.
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Literatuur
Ter voorbereiding op de college kunnen capita opgegeven worden uit:
-Dingemans, G.D.J., In de leerschool van het geloof Mathematiek en
vakdidactiek voor catechese en kerkelijk vormingswerk (Kampen: Kok,
1986 of later)
-Kock, Jos de; Verboom, Wim, e.a, Altijd Leerling, Basisboek catechese,
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2011)
-Osmer, R.R., The teaching Ministry of Congregations (Louisville
Westminster: John Knox Press, 2005)
-Verboom, W., Catechese in de praktijk (Zoetermeer: Boekencentrum,
1997)
Veen, P. van, Syllabus Didactiek voor de catechese (TUK, 2021)
s.v.p. zelf afdrukken
Bijkerk, L.; Van der Heijde, W., Het gaat steeds beter! Activerende
werkvormen voor de opleidingspraktijk (Bohn Stafleu Van Loghum:
Houten 2006); te lenen uit bibliotheek en van docent

Pag.
(totaal
voor
capita)

Cat.

U.

100-120

2

20

110

leesstof

10

20

leesstof

1

(totaal)

Aanbevolen literatuur
Parrett, Gary A.; Kang, S. Steve, Teaching the Faith, Forming the Faithful. A Biblical Vision for
Education in the Church (Downers Grove: IVP, 2009)
Slot, Wim; Aken, Marcel van (red.), Psychologie van de adolescentie, Basisboek (Amersfoort: Thieme
Meulenhoff 25e druk 2017).
Standaert R., Troch, Peeters, Leren en onderwijzen, Inleiding tot de algemene didactiek (Leuven: Acco,
2006)
Meerveld, Hans, Opbrengsten van jongerencatechese. Een kwalitatief onderzoek in vier protestantse
geloofsgemeenschappen in Nederland (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2018).
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Master 1 – Periode B ‘Leren’(Catechese)
Module:

Homiletiek 1B

Code:

MTP-HOM1B

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp; C.T. de Groot
Reflectieverslag
MTP-HOM1A

Periode:
EC
Collegejaar:

1B
1
2021-2022

Oefenen met preekvoorbereiding en preekstructuren
Leerdoelen
De student:
1. is in staat een adequate preekdoelstelling te formuleren (ET 5,A);
2. is bekend met een drietal basale preekmethodes (ET 5,A);
3. bezit de vaardigheid deze methodes toe te passen (ET 5,A);
4. is in staat op goede wijze homiletische feedback te geven (masterpreekcollege) (ET 4,8,A,B).
Vakinhoud
De colleges zijn gewijd aan het formuleren van een adequate preekdoelstelling en aan
kennismaking met drie elementaire preekstructuren, te weten de synthetisch-analytische
methode, de moves-methode van David Buttrick en de methode van ‘Passie voor Preken’. Alle
methodes worden geïntro-duceerd met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen
preekvisie en preekmethode.
Door middel van opdrachten en bespreking wordt de vaardigheid met deze methodes ingeoefend.
Daarnaast neemt de student deel aan de masterpreekcolleges die voor alle studenten in de
predikantsmaster worden gehouden. Door actieve deelname verrijkt hij zijn inzichten in het
preekproces. Tijdens deze colleges houden Ma3-studenten een preek. De student levert aan deze
preekcolleges een bijdrage door schriftelijke feedback.
In de praktijklijn verrijkt de student tijdens deze periode zijn preekvisie door het gesprek aan te
gaan met hoorders en met de predikant-mentor (zie stagenota).
Werkvormen
Werkcolleges m.b.t. doelstelling, thema-verdeling structuur, moves-methode, Passie voor Preken
en preekvoorbereidingsproces.
Voor de meeste colleges geldt een voorbereidings- of verwerkingsopdracht. Dit dient door ieder
gemaakt te worden en minimaal 24 uur voor het college gepost op FORUM van Sakai.
Studielast
Contacturen: 12u + 10u masterpreekcolleges
Collegevoorbereiding: 6u
Zelfstudie: 0 (tijd voor reflectieverslag is verwerkt in de praktijklijn-uren)
Toetsing
Actieve participatie van de colleges is verplicht. Voor elke voorbereidingsopdracht moet iets
ingeleverd zijn om het studiepunt toegekend te krijgen.
De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode B. Hierin reflecteert hij op:
- zijn leerervaring in de colleges en bijbehorende oefeningen;
- de meegemaakte masterpreekcolleges;
- de homiletische opdracht in de Praktijklijn.
Literatuur (gedetailleerde suggesties staan op Sakai)
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Basisliteratuur
 Ruijter, Kees de, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).
 Buttrick, David, Homiletic. Moves and Structures. (Philadelfia: Fortress Press, 1987).
 Immink, Gerrit, Over God gesproken. Preken in theorie en praktijk. (Utrecht: Boekencentrum,
2018).
Aanvullende literatuur
 Trimp, C., De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken. (Kampen:
Van den Berg, 1986).
 Spoel, Ron van der, Passie voor preken. Preken is prachtig (Amersfoort: Inside out Publishers,
2007).

Module:

Vertolken vanuit de Bron 1B

Code:

MTP-VVB1B

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

A.J. den Heijer, M. Janssens
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1B
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET1,2, 3);
3. kan de structuur en strekking van de Bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3 & B);
5. kan op basis van de strekking van de Bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4, 5, 6, 7, 8 & B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4, 6, 8 & B).
Vakinhoud
Er wordt gewerkt aan de vertaling en vertolking van vier gedeelten uit de diverse brieven van Paulus.
Thema: Leerling van Christus in een niet-christelijke samenleving.
Werkvormen
Op college worden de thuis verwoorde vertaling en vertolking van een viertal Paulinische teksten
behandeld. Eerst maken we samen een taalkundige analyse en vervolgens werken we aan een spirituele
lezing van het te behandelen tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8 (2x 4u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
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Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van Sakai.

Module:

Praktijklijn 1B

Code:

MTP-PL1B

Docent:

C. van Dusseldorp, P. van Veen,
H. Wijma
Reflectieverslagen
MTP-PL1A

Periode:

1B

EC:
Cursusjaar:

2
2021-2022

Toetsvorm:
Ingangseis:
Leerdoelen
De student:

Verkondiging:
1. beschikt over voldoende vaardigheden om inbreng van hoorders te genereren en te verwerken
(ET1,2,3);
2. is in staat om systematisch te reflecteren op gehoorde preken (ET8);
Catechese:
3. kan de didactische principes voor effectief en activerend leren op de juiste wijze toepassen bij het
voorbereiden en verzorgen van lessen catechese (ET2,3);
4. kan in een kerkelijke stage-situatie zelfstandig en op inhoudelijk, pedagogisch en didactisch
voldoende niveau leerprocessen van jongeren voorbereiden en begeleiden (ET3,5);
5. kan de meer abstracte begrippen in de leer van de kerk uitleggen aan jongeren en die inhouden
verbinden met de ervaringen van jongeren in de kerk (ET2).
Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Verkondiging (0,5 EC):
De student maakt een preekvoorbereidingsgesprek met gemeenteleden mee, is aanwezig wanneer de
mentor de preek houdt en doet een klein hoordersonderzoekje na afloop van de dienst. Hij analyseert
de preek van zijn mentor op doelstelling, structuur en homiletische drieslag en bespreekt zijn
bevindingen met de mentor.
Catechese (1 EC):
De stage in periode B houdt in dat je zes lessen gaat geven aan één groep jongeren onder verantwoordelijkheid van de mentor. Liefst woon je eind periode A ter kennismaking al een catechese-uur bij van
deze groep. Je formuleert zelf lesdoelen (cognitief en affectief) en stelt lesplannen op die in het verslag
terugkomen. Per les reflecteer je op de activiteit en stel je voornemens op voor de volgende les. Ook
verzorg je een lerende activiteit voor volwassenen. Als uitloop van het deelvak didactiek in periode 1A
zijn er twee bijeenkomsten met intervisie over de opgedane catechese-ervaringen.
Persoonlijk functioneren (0,5 EC): zie Praktijklijn 1A
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Werkvormen
Onderzoek, stage, stagebegeleiding
Studielast
Verkondiging (0,5 EC): 14 uur
Catechese (1 EC): 28 uur (plus intervisie 2x2u zie periode 1A)
Persoonlijk Functioneren (0,5 EC): zie periode 1A
Toetsing de onderdelen worden afzonderlijk getoetst
Verkondiging:
De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode B. Hierin reflecteert hij op: zijn
leerervaring in de colleges en bijbehorende oefeningen de meegemaakte masterpreekcolleges de
homiletische opdracht in de Praktijklijn. Als bijlage neemt hij de evaluatie van de mentor op. Dit verslag
wordt door de docent beoordeeld.
Catechese:
Evaluatief gesprek over het verslag van de uitvoering van de gegeven catechese-uren en de lerende
activiteit voor belijdende leden (en/of kerkenraadsleden). Dit gesprek wordt gecombineerd met de
bespreking van het VVB-dossier van deze periode (c.q. dossier Exegetische Vaardigheden voor Kerkelijke
Route). De student maakt een gespreksverslag.

Module:

Nieuwe Testament 1:

Code:

MTP-NT1

Periode:
EC
Cursusjaar:

1B
3,5
2021-2022

Nieuwtestamentische Theologie
Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen
Presentatie, Epiloog schrijven
Geen

Leerdoelen
De student:
1. heeft aan de hand van een recent handboek overzicht verworven over het geheel van de
nieuwtestamentische theologie (ET 1,2);
2. kan de voornaamste vraagstellingen op het gebied van de nieuwtestamentische theologie
thematisch weergeven en met elkaar verbinden (ET 1,2);
3. heeft ervaring opgedaan met het beoefenen van nieuwtestamentische theologie in
heilshistorisch perspectief met het oog op de verwoording van de bijbelse boodschap (ET
4,5,A).
Vakinhoud
Bijbelse theologie slaat een brug tussen exegese en systematische theologie, door de bijbelse
boodschap van een of meer tekstgedeelten te formuleren. Centraal in deze module staat het
cursorisch lezen en bespreken van een recent handboek op het gebied van de
nieuwtestamentische theologie, waarin thematisch wordt gewerkt vanuit heilshistorisch
perspectief: Armin Baum & Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe Testament in
twintig thema’s.
Werkvormen
Werkcolleges (6x2 uur) met gezamenlijke bespreking van de inleiding en vijf thema’s en
presentaties van zes thema’s naar keuze door studenten in tweetallen met student peer review
door andere tweetallen.
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Participatie aan deze werkcolleges is verplicht. Bij onvoldoende participatie (minder dan 80
procent) wordt een vervangende opdracht verstrekt.
Studielast
Contacturen: 12 uur
Presentatie en student peer review voorbereiden: 1x12 en 1x4 = 16 uur
Zelfstudie: 38 uur (waarvan 19 uur collegevoorbereiding)
Aanvullende leesstof: 14 uur
Epiloog schrijven: 20 uur
Toetsing
Cijfermatige beoordeling van de presentatie aan de hand van een van tevoren besproken
beoordelingsformulier. Verwerk bij je presentatie minstens één titel uit de literatuurlijst van het
te bespreken hoofdstuk en ga dieper in op een kerntekst naar keuze. Peer review betreft alleen de
presentatie.
Schrijf een Epiloog voor de Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s in de vorm van
een essay van 3000 woorden, waarin je alle thema’s uit het boek met elkaar verbindt. Gebruik je
creativiteit om de nodige verbindingen te maken. Verwerk ook de aanvullende leesstof. Feedback
van medestudenten en docent op de conceptversie wordt enkele dagen voor de inleverdatum
gegeven. Waardering van het essay in Trajectplanner: G/NG.
Literatuur
Baum, Armin & Houwelingen, Rob van (red.), Theologie van het Nieuwe Testament
in twintig thema’s (Utrecht: Kok/Boekencentrum, 2019).
Marshall, I.Howard, New Testament Theology. Many Witnesses, One Gospel
(Downers Grove: InterVarsity Press, 2004), Chapter 1 & 31.
Bruggen, Jakob van, Het evangelie van Gods zoon (CNT; Kampen: Kok, 1996; vierde,
herziene druk 2012), hoofdstuk 2.
Houwelingen, Rob van, ’Kerk en Israël in heilshistorisch perspectief,’ Radix 43.3
(2017): 139-149.

Pag.
380

Cat.
1

U.
38

60

2

9

22

1

3

10

1

2

Aanbevolen literatuur
 Alexander, T.D. & Rosner, Brian S. (eds.), New Dictionary of Biblical Theology (Downers Grove:
InterVarsity Press, 2000).
 Blomberg, Craig L., A New Testament Theology (Waco: Baylor University Press, 2018).
 Bruggen, Jakob van, Het evangelie van Gods zoon (CNT; Kampen: Kok, 1996; vierde, herziene
druk 2012).
 Noordegraaf, A., e.a. (red.), Woordenboek voor Bijbellezers (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005).
 Schreiner, Thomas R., New Testament Theology. Magnifying God in Christ (Leicester: Apollos,
2008).

Module:

Systematische Theologie 1:

Code:

MTP-ST1

Delen in het heil
Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J.M. Burger, R.T. te Velde
Leesdossier, Essay
Geen
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Leerdoelen
De student:
1. kan kernachtig aangeven wat zijn centrale overtuigingen zijn over God, over het goede nieuws van
Jezus Christus, over hoe wij delen in het heil en over de rol van de genademiddelen daarbij (ET 1);
2. heeft systematisch-theologisch inzicht in de dynamiek die aanwezig is in het christelijke leven: vanuit
het oude leven in de zonde naar een nieuw leven in Christus om daar te zijn en te blijven (ET 1,5);
3. kan een beargumenteerde visie geven op de wisselwerking tussen systematische theologie en de
praktijk van het christelijke en kerkelijke leven (ET 4,6);
4. kan invulling geven aan het specifieke, ‘performatieve’ karakter van Gods belofte die in Woord en
sacramenten naar mensen toekomt (ET 1,6);
5. kan vanuit deze genoemde theologische overtuigingen systematisch-theologisch reflecteren op de
eigen visie op de gemeente, de praktijk van de gemeente, de praktijk van de liturgie en de eigen rol
als voorganger en prediker (ET 4,6);
6. kent sterke en de zwakke punten van zowel een gereformeerde als een charismatische benadering
van het heil en kan tegen die achtergrond bouwstenen aandragen voor het gesprek over karakter en
concretisering van het heil in Christus (ET 1,7).
Vakinhoud
Het is belangrijk dat een predikant leert denken vanuit het evangelie en een samenhangende visie heeft
op het evangelie. Daarbij is van belang hoe de rol van de predikant als dienaar van het evangelie, de
praktijk van de liturgie en de praktijk van de gemeente bij dat evangelie passen. Vanuit zo’n
systematisch-theologische visie kan een predikant met duidelijke overtuigingen een richting wijzen in
een gemeente die leeft in een postchristelijke, steeds veranderende samenleving. Deze module heeft als
doel studenten te stimuleren in het vormen van een systematisch-theologische visie op hun toekomstige
taak binnen de gemeente van Christus als dienaar van het evangelie
Om dit te bereiken komen in twee onderdelen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. We delen in het heil in Christus en door de Heilige Geest. Aan de hand van dieptepeilingen bij Luther
en Bonhoeffer zal nagegaan worden hoe zij aankijken tegen het evangelie, tegen de verbondenheid met
Christus, en hoe zij vandaaruit richting gevonden hebben in de praktijk van de kerk.
Het werk van de Geest komt in beeld vanuit gesprek met de charismatische traditie. Vanuit New Wine en
andere bewegingen wordt de tegenwoordigheid van Christus door de gaven van de Geest benadrukt.
Waar kan de gereformeerde traditie verrijkt worden met wat de charismatische beweging aandraagt? En
waar dreigen charismatische initiatieven zoals New Wine te ontsporen?
2. Christus is tegenwoordig door de Geest, in Woord en sacrament. Vanuit de vraag naar het delen in het
heil worden de genademiddelen besproken, zowel functionerend in de liturgie als in gesprekken
daarbuiten. In aansluiting bij en kritisch verder denkend op het voorstel van George Lindbeck zoeken we
naar een verstaan van systematische theologie dat theologische overtuigingen en de praktijk van het
leven met elkaar verbindt.
Werkvormen
Hoorcolleges; werkcolleges; werkcolleges met leesdossier en presentatie (onderdeel 2); forumgesprek;
afsluitend essay.
Studielast
Introductie
Onderdeel 1

Contacturen
1u
6 x 3u
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Onderdeel 2

Forumgesprek
TOTAAL

6x3u

2u
39

18u +12u
voorbereiding
presentatie
39

38u

92

Afsluitend essay: 40 uur (één afrondend essay voor de hele module)
Tezamen 210u = 7,5 ec.
Toetsing
De module wordt afgesloten met een essay van 4000 – 5000 woorden, waarin de student zijn visie
schetst op het evangelie, op hoe God ons laat delen in het heil, op de gemeente en op de eigen rol als
predikant.
Als voorbereiding daarop houden de studenten bij onderdeel 2 een persoonlijk dossier bij met verslagen
en reflecties n.a.v. de behandelde stof. Het dossier wordt als voldoende/onvoldoende beoordeeld.
Literatuur
Onderdeel 1
Burger, Hans, Leven in Christus. Over de betekenis van het verhaal van Jezus
(Franeker: Van Wijnen, 2017)
Kooi, Cornelis van der, Tegenwoordigheid Van Geest : Verkenningen Op Het Gebied
Van De Leer Van De Heilige Geest (Kampen: Kok. 2006), hfd. 1-7
Tomlin, Graham, The Provocative Church (New York: SPCK 2014), hfd. 4-10
Onderdeel 2
Lindbeck, George A., The Nature of Doctrine : Religion and Theology in a Postliberal
Age (Philadelphia: Westminster Press, 1984), hfd. 1, 2 en 4
Billings, J. Todd, Remembrance, Communion, and Hope: Rediscovering the Gospel at
the Lord’s Table (Grand Rapids: Eerdmans, 2018), hfd. 3 en 5-7.
Berkouwer, G.C., De sacramenten (Dogmatische studiën, Kampen: Kok, 1954), deel
I, pag. 11-107.
Trimp, C., Woord, water en wijn : gedachten over prediking, doop en avondmaal
(Kampen: Kok: 1985)
Reader met teksten ter voorbereiding op de colleges

Pag.

Cat.

U.

300

1

30

132

1

14

65

2

10

39

2

8

100

1

10

97

1

10

105

1

10

Aanbevolen literatuur
Halldorf, Peter, Vol van de Geest: Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven verrijkt (Heerenveen: Ark
Media 2018).
Kooi, Cornelis van der, This Incredibly Benevolent Force: The Holy Spirit in Reformed Theology and
Spirituality. Annie Kinkead Warfield Lectures, 2014 (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans
Publishing Company, 2018).
Veenhof, Jan, De kracht die hemel en aarde verbindt: de identiteit van de Geest van God als
relatiestichter (Zoetermeer: Boekencentrum 2016).
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Master 1 – Periode C ‘Vieren’ (Liturgie)
Module:

Homiletiek 1C

Code:

MTP-HOM1C

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp
Reflectieverslag
MTP-HOM1B

Periode:
EC
Cursusjaar:

1C
1
2021-2022

Leren preken vanuit de bijbelse tekst
Leerdoelen
De student:
1. heeft grondige kennis van het werkschema preekvoorbereiding (ET 5,A);
2. is in staat een complete preek voor te bereiden volgens dit werkschema (ET 5,A);
3. kent de eigen problematiek van preken uit het OT (ET 1,6,B);
4. is in staat onder begeleiding een preek te maken over een OT-verhalende tekst (ET 4,5,A).
Vakinhoud
De colleges homiletiek staan in het teken van de hoofdmodule deze periode: Oude Testament.
In het bijzonder wordt aandacht gegeven aan de prediking van OT-stof. In samenwerking met de
docent OT wordt een preek voorbereid over een verhalende passage uit het OT.
In deze periode beginnen ook de preekcolleges, waarin iedere student aan de beurt komt om een
complete preek te houden, afgesloten met een groepsgesprek. Deze preekcolleges worden
gehouden binnen de jaargroep en lopen door in periode D. In deze periode wordt ook de training
preekpresentatie (MTP-PR) gegeven.
De praktijklijn omvat homiletiek in deze periode het houden van de preek die onder begeleiding in
de colleges OT en homiletiek is voorbereid. Daarnaast bevat de praktijklijn een opdracht vanuit
liturgiek (zie PL1C en stagenota).
Werkvormen
Werkcolleges rond preken uit OT en diverse onderdelen preekvoorbereidingsproces;
preekcolleges.
Studielast
Contacturen: 6u
Preekcolleges: 8u
Collegevoorbereiding: 14u (4u collegevoorbereiding, 6u voorbereiding preek OT, 4u preek
preekcollege: zie ook periode D)
Zelfstudie: 0 (uren voor het reflectieverslag zijn berekend in de uren voor de praktijklijn)
Toetsing
Actieve participatie van de colleges is verplicht. Hieronder hoort uitvoering van de voorbereidingsen of verwerkingsopdrachten.
Wie op preekcollege aan de beurt is geweest, krijgt hierover een reflectie-gesprek met de docent.
De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode C. Hierin reflecteert hij op:
- zijn leerervaring in de colleges en bijbehorende oefeningen;
- de homiletische opdracht in de Praktijklijn.
Literatuur (gedetailleerde aanwijzingen staan op Sakai)
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Basisliteratuur
 Ruijter, Kees de, Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2013).
 Keller, Tim, Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd (Franeker: Van Wijnen, 2015).
Aanvullende literatuur
 Ruijter, C.J. de, Licht op het pad – over exegetisch verantwoord preken. in: J.Hoek (red), De
preek werkt. Bezinning op christelijke verkondiging. (Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015),
114-125.
 Ruijter, C.J. de, Gods verbondswoord gaat van hart tot hart. Ontwikkelingen in de
‘vrijgemaakte’ preekvisie. In: D. Deddens, M. te Velde (red), Vrijmaking en wederkeer.
(Barneveld: De Vuurbaak, 1994), 153-164.
 Dussen, Ad van der, Het belang van de hermeneutiek. 2000 https://ngk.nl/wp16/wpcontent/uploads/2015/02/Dussen-Hermeneutiek.pdf
 Immink, F.G., Het heilige gebeurt. Praktijk, theologie en traditie van de protestantse
kerkdienst. (Zoetermeer: Boekencentrum, 2011).

Module:

Vertolken vanuit de Bron 1C

Code:

MTP-VVB1C

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

K. van Bekkum, W.H. Rose
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1C
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET 1,2, 3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3 & B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4, 5, 6, 7, 8 & B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4, 6, 8 & B).
Vakinhoud
Lezing en overdenking van Hebreeuws narratief proza, waarbij aandacht wordt besteed aan vier
tekstgedeelten uit de profetie van Jeremia. Thema: gevormd worden door weerbarstige geschiedenis.
Werkvormen
Het eerste dubbeluur begint met een zeer beknopte inleiding op de vertaling en vertolking van narratief
proza. Voor het overige worden de college-uren besteed aan een taalkundige en een spirituele lezing
van de genoemde gedeelten uit het bijbelboek Jeremia in de vorm van een groepsbespreking.
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Studielast
Contacturen: 8 (4x 2u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van SAKAI.
Literatuur
Pag.

Cat.

U.

