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DEEL 1: INSTELLINGSGIDS
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Deel 1: Instellingsgids

A. TU Kampen verbindt Bijbel en leven
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 verschillende 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.
Verder is de TUK 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 (niet in 2022-23)
 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 (MACS) (niet in 2022-23).
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.
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Losse modules volgen
Onder bepaalde voorwaarden is het voor geïnteresseerden mogelijk om losse modules uit het
bachelor of masterprogramma Theologie te volgen. Voor studenten in het hoger onderwijs is het ook
mogelijk om een theologische minor te volgen. Kijk op https://www.tukampen.nl/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.
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Wetenschappelijke vaardigheden:
5. beheersing van basale academische vaardigheden in het kader van theologische vraagstellingen,
analyse van bronnenmateriaal en vakspecifieke methoden: informatieverwerving en – verwerking,
argumentatie, communicatie, schriftelijke en mondelinge rapportage (ten overstaan van een breed
publiek van specialisten en niet-specialisten);
6. het beginnende vermogen tot methodisch verantwoorde oordeelsvorming op het vakgebied,
mede uitkomend in een onder begeleiding schrijven van een bacheloreindwerkstuk, en mede
gebaseerd op het afwegen van relevante wetenschappelijk en eventueel sociaal-maatschappelijke en
ethische aspecten;
7. de vaardigheid om de religieuze en/of theologische dimensie van maatschappelijke vraagstukken
te onderkennen, en deze vraagstukken kritisch vanuit theologisch perspectief te evalueren;
Vorming (academisch, persoonlijk, professioneel):
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:
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2.
3.
4.
5.
6.

kan zelfstandig kennis en inzicht integreren in de gereformeerde traditie en vanuit een eigen
positie bijdragen aan de evaluatie en voortgang van die traditie;
kan zelfstandig methodisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de gereformeerde
theologie;
kan het onderzoek in de gekozen deeldiscipline verbinden met het geheel van de theologische
wetenschap;
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:
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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.
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.
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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)
 dr. C. van den Broeke (ambtelijk secretaris)
 dr. A.J. den Heijer
 E.M. Zijlstra-de Vries LLM (extern lid)
 dr. J.A.G. Bosman MA (alumnus, extern lid)
 E. Blokland – de Groot 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, secretaris (aftredend)
 N. (Nico) Snijder,
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;
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- 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:
 Vacant
 E. (Elizabeth) Blokland – de Groot (onderwijscoördinator, tijdelijk afwezig), P. (Peter) van
Veen (onderwijscoördinator)
 J. (Jaap) Dekker (opleidingsdirecteur, waarnemend onderwijscoördinator)
 W.H. (Wolter) Rose
 H. (Hayo) Wijma
Studentgeleding:
 Vacant (student Bachelor)
 E.M. (Lisa) van Ede (student Bachelor)
 J.H. (Hannah) de Gelder (student Bachelor)
 W.G.J. (Hanna) van Keulen (student Master predikant)
 N.I. (Naomi) Wiskerke-van Lobenstein (student Master predikant)

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,

Studiegids Master Theologie Algemeen

16

2022-2023

Deel 1: Instellingsgids

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
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
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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
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 2022-23
Do/vrijdag
Donderdag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Donderdag
Do/vrijdag

25/26 augustus 2022
8 september 2022
28 september 2022
6 december 2022
8 maart 2023
6 juli 2023
7 juli 2023
24 aug 2023
31 aug/1sep 2023

Teamdagen personeel
Opening in Utrecht
Buluitreiking in Nieuwe Kerk
Dies
Buluitreiking
Jaarsluiting
Teamuitje personeel
Buluitreiking buitenlandse studenten
Teamdagen personeel

Open dagen:
Donderdag 13 oktober 2022
Donderdag 23 februari 2023
Donderdag 30 maart 2023 (open master avond)
Donderdag 11 mei 2023 (late kiezers)
Vakanties/vrije dagen (collegevrij):
Kerstvakantie:
24 december 2022 t/m 6 januari 2023
Goede Vrijdag:
7 april 2023
2e Paasdag:
10 april 2023
Meivakantie:
1-5 mei 2023
Bevrijdingsdag:
5 mei 2023
Hemelvaartsdag:
18 mei 2023
TU dicht:
19 mei 2023
e
2 Pinksterdag:
29 mei 2023
Zomersluiting TUK
29 juli t/m 20 aug
Bijzondere weken
Diaconale stage MA2:
SG-week BA1&2:
Blokweek OT MA2:
Retraiteweek (BA3*), MA3:

6-10 februari 2023
9-13 januari 2023 (2 dagen in deze week)
9-13 januari 2023
24-28 april 2023

*) niet in 2022-23 wegens clustering

Studiedagen docenten + docentenvergadering:
10 nov ’22, 8 feb ’23, 20 april ’23, 22 juni ‘23
Op 1 sept ‘23 aparte docentenvergadering (slot teamdag).
Versie 5a
College- en tentamenperiodes: zie navolgend overzicht:
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5
Bevrijdingsdag

4

3

(Kerstvakantie)

2

Legenda:

11
open dag
12

23

21
D3
22

2

31
TOE
1

22
D4
29
2e Pinksterdag
30

3

2

EXC

Vakantie/ Feestdag/ Collegevrij/TU dicht
Bufferweek - Blokweek MA2 OT / BA Studium Generale
Tentamenperiode
retraiteweek MA3
Open dagen
Diaconale stage MA2

24
SEN
18
25
Hemelvaartsdag OPL
19
26
TU dicht

17

16

9

10

15

D2

Mei

26
OPL
27

25

31
UR
1

5
TENTAMENPERIODE
30

EXC

UR

9

8

7

6

23
D5
5

10

9

Diaconale staeg MA2

DOC :
SEN :
EXC :
OPL :
TOE :
UR :
STU :

STU + DOC

8

7

6

6

16

15

14

13

D6
12

17

16

15

24

25

22
STU + DOC
23

SEN

21

20

19

Juni

23
Open Dag
24

22

21

8
C2
20

Docentenvergadering
Senaatsvergadering
Examencommisise
Opleidingscommissie
Toelatingscommissie
Universiteitsraad
Studiedag docenten

SEN

14

7
C1
13
7
8
Buluitreiking
9
OPL
10

UR

10
C4
6

27

15.30
15.30
9.15
9.00
9.00
9.30
9.30

30

OPL

SEN

14

13

12

UR

11

10

28

17

16

15

14

11
C5
13

(zomervakantie midden)

24

23

22

21

20

19

18

17

29

TOE

21

12
C6
20

BUL : Buluitreikingen
15.30 uur
BUL-B: Buluitreiking buitenlandse studenten

Teamuitje

7

Jaarsluiting

5
EXC
6

4

26
27
TENTAMENPERIODE
26
3

3

2

1

28
TOE
29

EXC

28

9
C3
27
(voorj.vak noord/midden)

8

20

19

19

D1

TOE

24

17

18

23

16

20

STU

SEN

4

3

13

11
BA Studium
Genrale

2
BUFFERWEEK
9
Master 2 Blokweek OT

30

29
6

5

4

3

Juli

28

27

26

25

24

30

31

14

4

3

2

1

31

31

7
Goede Vrijdag

Open Masteravond OPL/UR

EXC

28

27

13

11

10

9

8

Augustus
32
TU gesloten
7

14

13

SEN

29

25
1
BUL-B?
23/8/23 EXC
24/8/23 BUL-B
30/8/23 OPL

HERTENTAMENS
30
OP AANVRAAG EN
NA GOEDKEURING
31
EXCIE

22

34 35
HERTENTAMENS
21
28

26
EXC
27
Koningsdag
28

25

24

17

1 sept: docentenverg slot teamdag

31 aug-1sep '23; Teamdagen personeel

18

17

16

15

14

33

20
STU+DOC
21

TOE

15
16
TENTAMENPERIODE
10
17
2e Paasdag
11
18
UR
12
19
Retraiteweek MA3

18
Meivakantie
1

6

5

4

3

1
Kerstvakantie
2
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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.
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.
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Bachelor cohort 2022:
P.A. Strating
Bachelor cohort 2021:
A. den Heijer
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 en eerder: R.T. te Velde, 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.
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Inschrijven voor schriftelijke (her)tentamens
1. Voor (her)tentamens dienen studenten zich uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang de
tentamenperiode in te schrijven via Progress.
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 13.30 uur.
- 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.

Studiegids Master Theologie Algemeen

24

2022-2023

Deel 1: Instellingsgids

Om in een vroeg stadium klachten, problemen en leerwensen op één of meerdere van deze gebieden
te onderkennen en aan te pakken, bieden we de mogelijkheid tot een logopedische screening. Uit
deze screening volgt een advies en naar aanleiding daarvan wordt in samenspraak met de student
een plan gemaakt om de problemen aan te pakken; je kunt dan met enige regelmaat (ongeveer eens
in de zes weken) een afspraak maken met Nynke Duijzer-Algra van Dixit om zo een verbetertraject te
volgen en alles uit de kast te halen om een goede spreker te worden. Een goede boodschap verdient
tenslotte een goede spreker! In de toekomst zal ook samengewerkt gaan worden met Hester
Hogendoorn die de theaterlessen op zich neemt en over en weer naar elkaar doorverwezen worden.

Onderwijs- en examenregeling en overige regelingen
Per opleiding is een onderwijs- en examenregeling (OER) opgesteld, waarin de 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.
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Inschrijving studie en collegegeld
Inschrijving
Studenten schrijven zich elk jaar in vóór aanvang van het studiejaar voor de duur van één studiejaar.
De inschrijvingsduur loopt tot en met 31 augustus van het lopende academisch jaar.
(Her)inschrijvingen verlopen via studielink: www.studielink.nl.
Collegegeld
Het wettelijk vastgestelde collegegeld over het collegejaar 2022-2023 bedraagt € 2209,-. Studenten
die zich voor het eerst inschrijven in het eerste jaar van een bachelorpleiding bij een bekostigde WOinstelling, betalen de helft van het collegegeld: € 1104,50.
Het deeltijdtarief is € 1950-. 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 € 6225-. Deeltijdstudenten betalen voor de nominale
studieduur het instellingscollegegeld van € 3112,50, na afloop van de nominale studieduur betaalt de
student het volledige instellingscollegegeld. De student krijgt een brief met daarin uitgelegd
welk collegegeld hij moet betalen. Op de website van de TUK staat ook een beslisboom om te zien
welk collegegeld van toepassing is.
Gespreide betaling
Gespreide betaling is alleen mogelijk indien een machtiging wordt afgegeven.
Er zijn tien termijnen: hierbij wordt vanaf de laatste week van augustus gedurende tien maanden, op
iedere laatste vrijdag van de maand, een evenredig bedrag geïnd van de opgegeven rekening, waarbij
de eerste inning inclusief administratiegeld zal zijn. De extra kosten van gespreide inning zijn € 25,-.
De voordelen van gespreide betaling zijn:
- de inning van de termijnen vindt plaats van augustus tot en met maart in de laatste week van
iedere maand;
- het moment waarop de machtiging wordt ingeleverd, geldt dan als moment waarop aan de
betalingsverplichting is voldaan.

Studievoortgang
Iedere student kan via Progress zijn/haar studievoortgang raadplegen. De registratie van de
studieresultaten wordt gedaan door de docent. De student kan beroep aantekenen bij het Bureau
Studiezaken ingeval zijn/haar studieresultaten niet of onjuist geregistreerd zijn.

Afronding van de studie
Scriptie
Meer informatie over de scriptie is te lezen in het scriptiereglement (zie Sakai).
Uitreiking bul Bachelor Theologie
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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.
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.
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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.
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
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voorgelegd;
g. Alle formaliteiten worden door de student zelf afgehandeld (een stappenplan met overzicht van
fondsen waar subsidie aangevraagd kan worden, is beschikbaar).
Financiële ondersteuning:
a. kan plaatsvinden na goedkeuring van het CvB van een door de student aan te bieden begroting;
b. op voorwaarde dat men zich houdt aan het afgesproken programma en
c. bestaat uit een vergoeding van reis- en verblijfkosten van 25 % van de totale kosten, met een
maximum van € 2.500,–.
Aanvraag
Als de student een aanvraag wilt doen is het raadzaam eerst te gaan praten met het International
Office. Daarna volgt de officiële aanvraag met een goed gemotiveerd verzoek aan het International
Office, voorzien van een begroting. Het International Office zal in overleg met het CvB beslissen over
de aanvraag. De student kan de brief (evt. digitaal) versturen naar het International Office
(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.
Studiegids Master Theologie Algemeen
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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.
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
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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.

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);
- jaargroepgesprekken (over de afgelopen periodes 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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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|Utrecht 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|Utrecht 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|Utrecht 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 2022.
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1. Algemene informatie TU Kampen
1.1 Visie en missie
Ons narratief
De Theologische Universiteit is zich bewust van haar eigen positie en inbreng in kerk en samenleving.
Als academische instelling wortelt ze in een gereformeerde traditie en zet deze onbekommerd voort
in dialoog met andere christenen en hun tradities. Ze dient de voortgang van het Evangelie en zoekt
daarin de eer van God. Ze behartigt de theologie vanuit het geloof in de levendmakende kracht van
Gods Woord en het werk van de Heilige Geest en beoefent deze met het oog op kerk en cultuur en in
de context van andere wetenschappen. Ze vormt studenten en nieuwe generaties leidinggevenden
voor velerlei dienst in het Koninkrijk van God. Ze reikt uit naar de wereld om het gesprek te zoeken
over wat ten diepste zin en vrede geeft en hoe Gods genade en het verlossingswerk van Jezus
Christus concreet gestalte krijgen. Ze wil dat ook uitdragen door een warme en open gemeenschap
van christenen te zijn. Ze wil in onderwijs, onderzoek en valorisatie hoogwaardig en relevant
academisch werk leveren, diepgaand en betrokken op de wereld van vandaag. Daarbij richt ze zich op
vraagstukken van kerk, geloof en wetenschap, mens en samenleving, politiek en recht, economie,
natuur en ecologie. Zo verbindt de Theologische Universiteit Bijbel en leven.
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.

1.2 Opleidingen aan de TU Kampen|Utrecht
De TU Kampen|Utrecht verzorgt drie opleidingen op wetenschappelijk niveau, die zijn
geaccrediteerd en door de overheid erkend als academische opleiding. Het gaat om de
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bacheloropleiding 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|Utrecht 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|Utrecht, 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|Utrecht en toelating
De TU Kampen|Utrecht 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
College van Bestuur

Medezeggenschap
Universiteitsraad;
Opleidingscommissie
)

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|Utrecht.

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; Plompetorengracht 1-3 te
Utrecht.

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.
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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.
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|Utrecht 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|Utrecht 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|Utrecht 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|Utrecht. Via Studielink regelt de student de herinschrijving
voor het nieuwe collegejaar;
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•
•
•
•

heeft eerder aan de TU Kampen|Utrecht 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.
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|Utrecht
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
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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;
• 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|Utrecht;
• 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 2022-2023 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:
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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 CvB de
inschrijving, met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning beëindigen.
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 collegegelden af te lezen.
Soort inschrijving
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
Voortraject Kerkelijke Route
Kerkelijke Route
Premaster
Extraneus
Contractant
Premaster niet EER
Incassokosten
Eigen bijdrage
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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
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|Utrecht volgen. Alleen studenten die aan de TU
Kampen|Utrecht 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

36,50
1095,00 plus 50,00 per EC
2595,00 plus 50,00 per EC

1095,00
2595,00

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|Utrecht 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
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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). 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|Utrecht. 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|Utrecht. 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|Utrecht 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|Utrecht;
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;
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d. Het buitenlandse programma moet uitwisselbaar zijn voor het curriculum van de TU
Kampen|Utrecht (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
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

Studiegids Master Theologie Algemeen

44

2022-2023

Deel 2: Studentenstatuut

Nederlands Gereformeerde Kerk is een vergelijkbare regeling. Beide regelingen zijn te vinden op de
website.

3. Opleidingen van de TU Kampen|Utrecht
3.1 Profiel TU Kampen|Utrecht
De TU Kampen|Utrecht verzorgt drie opleidingen op wetenschappelijk niveau, die zijn
geaccrediteerd en door de overheid erkend als academische opleiding. Het gaat om de bacheloropleiding 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
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|Utrecht 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.
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Kenmerken van de bachelor theologie aan de TU Kampen|Utrecht 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 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.
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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; Systematische Theologie; Identiteit, Ethiek en
Samenleving; Kerkgeschiedenis; Church and Mission in the West; en Intercultural Reformed
Theology. De opleiding wordt aangeboden in een voltijd- en een deeltijd-variant (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.

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
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Kerken aangevraagd 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 het College voor Promoties (de Senaat) het onderzoeksvoorstel aanvaardt en een promotor heeft
aangewezen.
Meer informatie over de promotiestudie is aan te vragen bij het secretariaat.

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
Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in 2020, 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
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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.
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.
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 Bachelorscripties, Masterscripties, Stageverslagen van de eindstage en het verslag van het
Afstudeerwerkstuk, 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
werkstukken.

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.

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|Utrecht;
c. een beschrijving van het door de student gevolgde curriculum;
d. een beschrijving van de resultaten die door de student behaald zijn.
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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:
a. de bewijzen van met goed gevolg afgelegde toetsen;
b. het bewijs dat is voldaan aan de verplichting van het deelnemen aan praktische oefeningen; en
c. de bewijzen van inschrijving over de jaren dat gebruik gemaakt is van onderwijs- en
examenvoorzieningen.
2. 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.
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.
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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.
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.

Studiegids Master Theologie Algemeen

52

2022-2023

Deel 2: Studentenstatuut

 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|Utrecht hanteert een studentvolgsysteem, waardoor het mogelijk is op elk
gewenst moment een beeld te krijgen van de voortgang van de studie van de student.
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
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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|Utrecht 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
De gebouwen van de universiteit (inclusief de studiezaal) is op locatie Kampen van maandag tot en
met vrijdag van 8.15 tot 17.30 uur geopend. Op locatie Utrecht zijn de openingstijden maandag tot
en met vrijdag van 8.00 – 18.00 uur. De universiteit is in sommige gevallen ook in de avond geopend
voor colleges.
Tijdens feestdagen en de dag na hemelvaart zijn de gebouwen gesloten.
In de zomermaanden (juli/augustus) gaan de gebouwen maximaal vier weken dicht en rond het
kerstfeest en de jaarwisseling maximaal twee weken.
(Zie de jaaragenda voor bovengenoemde zaken en andere bijzondere data).

6.2 Bibliotheek en studiezalen
De eigen bibliotheek is gevestigd in Kampen. 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.
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Voor studenten in Utrecht worden regelingen getroffen om gebruik te maken van de bibliotheek in
Kampen en zo mogelijk van de bibliotheek van de Universiteit van Utrecht.

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 student kan zich bij tentamens legitimeren met collegekaart of geldig
legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan). 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|Utrecht 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.

6.7 Studievereniging
Voor de nieuwe studenten die in Utrecht starten wordt een studievereniging opgericht. Deze
organiseert studie-gerelateerde activiteiten voor studenten, in aanvulling op het aanbod van de
christelijke studentenverenigingen in Utrecht. In Kampen draagt studentenvereniging FQI zorg voor
dergelijke activiteiten.

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.
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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.
De toegekende gebruikersnaam en wachtwoord (voor toegang tot de ICT voorzieningen van de TU
Kampen|Utrecht) 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 deze toegang 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|Utrecht) 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|Utrecht
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|Utrecht. 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|Utrecht. 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
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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
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|Utrecht 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|Utrecht 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
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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
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
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•

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.

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|Utrecht 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
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van de huisregels en ordemaatregelen van de universiteit. Zie voor meer informatie:
http://www.cbho.nl.

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|Utrecht 2022-2023
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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DEEL 3: ONDERWIJS- EN
EXAMENREGELING (OER)
MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN
2022-2023
(naar artikel 7.13 WHW)

(CROHO nummer: 66117)

Kampen, 1 juni 2022
Vastgesteld door het College van Bestuur, conform artikel 46 van dit OER

Deel 3: OER voor MTA

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 Algemeen van de
Theologische Universiteit Kampen|Utrecht; hierna te noemen, de opleiding.
Artikel 2
Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1 afstudeervariant: de variant waarvoor de student bij inschrijving in de opleiding kiest waaraan een studieleider is
verbonden;
2 bureau studentenzaken: het bureau studentenzaken van voornoemde universiteit;
3 commissie van beroep voor de examens (cobex): de uit drie leden bestaande commissie conform art. 7.60 t/m 7.63 van
de wet;
4 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;
5 cursusjaar: de periode vanaf 1 september van een bepaald kalenderjaar tot en met 31 augustus van het daarop volgende
kalenderjaar;
6 CvB: College van Bestuur; het orgaan dat de dagelijkse leiding heeft over de universiteit;
7 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;
8 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;
9 examens: 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;
10 examencommissie: commissie die is ingesteld ten behoeve van de organisatie, coördinatie en kwaliteit van tentamens en
het afnemen van examens;
11 examenonderdelen: alle onderwijseenheden in de opleiding gelden als examenonderdeel;
12 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;
13 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;
14 graad: de graad die de gediplomeerde student ontvangt is Master of Arts (MA);
15 hoofdvak: substantiële vakken binnen de afstudeervariant, waaraan ook een bijvak is gekoppeld;
16 onderwijseenheid: een deel van de opleiding waaraan studiepunten zijn gekoppeld en waarvan de studiepunten kunnen
worden behaald middels het afleggen van een tentamen;
17 opleiding: de opleiding Master Theologie Algemeen (60 EC), die in een voltijd- (1 jaar) of deeltijdvariant (2 jaar) gevolgd
kan worden;
18 opleidingsexamen: getuigschrift (ook wel Masterbul genoemd) dat behaald wordt bij het afronden van alle
onderwijseenheden behorende bij de Master;
19 periode: één van de vier tijdvakken (A, B, C, D) waaruit het studiejaar van de opleiding is opgebouwd;
20 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;
21 samengesteld tentamen: een tentamen bestaande uit een aantal deeltentamens die in onderlinge samenhang en met
een bepaalde cesuurregeling als tentamen van een onderwijseenheid gelden;
22 SIS: het studentinformatiesysteem van de universiteit, waar de student zich inschrijft voor tentamens en zijn behaalde
resultaten kan inzien;
23 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;
24 studiegids: de gids die per opleiding jaarlijks digitaal wordt uitgebracht, waarin de inhoud, opbouw en tentaminering van
de onderwijseenheden van die opleiding zijn vastgelegd;
25 studiejaar: het studiejaar van de opleiding dat in één jaar (voltijd) dan wel gespreid over twee jaar (deeltijd) kan worden
gevolgd;
26 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);
27 toelatingscommissie: commissie die door het College van Bestuur is ingesteld om de toelating van studenten tot de
opleiding te beoordelen;
28 toetsing: de tentaminering van een onderwijseenheid;
29 universiteit: de Theologische Universiteit, uitgaande van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt),
Broederweg 15, Kampen en Plompetorengracht 1-3, Utrecht;
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30 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 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 Master Theologie Algemeen richt zich vooral op
een specialisatiestudie in één van de theologische disciplines.
De student verwerft zodanige kennis, inzicht, vaardigheden en attituden dat hij zelfstandig kan functioneren op één van de
deelgebieden van de theologie, in aanmerking kan komen voor een vervolgopleiding tot theologisch onderzoeker i.c.
promotiestudie en/of vanuit een gereformeerde overtuiging zijn theologische deskundigheid kan inzetten in kerkelijke of
maatschappelijke functies en discussies.
De masteropleiding is 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. De Master Theologie
Algemeen heeft gestalte gekregen in afstemming op zowel de Bachelor Theologie als op de Master Theologie Predikant.
Na afronding van de opleiding ontvangt de student de graad Master of Arts.
Artikel 5
Doel, eindkwalificaties en eindtermen van de Masteropleiding
De opleiding heeft als doel dat de afgestudeerde specialist is in de beoefening van een theologische discipline binnen een
gereformeerde context.
De gediplomeerde student beschikt over de volgende eindkwalificaties, geordend in onderstaande domeinen:
Theologische kennis:
10. bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen één van de
theologische disciplines. 1
Wetenschappelijke vaardigheden:
11. kan zelfstandig kennis en inzicht verbinden met een gereformeerd perspectief en vanuit een eigen positie bijdragen aan
de evaluatie en voortgang van de christelijke traditie;
12. kan zelfstandig methodisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de christelijke theologie;
13. kan het onderzoek in de gekozen deeldiscipline verbinden met het geheel van de theologische wetenschap;
14. kan samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische wetenschappen integreren
en toepassen op het terrein van de theologie;
15. kan op grond van zijn of haar theologische kennis en inzichten bijdragen aan oordeelsvorming en probleemoplossing
bij complexe kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken.

1

Eindkwalificatie 1 is per afstudeervariant specifiek uitgewerkt in discipline eindtermen, die te vinden zijn op de website.
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Academische attitude, persoonlijke vorming:
16. kan onderzoek door middel van een goed gestructureerd rapport presenteren aan vakgenoten en aan een breder
publiek;
17. 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:
18. kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en taken aanvatten op
christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
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 Tot de opleiding kan degene worden toegelaten aan wie de universiteit het certificaat van de premaster heeft verleend,
welke toegang geeft tot een specifieke afstudeervariant.
3 Het premastercertificaat heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
4 Wanneer een aspirant-student elders de graad van Bachelor in de Theologie en/of Religiewetenschappen heeft
verkregen, kan deze student worden toegelaten tot de Master Theologie Algemeen.
5 In het geval van aspirant-studenten met buitenlandse bacheloropleidingen gelden bovenstaande regels niet zonder
meer. De toelatingscommissie beslist dan per geval.
6 Voor toelating tot de afstudeervarianten Nieuwe Testament en Oude Testament gelden aanvullende taaleisen. Tot deze
variant wordt diegene toegelaten met respectievelijk minimaal 15 EC Bijbels Hebreeuws dan wel 15 EC
Nieuwtestamentisch Grieks in zijn of haar pakket.
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 worden afgesloten. Het diploma van de opleiding geeft recht op het voeren van de titel MA.
Artikel 8
Getuigschrift en eventueel judicium
1 Ter gelegenheid van de graadverlening wordt een getuigschrift uitgereikt waarop de (eind)cijfers staan vermeld voor de
onderwijseenheden waaraan in de studiegids een code is verbonden;
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.)
3 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 de in lid 1 bedoelde examenonderdelen 8,0 of hoger
bedraagt. Daarbij moet het cijfer voor de afstudeerscriptie (inclusief de voordracht ) minimaal een 8,5 bedragen.

