
MASTER

Identiteit,
Ethiek &
Samenleving

ALGEMENE MODULES

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3

Hermeneutiek en 
context. Basisvragen 
bij de omgang met de 
Bijbel met het oog op 
eigentijds christelijk 
denken en handelen.  

Maatschappelijk  
en professioneel  
handelen in het licht 
van een christelijke 
levens- en wereldbe-
schouwing.  Filosofi-
sche en theologische 
visies op de verbinding 
tussen geloof, beroep 
en maatschappelijke 
presentie. 

Christelijke identiteit, 
pluraliteit en 
maat schappelijke 
en politieke 
verantwoordelijkheid. 
De vormgeving van 
christelijke identiteit 
in de samenleving van 
de 21e eeuw.

OPZET EN MODULES
Elke module kent 6 EC.

Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende 

kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de 

gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is 

welkom. 

Wil jij theologie studeren? Met een Vwo-diploma kan dat! 

Je hoeft geen kennis te hebben van Grieks of Latijn. Ook 

bèta’s zijn van harte welkom! Theologie is niet alleen een 

talige studie, je moet juist ook abstract kunnen denken.

MEER INFORMATIE? 
Wil je graag meer informatie over de Master Identiteit, 

ethiek en samenleving, een open dag bezoeken, een dagje 

meelopen? Neem contact op met de onderwijscoördina-

tor Elizabeth Blokland via kennismaken@tukampen.nl. 
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MODULE CHRISTELIJKE ETHIEK EN
MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

MODULE 6

Christelijke ethiek 
en maatschappelijk 
verantwoord handelen

Christelijk leiderschap 
in een verantwoordelijke 
samenleving

KEUZEMODULES

KEUZEMODULE 4 KEUZEMODULE 5

Identiteit in het 
christelijk onderwijs

Medische ethiek

Politieke theologie Economische ethiek

MODULE 7 MODULE 8

Bijvak (6 EC) Afstudeertraject (18 EC), waarvan: 
•  1 EC aanvullende methodologie
•   5 EC voorbereidende studie over 

het scriptieonderwerp  
•   12 EC voor de scriptie zelf (lezen, 

concipiëren, schrijven, voordracht)

In de algemene modules gaat het om de kennismaking met en de bezinning 
op een christelijke  ‘worldview’ en op ‘christelijke  publieke verantwoordelijk-
heid’. Een keuzetraject rond verschillende maatschappelijke velden en prak-
tijken, waarmee iedere student een eigen combinatie van accenten en zo een 
eigen profiel kan creëren. Afgestemd op  herkenbaar, wervend en coöperatief 
handelen in professionele praktijken. Daarbij wordt gedacht aan onderwijs, 
zorg, politiek en maatschappelijk-verantwoord handelen.



Voor wie toegerust wil worden om als 

christen verantwoordelijkheid te dragen in 

onze samenleving. 

Deze interdisciplinaire master richt zich op theologen én 

niet-theologen die maatschappelijk actief zijn: leiders van 

instellingen en organisaties, mensen actief in het politieke 

en publieke leven, beleidsmakers en ‘bezinners’ op de 

missie en identiteit van christelijke organisaties.

In onze samenleving worden christenen steeds 

nadrukkelijker uitgedaagd hun eigen ‘identiteit’ te laten 

zien. Dat gebeurt in de politiek en het publieke debat, maar 

ook in de context van organisaties en maatschappelijke 

functies. Dit masterprogramma geeft inzicht in de publieke 

dimensie van het christen-zijn in de maatschappelijke 

werkelijkheid. De afgestudeerde is met deze master beter 

in staat om effectief, herkenbaar, wervend en coöperatief 

in maatschappelijke praktijken en organisaties te 

participeren of daar leiding aan te geven.

 In de master komen theologische, wijsgerige, historische 

en politiek-maatschappelijke disciplines samen. De master 

kan voorbereiden op verder onderzoek. Aan de TU Kampen 

studeren mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. 

Iedereen die respect heeft voor de gereformeerde 

uitgangspunten van de universiteit is welkom. 

Jeroen Bakker
Student Master IES
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“
Wat me in deze master aantrekt is dat hij een 

bredere focus heeft dan de kerkelijke wereld. 

Volgens mij hebben we als Christenen een goed 

verhaal te vertellen in de volle breedte van het 

leven. Over hoe de wereld in elkaar zit, over wie 

mensen zijn, over wie God is, en over hoe dat ons 

samenleven stempelt. Ik zie geen reden om me 

daar voor te schamen of te laten marginaliseren. 

Ik geloof dat ik wat te zeggen heb, maar ik vind 

wel dat ik het verschuldigd ben om daar goed 

over na te denken. Deze master biedt me daar 

handvatten voor.”

‘Ik geloof dat ik als Christen wat 
te zeggen heb, maar ik vind wel 
dat ik het verschuldigd ben om 
daar goed over na te denken.’