Longman, Tremper, Jeremiah and Lamentations (New International Biblical
Commentary, Peabody: MA, 2008)

Module:

Praktijklijn 1C: verkondiging, liturgie

Code:

MTP-PL1C

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp, J.H.F. Schaeffer, H. Wijma
Reflectieverslagen
MTP-PL1B

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1C
2
2021-2022

Leerdoelen
De student:
Liturgie:
1. is in staat een eigen visie op de eredienst te formuleren en die te verantwoorden ten opzichte van
de gereformeerde traditie (ET 4,5);
2. kan een standpunt in actuele liturgische discussies innemen en verantwoorden (ET 4,5);
3. is in staat een verantwoord liturgie-ontwerp te maken en uit te voeren (ET 1,3);
Verkondiging:
4. is in staat onder begeleiding een preek voor te bereiden en te houden (ET 4,5,A).
Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Verkondiging (0,5 EC): De student verwerkt de feedback die hij krijgt op een preek over OT-verhalende
stof (die hij voor de colleges OT/homiletiek heeft voorbereid). Hij houdt deze preek in de
stagegemeente.
Liturgie (0,5 EC):
De student bereidt inhoudelijk en liturgisch een bijzondere dienst voor, samen met diverse groepen uit
de gemeente (bv. jongeren, kinderwerkers, koor, muziek, EC). Hij laat zich inhoudelijk betrekken bij de
preekvoorbereiding van zijn mentor. In de dienst treedt hij op als liturg. Na de dienst evalueert hij met
de betrokkenen. Op een opname van de dienst krijgt hij feedback van de docent liturgie (voor
toetscriteria zie hieronder).
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Persoonlijk Functioneren (0,5 EC): zie Praktijklijn 1A
Mentoraat (0,5 EC): Hier worden de uren verantwoord voor mentoraatsgesprekken die in verschillende
periodes worden gehouden.
Werkvormen
Stage, Procesbegeleiding, Stagebegeleiding, Gesprek, Opdracht.
Studielast
Verkondiging : 4 uur
Liturgie: 15u (uitvoering) + 8u (verslag) + 1u instructiecollege.
Persoonlijk Functioneren (0,5 EC): zie periode 1A
Mentoraat: 14 uur (in verschillende periodes)
Toetsing per onderdeel
Verkondiging: De student levert een reflectieverslag in aan het einde van periode C. Hierin reflecteert hij
op: - zijn leerervaring in de colleges en bijbehorende oefeningen - de homiletische opdracht in de
Praktijklijn. Als bijlage voegt hij de evaluatie van de mentor toe. De docent beoordeeld dit verslag.
Liturgie: verslag incl. zelfreflectie Begrote tijd: 8 uur. Gepland: einde blok C.
Het liturgieverslag moet ingeleverd worden conform de algemeen geldige eisen aan verslagen (naam +
"Ma1CPL - liturgiek" in titel) en in Word-format. Het verslag telt 1500-3500 woorden en bestaat uit schriftelijke liturgie (incl. liedteksten en bijbelteksten) – uitgeschreven - reflectie op het proces - waar
mogelijk met literatuurverwijzing.
Toetscriteria Liturgie
Uitvoering:
- Hoe sta je er?
- Hoe presenteer je de inhoud?
- Hoe gebruik je toon, taal, rust, stilte, tekst ten dienste van de liturgie?
- Hoe maak je contact met de gemeente?
- Wat is je algehele uitstraling?
Inhoud:
- Wat was je doelstelling?
o context, o setting, o gemeentebeeld, o samenwerkingspartijen
- Hoe was de samenwerking met diverse partijen?
- Hoe ben je tot inhoudelijke keuzes gekomen?
- Wat is je evaluatie van het proces als geheel?
- Hoe evalueert de mentor jou?
- Wat heb je geleerd?
De opname van de dienst moet digitaal worden ingeleverd via Sakai.
Het gesprek over dit verslag wordt gecombineerd met de bespreking van het VVB-dossier van deze
periode.
Aanbevolen literatuur Liturgie
 Plantinga Jr., Cornelius; Rozeboom, Sue A.; Discerning the Spirits. A Guide to Thinking about Christian
Worship Today (Eerdmans: Cambridge, 2003), 1-11; 47-165
 Söhngen, Oskar; ‘Theologische Grundlagen der Kirchenmusik’. In: Müller, K.F.; Blankenburg, W.
(Hgg.); Leiturgia IV, (Kassel: Stauda-Verlag, 1961), 2-15 en 19-38
 Poll, Evert. W. van de; Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek,
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2009)
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Cherry, Constance M.; The Worship Architect. A Blueprint for Designing Culturally Relevant and
Biblically Faithful Services (Grand Rapids: Baker Academic , 2010)
Dyk, Leanne van (ed.); A More Profound Alleluia. Theology and Worship in Harmony (Grand Rapids:
Eerdmans, 2005)
David de Jong; ‘Nat hout. Deel 1: Inleiding’. In: EREdienst 40 (2013), 12-16
Witvliet, John D.; Worship Seeking Understanding. Windows Into Christian Practice (Grand Rapids:
Baker Academic, 2003), 269-284
Pawson, David; Woord en Geest. Het Woord, de ervaring en de balans, Putten [Opwekkingslectuur]
2000, 133-137 (‘Spontaan is nog niet geestelijk’)
Altena, Bert; Wolken gaan voorbij… een homiletisch onderzoek naar mogelijkheden voor de preek in
een postmodern klimaat (Zoetermeer: Boekencentrum, 2003), 93-118
Barth, Karl; Gotteserkenntniss und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre. 20 Vorlesungen über
das Schottische Bekenntnis von 1560, (Zollikon; Verlag Ev. Buchhandlung , 1938), 183-203
Begbie, Jeremy; Resounding Truth. Christian Wisdom in the World of Music (London: SPCK, 2008),
211-226;235-236
Calitz, C.; ‘Liturgical singing as ritual symbol’, Verbum et Ecclesia 32/1(2011)
Schulte Nordholt, J.W.; Het spel en de knikkers (Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1972), 1-35
Kloppenburg, Wim; ‘Het kerklied’. In: Oskamp, P.; Schuman, N.; De weg van de liturgie. Tradities,
achtergronden, praktijk (Zoetermeer: Meinema, 1998), 266-279
Paul Oskamp, ‘Voorbede in de eredienst’ (lezing voor deputaten eredienst – niet gepubliceerd)

Module:

Presentatievaardigheden

Code:

MTP-PR

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

H. Hoogendoorn
Participatie, Presentatie, Evaluatie
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1C, 1D*
1
2021-2022

*) Verdeeld over twee periodes.
Leerdoelen
De student:
1. is in staat op een goede wijze te presenteren, met name in een preeksituatie (ET4,A).
Vakinhoud
In deze training werk je aan je presentatievaardigheden. Hoe sta je voor een groep als je preekt?
Hoe zorg je ervoor de gemeente tijdens de preek geboeid raakt en dit ook blijft? En hoe vergroot
je het contact met hen? Ben je met je aandacht bij de luisteraar of ‘zit je in je hoofd’? Je traint
vaardigheden die een acteur aanleert om zijn/haar publiek mee te nemen in een verhaal. We
behandelen de verschillende voorkeursstijlen van de gemeente en we werken aan je non-verbale
communicatie. Een praktische training waarbij je je wordt uitgedaagd je grenzen te verleggen. Van
het (s)preken vanuit jou persoonlijke voorkeursstijl naar het (s)preken waarbij alle voorkeursstijlen
in de gemeente gelijk bediend worden. Ook leer je op een constructieve manier feedback te geven
op de preekpresentatie van je medestudenten.
In de training komt o.a. aan de orde:
● Ademhaling, stemvolume, intonatie, ritme en verstaanbaarheid;
● Houding, gebruik van de handen en het lichaam en gebruik mimiek;
● Improviseren en preken uit het hoofd (tekst memoriseren) en contact;
● Gebruik van de ruimte, anekdotes en metaforen;
● Geloofwaardigheid van de spreker, impact maken.
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Werkvormen
Oefeningen, Onderzoek, Opdrachten, Gesprekken, Zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 18u (6 dagdelen à 3 uur – gelijkelijk verdeeld over periode C en D)
Zelfstudie/opdrachten: 10 uur
Toetsing
Actieve participatie aan de training is verplicht. Bij afwezigheid of onvoldoende inzet kan de
training niet met voldoende worden afgesloten.
Eindpresentatie (tijdens de training) en geschreven evaluatie (na afloop). Voor deze evaluatie
worden tijdens de training instructies gegeven.

Module:

Praktische Theologie 2:

Code:

MTP-PT2

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1C
2,5
2021-2022

Diaconaat in oecumenisch perspectief
Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.A. Strating
Paper
Geen

Leerdoelen
De student:
1. heeft een eigen onderbouwde visie op (onderling) diaconaat in de gemeente en op extern diaconaat
vanuit de gemeente (ET 1,2);
2. verwerft kennis van en inzicht in (de mogelijkheden van) oecumenische samenwerking op het gebied
van diaconaat (ET6);
3. kan gemeenteleden stimuleren en toerusten tot diaconale betrokkenheid in de samenleving (ET5);
4. is in staat haar/zijn beroepsidentiteit in het diaconale handelen te analyseren en te evalueren (ET8).
Vakinhoud
Nadere bezinning (vervolg op Bachelor) op diaconaat als onmisbare basispraktijk van kerk-zijn. Daarbij
wordt primair nagedacht over diaconale praktijken die vanuit of in verbinding met lokale kerken
gestimuleerd en gerealiseerd worden op verschillende niveaus van diaconaal handelen.
Zowel de theorie en praktijk van onderling diaconaat in de gemeente, van extern diaconaat en van de
mogelijkheden van oecumenische samenwerking op diaconaal gebied staan centraal.
Ook de kennismaking met het functioneren van een (lokaal) Diaconaal Platform staat op het programma,
alsmede de praktisch-theologische doordenking daarvan.
Werkvormen:
Hoor- en besprekingscolleges (5x 2uur) om de verschillende thema’s te verkennen, gekoppeld aan
commentaar bij verplichte literatuur.
Kennismaking met een lokaal Diaconaal Platform (door middel van interview?).
Het te schrijven paper wordt in groepen besproken, waarbij studenten elkaars werk recenseren en
evalueren.
Studielast
Contacturen: 12 (colleges: 5x2 uur; groepsgesprek over gemaakte papers: 2 uur)
Collegevoorbereiding: 5u
Zelfstudie/opdrachten: 53u (kennismaking Diaconaal Platform: 8 uur; paper: 8 uur)
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Toetsing
Paper, inclusief verwerking van bestudeerde literatuur en reflectie op beroepsidentiteit in diaconaat en
op kennismaking met een Diaconaal Platform (3000-4000 woorden).
Literatuur
Crijns, Hub, e.a. (red.), Diaconie in beweging. Handboek diaconiewetenschap
(Utrecht: Kok, 2011), 243-404 (deels collegevoorbereiding: 5 uur)
Collins, John N., Diakonia Studies. Critical Issues in Ministry (Oxford: Oxford
University Press, 2014), 3-53
Noordegraaf, Herman, e.a., De diaconale C-factor. De betekenis van Calvijn
voor het diaconaat (Dordrecht: Stichting Rotterdam, 2009,
https://www.stichtingrotterdam.nl/user/file/diaconale_lezing_25_november
_2009.pdf)
Roor, Bert, Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving
voor protestantse kerken (Utrecht: Boekencentrum Academic, 2018), 345-369

Pag.
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Cat.
1

U.
23

51

2

10

29

1

3

25

1

3

Aanbevolen literatuur
 Artikelen/hoofdstukken van Ad Heystek (Diaconaat in de samenleving) en H.H van Well (Diaconale
gemeenteopbouw) in: Hertog, G.C. den & Noordegraaf, A. (red.), Dienen en delen. Basisboek
diaconaat (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), resp. 170-199, 235-264
 Keller, Timothy, Ministries of Mercy. The Call of the Jericho Road (Grand Rapids: Zondervan, 1989)
 Barnett, James M., The Diaconate. A Full and Equal Order (New York: Bloomsbury Publishing, 1995
[2nd Revised Edition])
 Cummings, Owen, e.a., Theology of the Diaconate: The State of the Question (Mahwah: Paulist Press
International, 2005)

Module:

Oude Testament 1: Exegese

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Code:

K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Periode:
Scriptie
EC:
Basale kennis van Hebreeuws op eindniveau
Cursusjaar:
bachelor, klassieke route*
*) onderdeel Bijbelse vertelkunst staat open voor kerkelijke route studenten

MTP-OT1
1C
7,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan een historische tekst uit het Oude Testament uitleggen, met oog voor zijn eigen plaats in het
kader van het grote verhaal van de Bijbel (ET1,2,3);
2. kan de stijlkenmerken herkennen en beschrijven die eigen zijn aan de oudtestamentische vertelkunst
(ET1,2,3)
3. kan bij de bepaling van de betekenis van kernwoorden uit het Oude Testament mogelijke verschillen
in rekening brengen tussen de betekenis in de eigen context en elders in de Bijbel (ET1,2,3);
4. kan een schriftelijk geformuleerde exegese van een oudtestamentische passage presenteren, waaruit
blijkt dat hij (ET1,2,3,4):
a. op basis van het kritisch apparaat in BHS of BHQ een verantwoorde afweging kan maken in
tekstkritische kwesties;
b. een methodische en systematische aanpak van de exegese van een tekst kan hanteren, met
gebruikmaking grammatica's, lexica en commentaren;
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c. in staat is om een oudtestamentische tekst in het licht van het evangelie van Jezus Christus en in
Bijbels-theologisch verband te lezen, zonder de eigen literaire context en historische achtergrond
daarvan uit het oog te verliezen.
5. kan op een deskundige wijze reageren op de exegeses die door jaargenoten gepresenteerd worden,
aan de hand van de in deze module besproken criteria (ET3,4).
Vakinhoud
Het grootste gedeelte van deze module (6 EC) bestaat uit het aanleren en oefenen van een methodische
aanpak van de exegese van teksten uit het Oude Testament. Als voorbereiding daarop dient een
introductie in de tekstkritiek van het Oude Testament en in de hermeneutiek. Bij de exegese zelf
bewerkt elke student twee passages:
1. een historische/narratieve passage, die dient als uitgangspunt voor een preek (zie daarvoor de module
Homiletiek 1C);
2. een andere tekst, waarover de student een scriptie schrijft.
Het resterende gedeelte (semantiek, 1,5 EC) biedt een toespitsing van algemene semantische principes
op de betekenis van een aantal Hebreeuwse kernwoorden in het Oude Testament.
Werkvormen
Werkcolleges; Opdrachten; Zelfstudie; Besprekingen.
Studielast (210u in totaal)
Contacturen: 26 (4u Tekstkritiek; 8u Semantiek; 4u Hermeneutiek; 6u Exegese preekvoorbereiding; 4u
Scriptiebespreking)
Collegevoorbereiding: 26u
Exegese preekvoorstel: 8u
Opdracht semantiek: 26u
Scriptie (incl. zelfstudie en filologische analyse): 124u
Toetsing
Formatief: Opdracht tekstkritiek, opdrachten semantiek, ‘Go’ voor preekexegese. Summatief: Scriptie,
waarin eerdere onderdelen terugkeren.
Literatuur (college- en scriptievoorbereiding)
Brotzman, Ellis R., Old Testament Textual Criticism. A Practical Introduction (Grand
Rapids, MI: Baker Academic, 1994; 2007) [naslagwerk]
Kwakkel, G. ‘Lezen over Gods goede plannen’, in: Bruijne, Ad de & Burger, Hans
(red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag (Utrecht: Vuurbaak, 2017), 99-122
Beschikbaar via elektronische leeromgeving:
Dictaat tekstkritiek
G. Kwakkel, Leren interpreteren (2021)
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1

U.
3

23

1

3

6
112

1
1

1
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Aanbevolen
Voor exegese en tekstkritiek kan het gebruik van Bijbelsoftware nuttig zijn. Zie over het aanbevolen
programma van Logos de algemene informatie in de studiegids.
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Master 1 - Periode D ‘Begeleiden’ (pastoraat)
Module:

Homiletiek 1D

Code:

MTP-HOM1D

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C.T. de Groot
Reflectieverslag, Gesprek
MTP-HOM1C

Periode:
EC
Cursusjaar:

1D
1
2021-2022

Persoonlijk en aansprekend leren preken
Leerdoelen
De student:
1. komt met behulp van kennisname van met name de geschiedenis van de homiletiek en
bijbelse metaforen tot een (voorlopige) keuze van wie hij als prediker wil zijn en kan de
consequenties voor de eigen homiletische praktijk daarvan benoemen (ET 1,5,A);
2. is in staat voorbeelden die de boodschap verhelderen of handen en voeten geven aan het
geleefde geloof op een pastoraal verantwoorde wijze te gebruiken (ET 5,A);
3. is in staat een meer thematische preek voor te bereiden;
4. is in staat verschillende preekstructuren te benutten voor het maken van een
catechismuspreek;
5. is in staat te reflecteren op zowel zijn persoonlijke houding en inbreng als op de rol van de
Heilige Geest tijdens het gehele preekproces (ET 4,A,B);
6. is in staat een goed intro en slot van een preek als ook goede overgangen te componeren.
Vakinhoud
In de theoriecolleges komt de prediker als persoon aan de orde. Er is aandacht voor spiritualiteit,
taal en het werk van de Heilige Geest. Ook is er aandacht voor thematische preekstructuur, de
catechismuspreek, het gebruik van voorbeelden en het begin en het slot van de preek.
In de preekcolleges komen de studenten aan de beurt die in blok C nog geen preek hebben
gehouden.
In de praktijklijn maakt de student zelfstandig een preek en gaat voor in de kerkdienst waarin hij
deze preek houdt.
Werkvormen
Werkcolleges. Voor een aantal colleges wordt een voorbereidings- of verwerkingsopdracht
verstrekt.
Studielast
Contacturen: 6u
Preekcolleges: 8u
Collegevoorbereiding: 14u (12 uur preek preekcollege: zie ook periode C; 2 uur reflectie op
preekcollege)
Zelfstudie: 0 (uren voor het reflectieverslag zijn begroot bij de praktijklijn)
Toetsing
De student levert aan het eind van Periode D twee reflectieverslagen in.
In het ene verslag wordt gereflecteerd op leerervaringen van na de colleges homiletiek.
In het andere verslag wordt gereflecteerd op de homiletische opdracht in de Praktijklijn (preek).
De preek in de praktijklijn en het reflectieverslag daarover krijgen een plaats in het afrondend
gesprek over de Praktijklijn Ma-1 (samen met de docent pastoraat, VVB en de mentor). Van dit
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gesprek schrijft de student een reflectieverslag voor het portfolio PPV (persoonlijke, professionele
vorming).
Literatuur (gedetailleerde suggesties staan op Sakai)
Basisliteratuur
 Leede, Bert de; Stark, Ciska, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk. (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2017)
Aanvullende literatuur
 Batenburg, M.C., e.a. (red), Goed gelovig. Een thematische uitleg van de Heidelbergse
Catechismus voor verkondiging en onderwijs (Zoetermeer: Boekencentrum, 2015).
 Ruijter, Kees de, Weerwoord. Preken over de Heidelbergse Catechismus (Barneveld: BUD
Boeken, 2019).
 Allen, Ronald J., The Teaching Sermon (Abingdon, 1995).
 Bukowski, Peter, Predigt Wahrnehmen. Homiletische Perspektiven (Nuekirchen: Neukichener
Verlag, 3e Auflage 1995).
 Beute, Marinus, Wie ben ik als ik preek? Bronnen en herbronning van het homiletisch zelfbeeld
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2016).
 Long, Thomas G., The Witness of Preaching (Louisville Westminster John Knox Press 2005),
172-197.
 Douma, Jos, Preken met het oog op Christusgelijkvormigheid. Over spirituele homiletiek en
spirituele vorming. in: Marinus Beute, Peter van de Kamp (red), Instemmend luisteren. Studies
voor Kees de Ruijter (Utrecht: Kok, 2014), 66-78.

Module:

Vertolken vanuit de Bron 1D

Code:

MTP-VVB1D

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E. Brink, W.H. Rose
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Collegejaar:

1D
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET 1,2, 3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3,B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4,5,6,7,8,B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4,6,8,B).
Vakinhoud
Twee tekstgedeelten uit afzonderlijke Psalmen komen aan de orde van behandeling evenals twee
gedeelten uit het boek Job. Thema: Doe mij recht, antwoord op mijn klacht!
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Werkvormen
Aan het begin van de uren vanuit respectievelijk het boek Psalmen en het boek Job wordt begonnen met
een beknopte inleiding op de vertaling en vertolking. De volgende uren worden besteed aan
achtereenvolgens een taalkundige en een spirituele lezing van het tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8 (4x 2u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van SAKAI.
Literatuur
Kynes W., “The Trials of Job: Relitigating Job’s ‘Good Case’ in Christian
Interpretation” (2013). Scottish Journal of Theology / Volume 66 / Issue 02 / May
2013, pp 174-191

Pag.
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1

U.
2

Module:

Praktijklijn 1D: verkondiging,
pastoraat

Code:

MTP-PL1D

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp
Reflectieverslagen
MTP-PL1C

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1D
2
2021-2022

Leerdoelen
De student:
Verkondiging:
1. is in staat zelfstandig een preek voor te bereiden en te houden (ET2);
Pastoraat:
2. is voldoende vaardig en zelfstandig in pastorale gespreksvoering die de persoon en de situatie van
de pastorant respecteert (ET 2,3);
3. laat een luisterende en empathische houding zien die evenwichtig is wat betreft nabijheid en
distantie (ET 2,3);
4. is in staat om te reflecteren op zijn optreden als pastor en deze reflectie te beschrijven om erover te
communiceren (ET 2,3);
5. is voldoende vaardig om een adequaat verbatim van een pastoraal gesprek te schrijven (ET 2);
6. is in staat om op basis van zijn visie op pastoraat een gesprek pastoraal-theologisch te analyseren en
daarvan te leren (ET 2).
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Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Verkondiging (0,5 EC):
De student bereidt zelfstandig een preek voor over een zelfgekozen tekst, gaat voor in de dienst waarin
hij zijn preek ook houdt. Na de collegepreek is dit de tweede complete preek die hij maakt. En het is zijn
eerste ervaring als volledige prediker en voorganger in de stage-gemeente.
Pastoraat (1,5 EC):
De student woont twee pastorale bezoeken bij die door de predikant worden gebracht -Vervolgens
brengt de student zelfstandig acht bezoeken. Het is een optie dat de predikant bij één van deze acht
bezoeken aanwezig is. -Van elk bezoek maakt de student een beknopt verslag. Van één bezoek wordt
een verbatim gemaakt. Voor de criteria: zie bijlage 5 en 6 van de Stagenota
Werkvormen
Stage, Gesprekken, Zelfstudie.
Studielast
Verkondiging: 14 uur
Pastoraat : 42 uur. Voor elk bezoek wordt 1,5 uur gerekend (inclusief voorbereiding). Bij een totaal van
tien bezoeken gaat het dan om 15 uur. Voor de verslaglegging van zeven zelfstandige bezoeken wordt 3
uur gerekend. Voor het schrijven van het verbatim staat 3 uur. Omdat de bezoeken die de student
bijwoont, minder voorbereiding vragen, is de verslaglegging meegerekend in de genoemde 1,5 uur.
Toetsing van elk onderdeel schrijft de student een apart verslag.
Pastoraat: De student schrijft een praktijkverslag waarin alle bezoeken kort worden beschreven. Daarbij
geldt als richtlijn: verslag van drie à vier bezoeken op 1 formaat A4 (in bijv. Microsoft-Word, 12-puntsletter, regelafstand enkel). Van één (eigen) bezoek schrijft de student een verbatim dat ook in het
verslag wordt opgenomen. Verder geeft de student in een apart onderdeel van het verslag zelfreflectie
op haar/zijn pastoraal functioneren.
Verkondiging: De student levert een reflectieverslag in aan het eind van periode D. Hierin reflecteert hij
op oefeningen de homiletische opdracht in de Praktijklijn (preek). Hij voegt de evaluatie van de mentor
aan dit verslag toe. NB: De reflectie op de colleges homiletiek in periode 1D wordt in een apart verslag
opgenomen omdat deze module door een andere docent homiletiek wordt gegeven.
Het gesprek over de praktijkverslagen wordt gecombineerd met de bespreking van het VVB-dossier (c.q.
Exegetische Vaardigheden) van deze periode en geldt als afrondend gesprek over de Praktijklijn Ma-1.
De mentor neemt aan dit gesprek deel.