HOOFDSTUK 4: PROGRAMMA VAN DE OPLEIDING
Artikel 9
Studieduur
1 Het studieprogramma van de opleiding omvat 60 EC.
2 De opleiding kent een voltijdvariant (één studiejaar) en een deeltijdvariant (twee studiejaren).
Artikel 10
Transitie naar Utrecht
1 Vol- en deeltijdstudenten die geen studievertraging oplopen en die in 2022 of eerder in Kampen begonnen zijn aan de
master algemeen, kunnen deze in Kampen afmaken.
2 Studenten die studievertraging oplopen zullen mogelijk hun opleiding in Utrecht moeten afmaken. Voor hen zal een
praktische regeling getroffen worden.
Artikel 11
Programmering onderwijseenheden
Het onderwijs en de tentamens in de opleiding zijn als volgt gefaseerd geprogrammeerd:
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Code

Module

Toetsen

EC

Cijfer/
VakbodemWaardering
cijfer

Docent

Examinator

Algemene vakken
MA100

Common Course

1

6.00

cijfer

5,5

J.M. Burger, J. van
der Stoep

J.M. Burger, J. van
der Stoep

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer, G.J.
Roest
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer, G.J.
Roest
S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

Master Church and Mission in the West
MCMW1

Church and Mission in the West

1

6,00

cijfer

5,5

MCMW2A Sustainable Communities

1

6,00

cijfer

5,5

MCMW3

Caring

1

6,00

cijfer

5,5

MCMW4

Communication

1

6,00

cijfer

5,5

MCMW5

Christian Leadership

1

6,00

cijfer

5,5

MCMW6

Elective

1

6,00

cijfer

5,5

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

MCMW8

Thesis

1

18,00

cijfer

5,5

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

S. Paas, J.H.F.
Schaeffer

Master Theologie Algemeen Kerkgeschiedenis
MAKG31

De lutheranen in de Nederlanden
in de 16e en 17e eeuw

1

6,00

cijfer

5,5

S. Hiebsch

S. Hiebsch

MAKG22

Het calvinisme en de
confessionalisering van Europa

1

6,00

cijfer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

MAKG13

De gestalte van de kerk in het
publieke domein

1

6,00

cijfer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

MAKG25

Synode van Dordrecht en het
ontstaan van de Canones

1

6,00

cijfer

5,5

E.A. de Boer

E.A. de Boer

MAKG26

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

1

6,00

cijfer

5,5

E.A. de Boer, G.
Harinck

E.A. de Boer, G.
Harinck

MAKG14
MAKG18

KG Bijvak
Afstudeertraject

E.A. de Boer
E.A. de Boer

E.A. de Boer
E.A. de Boer

MAOT1
MAOT2

1
6,00
cijfer
5,5
1
18,00
cijfer
5,5
Master Theologie Algemeen Oude Testament

Oriëntatie in het vakgebied Oude
Testament
De bestudering van het OT in de
gereformeerde of evangelicale
traditie

1

6,00

cijfer

5,5

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

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

1

6,00

cijfer

5,5

G. Kwakkel, J.
Dekker

G. Kwakkel, J.
Dekker

MAOT3

Hermeneutiek en exegese

1

6,00

cijfer

5,5

G. Kwakkel, J.
Dekker

G. Kwakkel, J.
Dekker

MAOT4

Bijvak Bijbels Aramees of Bijbels
Hebreeuws

1

6,00

cijfer

5,5

W.H. Rose

W.H. Rose

MAOT5

Historia Relevationes c.q.
Theologie van het Oude
Testament

1

6,00

cijfer

5,5

G. Kwakkel, J.
Dekker

G. Kwakkel, J.
Dekker

MAOT6

Het debat over het godsbeeld in
het Oude Testament

1

6,00

cijfer

5,5

G. Kwakkel, J.
Dekker

G. Kwakkel, J.
Dekker

MAOT8

Afstudeertraject

1

18,00

cijfer

5,5

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

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

MAST1

Verdieping kennis Dogmengeschiedenis en Dogmatiek

1

6,00

cijfer

5,5

R.T. te Velde

R.T. te Velde

MAST2

Nieuwere Theologie

1

6,00

cijfer

5,5

R.T. te Velde

R.T. te Velde

Master Theologie Algemeen Systematische Theologie
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MAST13

Dordtse Leerregels in historische
en theologische context

1

6,00

cijfer

5,5

R.T. te Velde

R.T. te Velde

MAST14

Nieuwtestamentische theologie
rondom de uitverkiezing

1

6,00

cijfer

5,5

R.T. te Velde

R.T. te Velde

MAST15

Actuele debatten rond verkiezing
en verwerping

1

6,00

cijfer

5,5

R.T. te Velde

R.T. te Velde

MAST16

Bijvak kwalitatief empirisch
onderzoek

1

6,00

cijfer

5,5

H. Wijma, R.T. te
Velde

H. Wijma, R.T. te
Velde

MAST9

Afstudeertraject

R.T. te Velde

R.T. te Velde

J.J.A. Colijn

J.J.A. Colijn

E. Brink, J.J.A.
Colijn
R.T. te Velde, J.J.A.
Colijn

E. Brink, J.J.A.
Colijn
R.T. te Velde, J.J.A.
Colijn

MIRT1
MIRT3
MIRT4

1
18,00
cijfer
5,5
Master Intercultural Reformed Theology

Introduction intercultural learning
and studying
Reading the Scriptures InterCulturally - a Reformed Approach
The Core and Fabric of Reformed
Theology

1

1,00

waardering

1

6,00

cijfer

5,5

1

6,00

cijfer

5,5

MIRT5

What's at Stake? Topical Themes
and Discussions in the Field of
Refomed Theology

1

6,00

cijfer

5,5

G. Harinck, J.J.A.
Colijn, J.M. Burger

G. Harinck, J.J.A.
Colijn, J.M. Burger

MIRT6

Reformed Worldview in a Global
Perspective

1

6,00

cijfer

5,5

J.J.A. Colijn, R.
Kuiper

J.J.A. Colijn, R.
Kuiper

MIRT8

Doing Intercultural Reformed
Theology

1

6,00

cijfer

5,5

J.J.A. Colijn

J.J.A. Colijn

MIRT9

Free Minor / Elective Subject

1

5,00

cijfer

5,5

MIRT10

MAIES2
MAIES3

J.J.A. Colijn
J.J.A. Colijn, G.
Master's thesis
1
18,00
cijfer
5,5
Harinck, J.M.
Burger
Master Theologie Algemeen Identiteit, ethiek en samenleving
A.L.Th. de Bruijne,
Maatschappelijk en professioneel
1
6,00
cijfer
5,5
R. Kuiper, S.
handelen
Hiebsch
Christelijke identiteit en sociale
A.L.Th. de Bruijne,
1
6,00
cijfer
5,5
ethiek
R. Kuiper

J.J.A. Colijn
J.J.A. Colijn, G.
Harinck, J.M.
Burger
A.L.Th. de Bruijne,
R. Kuiper, S.
Hiebsch
A.L.Th. de Bruijne,
R. Kuiper

MAIES4a

Identiteit in de praktijk van het
christelijk onderwijs

1

6,00

cijfer

5,5

R. Kuiper

R. Kuiper

MAIES4b
MAIES5a

Sociale ethiek
Medische ethiek

1
1

6,00
6,00

cijfer
cijfer

5,5
5,5

A.L.Th. de Bruijne
H. Jochemsen

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

MAIES5b

Economische ethiek en
leiderschap

1

6,00

cijfer

5,5

A.L.Th. de Bruijne

A.L.Th. de Bruijne

MAIES6

Verantwoordelijke samenleving

1

6,00

cijfer

5,5

A.L.Th. de Bruijne,
R. Kuiper

A.L.Th. de Bruijne,
R. Kuiper

MAIES7
MAIES9

IES Bijvak
Afstudeertraject

1
6,00
cijfer
5,5
A.L.Th. de Bruijne
1
18,00
cijfer
5,5
A.L.Th. de Bruijne
Master Theologie Algemeen Christelijke Spiritualiteit

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

MACS1

Introductie in vakgebied en
spirituele tradities

1

6,00

MACS1a take home tentamen
MACS1b presentatie

5,5

A.L.Th. de Bruijne

A.L.Th. de Bruijne

cijfer
waardering
1

6,00

cijfer

5,5

A.L.Th. de Bruijne,
J.M. Burger

A.L.Th. de Bruijne,
J.M. Burger

MACS3
Contemplatieve spiritualiteit
MACS3a essay
MACS3b verwerkingsopdrachten

1

6,00

cijfer
cijfer
waardering

5,5

J. Douma, I. te Loo

A.L.Th. de Bruijne

MACS4a

Charismatische spiritualiteit

1

6,00

cijfer

5,5

M. Hage, R.
Westerbeek

J.M. Burger

MACS4a
MACS4b
MACS5
MACS5a
MACS5b

paper
reflectieverslagen
Oecumenische spiritualiteit
essay
verwerkingsopdrachten

6,00

cijfer
waardering
cijfer
cijfer
waardering

5,5

A.L.Th. de Bruijne

A.L.Th. de Bruijne

MACS2

Protestantse spiritualiteit
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MACS5c participatie in dialoog

waardering

MACS6

Verplicht bijvak

1

6,00

cijfer

5,5

A.L.Th. de Bruijne,
R. Westerbeek, J.
Douma

A.L.Th. de Bruijne

MACS7

Afstudeertraject

1

18,00

cijfer

5,5

A.L.Th. de Bruijne,
R. Westerbeek, J.
Douma

A.L.Th. de Bruijne

HOOFDSTUK 5: BEPALINGEN INZAKE STUDIEVOORTGANG
Artikel 12
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
het College van Bestuur (CvB) op verzoek van de docent tijdelijk de toegang tot de betreffende onderwijseenheid ontzegd
worden.
Artikel 13
Doorstroomeisen in de opleiding
Het is bij de meeste afstudeervarianten verplicht in het eerste jaar van de opleiding te starten met de Common Course.
Gelijktijdig hiermee en daarna kunnen de andere onderwijseenheden gevolgd worden.
Artikel 14
Keuzemogelijkheden afstudeervariant
De student kiest direct bij aanmelding tot de opleiding één van de volgende afstudeervarianten:
1 Identiteit, Ethiek en Samenleving
2 Kerkgeschiedenis
3 Church and Mission in the West
4 Oude Testament
5 Systematische Theologie
6 MIRT – Master of Intercultural Reformed Theology
De varianten Nieuwe Testament en Christelijke Spiritualiteit worden in 2022/23 niet aangeboden. De premasters voor deze
mastervarianten kunnen wel gevolgd worden.
Artikel 15
Keuzemogelijkheden bijvakken
In het programma van elke afstudeervariant is bij de hoofdvakken een bijvak opgenomen. Dit bijvak dient ter ondersteuning
van de hoofdvakken en/of van de specifieke afstudeerscriptie. In de studiegids is per afstudeervariant de regeling omtrent
de invulling en toestemming voor het te volgen bijvak opgenomen. Wil de student afwijkend van de genoemde opties in de
studiegids een bijvak volgen, dan kan de student zich melden bij de examencommissie.

HOOFDSTUK 6: TENTAMINEREN
Artikel 16
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 17
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 18
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 19

Deelneming aan tentamens

Studiegids Master Theologie Algemeen

69

2022-2023

Deel 3: OER voor MTA

1

2

3

4

5

6
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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.
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 worden gedaan. Wordt de student hiertoe gerechtigd, dan geldt het laatst
behaalde cijfer.
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.
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.
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.
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.
De student is bij een schriftelijk tentamen verplicht zich te kunnen legitimeren met zijn collegekaart of geldig
legitimatiebewijs (een kopie is niet toegestaan).

Artikel 20
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 21
Examinator
Voor de beoordeling van een examenonderdeel is door de examencommissie de examinator (i.c. de docent) aangewezen
wiens naam bij het betreffende onderdeel in de studiegids is vermeld. De beoordeling geschiedt voor elke student
afzonderlijk.
Artikel 22
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.
2 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 23
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 24
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 25
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.
Artikel 26

Tentamenfrequentie
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De student heeft in het studiejaar 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.
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.
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.
De examencommissie mag een student, onder opgaaf van redenen, een extra tentamenkans toekennen.

Artikel 27
Uitslag tentamens en deeltentamens
1 De uitslag van een schriftelijk tentamen wordt binnen 10 werkdagen na het afnemen van het tentamen via Trajectplanner
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 17, 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 28
Geldigheidsduur tentamens
1. De resultaten die behaald zijn in de Master staan vast na het behalen van het Masterexamen.
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
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.
b. 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 29

Inzagerecht scripties en schriftelijke tentamens
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1
2

3
4

Nadat een scriptie is beoordeeld, ontvangt de student een op schrift gesteld oordeel, voorzien van een mondelinge
toelichting.
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.
Gemaakte tentamens worden gedurende twee jaar bewaard door de studentenadministratie.
Scripties en schriftelijke tentamens kunnen na beoordeling door de docent onderwerp van nabespreking zijn tussen de
docent en de student(en).

Artikel 30
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 Afstudeerproject, 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 31
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 32
Exameneisen
De eisen voor de examens worden vastgesteld door de examencommissie.
Artikel 33
De examencommissie
De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of een student voldoet aan de gestelde
eindkwalificaties van de opleiding en de daarvan afgeleide onderwijseenheden en tentamens die nodig zijn voor het
verkrijgen van de graad. 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 34
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.
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12 De commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden. De commissie verstrekt het verslag aan het CvB.
Artikel 35
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 36
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 37
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.
Artikel 38
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 39
Mogelijkheden van beroep
Tegen de beoordeling van een examen of examenonderdeel kan schriftelijk beroep worden aangetekend bij de
examencommissie. Tegen een uitspraak van deze instanties kan beroep worden aangetekend bij het College van beroep
voor de examens.
Artikel 40
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 41
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 42
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
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betreffende examinator. Vrijstellingen kunnen worden aangevraagd via het formulier ’vrijstellingen’ welke te raadplegen is
op de website.
Artikel 43
Afstudeerscriptie
1 De Master Theologie Algemeen wordt afgesloten met een afstudeerscriptie in het kader van de gekozen afstudeervariant.
2 Voor de afstudeerscriptie gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in het afzonderlijke ‘Scriptiereglement’.
De relatie tussen de beoordelingscategorieën in het scriptiereglement en de eindkwalificaties van de opleiding is als volgt:
Eindkwalificaties (domeinen)
Beoordelingscategorieën scriptiereglement
Theologische kennis
2. Wetenschappelijk proces en product
3. Verwerking literatuur
4. Hantering theologische begrippen
Wetenschappelijke vaardigheden
2. Wetenschappelijk proces en product
3. Verwerking literatuur
5. Inbreng andere wetenschappen
6. Integreren kennis en inzicht gereformeerde traditie
Academische attitude, persoonlijke
1. Wetenschappelijke attitude
vorming
2. Wetenschappelijk proces en product
Afstemming arbeidsmarkt, professionele
2. Wetenschappelijk proces en product
vorming
7. Praktische relevantie

HOOFDSTUK 8: EVALUATIESYSTEMATIEK
Artikel 44
Wijze van evalueren
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 45
Bijzondere omstandigheden en onvoorzien
In alle gevallen waar dit OER niet in voorziet en in bijzondere omstandigheden beslist de examencommissie.
Artikel 46
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 47
Publicatie regeling
Deze regeling wordt samen met de bijbehorende uitvoeringsbepalingen gepubliceerd op de website van de universiteit.
Artikel 48
Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2022 ten behoeve van het studiejaar 2022-2023.
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Structuur van de opleiding
De opleiding heeft een omvang van 60 EC (1 jaar voltijds, 2 jaar deeltijds) en is opgebouwd uit
modules van 6 EC. Voor elk van de afstudeerrichtingen is een afzonderlijk programma opgesteld met
de volgende generieke opbouw.
Algemeen deel (12 EC)
1. De voor alle studenten van de opleiding verplichte Common Course (periode B) van 6 EC.
Deeltijders volgen deze module in het tweede jaar.
2. Een bijvak van 6 EC, verdeeld over periode C en D (voltijd) of enkel in periode D (deeltijd 2e jr).
Toespitsing op terrein van afstuderen (30 EC)
De opleiding start in periode A met het gekozen hoofdvak. Voor elk hoofdvak worden vijf onderdelen
van 6 EC aangeboden (modules 1-5), waarin de student zich verdiept op het gewenste veld van
afstuderen. In deze onderdelen wordt de keuze van het onderwerp voor de eindscriptie voorbereid.
Eindfase: Afstuderen (18 EC)
Van de afstudeerfase is 17,0 EC bestemd voor het uitvoeren van het afstudeeronderzoek en het
schrijven van de scriptie. 1 EC is gereserveerd voor de voorbereiding van de mondelinge afstudeervoordracht.
Voor meer informatie over de gang van zaken van de masteropleiding zie het Onderwijs- en
Examenreglement (OER), het studentenstatuut en de verschillende regelingen van deze opleiding op
Sakai.
Verdeling Voltijd en Deeltijd
Zie onderstaand schema. Modules 3 zijn verdeeld over periode A en B. Voor deeltijders is de scriptie
verdeeld over het gehele tweede jaar, met zwaartepunt in periode C en D. Bij voltijders is zijn scriptie
en bijvak verdeeld over periode C en D.

Basisrooster modules MTA
Voltijdprogramma

Deeltijd jaar 1

Deeltijd jaar 2

Periode A
Module 1
Module 2
Module 3a

EC
6
6
3

Module 1
Module 3a

6 Module 4
3 Module 3b

Module 2
Scriptie

Periode B
Common Course
Module 4
Module 3b

EC
6
6
3

Periode C
Scriptie
Bijvak
Module 5

EC Periode D
6 Scriptie
3 Bijvak
6

6
(Afronden module 1 en 4)
3 Module 5
6 Bijvak

6 Common Course 6 Scriptie
1,5 Scriptie
1,5

7,5 Scriptie

EC
12
3

6
7,5

Voor het enkele afwijkende roosters zie verderop per afstudeerrichting.
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Chr identiteit en sociale ethiek
Church and Mission in the West
Sustainable Communities
Caring (part 1)
Dogmengeschiedenis, dogmatiek
Nieuwere Theology
Dordtse Leerregels (deel 1)
Overview OT research I
Overview OT research II
Hermeneutics and Exegesis (1)
Master NT: verbreding
Master NT: verdieping

Introduction Intercultural Learning
Reading Scriptures Interculturally
Doing Intercult Reformed Theology
Calvinisme en confessionalisering
Kerk in publiek domein
Bijvak

1
6
6
6
6
3

3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
9

Maatsch en profess handelen
twee keuzemodules

Introductie
Protestantse Spiritualiteit
Bijvak (verplicht)

MAIES3
MA001
MCMW4
MCMW3
MA001
MAST4
MAST3
MA001
MAOT5
MAOT3
MA001
MANT1
MANT4
MA001
MIRT4
MIRT9
MA001
MAKG25
…

MA001
MACS3
MACS6
MA001
MAIES5a,b

MA001

Chr identiteit en sociale ethiek
Common Course
Communication
Caring (part 2)
Common Course
NT theologie rondom uitverkiezing
Dordtse Leerregels (deel 2)
Common Course
Theology of the OT / Historia Rev.
Hermeneutics and Exegesis (2)
Common Course
Inleiding NT (combi met MTP)
God in het OT/NT (combi met MTP)
Common Course
Core and fabric of Reformed Theol.
Minor Reading
Common Course
Synode Dordrecht en Canones
Bijvak (vervolg)

Common Course
Medische OF Economische ethiek

Common Course
Contemplatieve Spiritualiteit
Bijvak (vervolg)

Module 3b

Periode B
Common Course
Module 4

3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3
6
6
3

EC
6
6
3
15
6
6
3
6
6

MIRT8
MAKG22
MA Kerkgeschiedenis
MAKG13
…
*) Wordt in 2022-2023
Keuzevak: MA-KGLM Sleutelteksten uit Luthers antropologie: hoe staat de mens voor God? (periode in overleg)
niet aangeboden.

MA International MIRT1
Reformed Theology MIRT3

MACS1
MACS2
MACS6
MA Identiteit, ethiek en MAIES2
MAIES4a,b
samenleving
MAIES3
MA Church and Mission MCMW1
MCMW2
in the West
MCMW3
MA Systematische MAST1
MAST2
Theologie
MAST3
MAOT1
MA Oude Testament
MAOT2
MAOT3
MA Nieuwe
MANT2
MANT3
Testament*

MA Christelijke
Spiriualiteit

Basisrooster

Periode A

EC
6
6
3
15
6
6
3
6
6

Module 1
Module 2
Module 3a

MAIES8
MCMW8
…
MCMW5
MAST5
MAST6
MAST8
MAOT4
MAOT6
MCMW5
MANT6
MANT5
MANT4
MIRT10
MIRT5
MIRT9
MAKG17
MAKG26

MACS4
MACS5
MACS7
MAIES6
MAIES7
Afstuderen
Thesis (start)
Elective (part 1)
Christian Leadership
Actuele debatten uitverkiezing
Bijvak Empirisch onderzoek (deel 1)
Thesis (start)
Biblical Aramic / Biblical Hebrew
Debate on the image of God in OT (1)
Thesis (start)
Scriptie
Master NT: verkenningen
God in het OT/NT (combi MTP;
Thesis (start)
What's at stake? Topical themes
Minor Reading
Scriptie (start)
Neocalvinisme: een briefwisseling

Charismatische Spiritualiteit
Oecumenische Spiritualiteit
Afstuderen
Verantwoordelijke samenleving
Bijvak

Module 5

Periode C
Scriptie (Thesis) start
Bijvak

ALGEMENE MASTER Voltijd 2022-23

3
6
3
6
6
3
6
6
3
6
3
9
3
6
6
3
9
6

EC
6
3
6
15
6
6
3
6
6

Scriptie

MANT6

MAKG17
MAKG13

MIRT10
MIRT6

Thesis
12
Debate on the image of God in OT (2) 3

MAOT7
MAOT6

Scriptie
Lutheranen in Ndl in 16-17e eeuw

9
6

Thesis
11,5
Reformed Worldview in Global persp 6

15

12
3

Thesis
Elective (part 2)

MCMW8
…

12
3

12
3

15
15

Thesis
Bijvak (deel 2)

Afstuderen
Bijvak

Afstuderen

EC
12
3

MAST8
MAST6

MAIES8
MAIES7

MACS7

Periode D
Scriptie (Thesis)
Bijvak
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Voor deeltijdvarianten: zie per afstudeerrichting.
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Algemeen deel MTA (MTA General part)
In periode B (met kleine uitloop in C) van de Master Theologie Algemeen wordt voor alle afstudeerrichtingen de Common Course verzorgd, waar ook Methodologie onderdeel van is.
Als bijvak is er eventueel ook de keuze module over Luthers antropologie.
Module:

Common Course

Code:

MA001

Docent:

A.L.Th. de Bruijne, J.M. Burger, J. Van der
Stoep; en vakdocenten.
Essay; onderzoeksplan
Geen

Periode:

B

EC:
Cursusjaar:

6
2022-2023

Toetsvorm:
Ingangseis:

De Common Course introduceert de MTA-student in de theologie als wetenschap. We doordenken de
theologie vanuit de hermeneutische traditie en gaan uit van vier kernen, namelijk:
1.
contextuele sensitiviteit;
2.
inzicht in de theologische wetenschap (encyclopedie) en de samenhang van de theologische
disciplines;
3.
vermogen tot methodische verantwoording;
4.
theologisch denken en theologische oordeelsvorming.
The Common Course introduces the MTA student to theology as an academic discipline. Our reflections
on theology follow the hermeneutical tradition and is developed around four central themes, namely:
1.
contextual sensitivity;
2.
insight into theological science (encyclopedia) and the coherence of the theological disciplines;
3.
capacity for methodical accountability;
4.
theological thinking and theological judgment.
Leerdoelen / Learning Goals
De student kan:
1.
Uitleggen wat ‘contextuele sensitiviteit’ en ‘hermeneutiek’ inhouden. De student kan voorts
illustreren waarom deze contextuele sensitiviteit en aandacht voor hermeneutiek voor beoefening
van theologie relevant is (ET 1,2) (kern 1).
2.
Reflecteren op de contextuele sensitiviteit en hermeneutisch besef in de eigen
theologiebeoefening (ET 1,2) (kern 1).
3.
Uitleggen wat het eigene is van de theologie als wetenschap. De student kan daarnaast de
verschillende theologische disciplines benoemen en deze typeren alsmede de onderlinge
samenhang er van aangeven (ET 2,4) (kern 2).
4.
Zijn/haar onderzoek positioneren in relevante theologische discipline(s) en de onderlinge
samenhang van het onderzoek met deze theologische discipline benoemen en verklaren (ET 2,3,4)
(kern 2/3).
5.
Beredeneren wat de consequenties zijn van deze positionering in een relevante theologische
discipline voor het onderzoeksontwerp en de keuze voor onderzoeksmethoden van het eigen
onderzoek (ET3,4) (kern 3).
6.
Aangeven hoe je als wetenschapper eerlijk en transparant te werk gaat en verantwoordig aflegt
van je doen en laten als onderzoeker (bronnengebruik, wetenschappelijke integritieit) (ET 3,4)
(kern 3)
7.
Theologisch reflecteren op - en zich een theologisch oordeel vormen over de gegevens die
methodisch verantwoord verzameld worden (ET 3,4,6,7 en 8) (kern 4).
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8.

Een beargumenteerd standpunt innemen op basis van deze theologische oordeelsvorming (ET
3,4,6,7 en 8) (kern 4).

