OVERZICHT STUDIEONDERDELEN
Het studieprogramma heeft een omvang van 60 EC.

Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende
kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de
gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is
welkom.

PROJECT ‘HOE KATHOLIEK IS HET CALVINISME?’
MODULE (6 EC)

Terugkeer naar de vroegchristelijke kerk

MODULE (6 EC)

 e calvinisme en de confessionalisering
D
van Europa

MODULE (6 EC)

Inleiding in de reformatie van de 16e eeuw
en lijnen van confessievorming

MODULE (6 EC)

 e (inter-) nationale synode van Dordrecht
D
1618-1619 en het ontstaan van de Canones

MODULE (6 EC)

 e gestalte van de kerk in de Nederlanden
D
in het publieke domein van de 16e en
(begin) 17e eeuw

MODULE (6 EC)

Het Neocalvinisme van de late 19 en vroege
20ee eeuw
e

Het is mogelijk een thema te kiezen dat in de verschillende
modulen in het oog gehouden wordt en dat (mogelijk) voorbereid op een scriptie.

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 Kerkgeschiedenis, een open dag bezoeken, een dagje meelopen?
Neem contact op met de onderwijscoördinator Elizabeth
Blokland via kennismaken@tukampen.nl.
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AANMELDEN VOOR 1 MEI

MASTER

Kerkgeschiedenis

Master Kerkgeschiedenis
Ben jij...
n   in het bezit van een Bachelor-diploma en wil je grondig
historisch onderzoek doen?
n   predikant en altijd al geïnteresseerd geweest in het
verleden van je eigen kerkelijke traditie?
n   docent geschiedenis en wil je je verdiepen in de
geschiedenis van de Nederlandse kerken?
De opleiding heeft het karakter van een algemeen
theologische verdiepingsmaster en is niet specifiek
beroepsgericht. Toch biedt de praktijk van het kerkelijke
en maatschappelijke leven veel mogelijkheden om
vanuit deze opleiding een beroep te gaan uitoefenen.
Daarbij kan onder meer gedacht worden aan een
positie als onderzoeker op weg naar een promotie. Ook
op functies in het academisch (universitair en hoger
beroeps) onderwijs of het voortgezet onderwijs kunnen
afgestudeerde masters worden ingezet. 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).
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Aan de TU Kampen studeren mensen uit verschillende
kerkelijke richtingen. Iedereen die respect heeft voor de
gereformeerde uitgangspunten van de universiteit is
welkom.
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Wil je meer weten over de Master Kerkgeschiedenis?
Neem contact op met de studieleider Erik de Boer:  
eadeboer@tukampen.nl

Jac de Groot
Voormalig student
master Kerkgeschidenis

De opleiding heeft het karakter
van een algemeen theologische
verdiepingsmaster en is niet
specifiek beroepsgericht

TU Kampen. Verbindt Bijbel en leven!
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“

MA
Master Theologie Algemeen
voltijd, deeltijd
Engels
60 EC
september
66117
Dr. Erik de Boer

Kerkgeschiedenis: een volstrekt unieke Master;
puur maatwerk. Zonder een echt opgelegd
studiedoel vanuit Utrecht naar Kampen gegaan
en door deze specialisatie mijn krachten en
tekortkomingen leren kennen. Door de korte
lijnen leert een docent zijn studenten echt
kennen en, in mijn geval wist Erik de Boer precies
de juiste sturing te geven voor een onderzoek
waarin mijn krachten bij elkaar kwamen.”