Module:

Praktische Theologie 3:

Code:

MTP-PT3

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1D
3,5
2021-2022

Pastoraat en Psychologie
Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E. Brink, H.P. Stulp, H. Wijma
Schriftelijk tentamen
Geen

Leerdoelen
De student:
1. heeft een eigen visie op pastoraat ontwikkeld en kan die verantwoorden (ET1);
2. heeft basiskennis van crisispastoraat (ET1);
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3. heeft inzicht en vaardigheid om verschillende aspecten van pastorale gespreksvoering in te zetten
daarbij inbegrepen de eigen spiritualiteit en die van de pastorant (ET1, 5 en 8);
4. is in staat om (pastoraal-)psychologische inzichten te hanteren met het oog op pastoraal handelen
(ET1, 2);
5. heeft kennis van de hermeneutische aspecten van bijbel-lezen in het pastoraat en kan die hanteren
(ET1, EK4);
6. heeft kennis van de theologisch-communicatieve implicaties van bidden in het pastoraat en kan
daarmee omgaan (ET1);
7. heeft inzicht in het effect van de persoon en het optreden van de pastor op de pastorale relatie (ET1,2).
Vakinhoud
Vanuit het accent op de pastorale basishouding wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van
het pastorale gesprek, waaronder bidden en bijbellezen. Daarbij komen ook de functies en doelstellingen van pastoraat aan de orde, alsmede (wat genoemd wordt) crisispastoraat. Verder worden
verschillende pastorale contexten behandeld: trauma, seksualiteit, huwelijke en echtscheiding, jongeren
en ouderenpastoraat. Via de inbreng van gastdocenten wordt ook gesproken over pastoraat aan mensen
met bepaalde (psychiatrische) stoornissen. Door middel van het schrijven van verbatims wordt
gereflecteerd op de pastorale praktijk.
Werkvormen
Instructiecolleges; Werkcolleges en leergesprekken (in combinatie met stageactiviteiten).
Studielast
Contacturen: 35 (pastoraat: 12u; gesprekstechniek: 9u; psychologie: 8u; pastoraat+gesprekstechniek: 4u;
tentamen: 2u)
College-inhoud en -voorbereiding: 21u (pastoraat: 13u; psychologie: 8u)
Zelfstudie: 42u (inclusief 4 uur voor het maken van opdrachten)
Toetsing
Schriftelijk tentamen. Voorwaarde voor het behalen van een voldoende beoordeling: de kleinere
opdrachten in verband met collegevoorbereiding moeten zijn gedaan.
Literatuur
Menken-Bekius, Corja & Meulen, Henk van der, Reflecteren kun je leren. Basisboek
voor pastoraat en geestelijke verzorging (Kampen: Kok, 2007), 19-126
Moons, Jos, De kunst van geestelijke begeleiding (Abdij van Berne, 2019)
Brink, E. Toegang tot niemandsland, in: Verhalen om te delen, bij het afscheid van
Peter van de Kamp, Schaeffer H. & Tamminga=van Dijk G. (Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 2018), 133-140
Vries, Reijer de, Het pastorale gebed als afscheidsritueel, Theologia Reformata 58/1
(2015), 6-24
Vries, Reijer de, 'De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling
pastoraat', Kerk en Theologie 70/2 (2019), 131-150.
Ganzevoort, R. Ruard & Visser, Jan, Zorg voor het verhaal. Achtergrond, methode en
inhoud van pastorale begeleiding (Zoetermeer: Meinema, 2007), 290-323 = hfst 11
Verlies.
Keirse, M. Helpen bij verlies en verdriet, 34e druk, (Amsterdam: Lannoo, 2017), 1344, 77-101
Glas, Gerrit, Modellen van ‘integratie’ in de psychologie en psychiatrie – (I) Het
debat, in: Psyche & Geloof, 20/3+4 (2009) 152-164 (via collegevoorbereiding)
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Bruggen, Vincent van, Wat angst met je doet (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009),
59-89 (via collegevoorbereiding)
Megen, Harold van, ‘Angststoornissen’, in: Verhagen, P.J. & Megen, H.J.G.M. van
(red.), Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit (Utrecht: De Tijdstroom, 2012),
235-243 (via collegevoorbereiding)
Braam, Arjan, ‘Depressieve stoornissen’, in: Verhagen, P.J. & Megen, H.J.G.M. van
(red.), Handboek psychiatrie, religie en spiritualiteit (Utrecht: De Tijdstroom, 2012),
221-228 (via collegevoorbereiding)
Wijma, H., Van Gesprek naar ontmoeting. MTP-PT3 Reader Gespreksvaardigheden.
Kampen; eigen uitgave

31

1

4

9

1

1

8

1

1

9

1

1

Aanbevolen literatuur
Bakker, B., Anderen tevoorschijn luisteren, Luisteren 2.0, Ecclesia: Gorinchem, 20163
Kooi-Dijkstra, M.A.Th. van der, Kans en gevaar – crisispastoraat, in: Meulen, H.C. van der (red.), Liefdevol
oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum, 1999),
209-215.
Ganzevoort, R. Ruard, Narrative Approaches, in: Bonnie J. Miller-McLemore (ed.), The Wiley Blackwell
Companion to Practical Theology (Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell, 2014) 214-223.
Schaap-Jonker, H., Handboek pastoraat bij psychische problemen, Utrecht: Kokboekencentrum, 2020
Vries, R.J. de, Opwekken tot omzien naar elkaar. Over de betekenis van onderling pastoraat, in: Kerk en
Theologie, 65/2 (2014) 165-181.
Kamp, Peter van de (red.), Bevrijdingspastoraat (Barneveld: Vuurbaak, 2008).
Voor ‘Gespreksvaardigheid’:
Derkse, Wil, Een leefregel voor beginners. Benedictijns spiritualiteit voor het dagelijks leven. Tielt: Lannoo
2003, p. 31-69.
Smit, Johan, Tot de kern komen. De kunst van het pastorale gesprek. Kampen: Uitgeverij Kok 2006, p. 2833, 56-68.
Bakker, B., Anderen tevoorschijn luisteren, Luisteren 2.0, Ecclesia: Gorinchem, 20163
Weisfelt, Piet, De geheimen van de groep. Het proces van het systeem en de consequenties voor individu,
groep en organisatie. Soest: Nelissen 2005, p.92-110, p.152-178.

Module:

Ethiek en Spiritualiteit

Code:

MTP-ET

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

A.L.Th. de Bruijne
Presentatie, Tentamenessay, Reflectieverslag
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1D
7,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan aangeven wat de roeping tot een ambt in de gemeente inhoudt, en welke spirituele en morele
attitude en levensvormen passen bij het geven van geestelijke leiding gegeven wordt en deze laatste
ook op de eigen persoon betrekken (EK 1,8,B);
2. kan anderen ethisch voorgaan, begeleiden en adviseren, en daarbij gebruikmaken van daartoe
relevante theorieën (waaronder in ieder geval de deugdethiek) en normatieve praktijken (EK 1,3,6);
3. kan de verschillende vormen van spiritualiteit en de verschillende ethische opvattingen en praktijken
binnen de gemeente theologisch duiden en daarmee vanuit een gereformeerd kader respectvol,
opbouwend en richting wijzend omgaan (EK1,5,7,B);
4. kan in het licht van Bijbel, theologische traditie en actueel debat aangeven op welke manier de kerk
kan worden als respectievelijk een ‘morele’ en een ‘politieke’ gemeenschap, en welke consequenties
dat heeft voor haar levensstijl en publieke roeping (EK1,5,6).
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Vakinhoud
In deze module gaat het erom de (a.s.) predikant te vormen tot een voorganger in het leven met God en
mensen op het terrein van enkele centrale praktijken die in een christelijke gemeente bestaan. Daarbij
vormen de volgende praktijken speerpunten:
1. De ethiek en de spiritualiteit van de predikant zelf, die geroepen is tot voorgaan;
a. Predikantswerk is zelf een praktijk: een deugdethische beroepsethiek
b. Beroepsethiek voor predikanten (concrete thema’s)
c. De spiritualiteit van de predikant (gebed, meditatie, contemplatie, andere oefeningen)
2. Zijn/haar vormend bezig zijn binnen de gemeente
a. Morele vorming, praktisch redeneren, moreel beraad en morele grenzen binnen de
gemeente
b. Spirituele begeleiding en de rol van de predikant
c. Gereformeerde spiritualiteit in een plurale context
3. Bezinning op de verschillende praktijken in hun morele en spirituele dimensies.
a. De gemeente als beginnende ‘stad van God’: publiek-theologische dimensies van de
christelijke levensstijl en het predikantswerk
b. Liturgie als ethiek
c. Voorspelbare én onverwachte hete hangijzers: samen doordenken van morele uitdagingen
die urgent zijn of zouden moeten zijn in het leven van de gemeente, en dan zoveel mogelijk
gestructureerd naar de gezamenlijke praktijken van gemeente zijn.
d. Seksueel misbruik in kerkelijke context (integratie met pastoraat).
Werkvormen
Combinatie van onderwijsleergesprek; Werkcolleges, Discussies n.a.v. (groeps-) presentaties.
Studielast
Contacturen: 32 + 1x4u (seksueel misbruik) + 2 uur tentamen
Collegevoorbereiding + Zelfstudie: 172u (waarvan 15 voor reflectieverslag)
Toetsing
a. (groeps-)Presentatie (G/NG)
b. Tentamenessay (3,5 uur) n.a.v. ter plekke op te geven vraagstellingen naar keuze (Reader +
collegestof + literatuur) (cijfer telt 3/5)
c. Reflectieverslag (over de persoonlijke verwerking van het geheel van de module met het oog op de
eigen spirituele en ethische vorming- 3000 woorden) (cijfer telt 2/5).
Literatuur
Bretherton, Luke, Christianity and Contemporary Politics: The Conditions and
Possibilities of Faithful Witness (Oxford: Wiley Blackwell, 2010) 1-22, 175-199, 210-
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Peterson, Eugene, The Contemplative pastor: returning to the art of spiritual
direction (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), 15-49, 55-66; 129-140.
Schenderling, J.G., Beroepsethiek voor pastores, (Budel: Damon, 2008): grondige
lectuur 33-60, 86-112, 145-173, lectuur: hfdst 3,5,8
Trull, J.E. en Creech, R. Robert, Ethics for Christian Ministry: Moral formation for
21-st Century Leaders (Grand Rapids: Baker Academic, 2017), 1-102, 127-177
Reader/ opgave via links in collegeprogramma
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Master 2 – Periode A ‘Dienen’ (Diaconaat)
Module:

Homiletiek 2A

Docent:
C.T. de Groot
Toetsvorm:
Paper
Ingangseisen:
MTP-HOM1D
Preken: inclusief en missionair

Code:

MTP-HOM2A

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2A
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is vertrouwd met actuele discussies rond inclusieve prediking en kan daarin een eigen positie kiezen
en die verantwoorden (ET 6);
2. kan zijn eigen theologische visie verwoorden op de gewenste interactie tussen de kerkdienst en
haar culturele context, toegespitst op de functie van de preek (ET 6);
3. is in staat een missionair gevoelige preek te maken (ET 7);
4. kan in preekvoorbereiding adequaat reageren op bijzondere homiletische situaties (ET 7);
5. is in staat om op goede wijze een preek te analyseren en van mondelinge feedback te voorzien (ET
8).
Vakinhoud
De hoorder en zijn leefwereld; aspecten van preken in een missionaire context; inclusieve prediking;
interactie culturele context en kerkdienst; omgaan met bijzondere homiletische situaties (casualia als
rouw- en trouwdiensten). Ook wordt aandacht gegeven aan een narratieve preekstructuur en de kunst
van het vertellen.
In de praktijklijn is voor homiletiek vanaf deze periode de ‘preekoefening in de praktijk’ geformuleerd,
die over een langere periode uitgevoerd wordt (zie stagenota).
In de homiletische werkplaats – ter afronding van deze module – wordt integratie gezocht met
verschillende theologische disciplines met het oog op de preekvoorbereiding.
Werkvormen
Werk- en hoorcolleges. Voor elk college wordt een voorbereidings- of verwerkingsopdracht verstrekt.
Gastcollege door missionaire predikant.
Deze module wordt afgerond met een ‘homiletische werkplaats’: een geïntegreerde en begeleide
preektraining van twee dagen. Een beschrijving wordt separaat verstrekt.
Studielast
Contacturen: 10u
Collegevoorbereiding: 6u
Werkplaats: 12u (de overige 16 uur voor de homiletische werkplaats komen uit MTP-PL2A)
Toetsing
Deelname aan de colleges is verplicht, inclusief de bijbehorende voorbereidingsopdrachten.
Toetsing vindt plaats via de homiletische werkplaats. De daar gemaakte preek moet als voldoende
worden beoordeeld, evenals het bijbehorende reflectieverslag (1500 woorden) waarin ook
verantwoording vanuit de gelezen literatuur dient te worden opgenomen.
Literatuur (gedetailleerde opgave volgt via Sakai)
Basisliteratuur:
 Leede, Bert de; Stark, Ciska, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2017).
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Aanvullende literatuur
 Paas, Stefan, Missionair preken. in: Postille 2010-2011 (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010), 11-23.
 Paas, Stefan, De werkers van het laatste uur: De inwijding van nieuwkomers in het christelijk geloof
en in de christelijke gemeente (Zoetermeer: Boekencentrum, 2003).
 Ekris, C.M.A. van, Making See. A Grounded Theory on the prophetic dimension in preaching (Zürich:
Lit Verlag, 2018)
 Dusseldorp, Kees van, Met een goed verhaal de kansel op. Over bijbelverhalen in de preek. in: Hans
Schaeffer, Geranne Tamminga-Van Dijk (red). Verhalen om te delen. Bij het afscheid van Peter van de
Kamp (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2018), 57-64.
 Lowrey, Eugene L., The Homiletical Plot (Atlanta, 1980).

Module:

Vertolken vanuit de Bron 2A

Code:

MTP-VVB2A

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen, A.J. den Heijer
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2A
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET1,2, 3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3,B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4,5,6,7,8,B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4,6,8,B).
Vakinhoud
Er wordt gewerkt aan de vertaling en vertolking van twee tekstgedeelten uit 1-2 Petrus, en twee
gedeelten uit het boek Openbaring. Thema: Verantwoorde hoop.
Werkvormen
Aan het begin van de uren over respectievelijk 1-2 Petrus en Openbaring wordt een beknopte inleiding
gegeven op de vertaling en vertolking. De volgende uren worden besteed aan achtereenvolgens een
taalkundige analyse en een spirituele lezing van het tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8 (4x2u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 12u (4x3u)
Zelfstudie: 8u (nawerk en samenstellen leesdossier)
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
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Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en
voorafgaand aan de volgende periode.
Aanbevolen literatuur
Houwelingen, Rob van & Sonneveld, Reinier (red.), Ongemakkelijke teksten van de apostelen
(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014).

Module:

Praktijklijn 2A: verkondiging,
geestelijke verzorging

Code:

MTP-PL2A

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp; E. Brink
Reflectieverslagen
MTP-PL1D

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2A
2
2021-2022

Leerdoelen
De student:
Geestelijke verzorging
1. laat in de context van geestelijke verzorging een luisterende en empathische houding zien die de
persoon en de levensovertuiging van zijn gesprekspartner respecteert (ET 3);
2. is in staat om te reflecteren op zijn optreden als pastor in de context van geestelijke verzorging en
deze reflectie te beschrijven en erover te communiceren (ET 4,5);
3. heeft inzicht in het verschil tussen pastoraat en geestelijke verzorging en kan dat verschil in een
concrete situatie analyseren en erop reflecteren (ET 3).
Verkondiging:
1. is in staat in de praktijk preken te maken en te houden (ET 5,A);
2. kan bewuste keuzes maken in het preekvoorbereidingsproces (ET 1,A);
3. kan de preekvoorbereiding binnen een duidelijk tijdpad methodisch uitvoeren (ET 8,A);

Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Doorgaande preekoefening (1 EC):
De student maakt en houdt gedurende de periode MA2a – MA3a drie keer een preek in een kerk. Dit
staat onder begeleiding van een mentor. De student zoekt zelf een mentor en meldt dit bij de docent
homiletiek. Een van deze preken wordt in de homiletische werkplaats voorbereid, die aan het eind van
periode 2A wordt gehouden.
De spreiding van de preekoefeningen wordt aan de vrijheid van de student overgelaten, met de
aanbeveling om de preekbeurten te spreiden over de hele periode. De student organiseert zijn feedback
door een voorgegeven evaluatieformulier te laten invullen door in ieder geval drie kerkenraadsleden. De
student heeft de verantwoordelijkheid om de kerkenraad van tevoren over zijn leerling-status te
informeren. Hij is vanuit de TU niet bevoegd om buiten deze leersituaties om voor te gaan in
kerkdiensten of samenkomsten.
Deze opdracht strekt zich uit over de hele Master-2, met in totaal 2 EC.
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Geestelijke verzorging (1 EC)
De student loopt een korte stage in een niet-kerkelijke praktijk van geestelijke verzorging (zorginstelling,
defensie, justitie enz.). Hij loopt een aantal dagdelen mee en voert ook zelf een activiteit uit.
Werkvormen
Werkcolleges, preken, reflectieverslag, stage, viering.
Studielast
Verkondiging: 16 uur homiletische werkplaats, 12 uur zelfstudie (daarbij komt nog 28 uur uit periode 2B)
Geestelijke verzorging: 28 uur
Toetsing
Doorgaande preekoefening
De homiletische werkplaats wordt apart beoordeeld aan de hand van het reflectieverslag.
De overige twee preken worden getoetst aan de hand van een reflectieverslag aan het eind van de
periode. Als bijlagen worden hieraan de preken en de evaluatieformulieren toegevoegd. Dit dient
besproken te zijn, voordat wordt toegelaten tot de eindstage (MA3c).
Geestelijke verzorging
De student schrijft een stage-reflectieverslag, dat bestaat uit maximaal 2000 woorden (exclusief
bijlagen). Het wordt besproken en beoordeeld door twee leden van de Stagecommissie. Uit het verslag
moet blijken dat de student de leerdoelen heeft gehaald. Een evaluatie van de mentor wordt aan het
verslag toegevoegd. De stage wordt afgesloten met een gezamenlijk nagesprek, waaraan ook een of
meer geestelijk verzorgers deelnemen.

Module:

Systematische Theologie 2: Grote vragen

Code:

MTP-ST2

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Mondeling tentamen
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2A
3,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan theologische vraagstukken die hetzij in de kerkelijke praktijk hetzij in publieke debatten
opkomen analyseren t.a.v. begrippen, achtergronden, bijbelse gegevens, en spirituele aspecten (ET
1,6);
2. kan inzichten en posities uit de gereformeerde theologie met betrekking tot deze actuele
onderwerpen weergeven en evalueren (ET 1);
3. kan tot een eigen standpuntbepaling inzake theologische vraagstellingen komen en daarvan
verantwoording geven aan vakgenoten en een breder publiek (ET 4,6).
Vakinhoud
Het christelijk geloof gaat in op de grote vragen van deze wereld: waar komen wij vandaan, waarvoor
leven wij, hoe loopt het af? Binnen de kerk zijn deze zelfde vragen aan de orde in bijvoorbeeld pastoraat,
prediking en catechese. Als gereformeerd theoloog kun je putten uit een rijke denktraditie, die je helpt
om het gesprek aan te gaan met een multireligieuze en in zekere zin postchristelijke samenleving.
Als inleiding op de module lezen we samen passages uit de rede van Herman Bavinck over ‘De
katholiciteit van christendom en kerk’. Vervolgens gaan we concreet in op een aantal vragenclusters:
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De identiteit van God: wie is Hij, en waar kom je Hem tegen? Is het christelijke Godsbeeld te
‘mannelijk’? Welke betekenis heeft de leer van Gods Drieëenheid, bijvoorbeeld in de dialoog met
andere religies?
De oorsprong en aard van de wereld als schepping van God; hoe is het gesprek over ‘schepping en
evolutie’ te voeren? Hoe kan in een goed geschapen wereld het kwaad zo’n hardnekkige plaats
hebben?
De vervreemding en mislukking die wij ervaren door de zonde; wat is vanuit het evangelie te zeggen
over het ideaal van ‘human flourishing’?
De voltooiing van Gods werk in de nieuwe wereld en de dubbele (?) afloop in hemel en hel – een
vraag die ook in bijbelgetrouwe kringen steeds meer een heet hangijzer wordt.

Met behulp van eigentijdse media zoals literatuur en film zal de koppeling met levensgevoel en
levensvragen van vandaag worden gelegd.
Werkvormen
Instructie- en werkcolleges.
Studielast
Contacturen: 18
Collegevoorbereiding: 16 uur
Opinieartikel: 12 uur
Zelfstudie: 52 uur
Toetsing
In het mondeling tentamen spreken we door over de verbinding van theologische inzichten uit de
gereformeerde traditie met de grote vragen van vandaag.
Daarnaast laat je door middel van een opinieartikel van ca. 750 woorden aan een grote, seculiere krant
zien hoe je op een concreet thema uit de maatschappelijke discussie verantwoording kunt geven over je
christelijk geloof. Het opinieartikel is input voor het mondeling tentamen.
Literatuur
Emery, Gilles O.P.; Levering, Matthew eds., The Oxford Handbook of the Trinity
(Oxford: OUP 2011), 371-399, 547-558, 573-585.
Velde, Dolf te, e.a., eds.; Synopsis purioris theologiae / Synopsis of a Purer Theology,
vol. 1: Disputations 1- 23 (Leiden: Brill, 2014), p. 246-283 [alleen Engels].
Brink, Gijsbert van den, En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2017), p. 110-141, 207-262
Bavinck, H., Gereformeerde Dogmatiek (2e druk of later), par. 41-42 (verspreiding,
wezen en werking der zonde)
Sprinkle, Preston (ed.), Four Views on Hell, Counterpoints: Bible and Theology
(Grand Rapids: Zondervan, 2016), 1 hoofdstuk naar keuze + Introduction en
Conclusion

Studiegids Master Theologie Predikant

110

Pag.
52

Cat.
3

U.
12

20

3

6

56

1

8

95

2

15

60

2

11

2021-2022

Deel 4: Modules

Module:

Missiologie: Missionair handelen in
een postchristelijke samenleving

Code:

MTP-MIS

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

S. Paas
Interviewopdrachten, Eindwerkstuk
Engelstalige colleges kunnen volgen

Periode:
EC
Cursusjaar:

2A
7,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan de huidige postchristelijke en postseculiere samenleving in Nederland overzien, zowel waar
het gaat om secularisatie als om multireligiositeit (ET2);
2. kan de huidige stand van zaken weergeven op het gebied van missiologische bezinning op de
postchristelijke, Westerse samenleving (ET2);
3. is in staat tot theologisch reflecteren op de huidige missionaire situatie in West-Europa (ET2,6);
4. kan vanuit een reflectie op contextualisatie van het evangelie voor een concrete doelgroep een
bijbelgedeelte of theologische inzichten bewerken tot een schriftelijke of mondelinge bijdrage
(ET2,4,5);
5. is in staat tot het maken van een preek, cursus of publieksbijdrage die gevoelig is voor de
postchristelijke situatie van Nederland (ET2,4,5).
Vakinhoud
Deze module heeft als doel aanstaande predikanten voor te bereiden op het voorgangerschap in
een postchristelijke en postseculiere samenleving. ‘Post-christelijk’ wordt daarbij opgevat als
seculier in de zin van: afnemende betekenis van religie. ‘Post-seculier’ wordt opgevat in de zin
van: afnemende betekenis van alle ‘grote verhalen’, het niet verdwijnen van religie, en de
opkomst van een hyperdiverse samenleving. ‘Voorgangerschap’ wordt hier primair ingevuld
vanuit de rol van hermeneut: een christelijke voorganger in een postchristelijke samenleving moet
in staat zijn op inspirerende wijze de Bijbel te verbinden met de hedendaagse culturele situatie
van de gemeente. Concreet krijgen MPT-studenten drie mogelijkheden om dit uit te werken: (a)
het voorbereiden en schrijven van een missionaire gevoelige preek of meditatie in een
gemeentecontext, (b) het voorbereiden en schrijven van een missionair gevoelige bijdrage aan
een publiek debat (toespraak, opiniestuk, artikel, videoclip, etc.), (c) het ontwerpen van een korte
serie cursusbijeenkomsten voor mensen met belangstelling voor religie.
De colleges van deze module worden gecombineerd met die van de eerste module van de Master
Algemeen Church and Mission in the West. Dat betekent dat de colleges Engelstalig worden
aangeboden (tenzij alle studenten Nederlandstalig zijn).
Werkvormen
Hoorcollege; werkcollege; zelfstudie; leesverslagen; veldwerk
Elk college wordt voorbereid met een leesopdracht. Voorafgaand aan elk college leveren
studenten een leesverslag in van ca. 500 woorden, met de volgende inhoud:
• korte samenvatting van de inhoud;
• karakteristieke zin die het gelezene goed reflecteert;
• belangrijkste leerpunt voor de student;
• een vraag of punt voor discussie tijdens het college.
De leesopdrachten moeten 24 uur voor aanvang van het college aan iedere deelnemer worden
toegestuurd via Sakai. Studenten die meer dan eens zonder opgave van redenen te laat zijn met
inleveren, worden geacht de module te herkansen.
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Studielast
Contacturen: 32 uur
Leeswerk: 146u (inclusief collegevoorbereiding)
Onderzoeksopdracht: 10u
Zelfstudie: 30u (inclusief eindwerkstuk)
Toetsing
1. Interviewopdrachten (in duo’s).
Opdracht 1: Studenten interviewen twee missionaire voorgangers (pioniers, evangelisten,
‘grensgangers’, etc.) met het oog op hun geleefde missionaire theologie. Daarbij ligt de nadruk op
hun visie op de multireligieuze en seculiere samenleving (context), hun visie op het heil
(soteriologie), en hun visie op de kerk en haar vernieuwing (wat moet er gebeuren, en hoe?).
Opdracht 2: Studenten interviewen één niet-christelijke religieuze leider (imam, pandit, etc.) over
zijn of haar visie op de Nederlandse samenleving en het christelijk geloof. Daarnaast interviewen
zij één christen die veel ervaring heeft met de interreligieuze dialoog of het missionaire contact
met niet-christenen. Dat kan iemand zijn van de Stichting Gave of Evangelie&Moslims, maar ook
iemand van de Nederlandse Raad van Kerken, of Samen Kerk in Nederland (SKIN).
Na afloop van het veldwerk, en voorafgaand aan het volgende college leveren studenten een
kort verslag in van de beide interviewopdrachten. De verslagen (ca. 500 woorden, zonder
bijlagen) bevatten:
• kort overzicht van de inhoud van de gehouden interviews;
• enkele opvallende waarnemingen;
• een karakteristieke zin die goed weergeeft wat de inhoud was van het interview;
• een persoonlijke les;
• een vraag of punt voor discussie;
• bijlage met de volledige interviewtekst (dit mag een geluids- of video-opname zijn).
Deze verslagen maken deel uit van de eindtoets, en worden beoordeeld als G/NG.
2. Eindwerkstuk
Een eindwerkstuk, met de volgende onderdelen:
1. Een beschrijving van de huidige missionaire situatie in postchristelijk Nederland,
waarbij de gelezen literatuur is verwerkt, bekendheid wordt getoond met gangbare
wetenschappelijke begrippen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van de gehouden
interviews.
2. Een theologische reflectie op deze beschrijving, waarbij focus aangebracht mag worden
op een of enkele onderdelen van de beschrijving (bv. andere religies, postkerkelijke
geloofsreizen, de situatie van de stad, enz.). De reflectie maakt gebruik van beschikbare
missiologisch-theologische concepten (o.a. contextuele modellen), en van relevant
bijbels-theologisch materiaal.
3. Een keuze uit:
• schets van een missionair gevoelige preek in de gemeente;
• schets van een kleine serie cursus- of gespreksavonden voor belangstellenden voor
het christelijk geloof;
• schets van een missionair gevoelige publieksbijdrage in tekst of beeld.
Beoordeling
Beoordeling vindt plaats op basis van het eindwerkstuk, waarbij elk onderdeel 1-3 even zwaar
meetelt. Het eindwerkstuk wordt alleen beoordeeld als alle leesverslagen op tijd zijn ingeleverd,
en het onderzoeksverslag (inclusief bijlagen) voldoende is beoordeeld. Excellente leesverslagen
en/of een excellent onderzoeksverslag kunnen een bonus opleveren bij het
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eindcijfer van maximaal 1 punt.
Voor deze module geldt een aanwezigheidsplicht van 80%. Afwezigheid van meer dan 20%
betekent automatisch dat de student wordt verwezen naar de herkansingen, tenzij de student
afwezig was met voorafgaande toestemming van de docent of in geval van overmacht.
Literatuur
Bevans, Stephen B., Models of Contextual Theology: Revised and
Expanded Edition (Orbis: Maryknoll, 2008, 8th ed.).
Boersema, Pieter, et al., Christenen verkennen andere godsdiensten
in West-Europa (Boekencentrum: Zoetermeer, 2008), 11-50 en 185-252 + ca. 2545 pagina’s naar keuze.]
Perrin, Ruth, Changing Shape: The Faith Lives of Millenials (London: SCM Press,
2020)
Paas, Stefan, Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Culture
(SCM: London, 2019), ch. 1-2
Literatuur op te geven door gastdocenten