The student is able to:
1.
Explain the meaning of "contextual sensitivity" and "hermeneutics". Further, the student is able to
illustrate why this contextual sensitivity and attention to hermeneutics is relevant for the practice
of theology (ET 1,2) (theme 1).
2.
Reflect on the contextual sensitivity and hermeneutical awareness of one's own theology practice
(ET 1,2) (theme 1).
3.
Explain what is specific to theology as a science. In addition, the student is able to name and
characterize the various theological disciplines and indicate their mutual relationship (ET 2,4)
(theme 2).
4.
Position his / her research in the relevant theological discipline(s) and identify and explain the
interrelationship of the research with this theological discipline (ET 2,3,4) (theme 2/3).
5.
Reason about the consequences of this positioning in a relevant theological discipline for the
research design and the choice of research methods for one's own research (ET3,4) (theme 3).
6.
Explain how to operate honestly and transparently as a scientist and be accountable for one’s
actions as a researcher (ET3,4) (theme 3).
7.
Reflect theologically on - and form a theological judgment on the data that have been collected in
methodically reasonable manner (ET 3,4,6,7 and 8) (theme 4).
8.
Take a reasoned position on the basis of this theological judgment (ET 3, 4, 6, 7 and 8) (theme 4).
Vakinhoud / Content
a. Contextualiteit: theologisch denken is contextueel. De Heilige Geest laat ons steeds weer in nieuwe
situaties (contexten en culturen) verstaan wat het evangelie te zeggen heeft (Burger).
b. Hermeneutiek: een soteriologische benadering. Verstaan van het evangelie en theologisch inzicht
ontvangen is zijn onderdeel van het gelijkvormig worden aan Christus (Burger).
c. Theologie: een encyclopedische benadering. Het object van de theologie, de verschillende
zwaartepunten en hun onderlinge samenhang (De Bruijne).
d. De theoloog als onderzoeker: theologisch onderzoek doen vanuit een deelnemersperspectief en de
betekenis daarvan voor het methodisch handelen van de onderzoeker (Van der Stoep).
e. De hermeneutische cirkel: theologisch denken is circulair. Theologisch denken voltrekt zich in
hermeneutische cirkels, in de vakgebieden zelf maar die hermeneutische beweging maakt de
theologie ook tot een eenheid (Burger).
f. Het ontwerpen van een onderzoek: deelnemen aan wetenschap betekent weten wat je doet,
waarom je dat doet, kritisch kunnen reflecteren op wat je doet en kunnen verantwoorden wat je
doet. Dat geldt ook voor theologisch onderzoek, wat moet blijken uit een onderzoeksontwerp (Van
der Stoep).
g. Theologisch denken en theologische oordeelsvorming: docenten binnen de diverse theologische
vakken introduceren de student in hun theologisch denkwerk en hun theologische oordeelsvorming
(Vakdocenten uit diverse theologische vakken).
h. Onderzoeksmethoden en technieken: de verschillende theologische vakken kennen elk hun eigen
onderzoeksmethoden en – technieken. Het kiezen van methoden en technieken met het oog op een
consistent theologisch onderzoek (Van der Stoep).
i. Theologisch reflecteren en theologische oordeelsvorming: het formuleren van een theologisch
oordeel of zienswijze, op basis van methodisch verantwoord verzamelde gegevens (Burger).
j. De theologie in samenwerking met andere wetenschappen: van de theologische master wordt het
vermogen verwacht om ook relevante inzichten uit niet-theologische wetenschappen te integreren
en toe te passen op het terrein van de theologie. (Burger en Van der Stoep).
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k. Schrijven van een onderzoeksplan en gezamenlijk bespreken van onderzoeksplannen van andere
masterstudenten uit andere disciplines.
a. Contextuality: theological thinking is contextual. Again and again, the Holy Spirit makes us
understand what the gospel has to say in new situations (contexts and cultures) (Burger).
b. Hermeneutics: a soteriological approach. Understanding the gospel and receiving theological insight
is part of transformation into the likeness of Christ (Burger).
c. Theology: an encyclopedic approach. The object of theology, the different centers of gravity and
their mutual coherence (De Bruijne).
d. The theologian as researcher: conducting theological research from a participant's perspective and
its significance for the methodical actions of the researcher (Van der Stoep).
e. The hermeneutical circle: theological thinking is circular. Theological thinking takes place in
hermeneutical circles, within the disciplines themselves, but this hermeneutical movement also
unites theology (Burger).
f. Designing research: participating in science means knowing what you are doing, why you are doing
this, being able to reflect critically on what you are doing, and being able to justify what you are
doing. This also applies to theological research, which must be evident from a research design (Van
der Stoep).
g. Theological thinking and theological judgment: teachers within the various theological disciplines
introduce the student to their theological thinking and their theological judgment (Teachers from
various theological disciplines).
h. Research methods and techniques: the different theological subjects each have their own research
methods and techniques. Choosing methods and techniques with a view to consistent theological
research (Van der Stoep).
i. Theological reflection and theological judgment: formulating a theological judgment or view on the
basis of data, collected in a methodically reasonable manner (Burger).
j. Theology in collaboration with other sciences: the theological master is expected to have the ability
to also integrate relevant insights from non-theological sciences and to apply them in the field of
theology (De Bruijne, Burger and Van der Stoep).
k. Writing a research plan and jointly discussing research plans of other master students from other
disciplines.
Werkvormen / Format
Colleges (12 keer 2 uur in periode B); zelfstudie; essay; werkcollege over onderzoeksplannen (2 keer 2
uur in periode C).
Lecture (12 meeting of 2 hours in period B); self-studie; essay; seminar on researchproposals (2 meetings
of 2 hours in period C).
Studielast / Workload
Contacturen: 24 uur in periode B, 4 uur in periode C
Zelfstudie, inclusief collegevoorbereiding: 81 uur in periode B
Voorbereiding groepsbespreking (periode C): 10 uur
Essay: 49 uur
Het schrijven van een onderzoeksplan (periode C) valt buiten de studielast van dit vak.
Contact hours: 24 hours in period B, 4h in period C.
Selfstudy, including preparation of lectures: 80 hours in period B
Preparation seminars (period C): 10 hours
Essay: 50 hours
Writing a research proposal (period C) is not included in the study load of this course.
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Toetsing / Assessment
1. Essay (maximaal 5000 woorden) waarin je ingaat op de vraag op welke manier je binnen je eigen
vakgebied/master op een verantwoorde manier onderzoek wilt doen, in dialoog met de auteurs en
teksten die op colleges behandeld zijn.
2. Onderzoeksplan (beoordeling primair door studieleider)
1. Essay (maximum 5000 words) addressing the question of how you plan to responsibly conduct
research within your own field/master's level, in dialogue with the authors and texts covered in lectures.
2. Research proposal (assessment primarily by study leader)
Literatuur / Literature
Kern 1 / Theme 1
Hans Burger, ‘A Soteriological Perspective on our Understanding’, in: Mees te Velde,
Gerhard Visscher (eds.), Correctly Handling the Word of Truth. Reformed
Hermeneutics Today, Eugene, Or. 2014, 195-207
Hans Burger, ‘Foundation or Perspective? On the Usefulness of Formation and
Epistemology’, in: Burger, Hans, Arnold Huijgen and Eric Peels (eds.), Sola Scriptura.
Biblical and Theological Perspectives on Scripture, Authority and Hermeneutics (SRT
Vol. 32), Leiden / Boston 2018, 56-78
Porter, Stanley E, and Jason Robinson. Hermeneutics : An Introduction to Interpretive Theory. Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans, 2011, 1-22 en 245-273
Kern 2 / Theme 2
[TRANSLATION OF] Ad L. Th. de Bruijne, ‘Gereformeerde Theologie Vandaag’, in:
Bruijne, Ad de. Gereformeerde theologie vandaag : Oriëntatie en verantwoording.
Tu-Bezinningsreeks, Nr. 4. Barneveld: De Vuurbaak, 2004, 11-31
[TRANSLATION OF] Hans Burger, ‘Theologie: een hermeneutisch model’, in Ad de
Bruijne, Hans Burger (red.), Gereformeerde hermeneutiek vandaag. Theologische
perspectieven. TU Bezinningsreeks, Nr. 18. Barneveld: De Vuurbaak, 2017, 263-283
Farley, Edward. Theologia : The Fragmentation and Unity of Theological Education.
Eugene, Or.: Wipf and Stock, 2001, 151-174
McGrath, Alister E. The Territories of Human Reason : Science and Theology in an
Age of Multiple Rationalities. First ed. Ian Ramsey Centre Studies in Science and
Religion. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2019, 19-59
Kern 3 / Theme 3
Engler, Steven; Michael Stausberg (ed). The Routledge Handbook of Research
Methods in the Study of Religion. London & New York: Routledge, 2021 (second
edition), 3-10
Sensing, Tim. Qualitative Research. A Multi-Methods Approach to Projects for
Doctor of Ministry Theses. Eugene: Wiph & Stock Publishers, 2011. 93-113
Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations.
8th Edition. Chicago|London| The University of Chicago Press, 2013, 5–24 (Research,
Question, Finding and Engaging Sources)
Verschuren, Piet; Doorewaard, Hans. Designing a Research Project. Second Edition.
The Hague: Eleven International Publishing, 2010, 31-49
Netherlands Code of Conduct for Research Integrity. Retrieved from:
https://www.universiteitenvannederland.nl/files/documents/Netherlands%20Code
%20of%20Conduct%20for%20Research%20Integrity%202018.pdf
Kern 4 / Theme 4
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Bruijne, Ad L. Th. De, ‘Christian Ethics and God’s Use of the Bible’, in: Mees te Velde,
Gerhard Visscher (eds.), Correctly Handling the Word of Truth. Reformed
Hermeneutics Today, Eugene, Or. 2014, 171-186
Brümmer, Vincent. ‘The Intersubjectivity of Criteria in Theology’, in Vincent
Brümmer, Brümmer On Meaning and the Christian Faith : Collected Writings of
Vincent Brümmer. Ashgate Contemporary Thinkers on Religion. Aldershot England:
Ashgate Pub, 2006, 453-470
[TRANSLATION OF] Hans Burger, ’Theologisch denken, theologisch oordelen’

16

7
p/u

3

18

7
p/u

3

7

1

Volf, Miroslav, and Dorothy C. Bass. Practicing Theology : Beliefs and Practices in
Christian Life. Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 2002, 51-77, 185-205, 245-263

63

7
p/u
7
p/u

9

Bovenstaande literatuur beslaat 55 uur van de 80 uur voor collegevoorbereiding en zelfstudie. De
overige 25 uur wordt voor elke eenjarige mastervariant ingevuld met literatuur op het gebied van
hermeneutiek, wetenschapsfilosofie of methodiek die specifiek is voor die mastervariant. Overleg
hierover met de docenten van je eigen master.
The above literature covers 55 hours of the 80 hours for lecture preparation and self-study. For each
one-year master variant, the remaining 25 hours are filled in with literature in the field of hermeneutics,
philosophy of science or methodology that is specific to that master variant. Discuss this with the
teachers of your own master.

Module:
Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Code:

Bijvak

Periode:
EC:

A-D
6

Geen

Vakinhoud
De student kiest in overleg met de afstudeerleider een bijvak (bij voorkeur aan een andere
universiteit). De afstudeervarianten Systematische Theologie, Nieuwe Testament en Oude Testament
hebben interne bijvakken, die verderop in de studiegids worden uitgewerkt. Een student kan ook een
vak kiezen van een andere richting als zijn afstudeerrichting als bijvak.
Wanneer de student een bijvak aan een andere universiteit gaat volgen, dient hij/zij daarvoor eerst
toestemming te vragen aan de examencommissie van de TUK. Dit kan door een gemotiveerd verzoek
te sturen naar examencommissie@tukampen.nl. Daartoe kan men het aanvraagformulier bijvak
Master Algemeen invullen. Dat is te vinden onder formulieren op Sakai.
De examencommissie vergadert maandelijks en de data worden op de website van de universiteit
bekendgemaakt. De stukken dienen twee weken van te voren ingestuurd te worden.
Bij een niet-verplicht bijvak is het ook mogelijk om de onderstaande keuzemodule te volgen:
Keuzevak:

Sleutelteksten uit Luthers antropologie:
Hoe staat de mens voor God?

Code:

MA-KGML

Docente:
Toetsvorm:

Prof. dr. Sabine Hiebsch
Leesverslagen, thematische samenvattingen,
mondelinge presentatie + bespreking
In staat Lutherteksten in het Duits te lezen

Periode:
EC:

in overleg
6

Cursusjaar:

2022-2023

Ingangseis:
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Leerdoelen
De student/e:
1. Kan zelfstandig in close text reading Luthers bronteksten van verschillende genres lezen en
interpreteren. (E1, 3, 8)
2. Heeft inzicht in de context van deze bronteksten en kan deze context verdisconteren in haar/zijn
interpretatie. (E1, 8)
3. Leert de kerkhistorische ontwikkeling van een theologisch thema – in casu de antropologie bij Luther
– te begrijpen en te plaatsen in het geheel van Luthers theologie. (E1, 2, 4, 8)
4. Is in staat de opgedane kennis in een presentatie over te brengen en te bespreken. (E7, 8)
5. Leert kennis van een centrale theologische denker als Luther vruchtbaar te maken voor de actuele
oecumenische dialoog en voor gesprekken over maatschappelijk relevante kwesties. (E8, 9)
Vakinhoud
Antropologie is een van de centrale thema’s in de theologie. Voor Luther draaide antropologie in de kern
om de vraag: Hoe staat de mens voor God, coram deo? In deze module leest de student/e sleutelteksten
die helpen de ontwikkeling in Luthers denken over antropologie te traceren en te begrijpen. De
bronteksten worden in close text reading centraal gesteld. De module wil de student/e uitdagen om op
basis van deze bronnenstudie tot een eigen interpretatie te komen. De secundaire literatuur heeft daarom
een voor de bronteksten ondersteunende functie.
In de keuze van de bronteksten is bewust gekozen voor verschillende genres: sermoen, voorrede,
disputatie, traktaat, brief en preek. Hiermee wordt duidelijk gemaakt dat Luther zijn theologie niet slechts
in Latijnse academische geschriften uiteenzette. Zijn grote retorische en didactische gave was juist dat hij
zijn theologie op begrijpelijke en aansprekende wijze voor zeer verschillend publiek wist over te brengen.
Dat heeft er ten diepste mee te maken dat Luthers theologie niet speculatief, maar praktisch van aard
was.
Deze module wil de student/e dan ook in staat stellen om de kennis van Luthers denken over antropologie,
gebaseerd op bronnenstudie, op vruchtbare wijze in te zetten voor de actuele oecumenische dialoog en
voor gesprekken over maatschappelijk relevante kwesties. Kwesties, waarbij het telkens gaat om de mens,
maar waarbij ook telkens ondergesneeuwd dreigt te raken dat de mens – vanuit een christelijk perspectief
– allereerst voor God staat.
Werkvormen
Close text reading van bronteksten, literatuurstudie, zelfstudie
Studielast
Voorbereiding close text reading: 10 uur
Close text reading Lutherteksten: 52 uur
Literatuurstudie: 60 uur
Leesverslagen, thematische samenvattingen: 34 uur
Overleg met de docente: 2 uur
Voorbereiding presentatie: 8 uur
Mondelinge presentatie + bespreking: 2 uur (= 2 college-uren)
Toetsing
Leesverslagen + thematische samenvattingen: 75%
Mondelinge presentatie + bespreking: 25%
Bronteksten
1. Sermon von Ablass und Gnade [WA 1, (239)243-246; 1518]
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2. Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben [WA 2, (680)685-697; 1519]
3. Brief Luthers an Papst Leo X. [Martin Luther, Lateinisch-Deutsche Studienausgabe,
Band 2, XVII-XVIII; 101-1520] +
4. Von der Freiheit eines Christenmenschen [WA 7, (12)20-38; 1520]
5. Vorrede zum ersten Bande der Wittenberger Ausgabe [WA 50,654-661; 1539]
6. Disputatio D. Martini Lutheri de homine [Martin Luther, Lateinisch-Deutsche
Studienausgabe, Band 1, XXXVI-XLII; 663-669; 1536]
7. Das Magnificat, verdeutscht und ausgelegt [WA 7, (538) 544-604; 1521]
8. Predigt über Genesis 31, 1524 [WA 24, 540-566; Druckausgabe 1527]

15
30

3
3

5
10

5
10

3
3

1,5
3,5

66
24

3
3

22
8

Literatuur
1. Hiebsch, Sabine en Wijngaarden, Martin L. van (red.), Luther: zijn leven, zijn werk
(Utrecht: Kok, 2017ᶟ)
2. Bell, Theo, “Inleiding op Een preek over de voorbereiding tot het sterven,” in
Door het donkere venster van het geloof, ed. J.T. Bakker/K. Zwanepol (Zoetermeer:
Meinema, 1993), 94-99
3. Hiebsch, Sabine, Figura ecclesiae: Lea und Rachel in Martin Luthers
Genesispredigten (Münster/Hamburg/London: LIT; 2022), 16-62; 91-98; 178-201;
234-239
4. Luther, Maarten, Het Magnificat, Met een inleiding van prof. H. Riedlinger
(IJsselstein: Unistad 1983), 23-38
5. Hiebsch, Sabine, „Luther en de Schrift,“ Schrift 49, Nr. 1 (2017): 14-21
6. Hiebsch, Sabine, „Assepoester: een luthers sprookje?,” Protestants Nederland
(2013, Nr. 10): 187-189

Pag.
236

1

U.
33

6

2

1

85

2-3

21,5

16

2

3

7
3

1
1

1
0,5

Instructies:
 Deze module is een zelfstudiemodule die in principe in iedere periode van het studiejaar kan
plaatsvinden.
 Het inleveren van de leesverslagen en de thematische samenvattingen, de contactmomenten
voor overleg, de datum voor de presentatie + bespreking worden in afspraak met de docente
gepland.
 De bronteksten van Luther staan in de aanbevolen leesvolgorde.
1. Leesverslagen en thematische samenvattingen
Voor iedere brontekst moet een leesverslag of een thematische samenvatting gemaakt worden. Deze
zijn bij elkaar 75% van het cijfer. De weging is per brontekst aangegeven. Het maximaal aantal
woorden is zonder voetnoten.
1. Sermon von Ablass und Gnade: leesverslag, max. 1.000 woorden (10%)
2. Ein Sermon von der Bereitung zum Sterben: thematische samenvatting over de
paradigmaverschuiving van ‚Sünde, Tod und Hölle‘ naar ‚Gnade, Leben und Glückseligkeit‘ en de
plaats van Christus daarin, max. 1.000 woorden (10%)
3. + 4. Brief Luthers an Papst Leo + Von der Freiheit eines Christenmenschen: thematische
samenvatting over hoe ‚Freiheit in Gebundenheit‘ functioneert, max. 1.000 woorden (10%)
5. Vorrede zum ersten Bande der Wittenberger Ausgabe: leesverslag, max. 1.000 woorden (10%)
6. Disputatio D. Martini Lutheri de homine: leesverlag, max. 1.000 woorden (10%)
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7. Das Magnificat verdeutscht und ausgelegt: thematische samenvatting over het begrip
‚nydrig/niedrig‘ (‚nederig‘) als beschrijving van Maria en de connectie met het begrip ‘Herz’, max.
1.500 woorden (15%)
8. Predigt über Genesis 31: thematische samenvatting over hoe Lea en Rachel als mens voor God
staan en welke rol het kruis, assepoester en het hart daarin spelen, max. 1.000 woorden (10%)
Criteria voor de beoordeling
1. Inleidende, korte beschrijving van de context van de brontekst
2. Bij een leesverslag moeten de hoofdlijnen van een brontekst benoemd zijn.
3. Bij een thematische samenvatting moeten minimaal alle onderdelen van het gegeven thema
behandeld zijn.
4. zorgvuldig taal- en stijlgebruik
5. Het moet duidelijk naar voren komen dat de bronteksten in het Duits zijn gelezen: kernbegrippen
mogen tussen aanhalingstekens in het Duits gebruikt worden.
6. zorgvuldig voetnotenapparaat + bibliografie
2. Mondelinge presentatie + bespreking (2 college-uren, weging 25%)
Het thema van de mondelinge presentatie is: ‘Luthers antropologie: Hoe staat de mens voor God?’
De mondelinge presentatie duurt 20 minuten, gevolgd door 10 min voor vragen van de docente.
Het tweede college-uur is een voortzetting van het gesprek over het thema van de module aan de
hand van de bronteksten.
Criteria voor de beoordeling
1. Heldere presentatie met een duidelijke indeling
2. Representatieve keuze van thema’s uit de bronteksten
3. De presentatie mag niet slechts op één of twee van de bronteksten gebaseerd zijn, maar moet de
ontwikkeling in Luthers denken over antropologie in de bronteksten laten zien.
4. Persoonlijke, theologische reflectie op Luthers antropologie.
3. Herkansingsmogelijkheden
Bij een onvoldoende resultaat voor het geheel kunnen maximaal drie van de schriftelijke opdrachten
en de mondelinge presentatie herkanst worden.
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Traject per afstudeerrichting (30 EC)
MTA Afstudeerrichting Christelijke Spiritualiteit (MACS)
Deze master wordt in het seizoen 22-23 niet gegeven.
Hieronder de studiegidstekst van 21-22.
Introductie
De Master Christelijke Spiritualiteit komt voort uit samenwerking tussen drie partners: de Theologische Universiteit Kampen, Contemplatio en New Wine. Drie spirituele identiteiten komen dus samen
om elkaar te bevragen en te bevruchten: gereformeerd-protestants, contemplatief, en charismatisch.
In de westerse samenleving van nu is spiritualiteit ‘in’. Tegelijk omvat het begrip een waaier aan
uiteenlopende betekenissen, die niet altijd op één noemer te brengen zijn. Spiritualiteit is aan de
orde in nieuwe religiositeit en de zoektocht naar zingeving. Je komt haar tegen in verschillende
maatschappelijke sectoren als zorg, hulpverlening, arbeid, en organisatiekunde. Het begrip raakt
bovendien de zoektocht van veel mensen naar persoonlijke ontwikkeling, verdieping, intensiever
waarnemen, breder ervaren, heelheid, echte aandacht en innerlijke rust.
In deze master gaat het nadrukkelijk om Christelijke spiritualiteit, waarin geloofservaring en de
beoefening van de omgang met God het hart vormen. Ook christenen en kerken zoeken vandaag
diepere en bredere doorleving, innerlijke verankering, en grotere ontvankelijkheid. Daarbij laten zij
zich niet meer uitsluitend voeden door de eigen traditie maar ontlenen zij vrijmoedig inzichten en
praktijken aan andere christelijke en zelfs niet-christelijke tradities. Daarmee vormen dialoog en
oecumene juist rond spiritualiteit een uitdaging. Op het tot stand brengen van een dergelijke dialoog
zijn de drie partners die deze master in het leven hebben geroepen, uitdrukkelijk bedacht.
Tegelijk zijn christenen met hun spirituele erfenis en uitwisseling geroepen in de hedendaagse
cultuur en samenleving en moeten zij deze in gesprek brengen met de herleefde culturele interesse
in spiritualiteit. De master maakt de onderlinge dialoog tussen christelijke spirituele tradities
vruchtbaar voor de interactie met deze bredere hedendaagse spiritualiteit. In alle modules worden
daarom drie doelstellingen steeds in het oog gehouden:
a. verdieping van persoonlijk inzicht en persoonlijke vorming,
b. bewust omgaan met de oecumenische spirituele dialoog,
c. adequaat inspelen op de huidige maatschappelijke context.
De master vormt een academische opleiding; verdiepende en waar mogelijk vernieuwende inzichten
vormen het hart ervan. Colleges met dat karakter staan centraal. Tegelijk worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd die helpen om zowel literatuur als spirituele praxis te bestuderen. Bovendien
vragen het karakter van de stof als de vormende intentie van de master ook om daadwerkelijke
praktische beoefening van spiritualiteit. Daartoe wordt een doorlopende leerlijn aangeboden met
geestelijke oefeningen, spiritueel lezen, geestelijke begeleiding en retraites.
Deze academische master omvat één jaar en kan daarom niet opleiden tot een specifiek beroep. Wel
biedt zij verdieping aan hen die al in een beroep werkzaam zijn en een afstudeermogelijkheid in de
theologie op masterniveau voor bachelorstudenten. Om zowel breedte als focus te houden, schetsen
we (naast bachelorstudenten) het profiel van potentiële studenten voor wie deze master vruchtbaar
zou kunnen zijn: a. een PKN-predikant(e), werkzaam in een grote stad, die in de gemeente
belangstelling ziet ontwaken voor niet-christelijke hedendaagse spiritualiteit, b. een GKVpredikant(e) die gemeenteleden hoort klagen over een spiritueel tekort en ziet vertrekken in
uiteenlopende richtingen als Oudkatholiek en Mozaïek, c. een evangelische kerkplanter die
buitenkerkelijken interesse ziet krijgen in spiritualiteit, maar met voorbijzien aan evangelie en kerk,
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d. een professional die met mensen werkt, zoals een geestelijk verzorger (eerstelijns) die anderen
bijstaat in kwetsbare levenssituaties.
Deze master Christelijke Spiritualiteit omvat zes modules:
Module 1:
Introductie in vakgebied, context en spirituele tradities (6 ec)
Module 2:
Protestantse spiritualiteit (6 ec)
Module 3:
Contemplatieve spiritualiteit (6 ec)
Module 4:
Charismatische spiritualiteit (6 ec)
Module 5:
Oecumenische spiritualiteit (6 ec)
Module 6:
Verplicht bijvak (inclusief extra Methodologie) (6 ec)

Module 1:

Introductie in vakgebied en spirituele tradities

Code:

MACS1

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Ad de Bruijne, gastdocent(en)
Take home tentamen, presentatie
geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

A
6
2021-2022

Leerdoelen
De student kan:
1. op hoofdlijnen de belangrijkste christelijke spirituele stromingen typeren, en de onderlinge
theologische en praktische overeenkomsten en verschillen analyseren, in het licht van resp. de
traditie, de actuele hedendaagse context, en persoonlijke kennismaking en participatie (ET1,6);
2. uitleggen en concretiseren waarom, op welke manier in het algemeen en op welke terreinen van
de samenleving in het bijzonder spiritualiteit en de behoefte daaraan aan de orde zijn in de
laatmoderne samenleving en welke uitdaging daarvan uitgaat naar kerk en theologie (ET1,5,6,9);
3. uitleggen en concretiseren waarom en op welke manier spiritualiteit en de behoefte daaraan aan
de orde zijn binnen christelijke gemeenschappen binnen de laatmoderne samenleving en welke
uitdaging daarvan uitgaat naar kerk en theologie (ET1,6,9);
4. uitleggen en concretiseren waarom en op welke manier spiritualiteit en de behoefte daaraan aan
de orde zijn in de persoonlijke geloofswegen van laatmoderne christenen en niet-christenen en
welke uitdaging daarvan uitgaat naar kerk en theologie (ET1,6,9);
5. weergeven en analyseren wat de aard is van het theologische vakgebied spiritualiteit, welke
visies daarop bestaan en op welke manier het samenhangt met andere theologische en niettheologische disciplines (ET1,4,5);
6. de basisbeginselen van spirituele hermeneutiek uitleggen (ET1).
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Inhouden
De module start met een tweedaagse retraite2 en een kennismaking met enkele hedendaagse
spirituele praktijken en met de manier waarop spiritualiteit zich vandaag manifesteert op persoonlijk,
kerkelijk en maatschappelijk vlak. Daarna volgt een introductie in het vakgebied ‘spiritualiteit’ met
speciale aandacht voor de geschiedenis van de spiritualiteit en de Bijbels-theologische basis ervoor.
Ook wordt aandacht besteed aan de basisbeginselen van spirituele hermeneutiek. Een volgende stap
bestaat uit een typologie van spirituele tradities, die elk geïntroduceerd worden, en waarbij extra
aandacht uitgaat naar die tradities die in het vervolg van de master niet afzonderlijk in beeld komen.
De module mondt uit in een nadere analyse van actuele spirituele uitdagingen op persoonlijk,
kerkelijk en maatschappelijk vlak en verschillende manieren waarop deze geadresseerd (kunnen)
worden. Daarbij komen ook de recente verbindingen tussen spiritualiteit en domeinen als ecologie,
zorg, hulpverlening, gender en zingeving aan de orde.
Werkvormen
Hoorcolleges – werkcolleges n.a.v. presentaties – praktijkkennismaking – zelfstudie
Studielast
Contacturen: 24u
Literatuurverwerking (inclusief collegevoorbereiding): 126u
Opdracht: 18u
Toetsing
Open boek tentamen take home (cijfer) - presentatie (voldoende)
Literatuur Verplicht (N.B. soms is de literatuur die in de verschillende modules in een Nederlandse
vertaling wordt opgegeven alleen in het Engelse of Duitse origineel in de Bibliotheek aanwezig). Het is
mogelijk dat een kleinere titels in een reader worden aangeboden.
Pag. Cat.
Inleidingen
Waaijman, Kees, Spiritualiteit : Vormen, Grondslagen, Methoden (Gent: Carmelitana, 150
2
2000), 452-478. 686-764. 858-882. 882-907.
Bouwman, Kitty, en Krijn Elzard Bras, Werken Met Spiritualiteit (Baarn: Ten Have,
49
2
2001), 13-42. 437-447. 449-459
McGrath, Alister E., Christian Spirituality : An Introduction (Oxford, UK: Blackwell,
90
2
1999), 82 -174.
Muynck, Bram de, Een Goddelijk Beroep: Spiritualiteit in De Beroepspraktijk Van
32
2
Leraren in Het Orthodox-Protestantse Basisonderwijs. (Heerenveen: Groen, 2008),
48-80.
Holder, Arthur G., The Blackwell Companion to Christian Spirituality. Blackwell
30
2
Companions to Religion (Oxford: Blackwell Pub., 2005), 15-34.
Geschiedenis en tradities
Sittser, Gerald Lawson, and Eugene H Peterson, Water from a Deep Well : Christian
225
2
Spirituality from Early Martyrs to Modern Missionaries (Downers Grove, Ill.: IVP
Books, 2007).
Spirituele hermeneutiek
Strobel, Kyle, Reading the Christian Spiritual Classics : A Guide for Evangelicals.
50
2
Edited by Jamin Goggin (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2013) an imprint of
InterVarsity Press (290) (selectie)

2

De kosten voor retraites en excursies zijn voor rekening van de student. Bij onvermogen tot betalen kan een
beroep worden gedaan op het UniversiteitsOntwikkelingsFonds (zie OER en studentenstatuut).
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Peterson, Eugene H. Eat This Book : A Conversation in the Art of Spiritual Reading
(Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub, 2006), 1-11.
Post-seculiere spiritualiteit
Smith, James K. A. 2014. How (Not) to Be Secular : Reading Charles Taylor. (Grand
Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company).
Lange, Frits de. Licht En Zwaar : Voor Zwevers En Andere Spirituelen (Utrecht:
Uitgeverij Kok, 2013).
Heelas, Paul, Linda Woodhead, and Benjamin Seel, The Spiritual Revolution : Why
Religion Is Giving Way to Spirituality. Religion in the Modern World. Malden, Mass.,
etc.: Blackwell, 2005).
Hart, Joep de, Zwevende Gelovigen : Oude Religie En Nieuwe Spiritualiteit
(Amsterdam: Bakker, 2011).
Praxis
Alexander Venter, Doing Spirituality. The Journey of Character Formation toward
Christlikeness (Kingdom Treasures, 2019), 242-410
Merton, Thomas. Louteringsberg (Utrecht etc.: Het Spectrum, 1949), 403-418.
Reader
totaal

10

2

1

75

2

5

70

2

5

100

2

10

100

2

7

170

2

12

15
75

2
2

1
5
105

Aanbevolen literatuur
1. Holder, Arthur G., The Blackwell Companion to Christian Spirituality. Blackwell Companions to
Religion (Oxford: Blackwell Pub., 2005)
2. Sheldrake, Philip. Spirituality : A Brief History. 2nd ed. Wiley-Blackwell Brief Histories of Religion
Series (Hoboken: John Wiley & Sons, 2013).
3. Heelas, Paul. Spiritualities of Life : New Age Romanticism and Consumptive Capitalism. Religion
and Spirituality in the Modern World (Malden, MA: Blackwell Pub, 2008).