Pag.
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Aanbevolen literatuur
Keller, Timothy J., Centrum-kerk: Speciale Nederlandse editie (Franeker: Van Wijnen, 2014)
Pickerill, Eric, The Secular Mystique: Mysticism and the Future of Faith in the West, MA
Thesis VU Amsterdam, 2013. Online: http://www.kerklab.nl/wpcontent/
uploads/2013/11/The-Secular-Mystique-Eric-Pickeril-2013.pdf
Roxburgh, Alan, Missional Map-Making: Skills for Leading in Times of Transition (San Francisco:
Jossey-Bass, 2010) partes
Stone, Bryan, Evangelism after Christendom: The Theology and Practice of Christian Witness,
(Grand Rapids: Brazos, 2006)
Volland, Michael, The Minister as Entrepreneur: Leading and Growing the Church in an Age
of Rapid Change (London: SPCK, 2015)

Studiegids Master Theologie Predikant

113

2021-2022

Deel 4: Modules

Master 2 – Periode B ‘Zorgen’ (Geestelijke verzorging)
Module:

Homiletiek 2B

Docent:
C. van Dusseldorp
Toetsvorm:
Verslag
Ingangseisen:
MTP-HOM2A
Preken: doordacht en gericht

Code:

MTP-HOM2B

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2B
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat homiletisch te reflecteren op verwachtingen van hoorders (ET 4,8);
2. is in staat vanuit een verantwoord tekstverstaan een relevante preekdoelstelling te formuleren,
keuzes te maken in verschillende preektypen en een adequate preekstructuur te ontwerpen (ET 5,7);
3. heeft inzicht in het eigen karakter van homiletische communicatie (ET 7,A).
Vakinhoud
In blok 2B vindt verdieping en verbreding plaats van de homiletische vaardigheden. Door middel van
voorbereidingsopdrachten, werk- en hoorcolleges wordt aandacht gegeven aan en geoefend met
praktisch-theologische perspectieven op hoorders, de relatie tussen preek en geloofsleer, het vinden van
focus van de preek en het eigen karakter van homiletische communicatie. Een zesde preekstructuur
wordt besproken: Expository Preaching.
In de oefeningen wordt aansluiting gezocht met de VVB-lijn.
De studenten ontvangen voor elk college een voorbereidingsopdracht die noodzakelijk gemaakt moet
zijn om in het college vruchtbaar te participeren.
De Masterpreekcolleges in periode B zijn bedoeld voor alle studenten uit de Predikantsmaster (1e, 2e en
3e jaars). De studenten uit Ma3 houden een preek, de studenten van Ma2 geven mondelinge feedback,
de studenten uit Ma1 geven schriftelijke feedback. Behalve door de docent homiletiek zal ook door
andere docenten een reactie worden gegeven.
Werkvormen
Werk- en hoorcolleges. Voor elk college wordt een voorbereidingsopdracht verstrekt.
Studielast
Contacturen: 10u
Masterpreekcolleges: 10u
Collegevoorbereiding: 6u
Zelfstudie: 2u (schrijven verslag)
Toetsing
Deelname aan de colleges is verplicht, inclusief de bijbehorende voorbereidingsopdrachten.
Schrijf een kort reflectieverslag (max 1 A4), waarin je aangeeft wat deze periode je heeft gebracht voor
je vorming als prediker. Tot een reflectieverslag behoort ook het formuleren van persoonlijke wensen of
doelen voor je verdere ontwikkeling als prediker.
Literatuur (gedetailleerde literatuuropgave volgt via Sakai)
Basisliteratuur
 Allen, Ronald J., Patterns of Preaching. A Sermon Sampler (Chalise, 1998).
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Leede, Bert de; Stark, Ciska, Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2017).

Aanvullende literatuur
 McClure, John, e.a., Listening to Listeners. Homiletical Case Studies (St. Louis: Chalice Press, 2004).
 Tubbs Tisdale, Leonora, Exegeting the congregation. in: Long, Thomas G.; Tubbs Tisdale, Leonora
(eds), Teaching Preaching as a Christian Practice. A New Approach to Homiletical Pedagogy.
(Westminster: John Knox Press, 2008), pag.75-89.
 Bos, Rein, Hoeveel stukken zijn nodig om te weten voor relevante prediking met theologisch gehalte?
Een Heidelberger experiment. in: Marinus Beute, Peter van de Kamp (red), Instemmend luisteren.
Studies voor Kees de Ruijter (Utrecht: Kok, 2014): 48-65.

Module:

Vertolken vanuit de Bron 2B

Code:

MTP-VVB2B

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E. Brink, W.H. Rose
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2B
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET 1,2,3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3,B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4,5,6,7,8,B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4,6,8,B).
Vakinhoud
Twee tekstgedeelten uit het boek Spreuken komen aan de orde van behandeling evenals twee gedeelten
uit het boek Prediker. Thema: wijsheid die inzicht verdiept en ontzag versterkt.
Werkvormen
Aan het begin van de uren vanuit respectievelijk het boek Spreuken als de Prediker wordt begonnen met
een beknopte inleiding op de vertaling en vertolking. De volgende uren worden besteed aan
achtereenvolgens een taalkundige en een spirituele lezing van het tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8 (4x 2u; aanwezigheidsplicht 80%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
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Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van SAKAI.
Literatuur
Longman, Tremper, III, How to Read Proverbs. (How to Read Series, Illinois:
Intervarsity Press, 2002), 13-60

Pag.
48

Cat.
2

Module:

Praktijklijn 2B: verkondiging,
diaconaat

Code:

MTP-PL2B

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van Dusseldorp, P.A. Strating
Reflectieverslagen
MTP-PL2A

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2B
2
2021-2022

U.
4

Leerdoelen
De student:
Verkonding: doorgaande preekoefening. Zie praktijklijn 2A.
Diaconaat:
1. kan zich sociaal-communicatief in voldoende mate bewegen en staande houden in een context waar
de zelfkant van de samenleving aanwezig is en laat daarbij een luisterende en empathische houding
zien (ET 3);
2. kan de context waar de zelfkant van de samenleving aanwezig is in voldoende mate praktischtheologisch analyseren en op basis daarvan zijn eigen houding (en handelen) verantwoorden (ET 3);
3. kan reflecteren op zijn gevoelens over de context waar de zelfkant van de samenleving aanwezig is (ET
4,5);
4. kan in samenwerking met anderen op creatieve en spirituele manier ervaringen vormgeven in een
liturgische vorm (ET 2).
Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Verkonding (1 EC): doorgaande preekoefening Zie praktijklijn 2A.
Diaconale stage (1 EC)
De studenten volgen als groep een excursie-achtig programma naar situaties van armoede en sociale
uitsluiting. Per cursusjaar wordt afgesproken via welke organisatie of instelling en op welke locatie dit
programma wordt gerealiseerd. De verwerking vindt plaats door een afsluitende viering in de TU, waarin
studenten op creatieve en spirituele manier hun ervaringen vormgeven.
Werkvormen
Werkcolleges, preken, reflectieverslag, stage, viering.
Studielast
Verkondiging: 28 uur:
Diaconale stage: 28 uur

Studiegids Master Theologie Predikant

116

2021-2022

Deel 4: Modules

Toetsing
Dossier met de volgende onderdelen:
Verkondiging: zie praktijklijn 2A
Diaconale stage
De bijdrage van de student aan de afsluitende viering geldt als toetsing voor dit onderdeel. Daarnaast
schrijft de student een beknopt reflectieverslag (maximaal 1500 woorden) waarin de vraag centraal staat
in hoeverre de leerdoelen gehaald zijn.

Module:

Oude Testament 2: Theologie van het OT

Code:

MTP-OT2

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J. Dekker, G. Kwakkel
Mondeling tentamen
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2B
3,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat de op colleges of in de tentamenliteratuur aan de orde gestelde belangrijkste concepten
die zijn ontwikkeld voor de beoefening van de Theologie van het Oude Testament te onderscheiden
(ET1,2);
2. kan na bestudering van een Theologie van het Oude Testament een beargumenteerde visie
presenteren op de belangrijkste methodische discussiepunten binnen het vakgebied Theologie van
het Oude Testament (ET1,2);
3. kan een thema uit de Theologie van het Oude Testament beschrijven, met verwerking van de exegese
van een of meer relevante Bijbelpassages en van belangrijke opvattingen uit de vakliteratuur en met
oog voor het Nieuwe Testament, de identiteit van de christelijke gemeente en de actuele
buitenkerkelijke context (ET3,4,5);
4. heeft in de praktijk ervaring opgedaan met het uitwerken van een dergelijk thema met het oog op de
vertolking van de Bijbelse boodschap (ET5).
Vakinhoud
Introductie in het vak Theologie van het Oude Testament (methoden, confessionele of
godsdiensthistorische aanpak, belangrijkste literatuur). Daarbij wordt tevens de verbinding gelegd met
de Bijbelse theologie en het gebruik daarvan in een hedendaagse context. In hoorcolleges bespreken de
docenten tenminste ook één theologisch thema en wordt specifiek aandacht gegeven aan de theologie
van het boek Jesaja. Een ander thema of centrale passage komt aan bod in de Blokweek Theologie.
Verder leest de student een Theologie van het Oude Testament naar keuze uit een door de docent
vastgestelde lijst.
Werkvormen
colleges; blokweek; zelfstudie.
Studielast (98u in totaal)
Contacturen: 36 (18u colleges; 18u blokweek)
Collegevoorbereiding: 10u
Zelfstudie blokweek: 10u
Zelfstudie tentamen: 42u
Toetsing
Mondeling tentamen over een Theologie van het Oude Testament naar keuze (met o.a. terugkoppeling
naar de besproken collegestof en bespreking van het eindverslag van de blokweek).
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Literatuur
Een theologie van het Oude Testament te kiezen uit een door de docenten vastgestelde lijst.
Bijvoorbeeld Eichrodt, Von Rad, Vriezen, Zimmerli, Preuss, Kaiser, House, Brueggemann, Goldingay,
Moberly.

Module:

Nieuwe Testament 2: De apostolische
kerk

Code:

MTP-NT2

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

M.G.P. Klinker-De Klerck
Schriftelijk tentamen, groepswerkstuk, leesverslag
Geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

2B
7,5
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan de ontwikkeling van de apostolische kerk vanuit Jeruzalem en de daarmee gepaard
gaande evangelieverkondiging beschrijven (ET 1,2);
2. kan de historische achtergrond en de bijbels-theologische hoofdlijnen van Hebreeën, de
Katholieke Brieven en Openbaring weergeven en analyseren (ET 1 2);
3. kan de vier Evangeliën interpreteren als apostolisch getuigenis (ET 1,2);
4. kan de weerklank van de apostolische verkondiging, inclusief de totstandkoming van de
nieuwtestamentische canon en de factoren die daarop van invloed waren, beschrijven en
illustreren met documenten uit de tweede eeuw (ET 1,2);
5. kan de in de nieuwtestamentische vakliteratuur gehanteerde methoden herkennen en kritisch
gebruiken bij het opstellen van een schriftelijke exegese van een opgegeven perikoop uit
Hebreeën, de Katholieke Brieven of Openbaring (ET 1,2,3,4,5).
Vakinhoud
Zeker voor de predikantspraktijk is het van belang dat het Nieuwe Testament in z’n volle breedte
benut kan worden. Te vaak blijven Hebreeën, de Katholieke Brieven en Openbaring nog in de
schaduw van de (onbetwiste) Paulusbrieven. Vandaar dat in deze module juist genoemde boeken
ter sprake komen. Dit tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling van de apostolische
kerk vanuit Jeruzalem en de relatie tussen Joodse en niet-Joodse christenen.
Andere aandachtsgebieden in deze module zijn: de Evangeliën als apostolisch getuigenis; omgaan
met profetisch/apocalyptische literatuur; algemene en bijzondere canoniek van het Nieuwe
Testament; doorwerking van en tegenspraak tegen de apostolische verkondiging in de tweede
eeuw; toegepaste exegese van een opgegeven perikoop.
Werkvormen
Hoor- en werkcolleges; exegetisch groepswerkstuk; zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 12 uur plus 2 uur voor het tentamen
Collegevoorbereiding: 6 uur
Exegetisch groepswerkstuk: 40 uur
Leesverslag schrijven: 8 uur
Zelfstudie: 145 (tentamen 87 uur; leesverslag 58 uur)
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Toetsing
Schriftelijk tentamen: 1. Kennis van de historische achtergrond en de bijbels-theologische
hoofdlijnen van Hebreeën, de Katholieke Brieven en Openbaring. 2. De apostolische verkondiging
vanuit het perspectief van Jeruzalem. 3. Ontwikkeling van de nieuwtestamentische canon.
Exegetisch groepswerkstuk: uitleg van een tekstgedeelte, aantoonbare gevoeligheid voor de
oorspronkelijke historisch-sociale context en inzicht in de hermeneutische implicaties daarvan
voor de hedendaagse context, bijbels-theologische synthese. Cijfermatige toetsing door middel
van een van te voren besproken beoordelingsformulier.
Leesverslag: Schrijf een verslag van 1500 – 2000 woorden over het materiaal van Bauckham, plus
de reactie van Köstenberger en twee aanvullende artikelen. Reflecteer daarin persoonlijk op de
opgedane leeservaring en beantwoord drie vragen: 1. Wat sloot aan bij wat ik al wist? 2. Wat was
nieuw voor mij? 3. Waar heb ik aarzelingen bij? Waardering: BEH/NBEH.
Bij de bepaling van het cijfer telt het tentamen mee voor 60% en het exegetisch groepswerkstuk
voor 40%. Beide onderdelen én ook het leesverslag moeten voldoende zijn.
Literatuur
Tentamen
Houwelingen, P.H.R. van (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend
evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010; derde druk 2013), hoofdstuk 1-9 en 15 als
leerwerk.
Houwelingen, P.H.R. van (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend
evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010; derde druk 2013), hoofdstuk 10-14 als
leeswerk.
Carson, D.A. & Moo, Douglas J., An Introduction to the New Testament. Second
Edition (Leicester: Apollos, 2005), hoofdstuk 7, 8B en 26 als leeswerk.
Carson, D.A. & Moo, Douglas J., An Introduction to the New Testament. Second
Edition (Leicester: Apollos, 2005), hoofdstuk 19 t/m 25 als leerwerk.
Leesverslag
Bauckham, Richard, Jesus and the Eyewitnesses. The Gospels as Eyewitness
Testimony (Grand Rapids: Eerdmans, 2006; Second Edition 2017), Chapter 1, 3, 5,
6a, 7, 11, 12, 13 als leeswerk. Plus de reactie van Köstenberger
(http://biblicalfoundations.org/jesus-and-the-eyewitnesses/)
11+17+20+21+26+93 = 188 : 7 plus 1
Bauckham, Richard, Gospel of Glory. Major Themes in Johannine Theology (Grand
Rapids: Baker Academic, 2015), Chapter 1, 2, 3, 4, 7, 8 als leeswerk.
75 + 70 = 145
Houwelingen, P.H.R. van, ‘Johannes en de anderen. Wie zijn ‘wij’ in de proloog en
de epiloog van het vierde evangelie?,’ Theologia Reformata 55.4 (2012): 369-388.
Houwelingen, Rob van, ‘De doop van Jezus: vier keer hetzelfde verhaal?,’ in: Wolf,
Hans de & Niemeijer, Pieter (red.), Oog voor eigenheid. Genre als blikrichting voor
bijbellezers (TU bezinningsreeks 17; Barneveld: De Vuurbaak, 2015), 211-224.
Houwelingen, Rob van & Sonneveld, Reinier (red.), Ongemakkelijke teksten van de
apostelen (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2014), 13-51.
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Aanbevolen literatuur
 Bateman IV, Herbert W., Interpreting the General Letters. An Exegetical Handbook (Handbooks for
New Testament Exegesis; Grand Rapids: Kregel, 2013).
 Dunn, James D.G., Beginning from Jerusalem (Grand Rapids: Eerdmans, 2009).
 Fee, G.D., Exegese van het Nieuwe Testament. Een praktische handleiding (Zoetermeer:
Boekencentrum, 2001).
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Hays, Richard B., Achteruit lezen. Jezus ontdekken in het Oude Testament (Zoetermeer:
Boekencentrum 2016).
Jobes, Karen H., Letters to the Church. A Survey of Hebrews and the General Epistles (Grand Rapids:
Zondervan, 2011).
Lockett, Darian R., Letters from the Pillar Apostles, The Formation of the Catholic Epistles as a
Canonical Collection (Eugene: Wipf & Stock, 2017).
Niebuhr, Karl-Wilhelm & Wall, Robert W., Catholic Epistles and Apostolic Tradition: A New
Perspective on James to Jude (Waco: Baylor University Press, 2009).
Nienhuis, David R. & Wall, Robert W., Reading the Epistles of James, Peter, John and Jude as
Scripture. The Shaping and Shape of a Canonical Collection (Grand Rapids: Eerdmans, 2013).
Trebilco, Paul, Self-designations and Group Identity in the New Testament (Cambridge: University
Press, 2012).
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Master 2 – Periode C ‘Leiden’ (Kerkenraadswerk)
Module:

Homiletiek 2C

Docent:
C. van Dusseldorp
Toetsvorm:
Nota
Ingangseis
MTP-HOM2B
Naar een eigen preekvisie

Code:

MTP-HOM2C

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2C
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. heeft een goed inzicht in het vakgebied homiletiek (ET 2);
2. kan op een praktijk overstijgend niveau reflecteren op preken (ET 6,7,A);
3. is in staat een beperkte homiletische vraagstelling te onderzoeken (ET 3,4,6);
4. beschikt over een elementaire eigen preekvisie (ET 5,A);
5. heeft zijn leerdoelen homiletiek voor de eindstage geformuleerd (ET 8,A);
6. kan een goede preek maken (masterpreekcollege) (ET 5,A).
Vakinhoud
In een veranderende cultuur en kerk is het niet allen belangrijk om geoefend te zijn in de kunst van het
preken, maar ook om de theologische doordenking van en eigen positionering tot de verkondiging op
orde te hebben. Daarom worden in de theoriecolleges nieuwe perspectieven op de homiletische theorie
verkend, worden bouwstenen voor de eigen preekvisie verzameld en schrijft de student een paper over
een beperkte homiletische vraagstelling, waarin de eigen positionering in de homiletiek naar voren
komt, zowel in theologisch als in praktisch opzicht.
Werkvormen
In de colleges wordt de homiletische ervaring verdiept en geïntegreerd. Vanuit een aantal theoretische
perspectieven wordt de aanwezige kennis geactiveerd, worden nieuwe ontwikkelingen besproken en
wordt geoefend met een hoger reflectieniveau op preken.
De verbinding met de preekpraktijk wordt gelegd door voorbereidingsopdrachten, waarin aansluiting
plaatsvindt met de ervaring van de student als prediker en als hoorder.
Studielast
Contacturen: 10u
Collegevoorbereiding: 5u
Zelfstudie: 13u
Toetsing
Deelname aan de colleges is verplicht, inclusief de bijbehorende voorbereidingsopdrachten.
Toetsing vindt plaats door een nota over een homiletische vraagstelling, dat ca 1000 woorden bevat.
Voor doel en criteria voor dit paper wordt een instructie verstrekt. Deze nota wordt besproken met de
docent homiletiek.
Literatuur (gedetailleerde opgave volgt via Sakai)
Basisliteratuur
 Immink, Gerrit, Over God gesproken. Preken in theorie en praktijk. (Utrecht: Boekencentrum, 2018).
 Keller, Tim, Preken. Geloof overbrengen in een sceptische tijd. (Franeker: Van Wijnen, 2016).
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Aanvullende literatuur
 Bruggen, Jakob van, Een tekst om te preken. Afscheidscollege van dr. Jakob van Bruggen als
nieuwtestamentisch hoogleraar (Kampen: TU Kampen, 2001).
 Dusseldorp, Kees van, De moraal van het verhaal. Een verkenning rond de morele relevantie van de
preek. in: Marinus Beute, Peter van de Kamp (red), Instemmend luisteren. Studies voor Kees de
Ruijter (Utrecht: Kok, 2014), 79-103.
Overige literatuur wordt door de docent opgegeven bij de gekozen vraagstelling voor de nota.

Module:

Vertolken vanuit de Bron 2C

Code:

MTP-VVB2C

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

G. Kwakkel, W.H. Rose
Portfolio
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2C
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET1,3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen; de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,3 & B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4, 5, 6, 7, 8 & B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,3,4, 6, 8 & B).
Vakinhoud
Vier tekstgedeelten uit het tweede deel van het boek Jesaja (40-66) komen aan de orde.
Thema: unieke regie, buiten Hem is er geen god.
Werkvormen
Elk collegeblok bestaat uit één uur gewijd aan de taalkundige analyse van het tekstgedeelte, gevolgd
door één uur waarin de vertolking en de spirituele lezing centraal staan. De studenten plaatsen elke keer
hun voorbereiding op Sakai.
Studielast
Contacturen: 8 (4x2u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 12u
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
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Module:

Praktijklijn 2C: gemeenteopbouw,
beroepshouding, intervisie

Code:

MTP-PL2C

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

J.H.F. Schaeffer, C. van Dusseldorp, H.Wijma
reflectieverslagen
MTP-PL2B

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2C (A en B)
2
2021-2022

Leerdoelen
De student:
Gemeenteopbouw (1,0 EC):
1. kan de relevante theorie rond kerkstructuren, agogiek en gemeenteopbouw benutten voor het in
kaart brengen van een deelgebied van het kerkelijk samenleven (ET 5,6,A);
2. is in staat theologisch te reflecteren op een deelgebied van het gemeenteleven (ET 5,6);
Beroepshouding: roeping en beroep (0,5 EC):
1. kan de verschillende verantwoordelijkheden van een predikant en de daarvoor benodigde
competenties onderscheiden (ET 5,6);
2. is in staat theologisch te reflecteren op de vraag wat roeping betekent en kan daarover met
anderen communiceren (ET 4,5,6);
3. kan zijn eigen motivatie voor het beroep van predikant en de uitdagingen ervan onderzoeken (ET
8, B).
Beroepshouding: begeleide intervisie (0,5 EC):
4. heeft ervaring met (vormen van) intervisie met het oog op toetsen van zijn/haar handelen in de
beroepspraktijk (ET8 ).
Vakinhoud (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Gemeenteopbouw:
In dit onderdeel wordt een combinatie gemaakt met de hoofdmodule van deze periode, PT4
Veranderkunde en Kerkrecht. De student gaat vanuit de theorie in de hoofdmodule, gecombineerd
specifieke literatuur rond gemeenteopbouw, een aspect van een gemeente nader bestuderen. Wat
zijn in het algemeen de deelgebieden van kerkzijn? Welk aspect heeft in de gemeente die jij het beste
kent, duidelijk verandering nodig volgens jou? Waarom? Welke eigen theologische positie, en welke
eigen rolopvatting over de voorganger, spelen hierbij een rol? In welke richting en op welke manier
zou een verandering kunnen worden vormgegeven? Hoe verhouden inspanningen op dit deelgebied
zich tot het geheel van kerkzijn? Hoe worden verschillende rollen hierbij ingevuld? Welke stappen zijn
nodig om te komen tot het (door)ontwikkelen van heilzame praktijken van kerkzijn op dit deelgebied?
Beroepshouding: roeping en beroep; beroepsperspectief
In de loop van de periode wordt een collegeblok van 2 uur gegeven waar een eerste verkenning van
het beroepsperspectief centraal staat. Tussen theologie studeren en predikant worden staan
begrippen als roeping en beroep en ambt. In twee volgende collegeblokken van 2 uur (met
gastdocenten?) worden die begrippen toegelicht en uitgewerkt. Ook wordt gekeken naar het beroep:
wat heeft een predikant concreet te doen en in welke context doet hij dat? De student maakt een
reflectieverslag van zijn bezinning.
Beroepshouding: begeleide intervisie (vervolg)
De intervisie vindt in periode A en B plaats, mede naar aanleiding van werkervaringen in de
praktijklijn.
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Werkvormen
Stage, individuele opdrachten, werkcolleges, reflectiegesprek. Groepswerk; intervisiegesprekken.
Studielast
 Gemeenteopbouw: 28 uur verdeeld over:
-2u instructiecollege + 2u feedbackcolleges
-collegevoorbereiding: -17,5u voor de opdracht zelf, zelfstudie
-toetsing 6u
-0,5u reflectiegesprek na afloop.
 Beroepshouding: Contacturen: 6u; Collegevoorbereiding: 2u; Reflectieverslag: 6u
 Intervisie: Contacturen: 2u; Collegevoorbereiding: geen; (Zelfstudie) Intervisiegesprekken: 9u;
reflectieverslag: 3u.
Toetsing
Gemeenteopbouw
Reflectieverslag (moet voldoende zijn).
Criteria: titel incl. naam student en module; 2000-3000 woorden; zichtbare en relevante verwerking
van de literatuur; eigen visie op het deelgebied.
Beroepshouding
Het reflectieverslag moet door de docent als voldoende beoordeeld worden. Daarvoor gelden de
volgende criteria: Het verslag telt minimaal 1500 en maximaal 2000 woorden. Het verslag laat zien
dat de verplichte literatuur is gelezen en verwerkt en dat de informatie uit de colleges geïntegreerd
is.
Intervisie
Deelname aan intervisie. Beknopt reflectieverslag (maximaal 1000 woorden) over de ervaringen met
intervisie.
Literatuur
Beroepshouding
Ganzevoort, R. Ruard & Visser, Jan, Zorg voor het verhaal. Achtergrond,
methode en inhoud van pastorale begeleiding (Zoetermeer: Boekencentrum,
2007), 399-409 (deels collegevoorbereiding)
Heitink, Gerben, Biografie van de dominee (Baarn: Ten Have, 2001), 13-22, 217309
Subtotaal:
Gemeenteopbouw
Hendriks, Jan,, Verlangen en vertrouwen. Het hart van gemeenteopbouw (Kok:
Kampen, 2008), 53-69
Stoppels, Sake, Voor de verandering. Werken aan vernieuwing in gemeente en
parochie (Boekencentrum: Zoetermeer, 2009), 101-177
specifieke literatuur deelgebied
visiedocumenten etc + gesprek stakeholder
Subtotaal:
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Aanbevolen literatuur
 Basisdocumenten van de predikant binnen de GKv: bevestigingsformulier, beroepsprofiel,
beroepscode (Zwolle: Uitgave van de PV/cgmv, 2014).
 Basisdocumenten van de predikant binnen de NGK: idem, zie NGK-site.
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Hendriksen, Jeroen, Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen
oplossen, Amsterdam: Boom/Nelissen, (1983) 201114

Module:

Praktische Theologie 4:

Code:

MTP-PT4

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2C
3,5
2021-2022

Veranderkunde en Kerkrecht
Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

C. van den Broeke, H. Wijma
Essay
Geen

Leerdoelen
Als student:
1. heb je inzicht in de hoofdlijnen van het gereformeerde kerkrecht (ET1);
2. heb je inzicht in verschillende stijlen om veranderingen te hanteren (ET1,2,4,5);
3. is in staat om de (ambts)structuur van de eigen gemeente te beschrijven en te evalueren in een
organogram, en op knelpunten oplossingsrichtingen te wijzen vanuit een veranderkundigkerkrechtelijk perspectief (ET2,3,4,5,6);
4. kun je vanuit veranderkundig-kerkrechtelijk paradigma reflecteren op aard en inhoud van
leiderschap in de eigen gemeente als kerk in veranderende omstandigheden binnen het kerkstelsel
waar de gemeente deel van uitmaakt. (ET,3,4,5);
5. ben je in staat om in de context van de eigen gemeente over actuele discussies aangaande de
ambtsleer en het leiderschap van een kerk in transitie, de classis en de synode een eigen
veranderkundig-kerkrechtelijke positie te bepalen (ET2,3,4,5);
6. kun je reflecteren op leiderschap in een kerk in veranderende omstandigheden – vanuit
ambtstheologie en veranderkundig-kerkrechtelijke invalshoek (ET2,3,4,5);
7. kun je kerkrechtelijke principes over collegiaal leiderschap relateren aan de veranderkunde en
ambtstheologie en weet deze te analyseren in een veranderende kerk (ET2,3,4,5).
8. heb je inzicht in de mate waarin zijn/haar leiding ook ‘Geestelijke leiding’ is. (EK 5,6,7,8 en B)
Vakinhoud
Een proces is structuur in beweging. Structuur is gestold proces. Een aloude juridische regel stelt: het
recht volgt het leven. Dat geldt dan ook voor het kerkrecht. Vandaar dat het in deze module gaat over
gedeeld leiderschap in kerken in veranderende omstandigheden. Als er zoveel in beweging is, roept dit
ook de vraag op naar wat de constante is. Het gaat in deze module over de relatie tussen
veranderkunde, ecclesiologie, ambtstheologie, kerkrecht en statelijke recht. Voor dit vak ligt het
uitgangspunt in de vraag; ‘Hoe gaat jouw rol worden in een gemeente in verandering (of in
veranderende omstandigheden) waarin jij leiding geeft in collegiaal verband?’
De opbouw van de werkcolleges kan variëren en is in principe als volgt:
1. kerkrecht en veranderkunde: de basis
2. veranderkunde en ontwikkelingen in GKv-kerken en NGK
3. leidinggeven aan en omgaan met verandering
4. collegiale ambtsuitoefening: ecclesiologie, ambtstheologie en kerkrechtstelsels
5. collegiale ambtsuitoefening: kerkorde GKv en NGK
6. collegiale ambtsuitoefening: kerkrecht en statelijke recht
Werkvormen
Werkcolleges, Organogram en essay
Studielast

Studiegids Master Theologie Predikant

125

2021-2022

Deel 4: Modules

Contacturen:
12 (6x2) uur
Collegevoorbereiding: 12 (6x2) uur
Literatuurstudie:
40 (verplichte literatuur) + 12 (aanbevolen/zelf gezochte literatuur) uur
Essay:
16 uur
Evaluatiegesprek essay: 0,5 uur
Totaal:
80,5 uur
Toetsing
Je schrijft een essay over de vraag: ‘‘Hoe zie ik mijn rol in een gemeente in verandering (of in
veranderende omstandigheden) waarin ik leiding geef in collegiaal verband?’. De docenten nodigen de
student uit voor een evaluatiegesprek dat wordt meegewogen in het eindoordeel ter afronding van deze
module. Het essay wil praktisch ook functioneren als je persoonlijke profiel. Daarmee beantwoord je de
vraag die aan deze module ten grondslag ligt, ook richting het werkveld.
Criteria
De structuur van je essay (3.000-3.500 woorden excl. bijlagen) is als volgt:
1. titelpagina (met naam, studentnummer, modulecode)
2. inleiding/woord vooraf
3. organogram van de eigen gemeente bereflecteerd vanuit ambtstheologie
4. essay: keuze uit een van de deelonderwerpen die in de collegeserie aan de orde is geweest of in
overleg een aanverwant onderwerp
5. terugkoppeling naar het geheel van deze module
Beoordeling
Je essay wordt beoordeeld op:
1. lay-out, typografie, stijl, taal, zorgvuldigheid (15%)
2. methodologie (25%)
3. compositie van het artikel, hoofd- en subvragen, beantwoording (25%)
4. bronnenmateriaal, bibliografie, voetnoten (10%)
5. terugkoppeling naar het geheel van de collegeserie (10%)
6. evaluatiegesprek aan de hand van het ingeleverde essay (15%)
Literatuur
Veranderkunde
Modderman, J., Kerk [in] Delen. Van leergemeenschap naar ontmoetingsgemeenschap (Kampen: Kok, 2008), 129-158
Lieshout, F. van, Jacobs, G. en Cardiff, S. Actieonderzoek. Principes voor zorg en
welzijn. (Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum 2017) 35 – 51
Senge, P. Het nieuwe werk van de leider. (Schoonhoven: Academic Service 1997), 17
– 27
Caluwé, L. de, Vermaak, H., Leren veranderen. Een Handboek voor de
veranderkundige (Deventer: Uitgeverij Kluwer, 2006), 21-102
Kerkrecht
Koffeman, Leo J.; Janssen, Allan J.; Smit, Johannes (eds.), In Order to Serve: An
Ecumenical Introduction to Church Polity, (Church Polity and Ecumenism: Global
Perspectives, Zürich/Münster: LIT Verlag, 2014), 83-128
Coertzen, Pieter, Church and Order: A Reformed Perspective (Canon Law Monograph
Series, Leuven: Peeters, 1998), 1-10 en 45-67
Kerkorde van de GKv; download via http://www.gkv.nl/kerkorde/
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Akkoord voor Kerkelijk Samenleven (AKS) van de NGK; download via
https://NGK.nl/kerkverband
Concept-kerkorde NGK-GKv; download via:
file:///C:/Users/Leon%20van%20den%20broeke/Downloads/Concept-KerkordeNGK-GKv-juni-2019.pdf
Aanvullende literatuur
De student zoekt zelfs passende aanvullende literatuur en onderbouwt de keuze in
een leesdossier. Hieraan wordt tijdens de colleges aandacht besteed. Op Sakai
wordt een actueel overzicht van relevante literatuur geplaatst waaruit je een keuze
kunt maken
Totaal

12

52

Aanvullend pakket NGK-studenten
Binnen het blok “Aanvullende literatuur” bestudeert de student de volgende artikelen:
• Dekker, J., Het akkoord van kerkelijk samenleven [blz. 83–112]; http://kerkrecht.nl/node/5825
• Muller, K., “Gedachten over kerkrecht,” in idem (ed.), Informatieboekje 2017 voor de Nederlands
Gereformeerde Kerken: Met Akkoord voor Kerkelijk samenleven (Amsterdam: Buijten &
Schipperheijn, 2017), 192–209. [verkrijgbaar bij docent Timmerman]
• Schaeffer, J.C., De aard van de binding aan de belijdenis, https://ngk.nl/wp16/wpcontent/uploads/2015/02/Schaeffer-binding.pdf
• Schaeffer, J.C., De zin van een kerkorde https://ngk.nl/wp16/wpcontent/uploads/2015/02/Schaeffer-zin-kerkorde.pdf
Tezamen omvatten deze vier artikelen een studielast van 6 uur (cat. 1). Student verwerkt deze stof in
het leesdossier. Vanuit de NGP is de docent van dit vak aanwezig bij het evaluatiegesprek.

Module:

Kerkgeschiedenis: Wortels van kerk zijn het
heden – in scheidingen en herenigingen

Code:

MTP-KG

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E.A. de Boer
Leesverslagen en een onderzoekspaper
Geen

Periode:
EC:
Cursusjr

C
7,5
2021-22

Leerdoelen
De student
1. onderscheidt de kerkelijke afscheidingen en verenigingen van de 19e en 20e eeuw (O-B) [eindtermen
1-2];
2. operationaliseert die kennis om de historische wording van de belangrijkste kerkformaties of
stromingen tot vandaag te verduidelijken (B-T-A) [eindtermen 4-5];
3. gebruikt de historiografische methode van de religieuze herinneringscultuur en kan die toepassen op
de eigen traditie en kerkformatie (T-A-E) [eindtermen 1, 4-5];
4. voert archief- en literatuuronderzoek uit naar een casus van scheiding en/of hereniging (A-E)
[eindtermen 2-3];
5. reflecteert op de spanning tussen katholiciteit, eenheid en gefragmenteerde werkelijkheid vanuit
een confessioneel ecclesiologische positie (A-E) [eindterm 4-5];
Vakinhoud
Kerkgeschiedenis na 1500: scheidingen en herenigingen. A.s. predikanten hebben baat bij kennis van en
inzicht in de wordingsgeschiedenis van de veelheid aan kerkformaties en stromingen nu. Door middel
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van diepteboring worden de omstandigheden en aanleidingen van zowel kerkscheuringen als van
herenigingen onderzocht.
1. De Reformatie van de katholieke kerk en het ontstaan van de confessionele breuklijnen:
Lutheranisme, Calvinisme, anabaptisme naast Jodendom en katholicisme. Godsdienstgesprek was
het middel om de ander te overtuigen. De confessionalisering werkte in de verzuiling van de vroege
20e eeuw door.
2. De Nationale Synode te Dordrecht 1618-1619 consolideerde de plaats van Gereformeerde religie en
publieke kerk in de Nederlanden. De roep om tolerantie werd overstemd, terwijl religieuze
minderheden toch geduld werden. Het Remonstrantisme kreeg gestalte in de Broederschap, de
Hervormde kerk werd volkskerk. De roep om Nadere reformatie werd sterker.
3. In de 19e eeuw creëert het Algemeen Reglement de Nederlands Hervormde Kerk en roept de
beweging van Afscheidingen op. Terwijl Nederland zich tot een eenheid (natiestaat) ontwikkelt staan
de afscheidingen daar haaks op. Terwijl daar herenigingen plaatsvinden (1863). Wat is de
spiritualiteit van de Afscheiding? Waarom worden de Dordtse Leerregels herijkt? De Doleantie wilde
geen afscheiding zijn, maar wat was het dan?
4. Afscheiding en Doleantie vinden elkaar in de Vereniging van 1892, maar organisator Abraham
Kuyper is ook steen des aanstoots. Wanneer de Gereformeerde Kerken in Nederland elkaar vinden,
gaan de Christelijke Gereformeerde Kerken niet mee. Bewijst de Vrijmaking van 1944 hun gelijk? Is
de Vrijmaking voortgaande versplintering of doorgang van het kerkvergaderend werk van Christus?
5-6 We kijken terug op de breuk in de Vrijgemaakte kerken van de zestiger jaren en het begin van
hereniging vijftig jaar later. Is het mogelijk schuld te belijden namens de ouders? Liggen er
pijnpunten die – mogelijk door kerkhistorisch onderzoek – verhelderd kunnen worden? Ook de
evangelikale en charismatische invloeden moeten getraceerd en geduid.
Mogelijk maken we ruimte voor een cluster gericht op de tweede helft van de 20e eeuw: oecumenische
beweging, het Tweede Vaticaans concilie en het Samen-op-Weg proces van NHK, GKN en Lutherse Kerk.
De vorming van de Protestantse Kerk Nederland is een voorbeeld van hereniging, waarbij de Geref. Bond
meeging, maar de Hersteld Hervormde Kerk zich handhaafde.
Eventuele literatuur
 van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (2005), 328-380 = 53 pp = 8u]
 Arjan Plaisier and Leo J. Koffeman (eds.), The Protestant Church in the Netherlands: Church Unity in
the 21st Century. Stories and Reflections, Series: Church Polity and Ecumenism: Global Perspectives,
Nr. 4. Zürich: LIT-Verlag 2014.
 Barend Wallet, Samen op Weg naar de Protestantse Kerk in Nederland. Het verhaal achter de
vereniging (Zoetermeer: Boekencentrum, 2005).
 Nog te identificeren bronnen over oecumenische beweging en Vaticanum II.
Door middel van archiefonderzoek, bijv. in het Archief- en Documentatiecentrum op Broederweg 18, kan
een diepteboring op een te kiezen deelgebied uitgevoerd worden.
Aandacht gaat in de hele module uit naar de beelden die van de geschiedenis gevormd zijn en in een
herinneringscultuur vorm gegeven en doorgegeven zijn. Geschiedschrijving blijkt iets dat elke generatie
doet: zich een beeld van het verleden vormen en overgedragen beelden bijstellen. Welke beelden zijn er
aan de Theologische Universiteit te Kampen doorgegeven?
Werkvormen
Hoorcolleges; Contacturen inzake literatuurstudie; Themakeuze en onderzoeksinstructie.
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Studielast
Contacturen: 6 x 2u = 12 uur
Collegevoorbereiding: 6 x 5u = 30 uur
Zelfstudie en bijhouden portfolio: 120u uur
Schrijven nota: 46 uur
Toetsing
1. Bijhouden van leesverslagen met verantwoording van de gekozen literatuur en accenten.
De zes leesverslagen leveren 60% van het cijfer op. Per leesverslag ca. 500 woorden.
2. Een onderzoeksnota over een gekozen periode, kerkformatie, plaats of persoon waarbij
archiefonderzoek, bijv. in het Archief- en Documentatiecentrum (Broederweg 18) verslagen wordt.
Het cijfer voor de nota maakt 40% van het eindcijfer uit. Onderzoeksnota mag ca. 2000 woorden
omvatten.
Toetscriteria voor leesverslagen (conform ‘Toetsvormen aan de TU Kampen’):
 weergave: geeft de student de gelezen literatuur inhoudelijk correct weer? Ook een leesverslag kan
vertrekken vanuit een vraagstelling – opgegeven of zelfgekozen. In dat laatste geval dient de student
de keuze te verantwoorden.
 analyse: peilt de student de bestudeerde literatuur adequaat inzake kennis, inzicht en visie inzake
het in de literatuur besproken onderwerp? Vanuit dit perspectief dient de student de in de
bestudeerde literatuur gebruikte begrippen goed te definiëren en hanteren, verbanden tussen
begrippen adequaat te leggen, relevante aspecten in beeld te brengen en/of kernaspecten te
analyseren.
 standpuntbepaling: kiest de student een eigen positie t.o.v. de bestudeerde literatuur? Onderbouwt
zij zijn standpunt voldoende met argumenten? Expliciteert zij hierbij zijn eigen uitgangspunten
voldoende?
Toetsingscriteria voor onderzoeksnota:
 een door de docent bepaalde omvang kunnen hebben; meestal is die indicatief.
 een uitgangspunt hebben die niet ligt in voorgegeven literatuur (zoals bij een leesverslag)
maar in een bepaald inhoudelijk thema, een (deel)onderwerp of een afgebakende
vraagstelling;
 van de student vragen om vanuit het thema, (deel)onderwerp of vraagstelling informatie in
te brengen ontleend aan literatuur.
 de informatie uit de gekozen of opgegeven literatuur wordt op hoofdlijnen weergeven.
Daarmee heeft een nota heeft een vrij sterk verslagleggend of weergevend karakter.
 voorzien zijn van literatuurverwijzingen inzake de gebruikte literatuur volgens Chicago
Manual of Style (CMoS).
 van een paper verschillen doordat een nota qua opdracht minder complex kan zijn. Een nota
biedt de student meer ruimte dan een paper zijn academische schrijfstijl te ontwikkelen.
Te kiezen thema’s van onderzoeksnota’s: kernteksten uit de kerkgeschiedenis
1. Guido de Bres en het auteurschap van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: edities, bewijzen en
belang
2. Zacharias Ursinus, zijn Stervenskunst en de Heidelbergse Catechismus (1563)
3. Hendrik de Cock, de Afscheiding en de betekenis van zijn uitgave van de Dordtse Leerregels
4. Hendrik de Cock, de Afscheiding en de betekenis van zijn uitgave van het Kort begrip, incl. de
oorsprong daarvan in de 17e eeuw.
5. Abraham Kuyper en zijn editie van De Drie Formulieren van Enigheid (1883).
6. K. Schilder, de Acte van vrijmaking of wederkeer en het beroep op de belijdenis (1944)
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Literatuur
Pag.
Joris van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis (Hilversum:
210
Verloren, 2008), 169-380.
Harinck, G. e.a., Het gereformeerd geheugen. Protestantse herinneringsculturen in
Nederland, 1850-2000 (Amsterdam: Bert Bakker, 2009), ca. 10 te kiezen
100
hoofdstukken (totaal 100 pagina’s).

Cat.

U.

1

21

1

10

Literatuur waaruit een pensum gekozen, c.q. samengesteld moet worden:
Cluster 1: de Reformatie van de Nederlanden
van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 139-166 [27 pp = 4u]
Erik A. de Boer, ‘Calvijn en de calvinistische Reformatie van de Nederlanden’, in: Huib Leeuwenberg, Henk
Slechte, Theo van Staalduine (eds.), De Reformatie. Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur (Zutphen:
Walburg Pers, 2017), 115-130.
Hiebsch, Sabine, ‘De lutherse Reformatie’, in: Leeuwenberg e.a., De Reformatie, 39-54 [13pp = 2u]
Hiebsch, Sabine, ‘De geschiedenis van de lutheranen in de Lage landen in de zestiende en zeventiende
eeuw’, in: in: Leeuwenberg e.a., De Reformatie, 55-64 [8 pp = 1u]
Staalduinen, Theo van, ‘Verder dan Luther: Hoe radicaal kan de Reformatie worden?, in: Leeuwenberg
e.a., De Reformatie, 83-102 [13 pp = 2u].
Cluster 2: Remonstrantie en Doleantie tot Dordtse Synode
van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 169-266 [95 pp = 14u]
Boer, Erik A. de, ‘Doleantie en afscheiding in 1616-1618, voorafgaand aan de nationale synode te
Dordrecht’, in: Godsvrucht in geschiedenis. Bundel ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. F. van der
Pol als hoogleraar aan de Theologische Universiteit Kampen, red. Erik A. de Boer – Harm J. Boiten
(Heerenveen: Royal Jongbloed, 2015), 353-366. [14 pp = 2u]
Boer, Erik A. de, “O, Ye Women, Think of thy Innocent Children, When They Die Young!” The Canons of
Dordt (First Head, Article Seventeen) Between Polemic and Pastoral Theology, in: Aza Goudriaan – Fred
van Lieburg, eds., Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) [Brill’s Series in Church History 49] (Leiden –
Boston: Brill, 2011), pp. 261-290 [30 pp = 6u
Boer, Erik A. de, ‘The Career of the Canones. An Inventory of the Canons of Dordt during the Seventeeth
to Nineteenth Centuries,’ in: : Frank van der Pol (ed.), The Doctrine of Election in Reformed Perspective.
Historical and Theological Investigations of the Synod of Dort 1618-1619 [Refo500 Academic Series
51] (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 235-255 [20 pp = 4 u]
Aanbevolen: Spijker, W. van ’t e.a., De synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (Houten: Den Hertog, 1987).
Cluster 3: De Afscheidingen van de 19e eeuw
van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 269-302 [34 pp = 4u]
D. Deddens – J. Kamphuis (red.), Afscheiding – Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834
(Haarlem: Vijlbrief, 1984), 9-30; 65-93; 95-111; 151-180; 181-192 (110 pp = 15u]
Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk
(1836-1869) (Houten: Den Hertog, 1984), 1227-1239 = Vereniging 1852 [13 pp brontekst = 4u]
Harinck – Paul - Wallet, Het gereformeerde geheugen [35 pp = 6u]
 Art. Oudvaders (65-74)
 Abraham Hellenbroek (77-86)
 art. Kleine luyden (153-162)
 Art. Afscheiding (493-504)
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Cluster 4: Van Doleantie in NHK naar Vereniging in GKN
D. Deddens – J. Kamphuis (red.), Doleantie, Wederkeer. Opstellen over de Doleantie 1886 (Haarlem:
Vijlbrief, 1986), 9-31 [22 pp = 4u]
Acta der voorlopige synode van Nederduits Gerefor-meerde Kerken Utrecht 1889, p. 77-89 [12 pp = 3u]
D. Deddens – M. te Velde (red.), Vereniging in Wederkeer. Opstellen over de Vereniging van 1892
(Barneveld: De Vuurbaak, 1992), 9-27; 31-42; 45-57; 105-118 [55 pp = 11u]
Algemeen: H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1975), dl. 1 (Kampen: J.H. Kok,
1990), 13-116. Lees cursorisch voor het globale verhaal
Cluster 5: Vrijmaking in oorlogstijd (1944v)
H.C. Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland dl. 2, 9-112 [100 pp = 10u]
D. Deddens, M. te Velde (red.), Vrijmaking – Wederkeer. Vijftig jaar Vrijmaking in beeld gebracht
(Barneveld, 1994), 25-36; 65-85; 93-104, 109-115, 117-126 [60 pp = 6u]
Acte van Vrijmaking, in: Vrijmaking – Wederkeer, 337-340 [4 pp = 4u analyse voorbereiden]
Erik de Boer, Vrijgemaakte geschiedschrijving van de Vrijmaking, in: Gereformeerde theologie
stroomopwaarts, 13-32 [20 pp = 4 u]
[van Eijnatten – Fred van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 303-327 [25 pp = 3u]]
aanbevolen:
Wim Berkelaar, Gerard Raven (red.), Kerkscheuring in oorlogstijd. Oorlog en Vrijmaking in Amersfoort en
Utrecht [ADChartasreeks 18] (Barneveld: De Vuurbaak, 2011).
G. Harinck (red)., Tussen lijdelijkheid en verzet. Gereformeerden in bezettingstijd [AdChartas 8], 2005.
Cluster 6: Van breuk in de zestiger jaren naar hoop op Hereniging
P. Jongeling, J.P. de Vries, J. Douma, Het vuur blijft branden. Geschiedenis van de Gereformeerde Kerken
(vrijgemaakt) in Nederland, 1944-1979 (Kampen: Kok, 1979), 48-101 [50pp = 5u] = hoofdlijn van de
naoorlogse geschiedenis van de GKv.
A.A.W. Bolland (red.), Rondom de ‘Open brief’. Artikelen, reacties en besluiten n.a.v. de ‘Open brief’, dl.
I(Vlaardingen, [1967]), 5-17 (tekst van de zgn. Open brief van oktober 1966), 48-55 (antwoordbrief van C.
Trimp; vgl. de voorgaande pagina's met zijn reactie in artikelvorm in De reformatie) [20pp = 4u]
Endedijk, De Gereformeerde Kerken in Nederland, dl. 2 (1936-1975), pp. 216-227 [12 pp = 3u]
R. Kuiper – W. Bouwman red., Vuur en vlam. Aspecten van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 19441969 (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, z.j. [ 1994], 44-65 (over A. Janse), 180-202 (kwestie-A. van der
Ziel). [44 pp = 8u]
R. Kuiper – W. Bouwman red., Vuur en vlam 2. De organisatie van het vrijgemaakt-gereformeerde leven
1944-1969 (Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1998), 310-332 (analyse van historicus G.J. Schutte), 337360 (dubbelinterview met twee hoofdrolspelers) [45 pp = 8u.
Aanbevolen voor verdere studie:
R. Kuiper – W. Bouwman red., Vuur en vlam 3. Kinderen van de Vrijmaking (Amsterdam, Buijten &
Schipperheijn Motief, 2004), een bundel biografische schetsen van hoofdrolspelers, plus een
dubbelinterview met predikant H. de Jong en emeritus-hoogleraar J. Kamphuis.
M. te Velde – H. Werkman, Vrijgemaakte vreemdelingen. Visies uit de vroege jaren van het gereformeerdvrijgemaakte leven (1944-1960) op kerk, staat, maatschappij, cultuur, gezin [TU-bezinningsreeks 6]
Barneveld 2007.
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Master 2 – Periode D Keuzevakken

Vrije ruimte keuzevakken in Ma 2D
In deze periode is er naast de reguliere vakken 6 EC vrije ruimte. De keuzevakken zijn te vinden in de
aparte Studiegids Keuzevakken. Er is bij vakken met colleges een vereiste van tenminste drie
inschrijvingen; die eis geldt niet bij keuzevakken met enkel literatuurstudie en begeleiding.