Module 2:

Protestantse spiritualiteit

Code:

MACS2

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Ad de Bruijne, Hans Burger, gastdocent(en)
Paper
geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

A
6
2021-2022

Leerdoelen
De student kan:
1. het eigen karakter van protestantse spiritualiteit in vergelijking tot andere tradities en van de
verschillende substromingen binnen de protestantse spiritualiteit zelf typeren en analyseren, in
het licht van resp. de traditie, de actuele hedendaagse context, en persoonlijke kennismaking en
participatie (ET1,2,6,8,9);
2. de basisbeginselen van spirituele hermeneutiek toepassen in omgang met spirituele teksten uit
de protestantse traditie (ET1,3,4,8,9,);
3. concretiseren en evalueren op welke manieren protestantse spiritualiteit vruchtbaar kan worden
gemaakt voor de actuele uitdagingen die zich voordoen
a. op terreinen van de samenleving,
b. binnen christelijke gemeenschappen, en
c. in persoonlijke geloofswegen in de laatmoderne context (ET1,2,4,5,6).
Inhouden
De protestantse spiritualiteit kan worden getypeerd met de drieslag ‘Woord – kruis – schepping’.
Door vanaf het begin bezig te zijn met spirituele lezing van representatieve spirituele teksten uit de
brede protestantse traditie komt het tot een eerste kennismaking met protestantse spiritualiteit.
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Deze tekstlezing gaat gedurende de gehele module door en brengt ook de kenmerkend protestantse
spirituele hermeneutiek in beeld, waarin ‘studie’ en ‘meditatie’ kernwoorden zijn. Tot de
kennismakende fase behoort ook een schets van de huidige situatie en uitdagingen met betrekking
tot de protestantse spiritualiteit. Na de kennismaking worden via een historische invalshoek de
verschillende protestantse sub gestalten van spiritualiteit in beeld gebracht (waarbij een accent zal
vallen op de gereformeerde spiritualiteit in haar verschillende varianten). Via een systematischtheologische invalshoek komt de verwevenheid met kenmerkend protestantse positiekeuzen aan het
licht. Daarbij ligt de nadruk op de Lutherse en de Gereformeerde traditie. Vervolgens ligt het accent
op de spirituele praxis en de aard van de spirituele ervaring binnen het protestantisme. De module
loopt uit op een evaluatie van de waarde van de protestantse spiritualiteit, onder meer in Bijbelstheologisch licht en in het licht van de persoonlijke, kerkelijke en maatschappelijke uitdagingen die in
de voorafgaande module aan het licht kwamen. Daarbij is als concreet thema in beeld hoe de
protestantse visie op de schepping verbonden kan worden aan de hedendaagse ecologische
uitdagingen.
Werkvormen
Hoorcolleges – werkcolleges n.a.v. presentaties – werkcolleges (tekstlezing) – zelfstudie
Toetsing
Paper (cijfer)
Studielast
Contacturen: 24u
Literatuurverwerking (inclusief collegevoorbereiding en toetsing): 144u
Literatuur Verplicht
Bronteksten
Selderhuis, Herman J.(red.). Luther verzameld (Utrecht: Kok, 2016), 46-56, 80-95,
1094-1099, 1097-1113, 902-930
Calvijn, Johannes, C.A. de Niet, and W. van 't Spijker. Institutie, of Onderwijzing in De
Christelijke Godsdienst (Houten: Den Hertog, 2009), Boek 1, H 1-2, p. 55-60, H 6, p.
82-86, Boek II, H 16,1-4, p. 493-496, Boek III,H 1,1-4, p. 524-528, H 2,29-32, H 3,10-15,
p. 586-593,H 12, p. 729-737, Boek III, H 7, p. 668-679.
Edwards, Jonathan. Religious Affections. Works of Jonathan Edwards, V. 2. (New
Haven: Yale University Press, 1959), 93-124 (=Part One). 138-145. 205-208. 344-357.
Bonhoeffer, Dietrich. Navolging. Translated by E. A Franken-Duparc. Carillon-Reeks.
Speciaalreeks, S 6. (Amsterdam: W. ten Have N.V, 1964). 13-28 (goedkope genade),
56-63 (gehoorzaamheid), 74-83 (enkeling)
Bonhoeffer, Dietrich. Verborgen Omgang: Over Leven in Gemeenschap. Translated by
L.W Lagendijk. (Utrecht: Uitgeverij Kok, 2014). 13-35, 107-118
Lovelace, Richard F. Dynamics of Spiritual Life: An Evangelical Theology of Renewal.
(Exeter England: Paternoster Press, 1979). 61-200
Inleidende overzichten
Senn, Frank C. Protestant Spiritual Traditions I. (New York, N.Y.: Paulist Press, 2000, 17). 80-124. 125-164; Protestant Spiritual Traditions II, 84-120.
Kolb, Robert. ‘Luther on the theology of the cross’, in Timoty J. Wengert (Ed.), The
Pastoral Luther. Essays on Martin Luther’s Practical Theology [Lutheran Quarterly
Books] (Grand Rapids: Eerdmans 2009), 33-65.
Kelly, G.B.; Nelson, F.B. The Cost of Moral Leadership. The Spirituality of Dietrich
Bonhoeffer (Grand Rapids: Eerdmans 2003) selectie
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50

2

5

50

2

5

50

2

5

30

2

3

30

2

3

140

2

14

125

2

11

30

2

3

50

2
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Visies
Hoek, J. Gereformeerde Spiritualiteit. Een actuele bezinning (Heerenveen: Groen,
2012), 13-23. 25-43, 45-59. 61-89. 91-119. 167-189.
Rice, Howard L. Reformed Spirituality : An Introduction for Believers. 1st ed. (Louisville,
Ky.: Westminster/John Knox Press, 1991), 30-41+ 48-60
Canlis, Julie. Calvin's Ladder: A Spiritual Theology of Ascent and Ascension (Grand
Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub., 2010) ch 2,3,4,6
Ecologische spritualiteit
Vaughan-Lee, Llewellyn. Spiritual Ecology: The Cry of the Earth, a Collection of Essays.
(Point Reyes, Californa: Golden Sufi Center, 2013). (selectie)
Lane, Belden C. Ravished by Beauty: The Surprising Legacy of Reformed Spirituality
(Oxford: Oxford University Press, 2011), Ch 2,3,4,5,6
Spirituele hermeneutiek

100

2

22

6
3

150

2

15

40

2

3

135

2

12

25

2

3

117

2

7

Campen, M. van. Aangaande Mij En Mijn Huis... : Over Het Dienen Van God in
Het Gezin ('s-Gravenhage: Boekencentrum, 1991).

80

2

5

Reader (aanvullend op bovenstaande)
totaal

100

2

10
118

Strobel, Kyle. Reading the Christian Spiritual Classics : A Guide for Evangelicals.
Edited by Jamin Goggin (Downers Grove, IL: IVP Academic, an imprint of
InterVarsity Press, 2013), chapter 14
Praxis
Belt, H. van den. Bloeien, Snoeien En Groeien : Over De Ontwikkeling Van Het
Geloofsleven. Studium Generale, Dl. 8. (Heerenveen: Groen, 2009).

Aanbevolen literatuur
a. Holder, Arthur G. Christian Spirituality: The Classics. (London: Routledge, 2009).
b. McGrath, Alister E, and Darren C Marks. The Blackwell Companion to Protestantism. Blackwell
Companions to Religion (Malden, MA: Blackwell Pub., 2004)
c. Zimmerling, Peter. Handbuch Evangelische Spiritualität ; Band 1: Geschichte. Bd 2: Theologie,
(Göttingen - Bristol: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017-2018).
d. Harwood, Larry D. Denuded Devotion to Christ : The Ascetic Piety of Protestant True Religion in
the Reformation (Cambridge: James Clarke, 2013).
e. Crowner, David, Gerald Christianson, and August Tholuck. The Spirituality of the German
Awakening. The Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, 2003)
f. Anttila, Miikka E. Luther's Theology of Music : Spiritual Beauty and Pleasure. Theologische
Bibliothek Töpelmann, Band 161 (Berlin: De Gruyter, 2013).
g. Reller, Horst, and Manfred Seitz. Herausforderung: Religiöse Erfahrung : Vom Verhältnis
Evangelischer Frömmigkeit Zu Meditation Und Mystik (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1980).
h. Pol, Frank van der. Godsvrucht in Geschiedenis : Bundel Ter Gelegenheid Van Het Afscheid Van
Prof.dr. Frank Van Der Pol Als Hoogleraar Aan De Theologische Universiteit Kampen. Edited by E.
A. de Boer and H. J Boiten (Heerenveen: Groen, 2015).
i. Selderhuis, H. J. Wandelen Met God : Spiritualiteit in De Negentiende Eeuw : Herman Bavinck,
Hermanus Cornelis Voorhoeve, Hendrik De Cock, Guillaume Groen Van Prinsterer (Telos-Boek.
Vaassen: Medema, 2001).
j. Schwanda, Tom. The Emergence of Evangelical Spirituality : The Age of Edwards, Newton, and
Whitefield. The Classics of Western Spirituality (New York: Paulist Press, ed. 2016).
k. Coffey, John, and Paul Chang-Ha Lim. The Cambridge Companion to Puritanism. 1st ed.
Cambridge Companions to Religion (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2008).
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l.

Haykin, Michael A. G. Eighteenth-Century Evangelicals As Spiritual Mentors: "Love Is Unfurled".
The Christian Mentor, Volume 3 (Kitchener, Ontario, Canada: Joshua Press, 2018).
m. Verleg, Ton. Handboek Evangelische Spiritualiteit (Kampen: Brevier, 2017) I+II (980 + 580)
(selectie)

Module 6:

Bijvak (verplichte invulling) incl Methodologie 1+2

Code:

MACS6

Docenten:

Kerndocenten hoofdmodules, Koos Tamminga,
gastdocent(en)
Presentaties, participatie in praktische oefeningen,
onderzoeksplan of opdrachten, reflectieverslagen
(voldoende)
geen

Periode:

A-B (tot D)

EC

6 EC

Toetsvorm:

Ingangseis:

Cursusjaar:

2021-2022

Leerdoelen
De student kan:
1. zelfstandig methodologisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de gereformeerde
theologie (ET3);
2. samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische
wetenschappen integreren en toepassen op het terrein van de theologie (ET3,4);
3. onderzoek door middel van een goed gestructureerd rapport presenteren aan vakgenoten en
aan een breder publiek(ET3,4,7,8);
4. reflecteren op de eigen spiritualiteit en spiritueel levensverhaal en deze reflectie concretiseren in
verslagen, een spirituele autobiografie en een beginnende bezinning en praktijk van spirituele
auto-etnografie (ET6.8.9).
5. de theorie en praktijk van een reeks van spirituele oefeningen uit meerdere spirituele tradities
adequaat en door eigen ervaring en participatie geïnformeerd verwoorden ET1,2,8,9).
6. theologisch geïnformeerd verslag doen van trajecten van door hem/haar resp. ontvangen en
gegeven geestelijke begeleiding (ET1,26,8,9).
7. theologisch geïnformeerd verslag doen van de eigen participatie in een voor hem/haar ‘vreemde’
spirituele praxis (te bepalen in overleg met de studieleider) en de eigen verwerking van
oecumenische spirituele interactie (ET1,2,5,6,8,9).
8. reflecteren op de spirituele lezing van spirituele teksten (ET1,3,5,8,9).
Inhouden
Deze module start aan het begin van de cursus en loopt uitgesmeerd over het studiejaar voortdurend
parallel aan de andere modules. Zij omvat drie dimensies: a. een aanvullend onderdeel methodologie
na het algemeen-methodologisch begin in de Common Course samen met andere masterstudenten.
Deze methodologische aanvulling betreft een extra accent op de sociaalwetenschappelijke methode
van auto-etnografie; b. een praktische introductie en inwijding in spirituele oefeningen, zoveel
geïntegreerd in de traditie die gelijktijdig aan de orde is in andere modules (waarbij verondersteld
wordt dat de student uit eigen motivatie ook in de eigen tijd bezig blijft met geestelijk oefenen); c.
een praktische introductie en inwijding in de praktijk van het ontvangen en geven van geestelijke
begeleiding. Studenten kiezen zelf een geestelijke begeleider en dragen – wanneer deze een
uurtarief rekent – ook zelf de kosten daarvoor. Voor wie dat niet kan of wil opbrengen, is het
alternatief aanvullende literatuurverwerking over geestelijke begeleiding.
Verschillende van deze onderdelen kunnen worden verbonden aan één of meer spirituele retraites.
Werkvormen
Retraites - hoorcolleges – werkcolleges (oefeningen) – gesprek - oefening in zelfreflectie – spirituele
autobiografie – excursie(s) - zelfstudie.
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Studielast
Contacturen: 48u (retraites) + 15u (geestelijke begeleiding) + 12u (praxis) + 10u (methodologie b)
Zelfstudie en collegevoorbereiding: 125u
Toetsing
Presentaties, participatie in praktische oefeningen, onderzoeksplan of opdrachten,
Reflectieverslagen (voldoende)
Literatuur Verplicht
Pag.
Methodologie
Chang, Heewon. Autoethnography As Method. Developing Qualitative Inquiry, V. 1.
(Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press, 2009).
Praxis
Moons, Jos. De Kunst Van Geestelijke Begeleiding : Een Praktijkboek in Ignatiaans
Perspectief. Edited by Madeleine Gimpel (Heeswijk-Dinther: Berne Media, uitgeverij
abdij van Berne, 2019).
Boot, Lex. Handboek Christelijke Meditatie : Vertrekpunten, Wegen, Vruchten
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2011), lectuur m.h.o. geïnformeerde reflectie,
vrijwillige selectie.
Smith, James K.A. Je Bent Wat Je Lief Is : De Spirituele Kracht Van Gewoontes.
Translated by Kees de Wildt (Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2019), lectuur,
selectie.
Foster, Richard J. Celebration of Discipline : The Path to Spiritual Growth 20Th
anniversary ed., 3rd ed., rev. ed. (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1998), lectuur,
selectie.
Nader bekend te maken en/of Reader (zie ook bij de verschillende modules indien
daarin geïntegreerd)
totaal

Cat

200

20

50

3

100

8

75

6

100

8

350

50
100

Aanbevolen literatuur
a. Cameron, H.; Bhatti, D.; Duce, C.; Sweeney, J.; Watkins, C., Talking about God in Practice
(London: SCM Press, 2010).
b. Cameron, H.; Duce, C., Researching Practice in Ministry and Mission. A Companion (London: SCM
Press, 2013).
c. Osmer, R.R., Practical Theology. An Introduction (Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing,
2008).
d. Ruffing, Janet. Spiritual Direction : Beyond the Beginnings (New York: Paulist Press, 2000).
e. Dow Leclerc, Diane, and Mark A Maddix. Spiritual Formation : A Wesleyan Paradigm (Kansas City,
Mo.: Beacon Hill Press of Kansas Cityners Grove, IL: InterVarsity Press, 2011).
f. Keating, Thomas. Spirituality, Contemplation, & Transformation : Writings on Centering Prayer
(New York: Lantern Books, 2008).
g. Roothaan, Angela, and J.W. van Saane. Wat Is Wijs? : Reflecties Op Spirituele Vorming (Kampen:
Ten Have, 2007).
h. Crisp, Thomas M, ed. Psychology and Spiritual Formation in Dialogue : Moral and Spiritual
Change in Christian Perspective. Christian Association for Psychological Studies Books
(Westmont: InterVarsity Press, 2018).
i. Demaray, Donald E, and Reginald Johnson. Spiritual Formation for Christian Leaders (Nashville:
Abingdon Press, 2007).
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j.

Kalantzis, George. Life in the Spirit : Spiritual Formation in Theological Perspective. Edited by
Jeffrey P Greenman and George Kalantzis (Wheaton Theology Conference Series. Downers
Grove, IL: IVP Academic, 2010).
k. Pearce, John. Advance by Retreat : Using Silence to Come Closer to God. Grove Spirituality Series,
No. 29 (Bramcote, Notts.: Grove Books, 1989).

Periode B:
- Common Course, zie Algemeen deel MTA (6 ec).
- Periode B: 2e deel van module 6 (3 ec).
- Module 3

Module 3:

Contemplatieve spiritualiteit

Code:

MACS3

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Jos Douma, Ingeborg te Loo
Verwerkingsopdrachten, portfolioverslag, essay
geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

B
6
2021-2022

Leerdoelen
De student kan:
1. het eigen karakter van contemplatieve spiritualiteit in vergelijking tot andere tradities en van de
verschillende substromingen binnen de contemplatieve spiritualiteit zelf typeren en analyseren,
in het licht van resp. de traditie, de actuele hedendaagse context, en persoonlijke kennismaking
en participatie (ET1,2,6,9);
2. vormgeven aan en beschouwen op persoonlijke contemplatieve spiritualiteit en praktijken
(ET1,7,8);
3. een aantal kernteksten uit de contemplatieve traditie beschrijven, interpreteren, de kern
onderscheiden en overwegen (ET1,2,3);
4. concretiseren en evalueren op welke manieren contemplatieve spiritualiteit vruchtbaar kan
worden gemaakt voor de actuele uitdagingen die zich voordoen
a. in persoonlijke geloofswegen in de laat-moderne context.
b. op terreinen van de samenleving
c. binnen christelijke gemeenschappen (ET1,2,5,6,8,9).
Vakinhoud
Vanuit de contemplatieve traditie is er aandacht voor onderscheiding, sacramentaliteit en mystiek,
tegelijk gaan we in op contemplatie zelf: stilte, gebed en inkeer. De module begint met een
tweedaagse retraite.3 De colleges starten met een introductie op de contemplatieve traditie vanuit
de woestijnvaders en het evangelie van Johannes. De module vervolgt met een introductie op
diverse monastieke stromingen, met specifiek nadruk op de benedictijnse spiritualiteit (leefregel en
stabilitas) en Ignatiaanse spiritualiteit (onderscheiding).Door vanaf het begin bezig te zijn met
spirituele lezing van representatieve contemplatieve teksten ontstaat er een kennismaking met
contemplatieve spiritualiteit. Deze tekstlezing gaat gedurende de gehele module door en brengt ook
de kenmerkende contemplatieve hermeneutiek in beeld. We gaan in gesprek over welke
godsbeelden, wereldbeelden en mensbeelden hieronder liggen. Daarnaast zijn er een aantal
verdiepende colleges over Lectio Divina, contemplatieve psychologie, hedendaagse contemplatieve
stromingen en praktijken en sacramentaliteit en mystiek in contemplatieve stromingen. In de module

3

De kosten voor retraites en excursies zijn voor rekening van de student. Bij onvermogen tot betalen kan een
beroep worden gedaan op het UniversiteitsOntwikkelingsFonds (zie OER en studentenstatuut).

Studiegids Master Theologie Algemeen

94

2022-2023

Deel 4: Modules

is er een constante wisselwerking tussen traditie & bronnen en de huidige werkelijkheid in context,
kerk en persoonlijk leven.
Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges n.a.v. presentaties, close reading, praktijkoefeningen, zelfstudie, retraite.
Studielast (inclusief 7 uit het geïntegreerde deel van module 6)
Contacturen: 24u
Literatuur en verwerking: 96u
Opdrachten en essay: 55u
Opdrachten: 60u
Toetsing
Essay (cijfer) - leesverslagen, reflectieverslagen, presentaties (telkens voldoende).
Literatuur verplicht
Verwerken voor verslag/ essay (afhankelijk van intensiteit en moeilijkheidsgraad): 15-20 pag NL + 10-15 pag En.

Inleidingen
Bras, Kick, 2001, Werken met spiritualiteit, 147-154, 169- 185, 262- 269, 437-448
Waaijman, Kees. 2000. Spiritualiteit: Vormen, Grondslagen, Methoden. Gent:
Carmelitana, 140-148 (reader)
Traben Haas, Peter, 2018. Contemplative Church. Austin: Contemplative
Christians.com, 18-178, 188-216
Traditie en geschiedenis
Foster, R. J. 2007. Eén bron, zes stromen: Op zoek naar evenwicht vanuit de grote
geloofstradities van de kerk. Gorinchem: Ekklesia, 35-65.
Peters, Greg, 2018, The monkhood of all believers – the monastic foundation of
Christian spirituality. Grand Rapids, MI: Baker Academics, 1-42, 63-85, 135-178
Bronteksten
Anoniem, De wolk van niet-weten. 1995. Vertaling van The Cloud of Unknowing.
Ingeleid door André Zegveld. Amsterdam: Karnak, 57-68 (hoofdstukken 1-7) (reader)
Heer, de Jos. & Guigo. 2019. De ladder van de kloosterlingen: Spiritualiteit van de
lectio divina. Middelburg: Skandalon, 36-55 (reader)
Laurent, Frère. 1999. Besef van Gods tegenwoordigheid. Hoornaar: Gideon, 73-88
(reader)
Merton, Thomas. 2015. Zaden van contemplatie. Budel: Damon, 15-26
Merton, Thomas, The living bread (reader)
Lectio divina / Centering Prayer
Casey, M. 1996. Sacred Reading: The Ancient Art of Lectio Divina. Liguori: Liguori
Publications, 3-100
Douma, Jos. 2020. Stil, mijn ziel: Gids op de weg van stilte en contemplatie.
Heerenveen: Ark Media, 11-123
Keating, Thomas, 2003. Open Mind, Open Heart. (New York: The Continuum
International Publishing Group Inc.). 1-31, 158-165
Smith, Elisabeth & Joseph Chalmers. 1999. Ontmoeting met God. Een introductie tot
innerlijk gebed. Gorinchem: Ekklesia, 11-117
Schwanda, Tom. 2019. ‘To Gaze on the Beauty of the Lord’. The Evangelical
Resistance and Retrieval of Contemplation, 95-117 (reader)
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Ware, Jeffrey W. 2007. A Lutheran Perspective on Lectio Divina:
http://www.soundwitness.org/evangel/Downloads/lectio_divina.pdf (reader)
Video’s over contemplatieve thema’s
Nader te bepalen
totaal

10

2

6
96

Aanbevolen literatuur
1. Belisle, P.-D. 2003. The language of silence: The changing face of monastic solitude. London:
Darton Longman & Todd.
2. Coe, John H, and Kyle Strobel, eds. 2019. Embracing Contemplation : Reclaiming a Christian
Spiritual Practice. Downers Grove, IL: InterVarsity Press.
3. Davies, Oliver ed.,1999. Celtic Spirituality: Mahwah: Paulist Press
4. Heath, E. A. 2017. Mystic way of evangelism - a contemplative vision for christian outreach,
Grand Rapids: Baker Academic.
5. Jalics, F. (2017). Contemplatieve oefeningen: Een inleiding in de contemplatieve levenshouding en
in het Jezusgebed. Gent: Carmelitana.
6. Keating, T., & Slingerland, J. (2017). Leven uit liefde: Het pad naar christelijke contemplatie.
Utrecht: Kok.
7. Mulholland, M.R. 2016. Invitation to a Journey: A Road Map for Spiritual Formation. Downers
Grove: IVP Books.
8. Nouwen, H.J.M. 2014. The wounded healer: Ministry in contemporary society.
9. Peters, G. 2014. Reforming the Monastery. Protestant Theologies of the Religious Life. Eugene:
Wipf and Stock Publishers.
10. Peters, Greg, 2015, The Story of Monasticism: Grand Rapids: Baker Academics.
11. Rohr, Richard. 2019. Het Christus Mysterie. Hoe Gods tegenwoordigheid alles wat je ziet, hoopt
en gelooft kan veranderen. Utrecht: KokBoekencentrum.
12. Seethaler, K. 2016. De kracht van de contemplatie: In de stilte genezing vinden. Berne: Berne
Media.
13. State of Contemplative Practice in America, Bush, M., Fetzer Institute., & Center for
Contemplative Mind in Society. 2010. Kalamazoo, MI: Fetzer Institute.
14. Quartier, Thomas. 2016. Kiemcellen. Van klooster naar wereld. Berne: Berne Media.
15. Saint-Thierry, Willem van. 2016. Gulden Brief, in: Willem van Saint-Thierry, Godsliefde.
Meditaties. Gulden Brief. Leven van Bernardus. Budel: Damon, 235-248
16. Vandekerckhove, B. 2018. De smaak van stilte: Hoe ik bij mezelf ben gaan wonen. Utrecht: Ten
Have.
17. Verhaeghe, Paul, 2019. Intimiteit. Amsterdam: De Bezige Bij.
18. De, Waal. E., & Rijswijk, B. 1999. De Keltische manier van bidden. Baarn: Ten Have.
19. Wit de, H. 1996. De verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit.
Kampen: Kok Agora
20. Wit de, H. 2015. Contemplatieve psychologie. Utrecht: Ten Have.
21. Zegveld, A. 1993. Een plaats om te wonen: Over spiritualiteit en menswording. Baarn: Gooi en
Sticht.
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Periode C: module 4 en 5, start scriptie
Module 4:

Charismatische spiritualiteit

Code:

MACS4

Docenten:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Mark Hage, Ronald Westerbeek
Reflectieverslagen en paper
geen

Periode:
EC
Cursusjaar:

C
6
2021-2022

Leerdoelen
De student kan:
a. het eigen karakter van charismatische spiritualiteit in vergelijking tot andere tradities en van de
verschillende substromingen binnen de charismatische en pentecostale beweging zelf typeren en
analyseren, in het licht van respectievelijk de traditie, de hedendaagse context, en persoonlijke
kennismaking en participatie (ET1,2,6);
b. vormgeven aan en reflecteren op persoonlijke charismatische spiritualiteit en praktijken (m.n.
luisterend bidden/profetie en charismatisch pastoraat) (ET1,2,6,8,);
c. concretiseren en evalueren op welke manieren charismatische spiritualiteit vruchtbaar kan
worden gemaakt voor de actuele uitdagingen die zich voordoen
a. in persoonlijke geloofswegen in de laatmoderne context
b. binnen christelijke gemeenschappen, en
c. op terreinen van de samenleving (ET1,2,5,6,,9).
Vakinhoud
Vanuit de drie kernnoties Geest – Koninkrijk – heelheid verkennen we in deze module de spiritualiteit
van de charismatische vernieuwing, zoals die wordt vormgegeven vanuit de theologie van het
Koninkrijk.
De module opent met een introductie op de charismatische vernieuwing in de bredere context van
de pentecostale en charismatische beweging en de zogenaamde ‘pneumatologische renaissance’, en
focust vervolgens op de charismatische spiritualiteit vanuit de (missionaire) theologie van het
Koninkrijk.
Vervolgens verkennen we in een aantal colleges het eigene van deze spiritualiteit, met haar nadruk
op Jezus als voorbeeld en bron voor onze vertrouwelijke omgang met God de Vader, en het actief
‘meewerken met God’ in de kracht van de Heilige Geest.
In de tweede helft van de module kijken we hoe dit uitwerkt in de charismatische praxis rond het
begrip ‘heelheid’, waarbij het accent ligt op charismatisch pastoraat. We verdiepen ons concreet in
gebedsministry, gebedspastoraat en de bediening van genezing. Ten slotte gaan we specifiek in op de
missionaire context: wat reikt de charismatische spiritualiteit concreet aan als het gaat om spirituele
vragen en behoeften in een post-seculiere samenleving? In de loop van de module volgen bovendien
een retraitedag en een excursie.4
Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges, close reading, praktijkoefeningen, zelfstudie, retraite.
Toetsing
Paper (cijfer) – Reflectieverslagen (voldoende)
Studielast
College-uren (6 x 4 uur)
Zelfstudie (inclusief collegevoorbereiding)

24 uur
128 uur

4

De kosten voor retraites en excursies zijn voor rekening van de student. Bij onvermogen tot betalen kan een
beroep worden gedaan op het UniversiteitsOntwikkelingsFonds (zie OER en studentenstatuut).
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Paper
Totaal

16 uur
168 uur (6 ec)

Bijbehorend bijvak onderdeel praxis (zie afzonderlijke modulebeschrijving Module 6)
Praxis (4 x 1 uur)
4 uur
Geestelijke begeleiding (4 x 1 uur)
4 uur
Retraite & excursie
12 uur
Voorbereiding/reflectie
8 uur
Totaal
28 uur (1 ec)
Literatuur Verplicht (inclusief bijbehorend onderdeel Praxis Module 6)
Context van de charismatische vernieuwing
Anderson, Allen H., To the Ends of the Earth. Pentecostalism and the
Transformation of World Christianity (Oxford: Oxford University Press,
2013), hoofdstuk 8
Halldorf, Peter, Vol van de Geest. Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven
verrijkt (Heerenveen: Ark Media, 2018), hoofdstuk 1
Kooi, Kees van der, Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het
gebied van de leer van de Heilige Geest (Kampen: Kok, 2006), hoofdstuk 1,
2, 5
Tomlin, Graham, The Prodigal Spirit. The Trinity, the Church and the Future
of the World (London: SPTC Books, 2011), Introductie, hoofdstuk 1,2 en 3
Teksten uit de traditie, ter illustratie
Harcourt, Paul, en Ralph Turner, Greater Things. The Story of New Wine So
Far (London: SPTC Books, 2019), hoofdstuk 2
Wimber, John, en Kevin Springer, Power Evangelism (Ventura: Regal Books,
1986, 2009), hoofdstuk 10 en 12
Charismatische spiritualiteit en Koninkrijk
Venter, Alexander F., Doing Spirituality. The Journey of Character Formation
toward Christlikeness (Cape Town: Kingdom Treasures, 2019), inleiding en
hoofdstuk 1 t/m 10
Westerbeek, Ronald, Gemeentecursus Luisterend bidden (New Wine, 2017)
Willard, Dallas, Hearing God. Developing a Conversational Relationship with
God (Downers Grove: IVP, 1984, 2012), hoofdstuk 1, 2, 5, 6 en 8
Teksten uit de traditie, ter illustratie
Best, Gary, ‘Joining God in His Work’, in: Naturally Supernatural. Joining
God in His Work (Cape Town: Vineyard International Publishing, 2005,
2008)
Charismatisch pastoraat
Burger, Hans, ‘Betekenisvol oplappen’, in: Inspirare 0 (2019)
Ganzevoort, Ruard en Jan Visser, Zorg voor het verhaal. Achtergrond,
methode en inhoud van pastorale begeleiding (Zoetermeer: Meinema,
2007), hoofdstuk 3 (‘Pastorale modellen’)
Minderhoud, Jan, Genezing en bevrijding ‘nu al’ en ‘nog niet’ (Amsterdam:
Buijten & Schipperheijn, 2019), hoofdstuk 6, 14
Troost, Philip, Energie van de Geest. Het vergeten geheim van een vitaal
geloof (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019), inleiding en hoofdstuk 1, 2, 5
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 1 (New Wine, 2019)
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 2 (New Wine, 2019)
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 3 (New Wine, 2020)
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Pluriforme context
Kooi, Cornelis van der, This Incredibly Benevolent Force. The Holy Spirit in
Reformed Theology and Spirituality (Grand Rapids: Eerdmans, 2018),
hoofdstuk 6
Kraan, Karel, Genezing en bevrijding, Deel 2 (Kampen: Kok, 1984), Paragraaf
1.3, 1.4, 2.2 en 2.3
Kraan, Karel, Genezing en bevrijding, Deel 3 (Kampen: Kok, 1986), Paragraaf
3.1 en 3.2
Parmentier, Martien, Heil maakt heel (Zoetermeer: Meinema, 1997),
hoofdstuk 6
Yong, Amos, The Spirit Poured Out on All Flesh. Pentecostalism and the
Possibility of Global Theology (Grand Rapids: Baker Academic, 2005),
hoofdstuk 6 (‘The Holy Spirit and the Spirits’)
Selectie uit o.a.: Cunera Buijs and Wouter Welling (ed.), Healing Power.
Living Traditions, Global Interactions
Totaal
Anderson, Allen H., To the Ends of the Earth. Pentecostalism and the
Transformation of World Christianity (Oxford: Oxford University Press,
2013), hoofdstuk 8
Halldorf, Peter, Vol van de Geest. Hoe de Heilige Geest het dagelijks leven
verrijkt (Heerenveen: Ark Media, 2018), hoofdstuk 1
Kooi, Kees van der, Tegenwoordigheid van Geest. Verkenningen op het
gebied van de leer van de Heilige Geest (Kampen: Kok, 2006), hoofdstuk 1,
2, 5
Tomlin, Graham, The Prodigal Spirit. The Trinity, the Church and the Future
of the World (London: SPTC Books, 2011), hoofdstuk 1 en 2
Teksten uit de traditie, ter illustratie
Harcourt, Paul, en Ralph Turner, Greater Things. The Story of New Wine So
Far (London: SPTC Books, 2019), hoofdstuk 2
Wimber, John, en Kevin Springer, Power Evangelism (Ventura: Regal Books,
1986, 2009), hoofdstuk 10 en 12
Charismatische spiritualiteit en Koninkrijk
Toren, Benno van den, ‘De gemeente als begin van de oogst’, in:
Geestkracht
Venter, Alexander F., Doing Spirituality. The Journey of Character Formation
toward Christlikeness (Cape Town: Kingdom Treasures, 2019), inleiding en
hoofdstuk 1 t/m 10
Westerbeek, Ronald, Gemeentecursus Luisterend bidden (New Wine, 2017)
Willard, Dallas, Hearing God. Developing a Conversational Relationship with
God (Downers Grove: IVP, 1984, 2012), hoofdstuk 1, 2, 5, 8
Teksten uit de traditie, ter illustratie
Best, Gary, ‘Joining God in His Work’, in: Naturally Supernatural. Joining
God in His Work (Cape Town: Vineyard International Publishing, 2005,
2008)
Charismatisch pastoraat
Burger, Hans, ‘Betekenisvol oplappen’, in: Inspirare 0 (2019)
Ganzevoort, Ruard en Jan Visser, Zorg voor het verhaal. Achtergrond,
methode en inhoud van pastorale begeleiding (Zoetermeer: Meinema,
2007), hoofdstuk 3 (‘Pastorale modellen’)
MacNutt, Francis, Healing (Notre Dame: Ave Maria Press, 1974/1999),
hoofdstuk 11 t/m 15
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Minderhoud, Jan, Genezing en bevrijding ‘nu al’ en ‘nog niet’ (Amsterdam:
Buijten & Schipperheijn, 2019), hoofdstuk 6, 14
Troost, Philip, Energie van de Geest. Het vergeten geheim van een vitaal
geloof (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019), inleiding en hoofdstuk 1, 2, 5
Vries, Harmen U., ‘De dienst der genezing in Nederland’, in: Geestkracht 81
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 1 (New Wine, 2019)
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 2 (New Wine, 2019)
Westerbeek, Ronald, Ministrycursus Module 3 (New Wine, 2020)
Pluriforme context
Kooi, Cornelis van der, This Incredibly Benevolent Force. The Holy Spirit in
Reformed Theology and Spirituality (Grand Rapids: Eerdmans, 2018),
hoofdstuk 6
Kraan, Karel, Genezing en bevrijding, Deel 2 (Kampen: Kok, 1984), Paragraaf
1.3, 1.4, 2.2 en 2.3
Kraan, Karel, Genezing en bevrijding, Deel 3 (Kampen: Kok, 1986), Paragraaf
1 en 2
Parmentier, Martien, Heil maakt heel (Zoetermeer: Meinema, 1997),
hoofdstuk 6
Yong, Amos, Discerning the Spirit(s). A Pentecostal-Charismatic Contribution
to Christian Theology of Religions (Eugene: Wipf & Stock, 2000/2018),
Hoofdstuk 7 en 8
Selectie uit o.a.: Cunera Buijs and Wouter Welling (ed.), Healing Power.
Living Traditions, Global Interactions
Spirituele hermeneutiek
Keener, Craig S., Spirit Hermeneutics. Reading Scripture in Light of Pentecost
(Grand Rapids: Eerdmans, 2016), inleiding en hoofdstuk 1 en 2
Reader
Totaal
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Aanbevolen literatuur
 Dunn, James D.G., Jesus and the Spirit. A Study of the Religious and Charismatic Experience of
Jesus and the First Christians as Reflected in the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans)
 Fee, Gordon D., God’s Empowering Presence (Grand Rapids: Baker Academic, 1994)
 Fee, Gordon D., Paul, the Spirit, and the People of God (Grand Rapids: Baker Academic, 1995)
 Kärkkäinen, Veli-Matti, Pneumatology. The Holy Spirit in Ecumenical, International, and
Contextual Perspective (Grand Rapids: Baker Academic, 2018)
 Kärkkäinen, Veli-Matti, The Trinity. Global Perspectives (London: Westminser John Knox Press,
2007)
 Kärkkäinen, Veli-Matti, A Constructive Christian Theology For The Pluralistic World (vijf delen: 1.
Christ and Reconciliation, 2. Trinity and Revelation, 3. Creation and Humanity, 4. Spirit and
Salvation, 5. Hope and Community (Grand Rapids: Eerdmans, 2013)
 Keener, Craig S., Gift & Giver. The Holy Spirit for Today (Grand Rapids: Baker Academic, 2001)
 Keener, Craig S., Spirit Hermeneutics. Reading Scripture in Light of Pentecost (Grand Rapids:
Eerdmans, 2016), inleiding en hoofdstuk 1 en 2
 Kooi, Kees van der, This Incredibly Benevolent Force. The Holy Spirit in Reformed Theology and
Spirituality (Grand Rapids: Eerdmans, 2018)
 Macchia, Frank D., Baptized in the Spirit. A Global Pentecostal Theology (Grand Rapids:
Zondervan, 2006)
 Macchia, Frank D., Jesus the Spirit Baptizer: Christology in Light of Pentecost (Grand Rapids:
Eerdmans, 2018)
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MacNutt, Francis, Healing (Notre Dame: Ave Maria Press, 1999 rev.)
Morphew, Derek, Breakthrough. Discovering the Kingdom (Cape Town: Vineyard International
Publishing, 1991, 2006)
Morphew, Derek, Demonstrating the Kingdom. Tools for Christian Discipleship (Cape Town:
Vineyard International Publishing, 2019)
Morphew, Derek, The Kingdom Reformation. Rediscover Jesus: Review Everything (Cape Town:
Vineyard International Publishing, 2020)
Pinnock, Clark H., Flame of Love. A Theology of the Holy Spirit (Downers Grove: IVP, 1996)
Ponsonby, Simon, God Inside Out. An In-Depth Study of the Holy Spirit (Edinburgh: Muddy Pearl,
2015)
Roozenboom, Siebe M., Naar een bestaan volkomen. Dogmatische motieven in de fundering en
verdediging van de dienst der genezing door theologen van de charismatische vernieuwing in
Nederland en de omgang met deze motieven in de Nederlandse hervormde en gereformeerde
theologie va de laatste honderdvijftig jaar (proefschrift, VU Amsterdam, 2007)
Veenhof, Jan, De kracht die hemel en aarde verbindt. De identiteit van de Geest van God als
relatiestichter (Utrecht: Boekencentrum, 2016)
Venter, Alexander F., Doing Spirituality. The Journey of Character Formation toward
Christlikeness, 2019
Venter, Alexander F., Doing Healing. How to Minister God’s Kingdom in the Power of the Spirit
(Cape Town: VI Publishing, 2009) [vertaald als: Groeien in heelheid. Over gebedsministry en het
Koninkrijk van God (Amersfoort: InsideOut Publishers, 2020)]
Weinandy, Thomas O.F.M., The Father’s Spirit of Sonship. Reconceiving the Trinity (Eugene: Wipf
& Stock, 1995)
Willard, Dallas, Renovation of the Heart. Putting on the Character of Christ (Colorado Springs:
NavPress, 2002, 2012)
Wright, N.T., The Challenge of Jesus. Rediscovering Who Jesus Was and Is (Downers Grove: IVP,
1999, 2015)
Yong, Amos, Discerning the Spirit(s). A Pentecostal-Charismatic Contribution to Christian Theology
of Religions (Eugene: Wipf & Stock, 2000/2018)

Module 5:

Oecumenische spiritualiteit

Code:

MACS5

Docenten:

Kerndocenten voorafgaande modules,
gastdocent(en)
Essay – (groeps-)presentatie – participatie in dialoog
Colleges Modules 1-4 gevolgd

Periode:

C

EC
Cursusjaar:

6
2021-2022

Toetsvorm:
Ingangseis:

Leerdoelen
De student kan:
1. op een geïnformeerde en theologisch gefundeerde manier participeren in de oecumenische
dialoog tussen verschillende christelijke spirituele tradities (in ieder geval de protestantse,
contemplatieve en charismatische traditie) (ET1,2,3,5,6,9);
2. de oecumenische dialoog tussen christelijke spirituele tradities vruchtbaar betrekken op actuele
uitdagingen die zich voordoen:
a. op terreinen van de samenleving,
b. binnen christelijke gemeenschappen, en
c. in persoonlijke geloofswegen in de laatmoderne context (ET1,2,5,6,8,9).
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Inhouden
De module start met een voorbeeld van een oecumenisch gesprek op het terrein van de spiritualiteit.
Daarna volgt een inleiding in de geschiedenis en praktijk van spirituele oecumene en oecumenische
spiritualiteit. Vervolgens komen achtereenvolgens de docenten van elk van de in de master
vertegenwoordigde tradities langs om a. hun visie te geven op één van de andere tradities en met
een focus op een kenmerkend meer praktisch aspect daarvan, en b. in gesprek te gaan met de
studenten die hen vanuit de andere tradities kritisch moeten bevragen. Daarna volgt een studiedag,
waarop de studenten een presentatie geven over de relevantie van oecumenische spiritualiteit voor
een aspect van de huidige culturele interesse in spiritualiteit (in 2021 was dat ‘The pursuit of
happiness’). Ook gaan de docenten en studenten met elkaar in gesprek over wat zij sterk en zwak
vinden aan de eigen traditie. Zo mogelijk is daarbij een gastdocent aanwezig vanuit een andere
traditie. Tenslotte wordt de oogst van de module en de hele master gezocht met betrekking tot de
speerpunten ‘zelf’, ‘kerk, en ‘samenleving’ en een verbinding gemaakt met mogelijke
afstudeerthema’s.
Werkvormen
Hoorcolleges – werkcolleges – presentaties - participatie in het kader van een theologische dialoog.
Toetsing
Essay (cijfer) – (groeps-)presentatie – participatie in dialoog.
Studielast
Contacturen + toetsing: 26u
Opdracht: 8u
Voorbereiding slotdag: 10u
Zelfstudie (o.m. essay en collegevoorbereiding): 124u
Literatuur Verplicht
Plaisier, Arjan. Zorg Voor De Ziel : Spiritueel Leven Vanuit De Christelijke Traditie.
(Utrecht: Kok Boekencentrum Uitgevers, 2020), selectie.
Foster, R. J. Eén bron, zes stromen: Op zoek naar evenwicht vanuit de grote
geloofstradities van de kerk (Gorinchem: Ekklesia, 2007), selectie.
Alexander Venter, Doing Spirituality. The Journey of Character Formation toward
Christlikeness (Kingdom Treasures, 2019), 20-45, 69-92.
Boersma, Hans. Seeing God : The Beatific Vision in Christian Tradition (Grand Rapids,
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2018), selectie.
Speelman, H.A, and K. van der Zwaag. Spirituele Oecumene : Over De Vele Vormen
Van De Gezamenlijke En Persoonlijke Omgang Met God (Kampen: Summum, 2019),
221-230, 231-240, 375-384, 485-496, 510-518, 563-577, 587-598, 622-628, 658-666,
674-684.
Nog nader te bepalen en/of Reader
totaal

Pag.
150

Cat.
2

U.
10

340

2

30

58

2

5

250

2

20

150

2

10

150

2

13
68

Aanbevolen literatuur
a. Mursell, Gordon. The Story of Christian Spirituality : Two Thousand Years, from East to West
(Oxford: Lion, 2001).
b. Chan, Simon. Spiritual Theology : A Systematic Study of the Christian Life (Downers Grove, Ill.:
InterVarsity Press, 1998).
c. Coulter, Dale M, ed. The Spirit, the Affections, and the Christian Tradition (Notre Dame, Indiana:
University of Notre Dame Press, 2016).
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d. Courey, David. What Has Wittenberg to Do with Azusa? : Luther's Theology of the Cross and
Pentecostal Triumphalism (T & T Clark Theology. London: Bloomsbury, T & T Clark, 2015).

Afstuderen in periode C en D (3+15 ec): zie Eindfase (MACS7).

Studiegids Master Theologie Algemeen

103

2022-2023

Deel 4: Modules

MTA Afstudeerrichting Identiteit, Ethiek en Samenleving (IES)
Planning modules IES:
Nr
titel
Module 1
Maatsch. en professioneel handelen
Module 2
a.Identiteit in praktijk christ. onderwijs
(keuze)
b.Sociale ethiek – vanuit….perspectief
Module 3
Christelijke identiteit en sociale ethiek
Module 4
a. Medische ethiek in de praktijk
(keuze)
b. Economische ethiek en leidersch
Modules 5
Verantwoordelijke samenleving
Bijvak
Afstuderen

Module 1:

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

code
MAIES2
MAIES4a
MAIES4b
MAIES3
MAIES5a
MAIES5b
MAIES6
MAIES7
MAIES9

periode (VT)
A
A
A
A,B (gespreid)
B
B
C
C,D
C,D

Maatschappelijk en professioneel handelen
in het licht van een christelijke levens- en
wereldbeschouwing

Code:

MAIES2

A.L.Th. de Bruijne, R. Kuiper, S. Hiebsch
Open-boek-tentamen, Leesverslagen
Geen

Periode:
A
EC:
6
Collegejaar: 2022-2023

(module 1)

Leerdoelen
De student:
1. kan uitleggen wat het concept ‘levens- en wereldbeschouwing’ inhoudt, en welke basale vragen en
debatten zich daaromtrent afspelen (ET1,2,5);
2. kan de sleutelpositie van Augustinus en Abraham Kuyper duidelijk maken voor de ontwikkeling van
een christelijke ‘levens- en wereldbeschouwing’ en voor de bezinning op christelijke publieke
verantwoordelijkheid (ET 1,2,5);
3. kan de ontwikkeling van de tweerijkenleer in haar Bijbelse achtergronden en haar uiteenlopende
historische gestalten beschrijven en analyseren en de relevantie daarvan duidelijk maken voor het
dragen van christelijke publieke verantwoordelijkheid(ET 1,2,5);
4. kan – mee in het licht van een korte praktijkverkenning – duidelijk maken en evalueren in hoeverre
een christelijke ‘levens- en wereldbeschouwing’ van belang is voor de praktijk van maatschappelijk en
professioneel handelen (ET 1,2,5);
Vakinhoud
Omschrijving en historische introductie in de theorie, praktische consequenties en kritische evaluatie van
een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de (neo-)
calvinistische traditie (in haar verschillende fasen en subtradities). In dat kader wordt een introductie
geboden in de vruchtbaarheid van deze traditie voor maatschappelijke en professionele praktijken.
Daarnaast worden passages gelezen uit Augustinus’ De Civitate Dei (De stad Gods). Vandaaruit wordt de
tweerijkenleer behandeld als achtergrond van het Westerse christelijke denken over publieke
verantwoordelijkheid van christenen. Een korte praktijkverkenning zorgt voor interactie met
maatschappelijke praktijken.
Werkvormen
Colleges, Gezamenlijk lezen van teksten, presentaties, zelfstudie, literatuurstudie.
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Studielast
Contacturen: 30u
Collegevoorbereiding: 60u (onder meer interview)
Zelfstudie: 78u
Toetsing
Open boek tentamen (cijfer); leesverslagen-dossier collegevoorbereiding (waardering)
Literatuur
Onder meer (selectie uit en gedeeltelijk via reader):
 Augustinus, De Stad van God (vert. Wijdeveld) (Baarn: Ambo, 1983) (Uit dit boek moet ieder
wekelijkse voorbereiding putten)
 Griffioen, S. ‘Perspectives, Worldviews, Structures’, in: Aay, Henk and Griffioen, Sander, Geography
and Worldview (University Press of America, 1998), 125-143.
 Jochemsen, H.; Kuiper, R.; Muynck, Bram de, Een theorie over praktijken : normatief praktijkmodel
voor zorg, sociaal werk en onderwijs (Amsterdam: Buijten&Schipperhein, 2006).
 Kuyper, A., Het Calvinisme (Soesterberg: Aspekt, 2002).
 Wolters, Al. M., Creation Regained (Grand Rapids: Eerdmans, 2005).
 Hunter, James Davison, To Change the World (Oxford: Oxford University Press, 2010), 18-30.
 Smith, J.K.A., Desiring the Kingdom. Worship, worldview and cultural formation (Grand Rapids:
Baker, 2009), 131-154.
 Venema, C.P. ‘One Kingdom or Two? An Evaluation of the “Two Kingdoms” Doctrine as an
Alternative to Neo-Calvinism’, in: MAJT 23 (2012),77-129.
 VanDrunen, David, Natural Law and the Two Kingdoms: : A Study in the Development of Reformed
Social Thought (Emory University Studies in Law and Religion; Eerdmans, 2009), 1-20, 21-66, 67-118,
423-434.
 Hiebsch, Sabine, ‘Luther en (kerk)recht: Een verkenning,’ in: Broeke, Leon van den & Schaeffer, Hans
(red.), Geest of recht? Kerkrecht tussen ideaal en werkelijkheid, Kampen: Summum Academic
Publications, 2019, 13-34, (Deddens Kerkrecht Serie 3).
Overige literatuur wordt nog bekendgemaakt.
Aanbevolen Literatuur
Goheen, Michael W.; Bartholomew, Craig, Living at the Crossroads. An Introduction to Christian
Worldview (Grand Rapids: Baker Academic, 2008)

Keuzemodule 2a:

Identiteit in de praktijk van het
christelijk onderwijs

Docent:
R. Kuiper
Toetsvorm:
Paper, schriftelijk tentamen
Ingangseis:
Geen
Alternatief voor deze module is keuzemodule 2b (MAIES4b)

Code:

MAIES4a
(module 2a)

Periode:
EC:
Collegejaar:

A
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan aangeven welke consequenties de laatmoderne plurale ‘post-christendom’ context heeft voor de
praktijk van het onderwijs en is in staat zich daarbij zelfstandig een visie te vormen (ET1,2,3);
2. kan aangeven wat kenmerkend is voor een christelijke identiteit in de praktijk van het onderwijs en
welke uiteenlopende vragen en visies zich daaromtrent voordoen (ET2,3).
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Vakinhoud
Hoe krijgt christelijke identiteit vorm binnen een schoolorganisatie? Wat is daarvoor nodig aan de kant
van docenten en schoolleiders? Tijdens deze colleges worden modellen en benaderingen besproken die
een antwoord proberen te geven op deze vragen.
Werkvormen
Colleges; Discussies; Procesbegeleiding; Zelfstudie; Literatuurstudie
Studielast
Contacturen: 18u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 138u
Toetsing
Een paper ( 1/3 deel eindcijfer) wordt geschreven in overleg met de docent en als voorbereiding op een
schriftelijk tentamen (2/3 deel eindcijfer).
Literatuur
Onder meer (selectie uit en gedeeltelijk via reader):
Both, Dick & Bruijn, Alex de, Onderwijs vraagt leiderschap! (Schiedam: Scriptum, 2012).
Groen, Hans, Identiteit als belofte. Over organisaties die een naam hebben op te houden (Zoetermeer:
Boekencentrum, 1998).
Wolff, Anneke de, Identiteit in uitvoering. De christelijke school in discussie (Zoetermeer: Meinema,
2002).
Wolterstorff, Nichloas, Educating for Life: Reflections on Christian Teaching and Learning (Grand Rapids:
Baker Academic, 2002).
Aanbevolen Literatuur
Bakker, Dick den, Scholen met lef. Tien noties bij christelijk geïnspireerd onderwijs in een seculiere tijd
(Woerden, 2013).