Leren van grote predikers uit de tweede helft van de twintigste eeuw – C.T. de Groot
New Testament Theology – P.H.R. van Houwelingen
Klacht in het Oude Testament en pastoraat – E. Brink
Kerkrecht 2.0: Tussen traditie en trend – C. (Leon) van den Broeke
Charismatische vernieuwing - J.M. Burger; Ronald Westerbeek; gastdocenten
Akkadisch 1 en 2 – W.H. Rose
Aramees – W.H. Rose
Antropologie van Maarten Luther – S. Hiersch
Christelijke denkers – Haarsma
MCMW5 Christian Leadership – S. Paas (periode D)
MIRT 8 Doing Intercultural Theology – J.J.A. Colijn (periode A)

Module:

Methodologie

Code:

MTP-MT

Docenten:
Toetsvorm:

H. Wijma
Onderzoeksplan, uitgevoerde onderzoeksmethoden en -technieken en onderzoeksrapport
BA-onderzoeksmethodiek

Periode:
EC:

2D
5

Cursusjaar:

2021-2022

Ingangseis:

Leerdoelen
De student kan:
1. zelfstandig een plan schrijven voor een theologisch onderzoek dat voldoet aan wetenschappelijk
methodologische criteria (ET3,6);
2. in het kader van dit theologisch onderzoek adequaat(kwantitatieve en/of kwalitatieve)
onderzoeksmethoden kiezen, die binnen de relevante theologische disciplines gehanteerd worden
en deze voor dit theologisch onderzoek relevante methoden zelfstandig hanteren (ET 3,6);
3. zelfstandig en op verantwoorde wijze voor het ontworpen theologische onderzoek binnen de
gekozen methoden op passende wijze data verzamelen, - analyseren en verwerken tot conclusies (ET
3,6);
4. op basis van deze kwalitatieve inhoudelijke analyse en synthese een bijdrage leveren aan nieuwe
theorievorming dan wel aan het ontwikkelen van (christelijke) praktijken (ET 3, 6);
5. deze onderzoeksresultaten presenteren door gebruik te maken van adequate middelen (ET 3,4,6,A).
Vakinhoud
“Als wetenschappelijke activiteit is theologie een activiteit van de 2e orde. Het volgt het alledaagse
denken van alle christenen”. Zo formuleert Ad de Bruijne één van de vier identiteitskenmerken van
theologie. Dat vraagt van de theoloog het vermogen om dat alledaagse denken van christenen een
plaats te geven in haar of zijn theologische reflectie, het liefst doet z/hij dat systematisch en gestructureerd. Anders gezegd: het liefst doet z/hij dat methodisch verantwoord: systematisch en doelgericht
gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren. Methodisch handelen vraagt om bereidheid aan te
sluiten bij waar anderen 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: de
theoloog moet zich in zijn methodisch theologiseren kunnen verklaren en positioneren.
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In deze module ontwikkelen de studenten hun vermogen in het methodisch theologisch reflecteren.
Hiertoe doorlopen zij een hermeneutische cyclus volledig naar aanleiding van een vraagstuk uit de
(christelijke) praktijk. Deze cyclus biedt ruimte voor theologische reflectie vanuit (enkele van) de zes
theologische vakken of zwaartepunten. Zij zullen daarbij de verschillende methoden en technieken
gebruiken die in deze zes theologische vakken of -zwaartepunten relevant zijn.
Voor het ontwerpen, uitvoeren en afronden van een methodisch uitgevoerd theologisch onderzoek,
kunnen de studenten beschikken over de tien weken die deze vierde periode van het Master-2 jaar
omvat. en de wetenschapsfilosofische grondlagen hiervoor. Studenten passen dit toe op een onderwerp
Werkvormen
Hoor- en werkcolleges gecombineerd met het uitvoeren van een onderzoek. Kwantitatieve of
kwalitatieve analyse van verzamelde data inclusief het voorbereiden en uitvoeren van presentatie en
opstellen van een onderzoeksrapport.
Studielast
Contacturen: 18 (9 * 2 college-uren van elk 45 minuten)
Collegevoorbereiding: 18u
Uitvoering onderzoek: 104u
Toetsing
Onderzoeksplan (g/ng), Onderzoeksrapport (g/ng) Presentatie (g/ng).
Literatuur
Bruijne, Ad de en Hans Burger. Gereformeerde Hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven.
(Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2017) p. 263 – 282.
Wijma, H. Reader Methodologie Theologisch Onderzoek. (Kampen: Theologische Universiteit, 2020)
Eigen uitgave.
Aanbevolen literatuur
 Boeije, B. en I. Bleijenbergh. Analyseren in kwalitatief onderzoek. Denken en doen. (Amsterdam:
Boom Uitgevers, 2019)
 Bruijne, A. de en H. Burger. Gereformeerde Hermeneutiek vandaag. Theologische perspectieven.
Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2017
 Cameron, H.; Bhatti, D.; Duce, C.; Sweeney, J.; Watkins, C., Talking about God in Practice (London:
SCM Press, 2010).
 Cameron, H.; Duce, C., Researching Practice in Ministry and Mission. A Companion (London: SCM
Press, 2013).
 Evers, J. Kwalitatieve analyse: kunst en kunde. (Amsterdam: Boom Lemma Uitgevers, 2015)
 Kamp, J., S. Legéne, M. van Rossum en Sebas Rümke. Geschiedenis schrijven! Wegwijzer voor historici.
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016)
 Saunders, M., Ph. Lewis en A. Thornhill. Methoden en technieken van onderzoek. (Amsterdam:
Pearson Benelux, 2015)
 Verschuren, P.; Doorewaard, H., Het ontwerpen van een onderzoek (Den Haag: Boom Lemma, 2007 of
een latere versie)
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Module:

Vertolken vanuit de Bron 2D

Code:

MTP-VVB2D

Docent:

A.J. den Heijer, M.G.P. Klinker-De Klerck,
M. Janssens
Portfolio
Geen

Periode:

2D

EC:
Cursusjaar:

1
2021-2022

Toetsvorm:
Ingangseis:

Leerdoelen
De student:
1. is in staat passages uit de verschillende genres van het Oude en Nieuwe Testament in de brontaal te
lezen en te analyseren, met behulp van grammatica’s en woordenboeken (ET 1,2,3);
2. kan verschillen in vertaling of daarmee samenhangende interpretaties beoordelen (ET 1,2,3);
3. kan de structuur en strekking van de bijbeltekst weergeven en doet recht aan de eigen aard van de
verschillende genres (ET 1,2,3);
4. kan de tekst overdenken en uitleggen vanuit de brontalen, de (openbarings)historische context
daarvan weergeven en deze christologisch duiden (ET 1,2,3,B);
5. kan op basis van de strekking van de bijbeltekst de boodschap en de spirituele dimensies daarvan
verbinden met zijn leefwereld en voor zichzelf en anderen verwoorden (ET 4,5,6,7,8,B);
6. kan eigen vooroordelen bij de lezing articuleren en de historische of culturele afstand tussen tekst
en lezer benoemen; interpretaties en verwerkingen die door anderen gepresenteerd worden,
kritisch evalueren (ET 1,2,3,4,6,8,B).
Vakinhoud
Twee tekstgedeelten uit het boek Handelingen (de verkondiging van Petrus/Paulus) komen aan de orde
evenals twee gedeelten uit de Pastorale Brieven. Thema: Het evangelie doorbreekt grenzen en inspireert
verkondigers.
Werkvormen
Aan het begin van de uren over respectievelijk Handelingen en de Pastorale Brieven wordt een beknopte
inleiding gegeven op de vertaling en vertolking. De volgende uren worden besteed aan achtereenvolgens
een taalkundige en een spirituele lezing van het tekstgedeelte.
Studielast
Contacturen: 8 (4x2u; aanwezigheidsplicht 75%)
Collegevoorbereiding: 12u (4x3u)
Zelfstudie: 8u (nawerk en samenstellen leesdossier)
Toetsing
De student levert een portfolio in, met daarin de voorbereiding en verwerking van de colleges (vertaling
en vertolking). Hiervoor zijn beoordelingscriteria vastgesteld. De student ontvangt een G/NG voor het
portfolio.
Aan het eind van de collegeperiode wordt een leergesprek gevoerd tussen de student, de theologische
docent uit de VVB-leerlijn, en de praktijkdocent. Dit gebeurt na de beoordeling van het leesdossier en de
praktijkopdracht en voorafgaand aan de volgende periode. Vervolgens wordt de eindbeoordeling
gegeven. De student maakt een verslag van dit gesprek en voegt dit toe aan zijn leerdossier
Persoonlijkheidsvorming dat geplaatst wordt in het format van Sakai. Dit wordt gecombineerd met een
reflectie op de eindstage, waarin de hele cyclus van VVB wordt betrokken in het eindgesprek.
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Module:

Symboliek

Code:

MTP-SYM

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Reflectieverslag
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

2D
2
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. heeft kennis van thema’s, keuzes, motieven en samenhang van het in de gereformeerde confessies
beleden geloof (ET 1);
2. is zich bewust van historische achtergronden van de confessies en kan de vertaalslag maken naar
de actuele situatie van de kerk vandaag (ET 6);
3. kan uitleggen hoe het kerkelijke gezag van de gereformeerde belijdenis functioneert ten opzichte
van de voortdurende toetsing aan de Heilige Schrift (ET 6);
4. kan vanuit de confessionele identiteit van de gemeente leiding geven aan bezinning op actuele
vraagstukken, en daarmee de gereformeerde overtuiging in gesprek brengen met andere religieuze
of levensbeschouwelijke opvattingen (ET 5,7).
Vakinhoud
In dit onderdeel verdiepen we ons in de gereformeerde belijdenisgeschriften: Nederlandse
Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels. De kern van de module wordt
gevormd door gezamenlijke lezing en bespreking van deze drie confessies. Daarbij komen ook de
historische en theologische achtergronden aan de orde. Op enkele punten wordt een diepteboring
gedaan. In je persoonlijke reflectie ga je in op vragen rond gezag en hantering van de belijdenis in de
kerkelijke praktijk van vandaag, en op de noodzaak van voortgaand, actueel belijden.
Werkvormen
Werkcolleges.
Studielast
Contacturen: 20u
Collegevoorbereiding: 18u
Zelfstudie: 12u
Reflectieverslag: 6u
Toetsing
Voor de werkcolleges levert iedere student vragen en gesprekspunten aan n.a.v. de voorbereide
gedeelten uit de belijdenisgeschriften. Voldoende participatie aan de colleges is een voorwaarde voor
het behalen van de module.
In het afsluitende reflectieverslag verwoord je de belangrijkste inzichten die je bij de behandeling van
de gereformeerde confessies hebt opgedaan. Daarin verwerk je ook de aanvullende literatuur. Je laat
aan de hand van een concreet voorbeeld zien hoe je in de praktijk van het werk in de gemeente met de
belijdenis wilt omgaan. Het reflectieverslag wordt beoordeeld met een G/NG.
Leesstof te verwerken in reflectieverslag
Boiten, H.J., “Introductie” in: Confessies, Velde, M. te (ed.) (Groen: Heerenveen,
2009), p. 435-468.
Huijgen, A.; Fesko,J.; Siller, A., Handboek Heidelbergse Catechismus (Kampen: Kok,
2013), p. 61-72, 193-201, 269-280
Brink, Gijsbert van den, Dordt in context: Gereformeerde accenten in katholieke
theologie, Artios reeks (Heerenveen: Jongbloed, 2018), 22-32, 39-50, 67-85
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Master 3 – Periode A Specialisatie
Module:

Specialisatietraject/afstuderen

Code:

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Alle docenten

Periode:
EC totaal:
Cursusjaar:

100 EC uit de MTP; alle modules van de
gekozen richting; MTP-MT

MTP-SP..1/SP..2/
AS/AW
A
44
2021-22

Leerdoelen
De student:
1. heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s
die gehanteerd worden binnen de gekozen theologische discipline (ET2);
2. beschikt over de technische en theoretische vaardigheden om zelfstandig een geïntegreerd
theologisch onderzoek uit te voeren (ET3);
3. kan door middel van een zelfstandig, methodisch verantwoord onderzoek een bijdrage leveren
aan relevante wetenschappelijke debatten (ET3);
4. is in staat inzichten uit meerdere disciplines van de theologie alsmede andere
wetenschapsgebieden met elkaar te verbinden (ET1,2,3);
5. kan zijn/haar onderzoek beschrijven en verantwoorden in een grondig schriftelijk werkstuk (ET4);
6. kan zijn/haar onderzoek op verantwoorde wijze benutten met het oog op de kerkelijke praktijk en
het resultaat daarvan doeltreffend schriftelijk verwoorden en mondeling presenteren en op
academisch reflectieniveau verdedigen voor een publiek van specialisten en niet-specialisten
binnen kerkelijke werkvelden (ET4).
Per specialisatierichting zijn specifieke leerdoelen opgesteld die gekoppeld zijn aan deze algemene
leerdoelen.
Vakinhoud
Het derde jaar van de predikantsmaster wordt grotendeels gevuld met een specialisatietraject, dat
uitloopt op het zelfstandig vervaardigen van een wetenschappelijk werkstuk en een doordenking
daarvan met het oog op de gemeentepraktijk. Specialiseren is geen doel op zichzelf, maar relevant
voor de vorming tot voorganger. In het kader van het profiel van de master als ‘wetenschappelijke
beroepsopleiding’ moeten toekomstige predikanten ook in meerdere of mindere mate leren
participeren in de ‘praktijk’ van het beoefenen van wetenschap. Bovendien is het voor de kerken
goed als er in de kring van predikanten interesses en expertise gespreid zijn over verschillende
theologische specialismen. Voor enkelen van hen kan dit tevens de eerste aanzet voor voortgaande
promotiestudie zijn. Ook kan de specialisatie verbonden worden aan de vorming tot voorganger,
aangezien het voor de kerken belangrijk is dat er onder haar voorgangers ook zijn die een afgerond
wetenschappelijk profiel vertonen.
Deze differentiaties in wetenschappelijke vorming bewerken dat studenten elkaar later als collega’s
met gespecialiseerde kennis in bepaalde vakgebieden van dienst kunnen zijn. Ook leren ze zich op
hun specialisatiegebied als ‘reflective researcher’ te verantwoorden. Door de verplichting om de
afstudeerscriptie vergezeld te doen gaan van een kleiner praktijkwerkstuk over de vraag hoe daarvan
een gemeenteproject gemaakt zou kunnen worden, worden de studenten gestimuleerd ook hun
wetenschappelijke ontwikkeling te blijven betrekken op hun vorming voor de predikantspraktijk. Al
naar gelang persoonlijke mogelijkheden en voorkeuren kan de verhouding tussen scriptie en
werkstuk binnen vastgestelde marges variëren.
Richtingen
Er zijn zes specialisatierichtingen gedefinieerd op basis van de zwaartepunten in de theologie:
1. Systematische Theologie (alleen als bijvak in 2021-22)
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2. Ethiek-Spiritualiteit (niet in 2021-22)
3. Bijbelwetenschappen
4. Kerkgeschiedenis
5. Missiologie (= Master Theologie Algemeen MCMW)
6. Praktische Theologie (= Master Theologie Algemeen MCMW)
Aanbod
De bedoeling is dat ieder jaar in principe alle specialisatierichtingen worden aangeboden (behalve bij
bijvoorbeeld afwezigheid van de docent). Een specialisatierichting start echter pas bij minimaal 2
studenten. Studenten hebben dus ieder jaar wél de keuze uit alle richtingen, maar het hangt van de
totale keuze af welke richtingen daadwerkelijk gegeven worden.
Hoofdvak en bijvak
De student kiest hiervan 1 richting als hoofdvak en daarnaast een bijvak in een andere richting. De
student volgt 2 modules in de richting van zijn/haar specialisatie: een introductiemodule en een
verdiepingsmodule. De student volgt de introductiemodule van het bijvak samen met de studenten
die deze specialisatierichting hebben gekozen. Bij de toetsing en invulling kunnen er aanpassingen
gemaakt worden die voor de ‘integratiestudent’ anders zijn dan de reguliere ‘specialisatiestudent’.
Alleen Bijbelwetenschappen heeft een verplicht bijvak Oude en Nieuwe Testament, waaraan ook een
bijdrage wordt geleverd door Systematische Theologie.
Keuzevak
Bij de specialisatie hoort ook een keuzevak, dat bij voorkeur wordt ingevuld buiten de TUK. Daarnaast
zijn onder voorwaarden ook interne keuzevakken mogelijk. Bijbelwetenschappen biedt een drietal
‘interne’ keuzevakken aan. Ook verschillende modules uit de Master Algemeen kunnen als keuzevak
fungeren. Het keuzevak moet bij voorkeur gevolgd worden in periode A of B (periode C kan in theorie
ook maar ligt vanwege de stage niet voor de hand, periode D is gereserveerd voor het afstuderen).
De student is zelf verantwoordelijk voor een correcte verdeling van de studielast bij het plaatsen van
het keuzevak in een andere periode. Het keuzevak moet een aantoonbare en gemotiveerde
meerwaarde hebben voor de specialisatie. Bij de goedkeuring van het keuzevak wordt de
specialisatiedocent betrokken. De student moet altijd ruim van tevoren een aanvraag indienen bij de
examencommissie. Op voorwaarde van goedkeuring door de hoofdvakdocent en de
examencommissie kan eventueel in periode 2D een extra keuzevak worden gevolgd dat als keuzevak
voor de specialisatie geldt.
Bijzondere trajecten
In bijzondere gevallen kunnen de EC’s van zowel het bijvak als het keuzevak ingezet worden voor een
traject op maat aan een andere instelling. Ook is er ruimte om de gehele specialisatie in het
buitenlang te volgen. Dit gebeurt in overleg met de onderwijscoördinator en/of de international
officer en altijd na goedkeuring van de examencommissie.
Afstudeerscriptie en afstudeerwerkstuk
In periode B en D schrijft de student een scriptie en vervaardigt hij een daarop gebaseerd werkstuk
met het oog op de gemeentepraktijk. Er zijn 3 inhoudelijke modules ter voorbereiding op het
zelfstandig uitvoeren van de scriptie: 2 modules in de gekozen specialisatierichting, plus 1 bijvak. De
keuze van een thema voor de scriptie moet zodanig zijn dat minstens een relatie gelegd kan worden
tot de inhoud van het gevolgde bijvak. De eerste begeleider is de specialisatiedocent en de tweede
als regel de bijvakdocent, maar de inhoud van het onderwerp kan afwijking van die regel
rechtvaardigen. De vereisten staan beschreven in het scriptiereglement. Studenten zijn verplicht
aanwezig te zijn bij de presentatie van elkaars scripties en werkstukken en daarover met elkaar in
kritische discussie te gaan. De student kiest aan het begin van het afstuderen, samen met de
specialisatiedocent, het aantal studiepunten wat hij wil besteden aan de scriptie en aan het werkstuk.
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De scriptie moet minimaal 12,5 EC en maximaal 17,5 EC beslaan, het werkstuk minimaal 2,5 EC en
maximaal 7,5 EC. Tezamen moet het afstuderen 20 EC omvatten.
Instroomeisen
Om in te stromen in de specialisatie moet je op de eerste maandag van periode A minimaal 100 EC
behaald hebben uit de Master Theologie Predikant. Daarnaast geldt dat alle modules van de te kiezen
vakken en de module methodologie (MTP-MT) afgerond moeten zijn.
Opbouw
- Modules specialisatie:
2x6 EC
periode A introductie / periode B verdieping
- Bijvak :
6 EC
periode A
- Keuzevak:
6 EC
periode A/B
- Scriptie + Werkstuk
20 EC
periode B/D
Range: scriptie (12,5-17,5 EC); werkstuk (2,5-7,5 EC), tezamen 20 EC
Deeltijd studenten volgen het keuzevak in periode D van hun vijfde jaar.
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Specialisatie:

Code:

Systematische Theologie

Hoofdverantwoordelijke: J.M. Burger
Toetsvorm:
Leesverslagen, Essay, Scriptie, Presentatie
Ingangseis:
100 EC uit de MTP; alle modules van de gekozen
richting; MTP-MT (Methodologie)
Deelmodule:
Deelmodule:
Deelmodule:

Introductie Systematische Theologie
Verdieping Systematische Theologie (niet
in 2021-2022)
Specialisatiescriptie Systematische
Theologie, werkstuk (niet in 2021-2022)

Docent:

MTP-SP-ST1,
MTP-SP-ST2,
MTP-AS-ST
Periode:
EC:
Collegejaar: 2021-2022

J.M. Burger

6 EC

Thema: Hermeneutiek, Schriftgebruik en Schriftleer
De Gereformeerde theologie werd altijd gekenmerkt door het sola scriptura. Nieuwe ontwikkelingen
maken dat die heldere verbinding met de Bijbel onder druk staat: secularisatie, vrouw en ambt,
aandacht voor hermeneutiek, postmoderne vragen, lagere waardering voor kennis in de
geloofsopvoeding en in de kerk, beeldcultuur, relativisme. De theologie kan echter niet zonder de canon,
de Heilige Schrift.
Blijvende bezinning op de Schrift, op Schriftgebruik en hermeneutiek is daarom hard nodig. In de
gereformeerde traditie had de Schriftleer altijd een centrale plaats in de prolegomena. De Schriftleer
stond in het kader van de theologische epistemologie. Problematisering van deze epistemologie (door de
historische kritiek, door hermeneutiek, door postmoderne kritiek) leidt zomaar tot relativisme en
stuurloosheid. Daarom is het belangrijk te zien dat in de vroege kerk de Schriftleer echter niet in dit
epistemologische kader stond.
Daarom is kritische bezinning op de Schrift opnieuw nodig. Er moet gewerkt worden aan een goed
verhaal dat niet relativistisch uitpakt maar leidt tot een hernieuwd vertrouwen in de lezing van de
Schrift. Hoe werkt Schriftgebruik eigenlijk? Wat is de Schrift voor boek? Hoort de Schrift wel thuis in de
epistemologie? Wat betekent het om de Schrift te lezen en hoe werkt Schriftberoep in de praktijk
eigenlijk?
Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk om hermeneutiek, Schriftgebruik en Schriftleer in hun
samenhang te bestuderen. In deze specialisatie worden de vragen rond hermeneutiek, Schriftgebruik en
Schriftleer verkend, wordt gezocht naar verdieping, en worden studenten gestimuleerd tot zelfstanding
onderzoek op dit terrein.
Vakinhoud

Deze specialisatie bestaat uit drie onderwijseenheden:
a. Introductie: een oriëntatie over nieuwere ontwikkelingen in de hermeneutiek, Schriftgebruik
en Schriftleer;
b. Verdieping: verdiepte kennis over de leer van de Schriftleer + bevordering vaardigheden die
nodig zijn om een onderzoek binnen dit veld op te zetten.
c. Scriptie: zelfstandig uitvoeren van een onderzoek op het gebied van hermeneutiek,
Schriftgebruik en/of Schriftleer en daarvan verslag doen in een scriptie.
(Tijdens de cursus 2021-2022 wordt alleen de introductie-module aangeboden).
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Deelmodule:

Introductie Systematische Theologie

Docent:

J.M. Burger

Toetsvorm:

Leesverslagen

EC:

6

Leerdoelen
De student:
1. heeft een grondige kennis van de actuele betekenis van de Schriftleer (ET1, AL1).
2. is in staat 1. te verbinden met de professionele praktijk (ET4).
Vakinhoud
Een oriëntatie over nieuwere ontwikkelingen in de hermeneutiek, Schriftgebruik en de Schriftleer.
Werkvormen
Werkcolleges (bespreking van bestudeerde literatuur aan de hand van leesverslagen van de studenten).
Studielast
Contacturen: in overleg
Collegevoorbereiding:
Zelfstudie: 159u
Toetsing
De leesverslagen worden ieder afzonderlijk beoordeeld op weergave, analyse en evaluatie. De cijfers
hiervoor worden gemiddeld en geven zo het eindcijfer.
Literatuur
Darren Sarisky, Reading the Bible Theologically. Current Issues in Theology
(Cambridge: Cambridge University Press, 2019)
David H. Kelsey, Proving Doctrine. The Uses of Scripture in Modern Theology
(Harrisburg: Trinity Press International 1999)
John Webster, Holy Scripture. A Dogmatic Sketch (Cambridge: Cambridge University
Press 2003)
Hans Burger, ‘Epistemology and Certainty’ (concept-boekhoofdstuk)
Koert van Bekkum, ‘Why A Biblical Scholar Needs Systematic Theology’ (paper
Bologna, 2019)
Hans Burger, ‘What is the Relevance of Biblical Studies for Systematic Theology?’
(paper Bologna, 2019)
Arnold Huijgen, ‘Biblical Theology and Systematic Theology – Methodological
Considerations’ (paper Bologna, 2019)
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Specialisatie:

Ethiek

Hoofdverantwoordelijke: A.L.Th. de Bruijne
Toetsvorm:
Opdrachten, Leesverslagen, Papers,
Scriptie, Werkstuk
Ingangseis:
100 EC uit de MTP, MTP-MT, MTP-ET
Deelmodule:
Deelmodule:
Deelmodule:
Deelmodule:
Deelmodule:

Introductie Ethiek
Verdieping Ethiek
Bijvak
Keuzevak
Specialisatiescriptie Ethiek

Code:

MTP-SP-ET

Periode:
EC:

A,B,D
32 (+12)*

Cursusjaar:
Docent:
Docent:
Docent:
Docent:
Docent:

2022-2023**
(niet in 2021-22)
A.L.Th. de Bruijne 6 EC
A.L.Th. de Bruijne 6 EC
6 EC
6 EC
A.L.Th. de Bruijne 20 EC

*) Naast deze hoofdroute volgt de student een bijvak intern (6ec) en een keuzevak extern (6 ec) = in totaal 44

Als theoloog heeft de predikant een geprofileerde ethische taak. Deze bestaat niet alleen uit het kennen
en vervolgens aanwijzen van voorgegeven concrete plichten, of het voorgaan in de morele en spirituele
vorming van de gemeente. Hij moet de gemeente ook helpen om in christelijke verantwoordelijkheid
morele keuzen te maken in de uiteenlopende situaties waarvoor men geplaatst wordt. Bovendien moet
de predikant ook zelf zulke keuzen maken hetzij in zijn eigen leven hetzij in en met de gemeente, met de
kerkenraad als geheel of met concrete gemeenteleden. Binnen de ethiek heet het vermogen waarmee
dat gebeurt vanouds ‘de praktische rede’.
In het specialisatietraject gaan we onderzoeken hoe dit praktisch redeneren in het licht van het
evangelie van Christus kan plaatsvinden. Dat betekent dat er naast theologische bezinning ook aandacht
gegeven zal worden aan concrete morele dilemma’s en de oplossing daarvan. De praktijkgerichtheid
biedt bovendien een verbinding met de empirische onderzoeksvaardigheden die in het kader van
methodologie worden aangeleerd. Een mogelijke concretisering kan bijvoorbeeld bestaan uit een
empirisch onderzoek naar de manier waarop ethische redeneringen en keuzen in de praktijk tot stand
komen.
Module:

Introductie Ethiek

Docent:

A.L.Th. de Bruijne

Toetsvorm:

Leesverslagen, Paper

Periode:
EC:

A
6

Leerdoelen
De student:
1. heeft grondige kennis van kernpunten in het huidige theologisch-ethische debat en enkele historische
(ook niet-theologische) voorlopers daarvan, toegespitst op de plaats van de praktische rede (het tot
daadwerkelijke praktijk komen binnen een ethische benadering) (ET1,4);
2. heeft grondige kennis van en inzicht in de ethische vragen rond het gebruik van geweld en het voeren
van oorlog, en de verantwoordelijkheid van de kerk daarbij (ET1,4,6);
3. is in staat 1. en 2. te verbinden met de kerkelijke praktijk (ET4,6).
Vakinhoud
Een oriëntatie op de rol van de praktische rede in de ethiek en een analyse van de belangrijkste
christelijk-ethische posities vanuit de vraag op welke manier daarin de praktijk van leven en handelen al
dan niet in beeld komt. Er wordt daarnaast en waar mogelijk in verbinding daarmee aandacht besteed
aan een concreet ethisch thema, namelijk de verantwoordelijkheid van kerk en christenen inzake het
gebruik van geweld en oorlogsvoering.
Werkvormen
Colleges; Werkcolleges; Opdrachten; Zelfstudie.
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Studielast
Contacturen: 12
Collegevoorbereiding en zelfstudie: 156
Toetsing
Leesverslagen, Paper.
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt en/of in overleg vastgesteld

Module:

Verdieping Ethiek

Docent:

A.L.Th. de Bruijne

Toetsvorm:

Opdrachten, Leesverslagen, Paper

Periode
EC:

B
6

Leerdoelen
De student:
1. heeft gespecialiseerde kennis van en een gemotiveerd oordeel over de vragen die samenhangen met
de praktische rede (het tot daadwerkelijke praktijk komen binnen een ethische benadering) (ET1,2,3);
2. is in staat de bezinning op de praktische rede zelfstandig en op een wetenschappelijk verantwoorde
manier te verbinden aan de kerkelijke praktijk rond ‘familie, huwelijk en seksualiteit’ (ET1,2,3,6);
3. is in staat theologische teksten van bovengemiddeld niveau te interpreteren (ET2);
4. kan zelfstandig een theologisch onderzoek opzetten binnen het veld van de praktische rede en de
velden van resp. oorlog en vrede of ‘familie, huwelijk en seksualiteit’ (ET2,3,4,5,6).
Vakinhoud
Gezamenlijke en persoonlijke lezing van een of meer auteurs (Oliver O’Donovan e.a.) die de ‘praktische
rede’ exploreert, in gesprek met andere theologische en wijsgerige posities en met de kerkelijke en
maatschappelijke praktijk. Daarbij wordt speciale aandacht besteed aan het veld van ‘familie, huwelijk
en seksualiteit’.
Werkvormen
Colleges, Gesprekken, Opdrachten, Zelfstudie, Onderzoek, Literatuurstudie, Besprekingen, Presentaties.
Studielast
Contacturen: 12
Collegevoorbereiding en zelfstudie: 156
Toetsing
Opdrachten, Leesverslagen, Paper
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt en/of in overleg vastgesteld
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Module:

Specialisatiescriptie Ethiek

Docent:

A.L.Th. de Bruijne

Toetsvorm:

Scriptie, Presentatie

EC:

12,5 – 15 – 17,5

Range: er is voor de afstudeerscriptie (AS) 12,5–17,5 ec en voor het bijbehorende Afstudeerwerkstuk (AW) 2,5–5–
7,5 ec, tezamen 20 ec. Zie ook module MTP-AW, docent Schaeffer.

Leerdoelen
De student:
1. heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s die
gehanteerd worden binnen de gekozen theologische discipline (ET2);
2. beschikt over de technische en theoretische vaardigheden om zelfstandig een geïntegreerd
theologisch onderzoek uit te voeren (ET3);
3. kan door middel van een zelfstandig, methodisch verantwoord onderzoek een bijdrage leveren aan
relevante wetenschappelijke debatten (ET3);
4. is in staat inzichten uit meerdere disciplines van de theologie alsmede andere wetenschapsgebieden
met elkaar te verbinden (ET1,2,3);
5. kan zijn/haar onderzoek beschrijven en verantwoorden in een grondig schriftelijk werkstuk (ET4);
6. kan zijn/haar onderzoek op aansprekende wijze mondeling presenteren en verdedigen voor een
publiek van specialisten (ET4).
Vakinhoud
In periode D schrijft de student een specialisatiescriptie en vervaardigt de student in verband daarmee
een meer praktijkgericht werkstuk. De vereisten staan beschreven in het scriptiereglement, die te vinden
is op Sakai.
Werkvormen
Zelfstudie
Studielast
Zelfstudie: 350, 420 of 490 uur incl. toetsing.
Totaal 560 uur voor scriptie en afstudeerwerkstuk.
Toetsing
Scriptie en presentatie.
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Specialisatie:

Bijbelwetenschappen

Hoofdverantwoordelijke: J. Dekker
Toetsvorm:
Essay, Presentatie, Recensie, Scriptie
Ingangseis:
100 EC uit MTP

Code:

EC:
Cursusjaar:

MTP-SPBW1,
MTP-SPBW2,
MTP-AS
32 (+12)*
2020-2021

Deelmodule:

Introductie
Docent: K. van Bekkum;
6 EC
Bijbelwetenschappen
P.H.R. van Houwelingen
Deelmodule: Verdieping
Docent: J. Dekker;
6 EC
Bijbelwetenschappen
P.H.R. van Houwelingen
Deelmodule: Afstudeerscriptie
Docent: K. van Bekkum; J. Dekker; P.H.R. van
12,5 –
Bijbelwetenschappen
Houwelingen; G. Kwakkel
17,5 EC
*) Naast deze hoofdroute volgt de student het interne Bijbelwetenschappen-Bijvak (MTP3SP-BWBV; 6
ec) en een keuzevak extern (6 ec) = in totaal 44 ec.
Leerdoelen
De student:
1. heeft gespecialiseerde kennis van de geschiedenis van het vakgebied Bijbelwetenschappen en van de
belangrijkste recente methoden en stromingen (ET2);
2. is in staat zelfstandig te reflecteren op een recente theologische studie over het Oude of Nieuwe
Testament (ET3);
3. kan een bijdrage leveren aan het oplossen van een Bijbels-theologische probleemstelling in het Oude
en Nieuwe Testament (ET3);
4. heeft kennis van het Bijbels Aramees of van een ander keuzevak dat meerwaarde heeft voor de
specialisatie (ET2);
5. heeft door vervaardiging van een schriftelijk werkstuk op basis van eigen onderzoek blijk gegeven in
staat te zijn tot beheersing van een wetenschappelijke probleemstelling op oudtestamentisch of
nieuwtestamentisch gebied (ET4).
Vakinhoud
De specialisatie Bijbelwetenschappen begint met een nadere kennismaking met het vakgebied als
geheel, waarbij een accent ligt op de stand van het onderzoek in hetzij de oudtestamentische hetzij de
nieuwtestamentische wetenschap (deelmodule Introductie). Vervolgens richt de aandacht zich op de
discipline Theologie van het Oude of Nieuwe Testament en bestudeert de student een hedendaags
standaardwerk op Bijbels-theologisch gebied. Een begeleide eindscriptie van min. 12,5 EC en max. 17,5
EC, over een thema dat valt binnen het kader van het programma van de onderzoeksgroep BEST, rondt
het geheel af.
Aan de specialisatie in de Bijbelwetenschappen is een verplicht bijvak gekoppeld over de God van het
Oude en Nieuwe Testament (MTP-SPBWBV), waarbij een bijdrage vanuit de systematische theologie
welkom is. Mogelijke keuzevakken zijn: Bijbels Aramees of een zelf aangedragen elders te volgen
keuzevak dat meerwaarde heeft voor de specialisatierichting Bijbelwetenschappen.
Studielast
Contacturen: 31u
Collegevoorbereiding: 12u
Voorbereiding presentatie: 8u
Zelfstudie: min. 635u / max. 775u
Toetsing
Essay, Presentatie, Recensie, Scriptie
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Deelmodule:

Introductie
Bijbelwetenschappen

Toetsvorm:

Besprekingen, Presentatie

Docent:
Code:
EC:

K. van Bekkum;
P.H.R. van Houwelingen
MTP-SPBW1
6

Leerdoelen
De student:
1. kan een globaal overzicht geven over het vakgebied en de belangrijkste stromingen (ET2);
2. kan de geschiedenis van de bijbeluitleg vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met
Schleiermacher beschrijven (ET2);
3. kan de stand van het onderzoek in de Bijbelwetenschappen omschrijven en de verschillende
richtingen evalueren op basis van de eigen theologische overtuiging (ET3).
Vakinhoud
Nadere introductie in het vakgebied als geheel, waarbij een accent ligt op de stand van het onderzoek in
hetzij de oudtestamentische hetzij de nieuwtestamentische wetenschap, en op het vormen van een
eigen visie daarop vanuit gereformeerd perspectief.
Werkvormen
Procesbegeleiding, Gesprekken, Presentaties.
Studielast
Contacturen: 8 (2x2u + 1x4u)
Collegevoorbereiding: 4u
Voorbereiding presentatie: 8u
Zelfstudie: 148u
Toetsing
In overleg met de studieleiders wordt een probleemstelling voor de presentatie vastgesteld. De
mondelinge presentatie wordt beoordeeld op de volgende vijf aspecten: wijze van presenteren;
instructief en interessant; verankerd in literatuur; academisch niveau; discussie.
Literatuur
SPECIALISATIE NT
Scott McKnight & Nijay K. Gupta (eds.), The State of New Testament Studies. A
Survey of Recent Research (Grand Rapids: Baker Academic, 2019).
Joel B. Green (ed.), Hearing the New Testament. Strategies for Interpretation.
Second Edition (Grand Rapids: Eerdmans, 2010). 5 hfdst. (4,7,10,11 en 13)
David W. Baker & Bill T. Arnold (eds.), The Face of Old Testament Studies. A Survey
of Contemporary Approaches (Grand Rapids: Baker Academic, 1999) 100 pg. in
overleg met begeleiders
SPECIALISATIE OT
David W. Baker & Bill T. Arnold (eds.), The Face of Old Testament Studies. A Survey
of Contemporary Approaches (Grand Rapids: Baker Academic, 1999)
Paul R. House (ed.), Beyond Form Criticism. Essays in Old Testament Literary
Criticism (Winona Lake: Eisenbrauns, 1992): de bijdragen van Stendahl,
Muilenburg en Fowler (= 47 pagina’s), aangevuld met ± 50 pg. in overleg met de
begeleider
Joel B. Green (ed.), Hearing the New Testament. Strategies for Interpretation.
Second Edition (Grand Rapids: Eerdmans, 2010). 5 hfdst. (4,7,10, 11 en 13)
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2

65

100

2

15

100

2

15

460

2

65

100

2

15

100

2
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OT & NT
Arie Zwiep, Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding in de bijbelse
hermeneutiek. Deel I en II (Amsterdam: VU University Press, 2009 en 2013). Deel I
helemaal, deel II alleen Conclusies en bevindingen.

Deelmodule:

Verdieping
Bijbelwetenschappen

Toetsvorm:

Essay, Leesverslag, Recensie

Docent:
Code:
EC:

400

1

40

J. Dekker;
P.H.R. van Houwelingen
MTP-SPBW2
6

Leerdoelen
De student:
1. kan de hoofdzaken weergeven van de geschiedenis, cultuur en godsdiensten uit de periode van een
van beide Testamenten, en kan het verworven inzicht in relatie te brengen met het Oude of Nieuwe
Testament (ET2);
2. heeft aan de hand van een theologie van het Oude of Nieuwe Testament een overzicht verworven
over het Oude of Nieuwe Testament als geheel (ET2);
3. is in staat het gelezene kritisch te analyseren en de bevindingen te verwerken in een boekbespreking
en een leesverslag (ET4).
Vakinhoud
[OT] Bijbelse theologie van het Oude Testament. Schrijven van een essay van minimaal 5.000 en
maximaal 10.000 woorden over het geheel van Brueggemanns theologie, plus een deelonderwerp
daaruit, met gebruikmaking van aanvullende literatuur (te kiezen in overleg met de begeleider, 85 uur) .
OF:
[NT] Achtergronden en Bijbelse theologie van het Nieuwe Testament:
Schrijven van een recensie van 1500 woorden (m.b.t. Wright, 15 uur) en een leesverslag van 2500
woorden (m.b.t. Ferguson, 15 uur)
Voor de recensie geldt het volgende format (zoals vaak toegepast in het Review of Biblical Literature): 1
alinea introductie van het boek; 6 x 1 een alinea weergave van de inhoud; 1 alinea waardering en kritiek.
Werkvormen
Procesbegeleiding, Groepsbesprekingen, Gesprekken, Zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 8 (2x2u + 1x4u)
Collegevoorbereiding: 8u
Zelfstudie: 152u
Toetsing
[OT] Beoordeling essay in een gezamenlijke bespreking (Trajectplanner: G/NG); OF: [NT] Beoordeling
recensie en leesverslag (Trajectplanner: G/NG).
Literatuur
OT
Walter Brueggemann, Theology of the Old Testament.Testimony, Dispute, Advocacy
(Minneapolis: Fortress, 1997).
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NT
Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity, Third Edition (Grand Rapids:
Eerdmans, 2003).
N.T. Wright, Jesus and the Victory of God (Minneapolis: Fortress Press, 1996).
artikel Jaap Doedens in Sárospataki Füzetek, te vinden op Sakai

Deelmodule:

Specialisatiescriptie
Bijbelwetenschappen

Toetsvorm:

Scriptie, Presentatie

Docent:

Code:
EC:

600

1

60

670

1

67
5

K. van Bekkum; J. Dekker;
P.H.R. van Houwelingen;
G. Kwakkel
MTP-AS
Min. 12,5 / Max. 17,5*

*) Range: er is voor de afstudeerscriptie (AS) 12,5–17,5 ec en voor het bijbehorende afstudeerwerkstuk (AW) 2,5–
7,5 ec, tezamen 20 ec. Zie module MTP-AW.

Instroomeis
Om verder te gaan met scriptie en afstudeerproject in periode D, moeten op de peildatum (eerste
maandag van periode D) alle modules (hoofd en bijvak) van de specialisatie zijn afgerond.
Leerdoelen
De student:
1. is in staat na feedback eigen conceptteksten en die van medestudenten positief-kritisch te evalueren
(ET3,4);
2. kan met behulp van recente toonaangevende publicaties relevante vraagstellingen formuleren met
het oog op vervolgonderzoek (ET3,4);
3. heeft grondige kennis van minstens één thema uit het vakgebied van de Bijbelwetenschappen (ET2);
4. kan door middel van een schriftelijk werkstuk op basis van zelfstandig onderzoek participeren in de
discussie rond dat thema (ET3,4);
5. kan zijn of haar onderzoek presenteren en verdedigen in een academische setting (ET4,6,7).
Vakinhoud
Probleemstelling binnen het kader van onderzoeksprogramma BEST in overleg met docent. Voor
begeleidingseisen, zie het scriptiereglement.
Werkvormen
Procesbegeleiding, Besprekingen, Presentatie.
Studielast
Contacturen: 15u
Collegevoorbereiding: geen
Zelfstudie: 335u (bij een scriptie van min. 12,5 EC)
475u (bij een scriptie van max. 17,5 EC)
Toetsing
Scriptie en presentatie.
Literatuur
Afhankelijk van onderwerp en probleemstelling
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Specialisatie:

Code:

Kerkgeschiedenis

MTP-SP-KG1,
MTP-SP-KG2,
MTP-AW-KG
A,B,D
32 (+12)*
2018-2019

Hoofdverantwoordelijke: E. A. de Boer
Periode:
Toetsvorm:
Zie modules
EC:
Ingangseis:
100 EC uit de MTP; alle modules van
Cursusjaar:
de gekozen richting; MTP-MT
(Methodologie)
Deelmodule:
Introductie Kerkgeschiedenis
Docent:
E. A. de Boer
Deelmodule:
Verdieping Kerkgeschiedenis
Docent:
G. Harinck

6 EC
6 EC

Deelmodule:

20 EC

Specialisatiescriptie Kerkgeschiedenis en
werkstuk

Docent:

E. A. de Boer

*Naast deze hoofdroute volgt de student een bijvak intern (6ec) en een keuzevak extern (6 ec) = in totaal 44 ec.

Module:

Introductie Kerkgeschiedenis

Docent:

E. A. de Boer

Toetsvorm:

Leesverslagen, Source assignments, Essay

EC:

6

Leerdoelen
De student:
1. kan de hoofdlijn traceren van de ontwikkeling van de verschillende reformatorische stromingen in
16e eeuws Europa (ET 1,2,3,7);
2. kan onderscheiden tussen de belangrijkste reformatorische stromingen die in de verschillende
confessionele begrenzing uitkomen of daardoor uitgesloten worden (ET 2-4);
3. kan zich verhouden tot historiografische discussies over de ontwikkeling van de Reformatie (Vorsten, stads- en vluchtelingenreformatie, Zweite Reformation, Konfessionalisierung) (ET 1,2,5)
4. kan verband (continu of discontinu) leggen met de hedendaagse erfgenamen van deze confessies
(ET 2,6,8,9).
Vakinhoud
Deze module leidt de master-student verder in de Europese reformatie van de 16e eeuw in en volgt de
lijnen van confessievorming. Centraal staat wat het proces van ‘confessionalisering’ betreft: Lutheranisme,
Zwinglianisme, Calvinisme (Parijs 1559), Anabaptisme (Schleitheim), en het Katholicsme van de Contrareformatie (Trente).
Werkvormen
Instructiecolleges, besprekingen van werkstukken.
Studielast
Contacturen: 10 (5x2u)
Collegevoorbereiding: 14 (2x2u en 2x5u)
Zelfstudie: 116u (essay: 28u)
Toetsing
Twee leesverslagen en twee source assignments staan voor 1/3 van het cijfer; het afsluitende essay voor
2/3.
Literatuur
MacCulloch, Diarmaid, Reformatie – het Europese huis gedeeld, 1490-1700 (Utrecht:
Spectrum / Standaard Uitgeverij, 2005), vertaling van MacCulloch, Diarmaid,
Reformation – Europe’s House Divided 1490-1700 (2004)
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Speelman, H.A., Historische inleiding, in: M. te Velde red., Confessies.
Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa (Heerenveen,
2009), 21-107
Boer, E.A. de, ‘Confession de Foy, faite d’un commun accord par les François qui
desirent vivre selon la pureté de l’Evangile de nostre Seigneur Iesu-Christ – 1559’
[= Inleiding, annotatie, vertaling van de Confessio Gallicana], in: Te Velde,
Confessies, 353-94
Reid, W. Stanford (ed.), John Calvin. His Influence in the Western World (Grand
Rapids MI: Academia Books – Zondervan Publishing House, 1982), 13-52; 75-138
(France, Netherlands, Germany), 173-237 (England, Scotland).
Benedict, Philip, Christ’s Churches Purely Reformed. A Social History of Calvinism
(New Haven – London: Yale University Press, 2002), 152-172, 235-254, 429-546

80

1

17

30

1

5

64

2

13

145

2

29

Module:

Verdieping Kerkgeschiedenis

Docent:

G. Harinck

Toetsvorm:

Opdrachten, Leesverslag, Essay

EC:

6

Leerdoelen
De student:
1. kan de context waarin het neocalvinisme in Nederland ontstond en ontwikkelde duiden en zijn
nationale en internationale uitstraling verklaren (ET 1,2);
2. kan uitleggen waarom het neocalvinisme in de cultuur van het moderne een dominante invloed won
en verloor in de Nederlands samenleving, wat dit voor haar betekende en de verschillende fasen in
dit proces onderscheiden en verklaren (ET 2, 3, 4);
3. kan beschrijven hoe het neocalvinisme institutioneel in de kerk, de politiek, de media, de zorg
gestalte kreeg en het belang van deze infrastructuur verklaren en problematiseren (ET 2,3,4,6,7);
4. kan de verschillende hoofdpersonen in deze traditie duiden in hun verhouding tot elkaar en in hun
context (ET 1,2);
5. kan samenhangen en eigenheid van confessie, kerkorde en liturgische geschriften onderscheiden ;6.
De relevantie van deze traditie aangeven voor kerk en samenleving nu (ET 2,6,7).
Vakinhoud
Deze module komt het calvinisme aan de orde in het spanningsveld van het seculiere en het religieuze
die de moderniteit kenmerkt. Op welke wijze is aan het calvinisme in dit spanningsveld opnieuw vorm
gegeven, tot welke uitkomsten heeft dit geleid, ook in vergelijking met het confessionaliseringsproces in
de vroegmoderne tijd, en hoe wordt het neocalvinisme vandaag nationaal en internationaal (bijv. in
Noord-Amerika, Korea) gewaardeerd.
Werkvormen
Colleges, Opdrachten, Stagebegeleiding, Zelfstudie, Onderzoek, Literatuurstudie, Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 12 (6x2u)
Collegevoorbereiding: 126 (6x21u)
Zelfstudie: 30u (essay)
Toetsing
Gemiddelde van opdrachten en leesverslagen (1/3) en essay (2/3 van het cijfer).
Literatuur
Pag.
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H.C. Touw, Het verzet der Hervormde Kerk I (Den Haag, 1946), 13-162.
Jan Ridderbos, Strijd op twee fronten 1 (Kampen, 1994), 295-398.
Jan Ridderbos, Strijd op twee fronten 2 (Kampen, 1994), 3-128.
George Harinck, Tussen lijdelijkheid en verzet (Barneveld, 2005), 1-130.
Jan Bank, God en de oorlog (Amsterdam, 2015), 201-209, 352-361.
En bronteksten

149
103
125
130
17

1
1
1
1
1

15
10
12
13
2

Module:

Specialisatiescriptie Kerkgeschiedenis

Docent:

E. A. de Boer

Toetsvorm:

Scriptie, Presentatie

EC:

Min. 12,5 / Max.
17,5*

*) Range: er is voor de afstudeerscriptie (AS) 12,5–17,5 ec en voor het bijbehorende afstudeerwerkstuk (AW) 2,5–5
–7,5 ec, tezamen 20 ec. Zie module MTP-AW.