Keuzemodule 2b:

Sociale ethiek - vanuit een publiektheologisch en politiek-theologisch
perspectief

Docent:
A.L.Th. de Bruijne
Toetsvorm:
Leesverslagen, Paper
Ingangseis:
geen
Alternatief voor deze module is keuzemodule 2a (MAIES4a)

Code:

MAIES4b
(module 2b)

Periode:
A
EC:
6
Collegejaar: 2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan vanuit de bronnen van de christelijke overtuiging de achtergrond verhelderen van de
verschillende christelijke opvattingen over de politieke sfeer en christelijke participatie daarin
(ET1,2,3);
2. kan aangeven welke consequenties de laatmoderne plurale ‘post-christendom’ context heeft voor
het dragen van christelijke publieke verantwoordelijkheid in de politieke praktijk en is in staat zich
daarbij zelfstandig een visie te vormen (ET1,2,3,5).
3. kan zelfstandig bijdragen aan bezinning op sociaal-ethische thema’s die in het publieke debat en in
een politieke context aan de orde zijn (ET1,2,3,5).
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Vakinhoud
In deze module wordt aandacht besteed aan de verschillende visies op publieke theologie, met
bijzondere nadruk op de klassieke en hedendaagse politieke theologie. Tegen die achtergrond worden
concrete sociaal-ethische thema’s en praktisch-politieke kwesties doordacht.
Werkvormen
Colleges; presentaties, Zelfstudie; Literatuurstudie
Studielast
Contacturen: 18u
Collegevoorbereiding: 54u
Zelfstudie: 96u
Toetsing
Essay (cijfer), leesverslagen- dossier collegevoorbereiding (waardering)
Literatuur
Onder meer (selectie uit en gedeeltelijk via reader, gedeelte wordt nog bekendgemaakt):
Claassen, Rutger. Het Huis Van De Vrijheid : Een Politieke Filosofie Voor Vandaag (Amsterdam: Ambo,
2011).
Bretherton, Luke. Christianity and Contemporary Politics : The Conditions and Possibilities of Faithful
Witness (Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2010), selectie
Bruijne, Ad de. Levend in Leviatan (Kampen: Kok, 2006), 9-29. 31-140, 202-249.
Bruijne, Ad de. ‘Colony of Heaven: Abraham Kuyper’s Ecclesiology in the Twenty-First Century’, Journal
for Markets and Morality Vol 17 (2014), no 2, 445-490.
Phillips, Elizabeth. Political theology: a guide for the perplexed (London: T&T Clark, 2013), 1-54.
Terpstra, Marin. Democratie als cultus (Amsterdam: Boom, 2011), 15-45
Wolterstorff, Nicholas. The Mighty and the Almighty (Cambridge: Cambridge University Press, 2012)
Aanbevolen Literatuur
Cavanaugh, William T. Cavanaugh. Theopolitical Imagination (London: T&T Clark, 2002)
Van Middelaar, Luuk. Politicide. De moord op de politiek in de Franse filosofie (Amsterdam: Van Gennep,
1999)
Woldring, H.E.S., Kernbegrippen in de politieke filosofie. Een herwaardering (Bussum: Coutinho, 2001)

Module 3:

Christelijke identiteit en sociale ethiek - in
een ‘post-seculiere’ en ‘post-christendom’
context

Docent:
A.L.Th. de Bruijne, R. Kuiper
Toetsvorm:
Leesverslagen en paper
Ingangseis:
geen
Module 3 is verdeeld over periode A en B.

Code:

MAIES3
(module 3)

Periode:
A en B
EC:
6
Collegejaar: 2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan aangeven welke consequenties de laatmoderne ‘post-seculiere’ en ‘post-christendom’ context
heeft voor het dragen van christelijke publieke verantwoordelijkheid en is in staat zich daarbij
zelfstandig een visie te vormen (ET1,2,5);
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2. kan aangeven wat kenmerkend is voor een christelijke identiteit en welke uiteenlopende visies en
vraagpunten zich daaromtrent voordoen (ET1,2,5);
3. kan een overzicht bieden van enkele sociaal-ethische theorieën en thema’s en is in staat daarbij
zelfstandig positie te bepalen (ET1,2,5);
4. kan het debat over de relatie tussen ‘Christus en cultuur’ beschrijven en evalueren (ET1,2,5);
5. kan vanuit bovenstaande analyses de verbinding maken naar de praktijk van christelijke organisaties
en christelijke professionals in de huidige samenleving (ET2,5).
Vakinhoud
Eerst wordt de eigentijdse context geschetst als ‘post-seculier’ (debatten rond Charles Taylor) en ‘postChristendom’ (via Stuart Murray). Tegen deze achtergrond wordt nagedacht over de gevolgen van deze
context voor de bezinning op christelijke identiteit en op het dragen van christelijke publieke verantwoordelijkheid. Zowel de bezinning op de eigen context als de vraag naar de christelijke verantwoordelijkheid worden concreet in een verkenning van enkele sociaal-ethische thema’s, waaronder in ieder
geval het 20e eeuwse debat over de relatie tussen christendom en cultuur (Niebuhr e.a.).
Werkvormen
Colleges; Zelfstudie; Literatuurstudie; Presentaties
Studielast
Contacturen: 30u
Collegevoorbereiding: 70u
Zelfstudie: 68u
Toetsing
Essay (cijfer), leesverslagen-dossier collegevoorbereiding (waardering)
Literatuur
Onder meer (selectie uit en gedeeltelijk via reader, gedeelte wordt nog bekend gemaakt):
 Carter, Craig. Rethinking Christ and Culture: a Postchristendom Perspective (Grand Rapids MI: Brazos
Press, 2006).
 Murray, Stuart. Post-Christendom (Carlisle: Paternoster, 2002), selectie.
 O’Donovan, Oliver. The Desire of the Nations (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 193284.
 Taylor, Charles. Een seculiere tijd (Rotterdam: Lemniscaat, 2009), selectie.
 Capetz, Paul E. ‘H. Richard Niebuhr's Christ and Culture: The Purpose of a Typology’
(ongepubliceerde lezing).
 Niebuhr, H. Richard, Christ and Culture (London: Harper Collins, 2002), selectie.
 Hoogland, Jan. 'De participatiesamenleving als moreel vraagstuk', in: Govert Buijs, Jan Hoogland,
Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en maatschappelijke organisaties (Den Haag: Boom,
2016), 19-34.
 Kuiper, Roel. Identiteit en navolging. Over het contextualiseren van geloof (Amsterdam: Buijten en
Schipperheijn, 2014).
 Kuiper, Roel. Moreel Kapitaal. De verbindingskracht van de samenleving (Amsterdam: Buijten en
Schipperheijn, 2009), 9-110, 225-259.
 Kruger, Jaco. ‘Christian Identity in an Age of Difference’, in: Eduardus van der Borght, Christian
Identity (Leiden/Boston: Brill, 2008).
 Loose, Donald. 'Politiek en de publieke rol van religie', in: Donald Loose (e.a.), Religie in het publieke
domein. Fundament en fundamentalisme (Nijmegen: Radboudstichting, 2007), 19-70.
 Mouw, Richard; Griffioen, Sander. Pluralisms and Horizons (Grand Rapids: Eerdmans, 1993).
 Vertrouwen in burgers (Amsterdam: WRR-publicatie, 2012), 131-159.
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Visser, Cors. In de gunst bij het hele volk. Evangelicalen, religie en de civil society (Utrecht: Buijten &
Schipperheijn, 2013), 13-68.
Reader.

Periode B:
- Common Course, zie Algemeen deel (6 ec)
- 2e deel van module 3
-Keuzemodule 4a of 4b
Keuzemodule 4a:

Medische ethiek in de praktijk

Docent:
Hoogleraar Lindeboomleerstoel
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen, paper
Ingangseis:
(code)
Alternatief voor deze module is keuzemodule 4b (MAIES5b).

Code:

MAIES5a
(module 4a)

Periode:
B
EC:
6
Collegejaar: 2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste medisch-ethische vragen in de Nederlandse zorgsector
(ET1,2,3);
2. is in staat om ethische, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van medisch-ethische vragen te
identificeren (ET1,2,3);
3. is in staat om medisch-ethische vragen in verband te brengen met een Bijbelse levens- en
wereldbeschouwing (ET1,2,3);
4. is in staat om respectvol en vruchtbaar om te gaan met verschillen (ET5);
5. is in staat om medisch-ethisch beraad op te zetten (ET5).
Vakinhoud
Een theoretische maar vooral praktische introductie in de belangrijkste medisch-ethische vragen die in
Nederland spelen. Deze worden behandeld in relatie tot een Bijbelse levens- en wereldbeschouwing.
Werkvormen
Colleges (hoor- en werkcollege), zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 18u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 138u
Toetsing
Leesverslagen, waarna eindgesprek
Literatuur
Pag.

Cat.

Jochemsen, H. Verantwoord Medisch Handelen. Proeve Van Een Christelijke Medische
Ethiek. Lindeboomreeks, Nr. 10. (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1997).
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Keuzemodule 4b:

Economische ethiek en leiderschap
- in de praktijk

Docent:
S. van den Heuvel
Toetsvorm:
Schriftelijk tentamen, paper
Ingangseis:
geen
Alternatief voor deze module is keuzemodule 4a (MAIES5a)

Code:

MAIES5b
(module 4b)

Periode:
EC:
Collegejaar:

B
6
2022-2023

Leerdoelen
De student kan:
1. aangeven welke consequenties de laatmoderne plurale ‘post-christendom’ context heeft voor het
dragen van christelijke publieke verantwoordelijkheid in de economische sfeer en is in staat zich
daarbij zelfstandig een visie te vormen (ET1,2,3,5);
2. aangeven wat kenmerkend is voor een christelijke visie op en invulling van leiderschap en welke
uiteenlopende benaderingen zich daaromtrent voordoen (ET1,2,3,5).
Vakinhoud
In deze module gaat de aandacht uit naar de vragen rond christelijk leiderschap en christelijke
professionaliteit in maatschappelijke praktijken binnen een laatmoderne, (post-)seculiere en plurale
context. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan de bezinning op de eigen aard van het terrein van
de economie, aan de analyse van de plaats die dit terrein in de huidige globale context opeist en aan een
christelijk verantwoorde ethische omgang met dit terrein.
Werkvormen
Colleges; Zelfstudie; Groepswerk; Literatuurstudie
Studielast
Contacturen: 12 (4x3u)
Collegevoorbereiding: 60u
Zelfstudie: 96u
Toetsing
Schriftelijk tentamen (1/2 deel cijfer), essay (1/2 deel cijfer)
Literatuur
Northouse, Peter G., Leadership: Theory and Practice (Thousands Oaks: SAGE, 2018).
Bruni, Luigino, The Wound and the Blessing: Economics, Relationships, and Happiness (New York: New
City Press, 2012).
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Periode C:
-Module 5 (6ec)
-Bijvak start (3 ec)
-Start afstuderen (6 ec)
Module 5:

Verantwoordelijke samenleving

Code:

MAIES6

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

A.L.Th. de Bruijne, R. Kuiper.
Paper, reflectieverslag
geen

Periode:
EC:
Collegejaar:

(module 5)

C
6
2022-2023

Leerdoelen
De student kan:
1. op een zelfstandige en relevante manier deelnemen aan bezinning op actuele vragen over karakter
en uitdagingen van het dragen van verantwoordelijkheid binnen de laatmoderne samenleving
(ET1,2,4,5);
2. de centrale vraagstellingen, antwoorden en achtergronden aangeven van de actuele debatten over
de inrichting van de samenleving, toegespitst op het concept van ‘civil society’ (ET1,2,4);
3. de centrale vraagstellingen, antwoorden en achtergronden aangeven van de actuele debatten over
de relatie tussen kerk/ christen en samenleving (ET1,2,4,5).
Vakinhoud
In deze module staat een kennismaking met verschillende praktijken van christelijke participatie in de
samenleving centraal. Tegelijk wordt op die praktijken gereflecteerd vanuit de theorievorming met
betrekking tot het concept ‘civil society’ en een christelijke visie op aard en structuur van de
samenleving.
Werkvormen
Praktijkonderzoek. Colleges; Presentaties; Zelfstudie; Groepswerk
Studielast
Contacturen: 12u
Praktijkoriëntatie: 48u
Zelfstudie: 108u
Toetsing
Reflectieverslag; paper (eventueel gecombineerd)
Literatuur
Naar keuze afhankelijk van praktijkopdracht
Lin, Peirong. Countering Mission-Drift in a Faith based organization. Leuven:
Dissertatie ETF (selectie)
Visser, Cors, In de gunst bij het hele volk. Evangelicalen, religie en civil society
(Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2013), 13-81.
Stoep, Jan van der. 'Het waarom van christelijke organisaties', in: Radix 39
(2013, nummer 4), 292-300.
Steden, Ronald van. ‘De zekerheid van sociale verbanden’, in: Govert Buijs en
Jan Hoogland, Ontzuilde bezieling. Transformatie van burgers en
maatschappelijke organisaties (Amsterdam: Boom), 2016, 97-108.
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Alderliesten, Hans en Stoep, Jan van der. 'De communicatieparadox', in: Radix
41 (2015, nummer 1), 37-48
Bretherton, Luke. Resurrecting Democracy: Faith, Citizenship, and the Politics
of a Common Life. (Cambridge: Cambridge University Press 2012), chapter 6
+ Conclusion.
Reader (omvat ook bovenstaande literatuur)
Aanbevolen Literatuur
Boutellier, Hans. De improvisatiemaatschappij, Over de sociale ordening van de onbegrensde wereld
(Amsterdam: Boom, 2011).
Buijs, Govert; Hoogland, Jan (red.), Ontzuilde bezieling: transformatie van burgers en maatschappelijke
organisaties (Amsterdam: Boom, 2016).
Dekker, Paul. De oplossing van de civil society. Over vrijwillige associaties in tijden van vervagende
grenzen (SCP, 2006)
Van Harskamp, A.. Van fundi’s, spirituelen en moralisten: over civil society en religie (Kampen: Kok,
2003).
Ehrenberg, John R.. Civil Society: The critical history of an Idea (New York: NY University Press,
1999/2017).
Schindler, J. H.. Christianity and Civil Society: Catholic and neocalvinist perspectives (Lanham: Lexington,
2008).
Fergusson, David. Church, State and Civil Society (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
Hollenbach, David. The Common Good and Christian Ethics (Cambridge: Cambridge University Press,
2002).

Periode D:
- Bijvak vervolg (3ec, MAIES7).
- Afstuderen (12 ec): zie Eindfase (MAIES9).
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MTA Afstudeerrichting Church and Mission in the West (MCMW)
Basisrooster modules MTA
Voltijdprogramma

Deeltijd jaar 1

Deeltijd jaar 2

Periode A
Module 1
Module 2
Module 3a

EC
6
6
3

Module 1
Module 3a

6 Module 4
3 Module 3b

Module 2
Scriptie

Periode B
Common Course
Module 4
Module 3b

EC
6
6
3

Periode C
Scriptie
Bijvak
Module 5

EC Periode D
6 Scriptie
3 Bijvak
6

EC
12
3

6
(Afronden module 1 en 4)
3 Module 5
6 Bijvak

6 Common Course 6 Scriptie
1,5 Scriptie
1,5

Mod.
1

Title
Church and Mission in the West

Teacher
Stefan Paas

2
3a
3b
4
5

Sustainable Communities
Caring
Caring
Communication
Christian Leadership

Paas/Schaeffer
Hans Schaeffer
Hans Schaeffer
Gert-Jan Roest
Stefan Paas

7,5 Scriptie

Code
MTP-MIS (MTP2A)
MCMW1
MCMW2
MCMW3
MCMW3
MCMW4
MCMW5

6
7,5

Workload
5h/w

168/2=84h*
84h*

Period A: module 1, 2 and 3a
Module 1:

Church and Mission in the West

Code:

MCMW1

Teachers:
Assignments:
Requirements:

S. Paas
Essay, Reading Report, Research report, Reflection paper
BA and/or Pre-Master, sufficient understanding in English

Period:
EC:
Ac. year:

A
6
2022-23

Goals
The student:
1. knows the most important changes and trends of religion and spirituality in the post-Christian and postsecular West (LOQ2);
2. knows his/her way in the most important relevant literature, and has knowledge of contemporary
missiological and practical theological theories on church and mission in the West (LOQ2);
3. is able to reflect theologically on the current missionary situation in Western Europe, resulting in a wellargumented paper (LOQ2,5,6);
4. can do independent research (by interviewing) into the worldviews of people who do not consider
themselves Christians (LOQ3,5).
Description
The purpose of this module is to prepare students for missionary leadership in a post-Christian and postsecular society. ‘Post-Christian’ is defined as ‘secular’ in the sense of decreasing importance of religion
for society. ‘Post-secular’ is defined as the decreasing significance of all ‘grand narratives’, the
persistence of religion, and the emergence of a hyper-diverse society. The emphasis in this module lies
on the development of hermeneutical skills: a Christian leader in a post-Christian and post-secular
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society should be able to build connections between the current cultural condition and the Biblical
narrative. Those who want to do mission in their own culture may think too soon that they intuitively
understand their culture. What we need is curiosity, love, sincere interest in people and the challenges
of late-modern societies. In this module students receive critical ‘outsider view’ of their culture. This
happens through studying the history of mission in Europe, studying modern spiritualities, secularization
(theory), contextualization, and independent fieldwork.
Class sessions of this module are combined with the module ‘Missiologie’ in MAPT 2A. Teaching will be
done in English, unless all students understand Dutch.
Methods
Lectures, discussions, conversations, peer review, fieldwork, literature study.
Every class session is prepared by a reading assignment. Prior to every session, students submit a
reading report of ca. 500 words, containing:
• brief summary;
• core sentence that represents the message of this text;
• most important take-away for the student;
• a question or point of discussion for class.
Reading reports must be forwarded to every participant via Sakai, 24 hours before class. Failure to
submit on time more than once without sufficient reason, will be considered as failure to pass this
module.
Workload
Hours in class: 32 hours
Study: 120 (including preparation)
Fieldwork: 16 hours
Assignment
Examination happens through a final assignment that consists of the following parts (weight in
parenthesis):
- Essay (50%)
- Reading reports (25%)
- Fieldwork report (15%)
- Reflection paper (10%)
To be submitted end of period A (fulltime students) or start of period B (parttime students).
Literature
Paas, Stefan, Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Culture (SCM:
London, 2019), ch. 1-2
Wright, Christopher J.H., The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative
(IVP: Downers Grove, 2006), pp. 21-188
Perrin, Ruth, Changing Shape: The Faith Lives of Millenials (London: SCM Press,
2020)
Walls, Andrew F., The Missionary Movement in Christian History: Studies in the
Transmission of Faith (Orbis: Maryknoll, 2004), 1-54, 68-75 (chapters 1-4 + 6)
Bevans, Stephen B., Models of Contextual Theology: Revised and Expanded Edition
(Orbis: Maryknoll, 2008 [8th ed.])
Additional articles to be provided
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Module 2:

Sustainable Communities

Code:

MCMW2

Teachers:
Assignments:
Requirements:

S. Paas/J.H.F. Schaeffer
Essay, Reading Report, Research report, Reflection paper
BA and/or Pre-Master, sufficient understanding in English

Period:
EC:
Ac. year:

A
6
2022-2023

Goals
The student:
1. has knowledge of (theological and social-science) theories of (religious) community formation in
the current societal and religious context of the West (LOQ 1,2);
2. has knowledge of a broad range of current Dutch (or Western) practices of community
formation, and the concrete practices such formation consists of (LOQ 1,2);
3. is able to reflect theologically on these theories and practices in order to give advice to
practitioners in missional-ecclesial contexts (LOQ 3,8);
4. is able to conduct independent research of a concrete ecclesiological practice (LOQ 3,5).
Description
Religion in the Western context is an ambiguous phenomenon. On the one hand, religion is in
decline, marginalized institutionally. On the other hand, many people feel themselves religious in
some way. What are the social expressions of Christian faith in the West? What form does that take?
Many know the institutional residues of Christianity at display in great church-buildings. But what are
the contours of the communities that inhabit these buildings? How do non-institutional communities
develop? What fluid and entrepreneurial ways of being-church can be discerned, and how do these
phenomena relate to ecclesiological theory? Students in this module learn to develop a theoretical
framework to assess and discern, and yet a non-defensive and open attitude towards contemporary
ecclesial phenomena as well.
Methods
Lectures, discussions, independent study, fieldwork, literature review.
Workload
Class hours:
Preparation:
Self-study:
Assignments:

20 hours
10 hours
90 hours
48 hours

Assignment
Examination happens by way of an assignment (weight in parenthesis) that consists of the following
parts:
- essay (50%)
- reading reports (25%)
- fieldwork report (15%)
- reflection paper (10%)
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Literature
Paas, Stefan; Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Culture
(London: SCM Press, 2019), ch. 3
Wright, Christopher J.H., The Mission of God: Unlocking the Bilble’s Grand
Narrative (Downers Grove: IVP, 2006), 189-392
Ott, Craig et al., The Mission of the Church: Five Views in Conversation (Grand
Rapids: Baker Acadamic, 2016)
Bauman, Zygmunt, Community. Seeking Safety in an Insecure World (London:
Polity Press, 2001)
Moynagh, Michael, Church for Every Context: An Introduction to Theology and
Practice (London: SCM, 2012), selection of chapters – 50pp
Healy, Nicholas; Church, World and the Christian Life: Practical-Prophetic
Ecclesiology (Cambridge: Cambridge UP, 2000), 1-51 and 154-185
Hütter, Reinhard, ‘The Church. The Knowledge of the Triune God. Practices,
Doctrine, Theology’. In: Knowing the Triune God: The Work of the Spirit in the
Practices of the Church, James Joseph Buckley and David S. Yeago edd. (Grand
Rapids: Eerdmans, 2001), 23-47
Total

Module 3a,b:

Caring

Teacher:
Assignment:

J.H.F. Schaeffer
Essay, Reading report, Fieldwork report, reflection
paper
Qualification:
BA and/or Pre-master
* During two periods.
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Code:

MCMW3

Period:
EC:

A and B*
6

Ac. Year:

2022-2023

Learning goals
The student:
1. has knowledge of changes in our culture that affect pastoral care and spiritual direction (LOQ 2);
2. has knowledge of currents and methods in spiritual direction and is able to apply those in a concrete
practice (LOQ 4,7);
3. conducts independent research into the spiritual direction in a concrete context, and is able to give
advice on the basis of his/her findings (LOQ 5,8).
Description
This module is about the different aspects of ‘believing’, ‘behaving’, and ‘belonging’. The overarching
framework is about ‘spiritual guidance’: the process in which seekers and young Christians are guided on
the way of spiritual growth and discipleship. What traditions do churches and missional communities
have, and how can such traditions be concretely practiced in churches and missional communities?
Methods
Lectures, discussions, fieldwork, presentations.
Workload
what
class-hours
preparation class hours
essay
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reading report
interviews+report
reflection (personal/spiritual)
subtotal
literature

15 (NL or English)
15 (NL or English)
2 (NL or English)
97
85

Examination
Examination happens on the basis of a final assignment which consists of the following parts (weight in
parenthesis):
- essay (50%)
- reading reports (25%)
- fieldwork report (15%)
- reflection paper (10%)
Literature
Hooker, Morna & Young, Frances, Holiness & Mission: Learning from the early
church about mission in the city (London: SCM Press, 2010), 4-35 (31); 63-108 (45)
Greenman, Jeffrey P. & Kalantzis, George, Life in the Spirit: Spiritual Formation in
theological perspective (Downers Grove: Intervarsity Press, 2010), 23-62& 141-249
Webber, Robert, Ancient-Future Time: Forming Spirituality Through the Christian
Year (Grand Rapids: Baker Books, 2004) – 140 pp naar keuze
Moon, Gary W. e.a., Spiritual Direction and the Care of Souls (Downers Grove: IVP
Academic, 2004, 11-55 & 96-170
Dorothy C. Bass e.a., Christian Practical Wisdom. What it is, Why it matters (Grand
Rapids: Eerdmans, 2016), 1-19 (18) and 275-321 (46) + one chapter from Part I
(choice made in session 4)
Neil Pembroke; Ewan Kelly; Theo Pleizier; William S. Schmidt; Jan-Albert van den
Berg, Spiritual Formation in Local Faith Communities. A Whole-Person, Prompt-Card
Approach (Oregon: Wipf&Stock, 2022). ‘Introduction’ & Ch. 1: ‘A Contemporary
Paradigm with Historical Roots: The Pastor as Spiritual, Psychological, and Moral
Guide’
Erick Pickerill, ‘The Secular Mystique. Mysticism and the Future of Faith in the West’
(MA-thesis VU Amsterdam, 2013) – available through:
http://www.kerklab.nl/resources/ - partes
Total
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Period B:
- Common Course, see General part (6 ec).
- 2nd part of module 3
- Module 4
Module 4:

Communication

Code:

MCMW4

Teachers:
Assignment:

G.J. Roest; Guest-teacher: Peter Wierenga
Presentation, Reading report, Fieldwork report, reflection
paper
BA and/or pre-master

Periode:
EC:

B
6

Ac. year

2022-23

Qualification:

Studiegids Master Theologie Algemeen

117

2022-2023

Deel 4: Modules

Goals
The student:
1. can provide an overview of the methods and forms of evangelism which are relevant in our culture
(ET1,6);
2. has developed a theological and practical framework by which he/she can evaluate methods and
forms of evangelism (ET6);
3. can reflect on the kerygmatic core of the gospel, and knows how to work from this to a personal and
existential understanding (ET3,4);
4. has witnessed to one or more persons who do not consider themselves Christians, and is able to
reflect on his/her own attitude (ET4,5);
5. has prepared and delivered a missionary speech/sermon/meditation, in whatever form (ET3,4).
Description
Preaching and evangelizing in a secularized society are different than they used to be. In this module
contemporary practices of communicating the gospel are examined theologically, and students will
develop some approaches of their own, based on study and reflection about the nature of the gospel and
salvation in the late-modern context of the West.
Methods
Lectures, discussions, fieldwork assignment, oral presentations.
Workload
Class: 16 hours
Preparation for class: 22 hours
Study and reading: 110 hours
Assignments: 20 hours
Examination
Examination happens through a final assignment, consisting of the following parts (weight in
parenthesis):
- missionary sermon or other oral presentation (50%)
- reading reports (25%)
- fieldwork report (15%)
- reflection paper (10%)
Literature
Flemming, Dean E., Contextualization in the New Testament: Patterns for Theology
and Mission (Downers Grove: InterVarsity Press, 2005), 13-88 & 234-265 & 296-322
Wright, Christopher J.H., The Mission of God: Unlocking the Bible’s Great
Narrative (Downers Grove: IPV Academic 2006), 393-535
Campbell, Ted A., The Gospel in Christian Traditions (Oxford: University Press, 2009)
Articles of Roest, G.J., Wat gebeurt er in de Westerse cultuur? (posted in sakai a
week before class); In gesprek gaan over het goede nieuws?! En Contextualisatie:
theorie $ praktijk (both online)
Johnston, Graham, Preaching to a Postmodern World: A Guide to Reaching Twentyfirst Century Listeners (Grand Rapids: Baker, 2001)
Wright, N.T., Simply Christian (New York: HarperCollins, 2006); or: Rowan Williams,
Tokens of Trust: An Introduction to Christian Belief (London: Canterbury Press,
2007).
Smith, James K.A., How (not) to Be Secular: Reading Charles Taylor (Grand Rapids:
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William B. Eerdmans, 2014)
Bevans, Stephen, Models of Contextual Theology (revised and expanded edition)
(Maryknoll: Orbis Books, 2002)