Ingangseis
Om verder te gaan met scriptie en afstudeerproject in periode D, moeten op de peildatum (eerste
maandag van periode D) alle modules (hoofd en bijvak) van de specialisatie zijn afgerond.
Leerdoelen
De student:
1. heeft gespecialiseerde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s die
gehanteerd worden binnen de gekozen theologische discipline (ET2);
2. beschikt over de technische en theoretische vaardigheden om zelfstandig een geïntegreerd
theologisch onderzoek uit te voeren (ET3);
3. kan door middel van een zelfstandig, methodisch verantwoord onderzoek een bijdrage leveren aan
relevante wetenschappelijke debatten (ET3);
4. is in staat inzichten uit meerdere disciplines van de theologie alsmede andere wetenschapsgebieden
met elkaar te verbinden (ET1,2,3);
5. kan zijn/haar onderzoek beschrijven en verantwoorden in een grondig schriftelijk werkstuk (ET 4).
6. kan zijn/haar onderzoek op aansprekende wijze mondeling presenteren en verdedigen voor een
publiek van specialisten (ET4).
Vakinhoud
In periode D schrijft de student een specialisatiescriptie. De methodologische voorbereiding daarvoor
gebeurt in periode B. Er zijn 3 inhoudelijke modules ter voorbereiding op het zelfstandig uitvoeren van
de specialisatiescriptie: 2 modules in de gekozen specialisatierichting, plus 1 bijvak. In de
specialisatiescriptie brengt de student de 2 gekozen richtingen samen tot een geïntegreerd theologisch
onderzoek dat als eerste begeleid wordt door de specialisatiedocent en als tweede door de
bijvakdocent. De vereisten staan beschreven in het scriptiereglement, die te vinden is op Sakai.
Werkvormen
Zelfstudie
Studielast
Zelfstudie: 350, 420 of 490 uur incl. toetsing.
Totaal 560 uur voor scriptie en afstudeerwerkstuk.
Toetsing
Scriptie en presentatie.
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Specialisatie:

Missiologie

Code:

MTA-MCMW

Hoofdverantwoordelijke:
Ingangseis:

S. Paas
100 EC uit de MTP; alle modules
van de gekozen richting; MTP-MT
(Methodologie)

Periode:
Cursusjaar:

A,B,D
2021-2022

Zie studiegids Master Theologie Algemeen MCMW

Specialisatie:

Praktische Theologie

Hoofdverantwoordelijke: J.H.F. Schaeffer
Ingangseis:
100 EC uit de MTP, alle modules van de
gekozen richting; MTP-MT (Methodologie)

Code:

MTA-MCMW

Cursusjaar:

2021-2022

Zie studiegids Master Theologie Algemeen MCMW
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Master 3 – Periode B Specialisatie
Zie hiervoor:
MTP-SP2 verdieping specialisatie 6 ec
MTP-As/AW Afstuderen (scriptie/werkstuk) 5 ec
Deeltijdstudenten verdelen het afstuderen over periode B, C en D

Module:

Masterpreekcollege

Code:

MTP-HOM3

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis

C. van Dusseldorp; C.T. de Groot
Preek, Participatie, Reflectieverslag
MTP-HOM2C

Periode:
EC:
Cursusjaar:

3B
1
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan een goede preek maken en houden (masterpreekcollege) (ET 5,A).
2. is in staat op goede wijze homiletische feedback te geven (ET 4,8,B).
Vakinhoud
De Masterpreekcolleges in periode B zijn bedoeld voor alle studenten uit de Predikantsmaster (1e, 2e en
3e jaars). De studenten uit Ma3 houden een preek; de studenten van Ma2 geven daarbij mondelinge
feedback; de studenten uit Ma1 geven schriftelijke feedback. Behalve door de docent homiletiek zal ook
door docenten uit andere vakgebieden een reactie worden gegeven. De docent homiletiek geeft ook
een schriftelijke beoordeling.
Werkvormen
Masterpreekcolleges.
De student maakt en houdt een preek voor alle studenten uit de Predikantsmaster.
Hij verwerkt de feedback in zijn reflectieverslag en formuleert zijn homiletische leerdoelen voor de
eindstage in periode 3C.
Voor de werkwijze van de masterpreekcolleges wordt separaat een instructie verstrekt.
Studielast
Voorbereiding: 16 uur (preek masterpreekcollege)
Contacturen: 8 uur (bijwonen masterpreekcolleges)
Zelfstudie: 4 uur (schrijven verslag)
Toetsing
Actieve participatie aan de masterpreekcolleges (periode 3B) is verplicht.
De docent homiletiek geeft een schriftelijke beoordeling van de preek. Bij een onvoldoende volgt een
aanvullende opdracht.
De toetsing wordt afgerond door een beknopt reflectieverslag n.a.v. de eigen preekervaring inclusief de
feedback en beoordeling. In dit verslag zijn ook de homiletische leerdoelen geformuleerd voor de
eindstage. Dit verslag wordt met één van de homiletiek docenten besproken.
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Master 3 – Periode C Eindstage
Module:

Eindstage

Code:

MTP-ES

Docent:

C. van Dusseldorp, J.H.F. Schaeffer, P. van Veen,
E. Brink
Stageverslag, Eindgesprek
Gehele praktijklijn tot 2C, 100 EC uit MPT

Periode:

3C

EC:
Cursusjaar:

14
2021-2022

Toetsvorm:
Ingangseis:

Leerdoelen
De student:
1. doet verdere praktijkervaring op betreffende de hoofdcomponenten van het predikantswerk
(prediking, catechese, pastoraat, kerkregering/gemeenteopbouw) (ET 4,5,6 en A.);
2. is in staat om de verschillende onderdelen van het predikantswerk tegelijkertijd en op een
gecoördineerde manier uit te voeren (ET A,B,C);
3. werkt aan een eigen stijl in de uitoefening van het predikantswerk (ET A,B,C);
4. is in staat om de opgedane praktijkervaring te beschrijven en te evalueren (ET 4,6,8);
5. is in staat om een evenwichtig oordeel over zijn eigen functioneren te geven aan de hand van de
competenties van het zelfevaluatieformulier (met verwerking van de feedback van de mentor en van
de opleidingsdocenten) (ET 8).
Vakinhoud/studielast (zie Stagenota voor uitvoerige beschrijving praktijkopdrachten)
Eindstage waarin de volgende activiteiten worden gedaan.
Berekening (globaal) uren eindstage (14 EC = 392 uur)
6x preekvoorbereiding à 14u 84
6x kerkdienst 12 6x evaluatie 12
1x bijwonen 2 uren catechisatie 2
6x geven 2 uren catechisatie 12
6x voorbereiding catechisatie 36
6x verslag catechisatie 6
28 past. bezoeken à 1,5 uur (incl. beknopt verslag) 42
7x verbatim à 3 uur 21
3x meelopen bezoek 3
7x evaluatie à 1 uur 7
3x kerkenraad à 3 uur 9
2x voorbereiden voorzitten 4
3x verslag+evaluatie 6 `
gemeentebeschrijving+reflectie over beroepshouding+werkorganisatie 52
10x supervisie à 2 uur 20
10x voorbereiden à 2 uur 20
terugkomdag 8
eindverslag schrijven 32
eindgesprek 4
TOTAAL 392
Toetsing
Stageverslag, Eindgesprek
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Module:

Retraiteweek

Code:

MTP-RW

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

A.L.Th. de Bruijne, E. Brink
Spiritueel weekboek
MTP-ES

Periode:
ECTS:

3C
2
2021-2022

Cursusjaar:

Leerdoelen
De student:
1. kan op een theologisch verantwoorde wijze reflecteren op en communiceren over de variatie aan
vormen van spiritualiteit die hij/zij tegenkomt tijdens het predikantswerk in een lokale gemeente
(stage), en over wat deze oproepen binnen zijn/haar eigen geloofsbeleving (ET 6,A,B);
2. kan op een theologisch verantwoorde wijze reflecteren op en communiceren over de beoefening
eigen geloofsbeleving en geloofspraktijk tijdens het vervullen van predikantswerk (stage) (ET 6,B);
3. kan op een theologisch verantwoorde wijze reflecteren op en communiceren over de uitgevoerde
werkzaamheden tijdens de stage (prediking, pastoraat, catechese en gemeenteopbouw) in relatie tot
de spirituele dimensie hiervan (ET 6,A,B).
Vakinhoud
In de stage moeten de studenten reflecteren op de eigen spirituele praktijk, deze reflectie vastleggen in
een spiritueel weekboek (variant op spiritueel dagboek) en daarvan uiteindelijk verslag doen aan de
docenten (schriftelijk). Dit verslag mondt uit in gezamenlijke en persoonlijke gesprekken tijdens de
retraiteweek die na afloop van de stage plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan kan feedback gegeven
worden en vindt nadere bezinning plaats op de spiritualiteit van de student maar nu tegen de
achtergrond van intensieve ervaring van de praktijk. Ook vindt in de retraiteweek nadere theologische
reflectie plaats en wordt een verbinding gelegd met het ontdekken van Gods roeping in ons leven.
Verder biedt het samen-zijn tijdens de retraiteweek de mogelijkheid tot onderlinge (groepsgewijs en
persoonlijk) uitwisseling van de stage-ervaring als geheel. Daarnaast is er geen studieprogramma maar
mag de aandacht uitgaan naar het zoeken en beoefenen van geestelijke rust.
Dit alles ligt ingebed in de participatie in de getijden van de kloosterbroeders en daarmee in
gezamenlijke beoefening van de omgang met God.
De verblijfskosten van de retraiteweek zijn in beginsel voor rekening van de student zelf (zie
studentenstatuut).
Indien nodig is er in voorkomende gevallen een programma mogelijk zonder deelname aan de retraiteweek in het
klooster. Dit houdt in dat de student tijdens de dagen van de retraiteweek (of op een nader af te spreken tijdstip, in
overleg met de docenten te bepalen) de 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 een selectie van teksten rond ambt en
spiritualiteit die overeenkomen met de inhouden van de retraiteweek zelf. Direct na deze uren moet het resultaat
worden ingeleverd via Sakai. 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
Colleges, Discussies, Gesprekken, Opdrachten.
Studielast
Contacturen: 10u
Collegevoorbereiding en zelfstudie: 46u
Toetsing
Spiritueel weekboek. Aanwezigheid tijdens de retraiteweek.
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Master 3 – Periode D Specialisatie afstuderen
Specialisatie: afstuderen met scriptie (zie periode A) en daarnaast een afstudeerwerkstuk.
Module:

Afstudeerwerkstuk

Code:

MTP-AW

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.A. Strating
Verslag
MTP2 specialisatie afgerond, MTP3cPL

Periode:
EC:
Cursusjaar:

3D
2,5 – 5 – 7,5
2021-2022

Leerdoelen
Het doel van deze periode is dat de student (alleen of met een andere student samen) een
afstudeerproject vormgeeft waarmee de student aantoont dat zij/hij startbekwaam is voor het werken
in het werkveld omdat uit dit project blijkt dat zij/hij:
1. competent is om (voor christenen en niet-christenen) een aantal van de taken van een predikant uit
te oefenen, in nauwe afstemming met het werkveld (gemeenteleden en niet-gemeenteleden);
2. een gezonde spirituele attitude en praktijk heeft, in lijn met de gereformeerde traditie, waaruit liefde
en toewijding spreken voor God en zijn woord, zijn gemeente en zijn schepping.
De student toont aan dat zij/hij:
1. gespecialiseerde kennis van en inzicht in één van de theologische disciplines kan toepassen in het
werken als academisch professional;
2. op verantwoorde wijze theologische kennis kan vertalen naar een mondelinge presentatie voor de
doelgroep ‘gemeente’, en op deze presentatie op academisch niveau kan reflecteren onder
terugkoppeling naar de theorie;
3. het evangelie (voor christenen en niet-christenen) betrouwbaar en doeltreffend kan vertolken in de
hedendaagse context;
4. de hedendaagse context en het leven van mensen in het licht van het evangelie kan duiden;
5. vanuit theologische expertise en op academisch niveau in kan gaan op vragen die zich voordoen in de
praktijk van kerk, cultuur en theologie;
6. vanuit de gereformeerde traditie verantwoord op de pluraliteit van de werkelijkheid van de
(kerkelijke en niet-kerkelijke) context kan ingaan;
7. kan reflecteren op de omgang met zichzelf, met medemensen en met God;
8. ambt/werk, beroep en persoon kan integreren.
Vakinhoud
De student (of studenten) kiest een thema dat in het verlengde ligt van zijn specialisatie. Dit thema
wordt in de variant van 2,5 EC uitgewerkt in een voorstel voor een prekenserie en een concrete preek.
Wanneer een student kiest voor de variant van 5 EC komt daar een uitwerking van het thema naar een
specifiek deelgebied van kerkzijn bij. In de variant van 7,5 EC wordt deze uitwerking gedaan naar twee
deelgebieden van kerkzijn en wordt een lerende of toerustende activiteit in de gemeente georganiseerd.
Werkvormen
Instructie-college; halverwege een individuele tussenevaluatie.
Studielast
Afhankelijk van de gekozen verdeling tussen scriptie en afstudeerwerkstuk
Toetsing
De volgende onderdelen worden getoetst:
1. Activiteiten beoordeeld
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a. Eén plenaire activiteit uit het afstudeerproject wordt (indien mogelijk) door de specialisatiedocent van de TU meegemaakt/bekeken en beoordeeld + beoordeling door vijf
gemeenteleden (zie beoordelingsformulier);
b. Specialisatie-docent en module-docent komen tot een becijfering van de opzet en uitvoering
van de plenaire activiteiten.
2. Het verslag van het hele afstudeerproject (zie beoordelingsformulier)
3. Presentatie van het verslag i.c.m. de presentatie van het specialisatie-traject als geheel, liefst in
aanwezigheid van docenten, studenten en verdere genodigden (online dan wel live).
Verhouding:
Activiteiten 1x, verslag 2x, presentatie 1x en alle drie onderdelen dienen voldoende te zijn.
Literatuur
In overleg met de specialisatiedocent en docentbegeleider van het afstudeerwerkstuk wordt bekeken
welke literatuur op onderdelen wordt toegevoegd aan het pensum.
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Deel 5:
Pakket Kerkelijke Route

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3
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JAAR 4

Periode A

Catechetiek

Kerk als gemeenschap

Praktische Theologie 1:

Periode A

MTP-MIS

Periode A
Missiologie

Periode A
MTP-HOM2A Homiletiek 2A
MTP-PL2A Praktijklijn 2A
MTP-ST2
Systematische
Theologie 2

MTP-HOM1A Homiletiek 1A
MTP-PL1A Praktijklijn 1A
MTP-HER
Hermeneutiek

MTP-CAT

MTP-PT1

Periode B

EC

1

In aangepaste vorm.

Exegetische Vaardigheid 2
Nieuwe Testament 1

1

In aangepaste vorm.

EC
Periode B
7,5 MTP-OT2
Oude Testament 2
MTP-HOM3 Masterpreekcollege
KR-EV4
Exegetische Vaardigheid 4
7,5

6,5

EC
Periode B
1 MTP-HOM2B Homiletiek 2B
2 MTP-PL2B Praktijklijn 2B
3,5 KR-NT2
Nieuwe Testament 2 1

6,5

MTP-NT1

EC
3,5
1
2
6,5

8

EC
1
2
5

8,5

3,5

2

2

MTP-PL1B

Praklijklijn 1B

1

MTP-HOM1B Homiletiek 1B

3,5 KR-EV2

1
2

EC

7,5

EC

Periode B

Delen in het heil

Systematische Theologie 1:

7,5

MTP-ST1

7,5

2,5

5

EC

Periode C

Periode C

Veranderkunde en Kerkrecht

Praktische Theologie 4:

Exegetische Vaardigheid 1
Presentatievaardigheden

Kerkgeschiedenis

Praktijklijn 1C

2

14

Eindstage 2

16

EC
2

7,5

Periode C
Retraiteweek

Praktische Theologie 2:
Diaconaat in oecumenisch perspectief

EC
1
2
2
2,5

7,5

4,5

2

1

EC

6,5

3,5

1

2

EC

Periode D

MTP-ET

MTP-KG

MTP-SYM

MTP-PT3

MTP-PL1D

TOTAAL

Periode D

Periode D
Ethiek en Spiritualiteit

afronding Kerkgeschiedenis

Symboliek

Periode D

Pastoraat & Psychologie

Praktische Theologie 3:

Praktijklijn 1D

MTP-HOM1D Homiletiek 1D

De stage is enkel in voltijd te volgen, wel kan al in januari gestart worden.

MTP-RW
MTP-ES

MTP-PT2

Periode C
MTP-HOM2C Homiletiek 2C
MTP-PL2C Praktijklijn 2C
KR-EV3
Exegetische Vaardigheid 3

MTP-KG

MTP-PL1C

MTP-HOM1C Homiletiek 1C

MTP-PT4

MTP-PR

KR-EV1
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0

EC

7,5

EC
7,5

5

3

2

EC

6,5

3,5

2

1

EC
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Voor de beschrijving van de modules: zie deel 4.
De kerkelijke routestudenten doen geen specialisatie en volgen in plaats van “Luisteren naar het
Woord” (LnW) de modules Exegetische Vaardigheid (EV):
Modules:

Exegetische Vaardigheden (1-4)

Code:

KR-EV1,2,3,4

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E. Brink
Portfolio
HBO-theologie

Periode:
EC:
Cursusjaar:

1-2 B&C
4x2
2021-23

Leerdoelen
Het hoofddoel is het ontwikkelen van hermeneutisch competentie.
De student:
1. kan een tekst uit het Oude en Nieuwe Testament uitleggen, met oog voor zijn eigen plaats in het
kader van het grote verhaal van de Bijbel (ET1,2,3);
2. kan de stijlkenmerken herkennen en beschrijven die eigen zijn aan de verschillende genres in het
Oude en Nieuwe Testament (ET1,2,3)
3. kan bij de bepaling van de betekenis van kernwoorden uit de bijbelteksten mogelijke verschillen in
rekening brengen tussen de betekenis in de eigen context en elders in de Bijbel (ET1,2,3);
4. kan een schriftelijk geformuleerde exegese van een oudtestamentische passage presenteren,
waaruit blijkt dat hij (ET1,2,3,4):
a. een methodische en systematische aanpak van de exegese van een tekst kan hanteren, met
gebruikmaking van lexica en commentaren;
b. in staat is om een bijbeltekst in het licht van het evangelie van Jezus Christus en in Bijbelstheologisch verband te lezen, zonder de eigen literaire context en historische achtergrond daarvan
uit het oog te verliezen.
Vakinhoud
Exegese is het ambacht van de tekstuitleg in zijn eigen literaire en historische context.
Daarbij wordt in het bijzonder gelet: het lezen in de nabije en wijdere context, het onderscheiden en
interpreteren van kernwoorden, het verstaan van verschillende genres in het Oude en Nieuwe
Testament.
Aan de hand van vier verzamelingen Bijbelteksten, twee uit het Oude - en twee uit het Nieuwe
Testament, worden zes kernteksten besproken, volgens de aangereikte principes. De colleges moeten de
basis verstrekken en versterken om de student in staat te stellen van daaruit vorm te geven aan een
meditatie of preek in de liturgische viering.
Werkvormen
Fase 1: Het exegetisch practicum is opgezet in de vorm van werkcolleges, waarbij de student volledig
wordt ingeschakeld. In totaal is voor zes verschillende exegetische eenheden gekozen. De student
bereidt een eigen eerste exegetische oriëntatie voor (fase 1). De voorbereidingen worden gedaan aan de
hand van het aangereikt Stappenplan Exegese. Deze voorbereidingen worden tijdens de colleges
besproken doordat het proces van de exegese volledig wordt doorlopen.
Fase 2: Het eindresultaat van het college moet worden verwerkt in het portfolio (fase 2).
Fase 3: Vervolgens krijgt de student de opdracht zijn of haar eigen leerpunten en leermomenten te
formuleren –persoonlijke feedback- vanuit het eigen proces van de exegese (fase 3).
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Het portfolio dat wordt ingeleverd -inclusief voorblad en indeling- bevat in totaal een uitwerking van zes
Bijbelteksten, waarbij de drie fasen te zien zijn in het zelfstandige proces dat doorlopen is. Bovendien
krijgt de student de opdracht om een teksteenheid naar keuze te exegetiseren uit het Oude of Nieuwe
Testament, volgens de principes die zijn aangeleerd en ingeoefend.
Studielast
Contacturen: 12 per module
Collegevoorbereiding: 24
Zelfstudie: 50
Toetsing
Portfolio
Literatuur
Pag.

Cat.

U.

Peels, H.G.L., Houwelingen, P.H.R. van, (red.), Studiebijbel in perspectief
(Heerenveen: Jongbloed, 2009), inleidingen op desbetreffende bijbelboeken
Boekhout, J., Verantwoord Bijbelgebruik, Amsterdam: Buijten en Schipperheijn,
MOTIEF, 20122
Romkes, A., Ontdekkend Bijbellezen, Heerenveen: Medema, 2013
Kwakkel, G., Bijbelstudie Oude Testament, syllabus TU Kampen, inleidingen op
de gekozen bijbelboeken
G. Kwakkel, Leren interpreteren (2009)
Kwakkel, G., ‘Lezen over Gods goede plannen’, in: Bruijne, Ad de & Burger, Hans
(red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag (Utrecht: Vuurbaak, 2017), 99122
Fee, G. D., Stuart, D., How to Read the Bible Book by Book (Grand Rapids
Michigan: Zondervan, 2014), inleidingen op betreffende bijbelboeken
Fee, G. D., Stuart, D., How to Read the Bible for al its Worth (Grand Rapids
Michigan: Zondervan, 2003) = Haal meer uit de bijbel, Highway Media 2015
Arnold B.T. & Beyer B.E., In ontmoeting met het Oude Testament, Heerenveen:
Groen, 2016
Elwell, W. A. & Yarbrough R.W., In ontmoeting met het Nieuwe Testament,
Heerenveen: Groen, 2000
Hamilton, Victor P., Handbook on the Pentateuch (Grand Rapids Michigan:
Baker Academic, 2005, 2 ed.),
Carson, D.A., Moo, D.J., An Introduction to the New Testament. (Leicester:
Apollos, 20052)
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