140

1

14

Period C: Module 5, start Thesis (6 ec), Elective (free study space, 3ec)
Module 5:

Christian Leadership

Code:

MCMW5

Teacher:
Assignment:
Qualification:

S. Paas
Essay, Reading report, Fieldwork report, Reflection paper
BA and/or Pre-master

Period:
EC:
Ac. year:

C
6
2022-23

Goals
The student:
1. has knowledge of the most important theories of missional leadership (LOQ1);
2. can do independent research in a concrete practice (LOQ3,5);
3. can analyze a concrete context with the use of scientific theories, and can give advice (LOQ3,8).
Description
What does it mean to be a leader in an age where institutions crumble away? How does one exercise
authority when ancient patterns of power and authority are no longer existent? In this module leadership
is studied in the context of secularization and individualization. New approaches of leadership are
explored, with an emphasis on entrepreneurship and missional pioneering.
Methods
Lectures, discussions, fieldwork, literature study.
Workload
Class: 16 hours
Preparation: 10 hours
Study: 142 hours
Examination
This happens on the basis of a final assignment, containing the following parts (weight in parenthesis):
- essay (50%)
- fieldwork report (15%)
- reading reports (25%)
- reflection paper (10%)
Literature
Moynagh, Michael, Church in Life: Innovation, Mission and Ecclesiology (London:
SCM, 2017), capita selecta
Avery, Gayle, Understanding Leadership: Paradigms and Cases, SAGE 2004
Roxburgh, Alan, Missional Map-Making: Skills for Leading in Times of Transition
(San Fransisco: Jossey-Bass, 2010)
Savage, Sara a.o., The Human Face of Church, London 2007, pp. 3-29, 54-181
Articles to be provided
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Periode D: - finish Elective (3ec); Thesis, see ‘Eindfase’ (MCMW8)
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MTA Afstudeerrichting Systematische Theologie
Periode A: module 1, module 2 en start module 3
Module 1:

Verdieping kennis Dogmengeschiedenis
en Dogmatiek

Code:

MAST1

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Mondeling tentamen
geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. heeft grondige kennis van de ontwikkeling van het dogma in de voor de klassieke gereformeerde
theologie formatieve perioden (ET1);
2. heeft grondige kennis van en inzicht in minstens één van de loci van de dogmatiek (ET2);
3. kan de redeneringen in de bestudeerde systematische-theologische literatuur analyseren en
evalueren (ET1).
Vakinhoud
Literatuurstudie, waardoor de kennis van de dogmageschiedenis en de dogmatiek wordt verdiept. De
onderdelen van de dogmageschiedenis en dogmatiek die in die verdieping betrokken worden, worden in
overleg gekozen.
Werkvormen
Zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 2u
Collegevoorbereiding: geen
Zelfstudie: 166u
Toetsing
Mondeling tentamen
Literatuur
In overleg op te geven partes uit het Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte (ed. Carl
Andresen) of uit Pelikan, J., The History of Christian Tradition (mbt dogmageschiedenis oude kerk en
reformatie), te kiezen in overleg;
Eveneens nader op te geven partes uit Bavinck, H., Gereformeerde Dogmatiek (prolegomena, Godsleer)
of een ander standaardwerk (b.v Weber, O., Grundlagen der Dogmatiek; Pannenberg, W., Systematische
Theologie; Jenson, Robert W., Systematic Theology), te kiezen in overleg.
Aanbevolen Literatuur
Lohse, Bernhard, Epochen der Dogmengeschichte (Stuttgart: Kreuz Verlag, 1963 of later).
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Module 2:

Nieuwere Theologie

Code:

MAST2

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Mondelinge presentatie
geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. heeft kennis van ontwikkelingen in de systematische theologie sinds het begin van de 20ste eeuw
(ET1);
2. kan teksten uit de nieuwere theologie (sinds het begin van de 20ste eeuw) analyseren en evalueren
(ET1);
3. kan verkregen kennis en inzicht op heldere wijze presenteren aan studiegenoten (ET1).
Vakinhoud
De systematisch-theologische ontwikkelingen sinds het begin van de 20ste eeuw. De studenten
verzorgen daarover mondelinge presentaties, gevolgd door bespreking van onderdelen van bestudeerde
literatuur op werkcolleges; tekstlezing van sleutelteksten uit de nieuwere theologie op
hoor/werkcolleges.
Werkvormen
Zelfstudie, werkcolleges, presentaties.
Studielast
Contacturen: 12u
Collegevoorbereiding: 16u
Zelfstudie: 150u
Toetsing
Beoordeling van de presentaties op:
-weergave literatuur;
-eigen evaluatie van de literatuur;
-opzet;
-voordracht.
Literatuur
Grenz, Stanley J. en Roger E. Olson, 20th Century Theology (Downers Grove: IVP, 1992) of Simpson,
Christopher Ben, Modern Christian Theology (second edition; London: Bloomsbury T&T Clark, 2016)
(naar keuze, in overleg);
Berkhof, H., Christelijk Geloof (vanaf 6e druk; Nijkerk: Callenbach, 1990).
Lezing van teksten uit Barth, K., Kirchliche Dogmatik; Pannenberg, W., Systematische Theologie, of
andere sleutelteksten in overleg.
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Module 3a,b:

Dordtse Leerregels in historische en
theologische context

Code:

MAST3

Docent:
R.T. te Velde
Periode:
A en B*
Toetsvorm:
Leesverslag
EC:
6
Ingangseis:
geen
Cursusjaar: 2022-2023
*) Deze module loopt over twee periodes.
Leerdoelen
De student:
1. kan een overzicht geven van de onderwerpen die in de Dordtse Leerregels worden behandeld (ET1);
2. kan de verkiezingsleer van de Dordtse Leerregels plaatsen in de context van theologische discussies in
de tijd van de Reformatie tot het begin van de 17e eeuw (ET1);
3. heeft inzicht in de systematisch-theologische keuzes die in kernbegrippen en argumentatie van de
Dordtse Leerregels zijn gemaakt, en kan aangeven welke opties en vraagstellingen daarin voor
verdere uitwerking besloten liggen (ET1).
Vakinhoud
Lange tijd werd ‘uitverkiezing’ gezien als een typisch gereformeerd, calvinistisch dogma. De Dordtse
Leerregels staan daarvoor symbool, in de Engelstalige wereld kort aangeduid met de letters TULIP:
Total depravity
Unconditional election
Limited atonement
Irresistible grace
Perseverance of the saints.
Intussen lijkt in hedendaagse gereformeerde kerken dit leerstuk wat naar de achtergrond te schuiven.
Wat betekent dit voor de praktijk van geloof en leven? Heeft predestinatie haar tijd gehad?
In de internationale evangelicale beweging worden flinke debatten gevoerd over predestinatie, genade,
vrije wil: ‘Calvinist’ en ‘Arminian’ zijn geen labels uit het verleden, maar posities die nog altijd met verve
worden verdedigd. In een andere richting heeft Karl Barth een flinke steen in de vijver gegooid met zijn
christologische verkiezingsleer die lijkt uit te lopen op universele verzoening.
Genoeg reden om de uitdaging op te pakken en op zoek te gaan naar ‘roots and fruits’ van de
verkiezingsleer.
Werkvormen
Hoorcolleges, zelfstudie, werkcolleges.
Studielast
Contacturen: 9u
Collegevoorbereiding: 9u
Zelfstudie: 150u
Toetsing
Leesverslagen worden beoordeeld op a. weergave literatuur , b. het stellen van de goede analytische en
evaluerende vragen, c. structuur.
Literatuur
Graafland, C., Van Calvijn tot Barth (’s Gravenhage: Boekencentrum, 1987), hoofdstuk 1 t/m 5.
Goudriaan, A. & Lieburg, F. van (eds.), Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) (Leiden: Brill, 2011);
tenminste drie in overleg te kiezen opstellen.
Richard A. Muller, Christ and the Decree (Durham: Labyrint, 1986; reprint Grand Rapids: Baker Academic,
2008).
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Periode B:
- Common Course, zie Algemeen Deel (6 ec)
- vervolg Module 3
- Module 4
Module 4:

Nieuwtestamentische theologie rondom
de uitverkiezing

Code:

MAST4

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

M.G.P. Klinker-De Klerck
Essay
MA001

Periode:
EC:
Cursusjaar:

B
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan theologische hoofdinhouden van de nieuwtestamentische geschriften weergeven en met elkaar
verbinden (ET1);
2. kan reflecteren op het thema uitverkiezing en daarbij verschillende gezichtspunten uit de recente
nieuwtestamentische theologie tegen elkaar afwegen (ET1);
Vakinhoud/werkvormen
Inleidend instructiecollege; Literatuurstudie, bestaande uit een algemeen gedeelte ‘Theologie van het
Nieuwe Testament’ en een specifiek gedeelte ‘Rondom de uitverkiezing’. De studie mondt uit in een
essay; Afsluitend college waarin feedback wordt gegeven op de essays.
Studielast
Contacturen: 2u (instructie en feedback)
Collegevoorbereiding: 26u (= essay schrijven)
Zelfstudie: 140u (= literatuur doorwerken)
Toetsing
Essay. Schrijf een essay van 7.000 – 10.000 woorden waarin Schreiner en Wright op het thema
uitverkiezing worden weergegeven, met elkaar vergeleken en geëvalueerd tegen de achtergrond van het
algemene deel van de module.
Literatuur
Algemeen gedeelte
Baum, Armin & Rob van Houwelingen (red.), Theologie van het Nieuwe Testament in
twintig thema’s (Utrecht: KokBoekencentrum, 2019), behalve Hoofdstuk 1,2,5,9,18.
Houwelingen, P.H.R. van (red.), Apostelen. Dragers van een spraakmakend
evangelie (CNT; Kampen: Kok, 2010; derde druk 2013), Hoofdstuk 1-4.
Specifiek gedeelte
Schreiner, Thomas R., New Testament Theology: Magnifying God in Christ
(Leicester: Apollos, 2008), Part 2, pp.119-509.
Wright introduceert zijn Paulus-boek:
https://www.youtube.com/watch?v=jN_LSIF9ySk&feature=related = 0,25 uur
Wright, N.T., Paul and the Faithfulness of God (Minneapolis: Fortress Press, 2013),
Chapter 10, pp.774-1042.
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Periode C: Module 5, start bijvak Empirisch onderzoek (3 ec), start Scriptie (6 ec).
Module 5:

Actuele debatten rond verkiezing en
verwerping

Code:

MAST5

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Mondelinge presentatie, paper
MA001

Periode:
EC:
Cursusjaar:

C
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan een overzicht geven van de wijze waarop de thema’s van uitverkiezing en verwerping een rol
spelen in verschillende theologische en confessionele tradities (ET 1);
2. kan in een nader te kiezen debat rond de verkiezingsleer de verschillende posities beschrijven en
analyseren (ET 1).
Vakinhoud
Voor de uitwerking van een concreet debat rond de verkiezingsleer kan gekozen worden uit
bijvoorbeeld:
- de problematiek in de bredere gereformeerde gezindte rond predestinatie en vrije wil, verkiezing en
roeping;
- de ontwikkeling van een specifieke ‘vrijgemaakte’ lijn in de verkiezingstheologie (publicaties van C.
Trimp, J. Faber, J.R. Wiskerke, B. Holwerda, H. Venema);
- debatten tussen ‘Calvinists’ en ‘Arminians’ in de VS;
- inhoud en receptie van de verkiezingsleer van Karl Barth;
- recente pleidooien voor ‘universal salvation’ (David Bentley Hart, Tom Greggs, e.a.).
Werkvormen
Werkcolleges met mondelinge presentaties (1e fase) en bespreking van papers (2e fase).
Studielast
Contacturen: 4u
Collegevoorbereiding: 20u (essay)
Zelfstudie: 144u
Toetsing
Mondelinge presentatie n.a.v. Levering (telt 1x), paper op het gekozen deelgebied (telt 2x).
Literatuur
Matthew Levering, Predestination: Biblical and Theological Paths (Oxford: OUP, 2011).
Verdere literatuur bij het gekozen debat in overleg.
Aanbevolen literatuur:
 Basinger, David & Feinberg, John (eds.), Predestination & Free Will: Four Views of Divine Sovereignty
& Human Freedom (15th edition; Downers Grove: Intervarsity, 2002)
 Joel R. Beeke, Debated Issues in Sovereign Predestination: Early Lutheran Predestination, Calvinian
Reprobation, and Variations in Genevan Lapsarianism (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2017).
 Peterson, Robert A. & Williams, Michael D., Why I am not an Arminian (Downers Grove: Intervarsity,
2004)
 Walls, Jerry L. & Dongell, Joseph, Why I am not a Calvinist (Downers Grove: Intervarsity, 2004)
 Olson, Roger, Against Calvinism (Grand Rapids: Zondervan, 2010)
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Horton, Michael S., For Calvinism (Grand Rapids: Zondervan, 2011)
Williams, Stephen N., The Election of Grace: A Riddle without a Resolution? (Grand Rapids:
Eerdmans, 2015)
Dempsey, Michael T. (ed.), Trinity and Election in Contemporary Theology (Grand Rapids: Eerdmans,
2011)
McClymond, Michael J., The Devil's Redemption: A New History and Interpretation of Christian
Universalism, (2 delen; Grand Rapids: Baker, 2018)

Module:

Bijvak Kwalitatief Empirisch Onderzoek

Code:

MAST6

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

H. Wijma
Onderzoeksverslag
MA001

EC:
Periode
Cursusjaar:

6
C
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. is in staat empirisch onderzoek te positioneren t.o.v. enerzijds een theologisch onderzoek en
anderzijds het wetenschapsfilosofisch paradigma waarin zowel het theologisch- als het empirisch
onderzoek plaatsvinden. (ET 4)
2. kan deze positioneringen vertalen naar consequenties voor kwaliteitseisen ten aanzien van
theologisch en empirisch onderzoek in het kader van een theologisch onderzoek. (ET4)
3. heeft kennis van enkele hoofdvormen van kwalitatief empirisch onderzoek (interview; documentstudie, kwalitatieve inhouds- en discours-analyse) en kan deze kennis toepassen in het ontwerp en de
uitvoering van een eigen onderzoek (ET4);
4. kan met behulp van de genoemde technieken een klein oefenonderzoek opzetten en uitvoeren naar
de beleving rond een belangrijk thema uit een van de velden van de kerkelijke geloofspraktijk (ET4);
5. kan theologisch reflecteren op de empirische bevindingen en hieraan een onderzoeksvraag ontlenen
voor een systematisch theologisch reflectie. (ET4).
Vakinhoud
De Bruijne definieert de theologie als ‘het beoefenen van een wetenschappelijke praktijk, die zich
afspeelt in de bedding van het concrete leven van de christelijke gemeente’. Daarbij schetst hij enkele
identiteitskenmerken, de vierde als volgt omschrijft: ‘Theologie is een activiteit van de tweede orde.
Wetenschappelijk denken over God en over de kerkelijke praktijk volgt op het alledaagse denken bij alle
christenen.’ Een systematisch theologische bezinning op elk thema denkbaar thema, zou in lijn met dit
identiteitskenmerk horen te beginnen bij een reflectie op het alledaagse denken van christenen rond dit
thema. Een mogelijke invulling van het specialisatieprogramma is een scriptie waarin een bescheiden
praktijkonderzoek wordt uitgevoerd naar het functioneren van het thema en de beleving daaromheen in
de praktijk van de gemeente. Dit keuzevak verschaft een eerste oriëntatie op en oefening in de
belangrijkste onderzoekstechnieken die daarvoor gebruikt kunnen worden.
Werkvormen
Colleges, literatuurverwerking, oefening met types onderzoek, opzetten en bespreken.
Studielast
Contacturen: 8u
Collegevoorbereiding: 40u
Zelfstudie: 120u
Toetsing
Lees- en reflectieverslag over literatuur, onderzoeksvoorstel en onderzoeksverslag.
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Literatuur
Burger, H. “Theologie: een hermeneutisch model,” in Gereformeerde hermeneutiek vandaag.
Theologische perspectieven, red. Ad de Bruijne en Hans Burger (Barneveld: uitgeverij De Vuurbaak
2017), H13
De Bruijne, A.L.Th., “Gereformeerde Theologie Vandaag,” in Gereformeerde Theologie vandaag:
oriëntatie en verantwoording, red. A.L.Th. de Bruijne (Barneveld: Uitgeverij De Vuurbaak, 2004), H1
Dassen, Th. W.N. (e.a.), Lezen en beoordelen van onderzoekspublicaties. (Amersfoort: Thieme
Meulenhoff, 2014), 20-75.
Verschuren, Piet; Doorewaard, Hans, Het ontwerpen van onderzoek (Amsterdam: Boom Lemma
Uitgevers, 2015), 31 – 267.

Periode D:
- vervolg Bijvak (3 ec)
- Afstuderen (12 ec) zie Eindfase (MAST8).
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MTA Afstudeerrichting Oude Testament
Schedule modules Algemene Master Oude Testament
Fulltime
program

Periode A
EC
Module 1: Overview OT Research I 6
Module 2: Overview OT Research II 6
Module 3a: Hermeneutics & Exegesis 3

Periode B
EC
Common Course
6
Module 3b: Hermeneutics & Exegesis 3
Module 5: Theology OT
6

Periode C
Thesis
Module 4: Aramees/Hebreeuws
Module 6a: Image of God

EC Periode D
EC
6 Thesis
12
6 Module 6a: Image of God 3
3

Parttime year 1 Module 1: Overview OT Research I 6 Module 3b: Hermeneutics & Exegesis 3
(Finish module 5)
Module 3a: Hermeneutics & Exegesis 3 Module 5: Theology OT
6 Module 4: Aramees/Hebreeuws 6 Module 6: Image of God
Parttime year 2 Module 2: Overview OT Research II 6 Common Course
Thesis
1,5 Thesis

Module 1:

6 Thesis
1,5

Overview of OT Research since the
16th Century AD

Teachers:
K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Assessment:
Essay or paper
Entr. equirement: None

7,5 Thesis

6
7,5

Code:

MAOT1

Periode:
EC:
Academic year:

A
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. can present a general overview of the history of Old Testament studies as an academic discipline
(ET1,7);
2. can describe the current debate on methodology, characterize the currents in vogue nowadays and
evaluate all this from the perspective of his own theological conviction (as a reformed/evangelical
believer) (ET2).
Content
History of OT studies as an academic discipline; diachronic and synchronic methods in the OT.
Teaching and Learning Methods
Tutorials (with specific attention for the methodology of the field of Old Testament studies)
Workload
Contact hours: ca. 5 (tutorials)
Preparation: ca. 15 hours
Self-study: 148 hours
Assessment
Essay or paper (depends on the previous education and skills of the student).
Required literature
Kraus, Hans-Joachim, Geschichte der historisch-kritischen Erforschung des Alten
Testaments, Neukirchen-Vluyn 31982, §§ 45, 47, 53, 59, 73, 77 and other sections
as agreed.
Sæbø, M. (ed.), Hebrew Bible Old Testament. The History of Its Interpretation, Volume
II: Chapter 1: From the Renaissance to the Enlightenment (pp. 21-45); Chapter 17
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(Martin Luther, pp. 363-395); Chapter 18 (John Calvin, pp. 428-451); Chapter 23
(Radical Reformers, pp. 584-601); Chapter 28 (Orthodoxy, pp. 700-710 [1.2., 2.],
715-722 [4.], 732-740 [7.]); Chapter 31 (Louis Cappel and Textual Criticism): pp. 789792; Chapter 34 (Simon, Astruc, pp. 838-843, 846-847); Chapter 36 (Lessing, pp.
893-902); Chapter 37 (Pietism, pp. 902-925); Chapter 41 (Michaelis, pp. 980-985);
Chapter 42 (Semler, pp. 995-1005); Chapter 44 (Herder, Eichhorn, Gabler, pp. 10411063).
Sæbø, M. (ed.), Hebrew Bible Old Testament. The History of Its Interpretation, Volume
III, section as agreed.
House, P.R. (ed.), Beyond Form Criticism, Winona Lake 1992: Introduction (pp. 3-20);
Scripture and Literary Criticism (pp. 24-46); Rhetorical Analysis (pp. 48-69);
Formalism and Narrative (pp. 164-205); Reader-Response Analysis (pp. 374-394).
Barr, J., ‘The Synchronic, the Diachronic and the Historical’, in: J.C. de Moor (ed.),
Synchronic or Diachronic? (= OTS 34), Leiden etc. 1995, 1-14.

45

3

15

126

3

30

14

3

5

Recommended literature
 Knight, D. A., Tucker, G.M., The Hebrew Bible and Its Modern Interpreters, Philadelphia etc. 1985.
 Woude, van der, A.S., (ed.), Inleiding tot de studie van het Oude Testament, Kampen, 1986.

Module 2:

Overview of OT Research in the
(Dutch) Reformed and Evangelical
Tradition

Code:

MAOT2

Teachers:
Assessment:
Entr. requirement:

K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Essay
None

Periode:
EC:
Academic Year:

A
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. can present an accurate description of the principles used in Reformed or Evangelical research of the
Old Testament and evaluate the way in which researchers apply these principles in practice (ET1);
2. can clearly set forth and substantiate his own attitude as regards these principles (ET2).
Content
Typical examples of the (Dutch) Reformed and Evangelical research tradition with regard to the Old
Testament.
Teaching and Learning Methods
Tutorials (with specific attention for the methodology of the field of Old Testament studies)
Workload
Contact hours: ca. 5 (tutorials)
Preparation: ca. 15 hours
Self-study: 148 hours
Assessment
Examination of the essay according to the learning goals of this course. The essay must deal with a topic
from the Old Testament that enables the student to reflect critically and independently on the
methodology and principles of Reformed or Evangelical research of the Old Testament. The topic must
be chosen from the, in mutual agreement, selected literature. The student himself develops an adequate
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research question for the essay, in consultation with the tutor. In addition to the already selected
literature, the consultation of additional literature will often be required, for which the student himself is
responsible.
Literature
The student makes a choice and presents it to the tutor.
 Literature in Dutch by Benne Holwerda, Herman Schilder, Henk de Jong.
 Greidanus, Sidney, Problems and Principles in Preaching Historical Texts (Toronto: Wedge, 1970 or
reprint).
 Schilder, K., parts of his trilogy on Christ in His Suffering.
 Graaf, S.G. de, parts of Promise and Deliverance (New York: Paideia Press, 1977-2020).
 Veer, M.B. van ‘t, My God is Yahweh: Elijah and Ahab in an Age of Apostacy (New York: Paideia Press,
1980).
 McConville, J. Gordon, Grace in the End: A Study of Deuteronomic Theology (Grand Rapids: Zondervan,
1993).
 John Goldingay, Approaches to Old Testament Interpretation. Updated Edition (Leicester: Apollos,
1990) Wright, Christopher J., Knowing Jesus through the Old Testament (Downers Grove: IVP, 1992)
or The Mission of God, (Nottingham: IVP, 2006).
Depending on his level and prior knowledge, the student may also choose a topic related to the subject
matter of his Master Thesis. Examples: History of Israel, History of the religion of Israel, Introduction to
the canonical, textual and literary problems of biblical books, Archaeology, Semantics, Umwelt,
evaluated from a Reformed / Evangelical perspective

Module 3a,b:

Hermeneutics and Exegesis

Code:

MAOT3

Teachers:
Assessment:
Entr.requirement:

K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Papers
None

Periode:
EC:
Academic Year:

A and B
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. are able to describe the current exegetical methods and to assess to what extent he can make use of
them in his personal research (ET1,2);
2. are able to present a written exegesis of an Old Testament text, which shows that he can
 take sound decisions in textcritical issues;
 come to grips with the exegesis of an Old Testament text in a methodical and systematic way;
 identify the methods used in scholarly literature and responsibly integrate them in a
reformed/evangelical approach of the text;
 make fruitful use of grammars, lexicons and commentaries (ET1,2,7).
Content
Textual Criticism (apparatus BHS and BHQ; evaluation of the manuscripts); Hermeneutics (diachronic and
synchronic methods in exegesis; how to do exegesis); Exegesis (exegesis of a pericope, to be chosen in
mutual agreement between student and tutor).
Teaching and Learning Methods
Tutorials (with specific attention for the methodology of the field of Old Testament studies)
Workload
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Contact hours: ca. 5 hours
Preparation: ca. 15 hours
Self-study: 148 hours
Assessment
Review of the students’s input for the tutorials on Textual Criticism and Hermeneutics according to the
learning goals of this course. Review of paper on Exegesis of a pericope from the Old Testament
according to the learning goals of this course.
Literature
Possibilities:
- Kwakkel, G., Leren interpreteren (reader).
- Talstra, E., Oude en nieuwe lezers (Kampen: Kok, 2002).
- Tov, E., Textual Criticism of the Hebrew Bible (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2012).
- Würthwein, E., Fischer, A.A., Der Text des Alten Testaments (Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft
2009); ET: The Text of the Old Testament. An Introduction to the Biblica Hebraica (Grand Rapids, MI:
Eerdmans, 2014).
- Introduction into structural analysis and other literary features of Old Testament texts (to be chosen
by mutual arrangement).

Period B:
- Common Course (6 ec), see General Part
- 2nd part of module 3 (3 ec)
- Module 5 (6 ec)
Module 5:

Theology of the OT / Historia
Revelationis

Teachers:
K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Assessment:
Essay
Entr. equirement: None

Code:

MAOT5

Periode:
EC:
Academic Year:

B
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. are able to characterise the most important ‘theologies of the Old Testament’ that have been written
after the Second World War, in terms of the methods used in those ‘theologies’ (ET1);
2. have acquired an overview of the discipline known as ‘Old Testament Theology’, based on studying
one specific ‘Theology of the OT’ (such as those written by Von Rad, Westermann, etc.) (ET1);
3. can describe the message of the OT or of various books from the OT with respect to three theological
topics (e.g. the image of God, the covenant, election, angels etc.). He can do so on the basis of
studying the relevant passages from one specific ‘Theology of the OT’. He can also relate the message
in question to its historical position and to relevant data from the New Testament (ET1,2,3,7).
Content
Most important ‘Theologies of the OT’ from the 20th century; Theological aspects of the OT; Nature of
the OT in comparison with the NT
Teaching and Learning Methods
Tutorials (with specific attention for the methodology of the field of Old Testament studies)
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Workload
Contact hours: ca. 5 hours
Preparation: ca. 15 hours
Self-study: 148 hours
Assessment
Discussion, Review of the essay according to the learning goals of this course
Literature
 Hasel, Gerhard, Old Testament Theology: Basic Issues in the Current Debate, revised edition (Grand
Rapids: Eerdmans, 1975); or Hayes, John H.; Prussner, Frederick C., Old Testament Theology: Its
History and Development (London: SCM Press, 1985); or a more recent publication, to be chosen in
mutual agreement.
 A ‘Theology of the Old Testament’, for example the one written by: Brueggemann, Childs, Eichrodt,
Preuss, Von Rad, Rendtorff, Vriezen, Westermann, Zimmerli, Moberly.
As the case may be: some other literature, to be proposed by the student.

Period C:
- Module 4/ elective (6 ec)
- Module 6 (start, 3 ec)
- Thesis (start, 6 ec)
Module 4:

Biblical Aramaic / Biblical Hebrew

Code:

MAOT4

Teachers:
Assessment:
Entrance requirement:

W.H. Rose
Oral exam
BT-KT-BH5 (Ba2bBH)

Periode:
EC:
Academic Year:

C
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. are able to read and transliterate Biblical Aramaic texts, based on their knowledge of the phonology
and script (ET1);
2. are able to distinguish the different ways in which nouns may be attached to other nouns or words of
different morphological categories (ET1;)
3. are able to distinguish the different types and stems of the verb and their functions, and parse verbal
forms (eventually without using paradigms) (ET1);
4. are able to name and recognise the main phenomena described in the syntax in the process of
reading Aramaic texts (ET1);
5. are able to provide a grammatical analysis and translation of the Aramaic passages of the Old
Testament with the aid of a grammar and dictionary (ET1).
Content
During the lectures (6×2 hour) first a few of the essentials of Aramaic grammar will be presented. The
remaining part of the grammar is dealt with in the course of reading Aramaic texts from the Old
Testament. The student benefits most when coming to class well prepared.
If this course will be taught as a course Biblical Hebrew in order to improve the student’s skills in this
field, a similar program will be developed by mutual arrangement
Teaching and Learning Methods
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Classes, Self Study.
Workload
Contact hours: 12 hours
Preparation: ca. 18 hours
Self-study: 138 hours
Assessment
Oral exam in reading, analyzing and translating.
Exam Requirements
- Studying class notes and being able to provide a grammatical analysis and translation of the Aramaic
passages of the Old Testament (Gen. 31:47; Jer. 10:11; Ezra 5:1-17; Dan. 2:4-49; 5:1-30; 7:1-28).
- Creason, Stuart, ‘Aramaic’, in: Roger D. Woodard (ed.), The Ancient Languages of Syria-Palestine and
Arabia (New York: Cambridge University Press, 2008), 109-144.
Literature
Greenspahn, F.E., An Introduction to Aramaic. Corrected Second Edition. Resources for Biblical Study 46
(Atlanta, GA: Society of Biblical Literature, 2007).
Dictionary: Koehler, Ludwig und Walter Baumgartner, Hebräisches und Aramäisches Lexikon zum Alten
Testament. Lieferung V: Aramäisches Lexikon (3. Auflage, neu bearbeitet von Johann Jakob Stamm und
Benedikt Hartmann, unter Mitarbeit von Philippe Reymond. Leiden; New York; Köln: Brill, 1995); or the
English edition: The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. Volume 1-5 (Leiden; New York;
Köln: Brill, 1994-2000; Study Edition 2001).

Module 6a,b:

Debate on the Image of God in the OT

Teachers:
K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Assessment:
Interviews, Paper, Presentation
Entr. requirement: None
*) During two periods.

Code:

MAOT6

Periode:
EC:
Academic Year:

C and D*
6
2022-2023

Learning goals
Students:
1. can correctly describe the most prominent issues of the recent debate about the image of God (ET1);
2. describe the theological position of the participants in the debate (ET1);
3. can clearly describe how the debate affects his own view of the Old Testament and its social world
(ET1,2,7).
Content
Recent discussions about God and violence, male and female aspects of the image of God, polytheism
and monotheism.
The student writes a paper about a number of publications that will be chosen by mutual agreement.
This report will be discussed in a meeting with the other student(s) and will be assessed by the tutor. If
so desired, an oral presentation may be added to the paper.
The student interviews a number of church members (e.g. catechumens) about their ideas with respect
to the image of God in the Old Testament. He also presents the results of his study on the image of God
in the Old Testament to them.
Teaching and Learning Methods
Tutorials, Presentation
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Workload
Contact hours: ca. 5 hours
Preparation: ca. 15 hours
Self-study: 148 hours
Assessment
Discussion, Review of the paper and the presentation according to the learning goals of this course.
Literature
By mutual agreement.

Period D:
- Module 6b (3 ec)
- Final theses (MAOT7): see Phase 3.
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MTA Afstudeerrichting Nieuwe Testament
Deze afstudeerrichting wordt niet aangeboden in 2022-23.
Onderstaand de oude tekst uit 2021-22.
Het rooster voor afstudeerrichting NT wijkt qua nummering licht af van het basisrooster:

Rooster modules Algemene Master Nieuwe Testament
Periode A
Voltijdprogramma Module 2: Verbreding
Module 3: Verdieping

EC Periode B
6 Common Course
9 Module 1: Inleiding (combi MTP)
Module 4a: God OT/NT (combi MTP)

EC
6
6
3

Periode C
Scriptie
Module 4b: God OT/NT (combi MTP)
Module 5: Verkenningen

Deeltijd jaar 1

Module 2: Verbreding
Module 3a: Verdieping

6 Module 1: Inleiding (combi MTP)
6 Module 4b: God OT/NT (combi MTP 3 Module 3c: Verdieping
3 Module 4a: God OT/NT (combi MTP) 3 Module 3b: Verdieping
3 Module 5a: Verkenningen

Deeltijd jaar 2

Module 5b: Verkenningen 6 Common Course
Scriptie
1,5 Scriptie

6 Scriptie
1,5

EC Periode D
3 Scriptie
3
9

7,5 Scriptie

Periode A: module 2 en 3
Module 2:

Master NT: Verbreding

Code:

MANT2

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen
Presentatie
geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A
6
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan de geschiedenis schetsen van het vakgebied Nieuwe Testament en van de belangrijkste
stromingen binnen dit vakgebied (ET2);
2. kan de stand van het nieuwtestamentische onderzoek weergeven en de verschillende richtingen
evalueren op basis van de eigen theologische overtuiging (ET2,3).
Vakinhoud
Bestudering van in totaal ongeveer 1000 pagina’s naar keuze uit:
* Scot MacKnight & 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).
Werkvormen
In vier werkweken wordt een Engelstalig handboek met betrekking tot de stand van het onderzoek in het
Nieuwe Testament stapsgewijs doorgenomen: eerst individueel lezen, daarna door de studenten samen
bespreken, tenslotte de overgebleven vragen noteren en met de docent doornemen. De laatste
werkweek kan grotendeels besteed worden aan het voorbereiden en uitvoeren van een mondelinge
presentatie van twee uitgediepte onderwerpen naar keuze.
Studielast
Contacturen: 8
Collegevoorbereiding: geen
Zelfstudie: 160
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Toetsing
Beoordeling van de mondelinge presentatie.

Module 3:

Master NT: Verdieping

Code:

MANT3

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen
Recensies, Epiloog
geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A
9
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan de hoofdzaken weergeven van de geschiedenis, cultuur en godsdiensten uit de hellenistische
periode, met nadruk op de eerste eeuw van onze jaartelling, en kan het verworven inzicht in relatie
brengen met gegevens uit het Nieuwe Testament (ET2);
2. kan de voornaamste vraagstellingen van de nieuwtestamentische theologie benoemen en kan deze
aan de hand van een standaardwerk op dit gebied samenvattend evalueren (ET2, ET3).
Vakinhoud
Bestudering van:
1. Ferguson, Everett, Backgrounds of Early Christianity (Third Edition; Grand Rapids: Eerdmans, 2003).
2. Trebilco, Paul, Self-designations and Group Identity in the New Testament (Cambridge: University
Press, 2012).
3. Baum, Armin & Houwelingen, Rob van (red.), Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s
(Utrecht: KokBoekencentrum, 2019).
Werkvormen
Zelfstudie met recensie van Backgrounds of Early Christianity (maximaal 7.000 woorden); idem van Selfdesignations and Group Identity (maximaal 5.000 woorden);
Zelfstudie met epiloog voor de Theologie van het Nieuwe Testament in twintig thema’s (3.000 woorden).
Studielast
Contacturen: 3
Zelfstudie: 165
Toetsing
Zowel de recensies als de epiloog worden voorzien van feedback en beoordeeld met Pass/Fail.

Periode B:
- Common Course, zie Algemeen deel (6 ec)
- Module 1 (6 ec)
- Module 4a (3 ec)
Module 1:

Master NT: Inleiding

Code:

MANT1

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

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

Periode:
EC:
Cursusjaar:

B
6
2021-2022
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De student volgt uit de predikantsmaster de module ‘Nieuwe Testament 2: De apostolische kerk’
(MTP-NT2), maar zonder het exegetisch groepswerkstuk. In bijzondere gevallen kan ook met een
zelfstudiepakket worden gewerkt.
Leerdoelen
De student:
1. kan de ontwikkeling van de apostolische kerk vanuit Jeruzalem en de daarmee gepaard gaande
evangelieverkondiging beschrijven (ET 1);
2. kan de historische achtergrond en de bijbels-theologische hoofdlijnen van Hebreeën, de
Katholieke Brieven en Openbaring weergeven en analyseren (ET 1);
3. kan de vier Evangeliën interpreteren als apostolisch getuigenis (ET 1);
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).
Vakinhoud
Hebreeën, de Katholieke Brieven en Openbaring staan vaak 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.
Werkvormen
Hoor- en werkcolleges; zelfstudie.
Studielast
Contacturen: 12 uur plus 2 uur voor het tentamen
Collegevoorbereiding: 6 uur
Leesverslag schrijven: 8 uur
Zelfstudie: 145 (tentamen 87 uur; leesverslag 58 uur)
Toetsing
9. 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.
10. 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 in Progress: BEH/NBEH.
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.
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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).
•
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).

Module 4:
Bijvak:

Specialisatie Bijbelwetenschappen – Bijvak:
De God van het Oude en Nieuwe Testament

Docent:
P.H.R. van Houwelingen; G. Kwakkel
Toetsvorm:
Essay
Ingangseis:
Geen
*) Deze module loopt over twee periodes.
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Leerdoelen
De student:
1. kan op basis van de bestudeerde literatuur een bijbels-theologisch thema met betrekking tot de God
van het Oude en Nieuwe Testament (bijv. God en geweld, Gods liefde en de hel) omschrijven (ET2);
2. kan een bijbels-theologisch thema met betrekking tot de God van het Oude en Nieuwe Testament
zelfstandig relateren aan relevante bijbelse gegevens (ET3).
Vakinhoud
Bestudering en bespreking van aspecten in het godsbeeld van Oude en Nieuwe Testament die in de laatmoderne Westerse cultuur als problematisch worden ervaren.
Werkvormen
Zelfstudie, gezamenlijke bespreking van gelezen literatuur
Studielast
Contacturen: 16u
Collegevoorbereiding: in overleg
Zelfstudie: 152u
Toetsing
Becijfering essay aan de hand van een beoordelingsformulier
Literatuur
Peels, H.G.L. God en geweld in het Oude Testament (Apeldoorn: Theologische
Universiteit, 2007).
Villiers, Pieter G.R. de; Henten, Jan Willem van (eds.), Coping with Violence in the
New Testament (Leiden: Brill, 2012). Part 1 & Epilogue
Themanummer Theologia Reformata 57.4 (2014)
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Verder maakt de student in overleg met de studieleiders een keuze uit een literatuurlijst ter waarde van
de resterende uren, met het oog op zijn of haar essay (5.000-10.000 woorden).

Periode C:
- 2e deel van module 4 (3 ec)
- Module 5 (9 ec)
- start Scriptie (3 ec)
Module 5:

Master NT: Verkenningen

Code:

MANT5

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen
Scriptie, leesverslag
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

C
9
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. kan twee deelonderwerpen met betrekking tot de apostolische periode beschrijven (ET1,2,3);
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2. kan met behulp van recente toonaangevende publicaties relevante vraagstellingen formuleren met
het oog op vervolgonderzoek (ET1,2,3).
Vakinhoud
Bestudering van specifieke literatuur met betrekking tot het project, die de student naar het
scriptieonderwerp toe leidt en het onderzoeksterrein nader verkent. Het te bestuderen pakket wordt
in overleg vastgesteld.
Rapportage door middel van een leesverslag (bij onderdeel A) en een kleine scriptie (bij onderdeel B).
Afhankelijk van het voorgenomen scriptieonderwerp, kan voor de literatuurstudie gekozen worden uit
de volgende mogelijkheden, waarbij zowel het onder A als het onder B genoemde vertegenwoordigd
moet zijn:
A. leesverslag over:
 de moederkerk van Jeruzalem
 de dochtergemeente van Antiochië
 Jakobus, Petrus of Johannes als een van de leidende figuren uit de Jeruzalemse gemeente
 de ‘theologie’ van Petrus of Johannes als apostelen
 het leven van minder bekende apostelen
 aspecten van de Katholieke Brieven
 de ontwikkeling van Jewish en Gentile Christianity gedurende de eerste eeuw
B. kleine scriptie over:
 inleidingsvragen en theologische hoofdlijnen van een bepaald bijbelboek
 na het Nieuwe Testament: een van de apostolische vaders of de vroegchristelijke apologeten
 na het Nieuwe Testament: een van de nieuwtestamentische apocriefen
Werkvormen
Zelfstudie
Studielast
Contacturen: 3u
Collegevoorbereiding: geen
Zelfstudie: 165u
Toetsing
Scriptie en leesverslag worden voorzien van feedback en beoordeeld met Pass/Fail

Periode D:
Afstuderen (15 ec): zie Eindfase (NT6).
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MTA Afstudeerrichting MIRT
Schedule modules MIRT
Period A

EC Period B

EC Period C

EC

Period D

Fulltime

Module 1

1

Common Course

6

Thesis

6

Thesis

program

Module 3

6

Module 4

6

Module 5

6

Module 6

Module 8

6

Module 9/Minor

3

Module 9/Minor

3

Module 1

1

Module 4

6

Module 3a

3

Module 3b

3

Module 5

Module 8

6

Module 6

6

Common Course

6

Thesis

Parttime year 1

Parttime year 2

Thesis

1,5 Thesis

EC
11,5
6

(Finishing module 4 and 8)
6

7,5

Mod9/Minor

Thesis

6

7,5

1,5

Period A: modules 1, 3, and 8
Module 1:

Introduction to Intercultural
Learning and Studying

Code:

MIRT1

Coordinator / teacher:
Assessment:
Admission requirement:

Drs Jos Colijn
P/F on basis of participation
None

Semester:
EC:
Academic year:

A
1
2022-2023

Learning goals
The student should:
1. understand main concepts of intercultural communication, such as culture, stereotypes,
ingroup/outgroup, values, norms etc. (LO2,3,5)
2. recognize, analyse and reflect on different standards and requirements for intercultural learning and
studying (LO5,6,8)
3. acquire the intercultural competencies to engage with students and Module coordinator from
different cultures and contexts (LO5,7,8)
4. handle and value cultural differences regarding studying and applying the Word of God in different
cultures and contexts (LO3,4,5,6).
Content
Learning and studying in another culture is always challenging for students. This module offers basic
tools and materials to be able to reflect on learning and studying in another culture and to relate to
students and professors from different contexts. At the very start of the MIRT programme, there will be
one day of instruction and interaction and two follow-up meetings. Throughout the year students will
participate by weekly contributions to the MIRT-blog.
Format
- theoretical and practical instruction
- two follow up meetings in September and October (2022)
- weekly contributions to the MIRT blog in study period A and B (2022)
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- writing a reflexive evaluation (max. 1000 words) of the learning process during the MIRT programme
and the ‘take home’ results from the study year (before 31 July 2023)
Study load
Contact hours: 12 hours
Preparation for meetings: 6 hours
Weekly Blogs: 4 hours
Final reflection: 6 hours
Lecture preparation
Required readings from Martin, Judith N., and Thomas K. Nakayama. Intercultural Communication in
Contexts. 5th edition. New York: McGraw-Hill Education, 2010.
Assessment
Pass / Fail based on class participation and blog contributions.
Recommended reading
Intercultural Communication
 Gudykunst, William B., Bridging Differences: Effective Intergroup Communication, 4th edition,
Thousand Oaks (Calif: SAGE Publications, Inc, 2003).
 Hofstede, Geert, Gert Jan Hofstede, and Michael Minkov, Cultures and Organizations: Software of the
Mind, Third Edition (New York: McGraw-Hill, 2010).
 Lewis, Richard D., When Cultures Collide. Leading across Cultures: A Major New Edition of the Global
Guide (Boston; London: Nicholas Brealey International, 2006).
 Meyer, Erin. The Culture Map: Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across
Cultures. (New York: Public Affairs, 2016).
Dutch culture and context
 Besamusca E., Verheul J., Discovering the Dutch –on Culture and Society of the Netherlands
(Amsterdam, AUP, 2010)
 Coates, Ben - Why the Dutch are Different. A Journey into the Hidden Heart of the Netherlands.
(London; Boston, Nicholas Brealey Publishing, 2015)
 Vossestein, Jacob, Dealing with the Dutch (19th Revised edition, Amsterdam: KIT Publishers, 2010).

Module 3:

Reading the Scriptures Interculturally
– a Reformed Approach

Code:

MIRT3

Teachers
Coordinator:
Assessment:
Admission
requirement:

Dr Egbert Brink; Drs Jos Colijn
Drs Jos Colijn
Essay, Presentation, Blog
None

Semester:

A

EC:
Academic
year:

6
2022-2023

Learning goals
Students should be able to:
1. reflect on their own cultural stance by reading and interpreting the text (LOQ 1,3,5,6);
2. do proper exegesis of text units from Scripture (LOQ 1,2,5,6);
3. compare and discuss different understandings of the text with Christians from other contexts and / or
with exegesis from the Christian and Reformed traditions (LOQ 4,5,7,8);
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4. explain and apply a passage from Scripture in such a way that it is reliable with regard to the biblical
text and understandable for the local context of the student (LOQ 2,4,5,6).
Content
An important characteristic of Reformed theology is that it professes that the Scriptures are the inspired
Word of God. People from different cultures and contexts, while all reading the same Scriptures, often
have different perspectives and approach the text with different questions. Instead of seeing this as a
threat, we consider it to be a chance and challenge to grow together in the knowledge of Christ (Eph. 3:
17-19).
In this module we read the Scriptures with students and Module coordinator from different cultures.
Attention is paid to a faithful interpretation of the Scriptures and its appropriation for the cultural and
religious context of the student.
In our understanding of the Bible, we use basic notions (‘parameters’) of a Reformed approach to
hermeneutics and exegesis:
- Redemptive-historical approach
- Framework of the covenant / Unity of Old and New Testament
- Christ-centred & God-centred focus
- Divine accommodation to human capacities
- Revelation and testimony of the Holy Spirit
- Unicity of the text itself in original context
An important question is, if and how these concepts can function in an intercultural close reading and
appropriation of the Word of God. We will experience this together during our interaction with the text
of the Bible and each other.
Format
- Lectures and (written) preparation
- Participatory lectures;
- Essays;
- Presentations;
- (B)log.
Study Load
Contact hours: 33 hours
Lecture preparation: 66 hours
Independent study: 69 hours
Assessment
1. A written (b)log (weekly) on your learning experiences – both cultural and academic
2. A presentation of your paper (max. 10 minutes) to receive feedback for the final version
3. Exegetical paper with explicit reflection on appropriation for the own religious and cultural context.
Required literature
Lecture 1. Introduction – Jos Colijn
-Greidanus, Sidney, The Modern Preacher and the Ancient Text: Interpreting and
Preaching Biblical Literature (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1989).
Chapter 4: Redemptive-Historical Approach.
Lecture 2. Reading Biblical Historical Narratives - Gen. 3 – Egbert Brink
-Blocher, Henri. In the Beginning: Opening Chapters of Genesis (IVP, 1984),
pp. 171-195
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-Fee, Gordon D, and Douglas K. Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth: A
Guide to Understanding the Bible (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1982),
pp. 15-30 and 85-102
-Gootjes, N.H., Rethinking Redemptive-Historical Interpretation. (article – Sakai)
-Blocher, In the Beginning, ch. 8: Wages of Sin
Lecture 3. Reading Biblical Historical Narratives – 2 Sam. 12 – Egbert Brink
-Beuken, W.A.M. Forgiveness of Sin for the Price of a New-born’s Life? 2 Samuel
12:13–15 Reconsidered Biblical Hebrew in Context: Essays in Semitics and Old
Testament Texts in Honour of Professor Jan P. Lettinga, 89-99
-Peterson, Eugene H., Eat This Book: A Conversation in the Art of Spiritual Reading,
Grand Rapids: Eerdmans, 2006:
Chapter 4. Scripture As Form: Following the Way of Jesus
Chapter 5. Scripture As Script: Playing Our Part in the Spirit
Lecture 4. Reading Psalms - Ps. 1 + 2 – Jos Colijn
-Fee and Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth, pp. 205-225
-Rose, W.H. ‘Messianic Expectations in the Old Testament’, In Die Skriflig 35, no. 2
(2001), pp. 275–88. (article – Sakai)
Lecture 5. Reading the Gospels - Mark 10 – Egbert Brink
-Fee and Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth, pp. 124 – 147
-Peterson, Eugene H., Eat This Book: A Conversation in the Art of Spiritual Reading
(Grand Rapids: Eerdmans, 2006):
Chapter 6: Caveat Lector
Chapter 7: Ears Thou Hast Dug for Me
Lecture 6. Reading NT Letters - Colossians 1 – Jos Colijn
-Flemming, Dean. ‘Paul the Contextualizer’. In Local Theology for the Global
Church: Principles for an Evangelical Approach to Contextualization, edited by
Matthew Cook and Rob Haskell, Ch. 1. (Pasadena: William Carey Library, 2010)
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Module 8:

Doing Intercultural Reformed Theology

Code:

MIRT8*

Teacher:
Assessment:
Admission
requirement:

Drs Jos Colijn
Essay, Presentation
None

Semester:
EC:
Academic year:

A
6
20222023

*) Module 8 replaces a former module 2.

Learning goals
Students should:
1. become more sensitive to the multi-cultural and multi-religious world we live in and develop an
understanding of the possibilities and challenges of the Reformed tradition in a global world (LOQ
1,2,3,5);
2. be able to analyse and conceptualize processes of contextualization and appropriation of theological
concepts and ideas in another culture (LOQ 2,3,6,7);
3. apply cross-cultural understanding and appropriation of Reformed theology for their own religious
and cultural context (LOQ 3,4,5,6,7);
4. reflect on their role in the intercultural communication process, as well as on the interaction with
students from different contexts (LOQ 6,7,8).
Content
This module introduces ‘doing Reformed intercultural theology’. The goal of this module is to reflect on
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the praxis and pitfalls of the intercultural translation and appropriation of Reformed theology and
theological concepts in different contexts. We will approach intercultural theology from a biblical
perspective and topics will be discussed in the context of the Reformed and Neo-Calvinist tradition.
Relevant concepts and insights from anthropology, sociology and ethnography will be introduced as well.
Students will actively be involved in intercultural theology through the interaction with fellow students
from different cultural and religious contexts.
During the lectures, attention will be paid to the themes and topics mentioned below. Students have to
prepare for each lecture by reading the required literature. Students will also actively reflect on their
readings, intercultural experience and learning by actively participating in the MIRT-blog.
Format
- 6 lectures (6 x 3 hours)
- 3 lectures with a professor from a Non-Western context (3 x 3 hours) (at a later moment)
- presentations + discussion (6 hours);
- Independent study + paper
Study Load – 168 hours
Contact hours: 33 hours
Lecture preparation: 40 hours
Independent study + paper: 95 hours
Assessment
Written paper (approx. 5000 words) with selected additional literature (30 hours of reading) and
presentation to fellow students and teacher. The evaluation criteria will be derived from the learning
goals of the module. Special attention will be given to:
- The quality and depth with which the topic of Reformed theology in its historical development and
actual global presence is discussed;
- The way in which the content of lectures, reader and additional literature has been used;
- Creativity, independence, level of difficulty of the theme that was dealt with;
- The relevance of the topic discussed for the local context/culture of the student;
- Methodological soundness and correct use of language, references etc.
Required literature
Lecture 1. Doing Reformed Theology in a Religious World
-Andrew F. Walls, The Missionary Movement in Christian History: Studies in the
Transmission of Faith (Orbis: Maryknoll 2004), pp. 1-54 (chapters 1-4)
Lecture 2. Theological Concepts for Doing Reformed Theology Interculturally (1)
-Kwame Bediako, Jesus and the Gospel in Africa: History And Experience (New York:
Orbis Books, 2004) (parts)
-Rik Peels, ‘Sin and Human Cognition of God,’ Scottish Journal of Theology 64, no. 4
(2011), pp. 390–409
Lecture 3. Theological Concepts for Doing Reformed Theology Interculturally (2)
-Abraham Kuyper, Lectures on Calvinism (Grand Rapids: Eerdman, 1987), Ch. 1 and
2 (pp. 9-77)
Lecture 4. Understanding the Gospel Cross-culturally (1)
-Vanhoozer, Kevin J., ‘One Rule to Rule Them All? Theological Method in an Era of
World Christianity,’ In: Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World
Christianity, edited by Craig Ott and Harold A Netland (Grand Rapids, Mich.: Baker
Academic, 2006), chapter 4 (pp. 85-126).
Lecture 5. Understanding the Gospel Cross-culturally (2)
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-Paul G. Hiebert, Anthropological Reflections on Missiological Issues (Grand Rapids,
Mich.: Baker Academic, 1994), chapter 4: ‘Critical Contextualization’ and chapter 5:
‘Metatheology’)
Lecture 6. Doing Reformed Intercultural Theology
-Benno van den Toren, ‘Challenges and Possibilities of Inter-Religious and CrossCultural Apologetic Persuasion,’ Evangelical Quarterly 82, no. 1 (2010), pp. 42–64.

22

2

5

Relevant literature
 Bavinck, Herman, Bavinck’s 'Common Grace' with an Introduction of the Translator, Translated by
Raymond C. van Leeuwen, Calvin Theological Journal 24, no. 1 (April 1, 1989), pp. 35–65.
 ——. The Catholicity of Christianity and the Church. Calvin Theological Journal 27 (1992), pp. 220–51.
 Bediako, Kwame, Christianity in Africa: The Renewal of a Non-Western Religion (Edinburgh;
Maryknoll, N.Y.: Edinburgh University Press ; Orbis Books, 1995).
 ——. Jesus and the Gospel In Africa: History and Experience (New York: Orbis Books, 2004).
 Belt, Henk van den, Religion as Revelation? The Development of Herman Bavinck’s View from a
Reformed Orthodox to a Neo-Calvinist Approach (The Bavinck Review 4, 2013), pp. 9–31.
 Bevans, Stephen B., Models of Contextual Theology, Rev Exp edition (Maryknoll, N.Y: Orbis Books,
2002).
 Bolt, John, An Opportunity Lost and Regained: Herman Bavinck on Revelation and Religion, MidAmerica Journal of Theology 24 (January 1, 2013), pp. 81–96.
 Bosch, David Jacobus, Transforming Mission: Paradigm Shifts in Theology of Mission (Maryknoll, N.Y.:
Orbis Books, 1991).
 Cook, Matthew, and Rob Haskell, eds. Local Theology for the Global Church: Principles for an
Evangelical Approach to Contextualization. Pasadena: William Carey Library, 2010.
 Covolo, Robert. 'Advancing a Neo-Calvinist Pneumatology of Religions: The Role of Recent Yongian
Contributions.' In Revelation and Common Grace, edited by John R Bowlin, 315–34. Grand Rapids,
Mich.: Eerdmans, 2011.
 Donovan, Vincent J. Christianity Rediscovered. Orbis Books, 2003.
 Flemming, Dean. 'Paul the Contextualizer.' In Local Theology for the Global Church: Principles for an
Evangelical Approach to Contextualization, edited by Matthew Cook and Rob Haskell, Ch. 1.
Pasadena: William Carey Library, 2010.
 Greenman, Jeffrey P, and Gene L Green. Global Theology in Evangelical Perspective: Exploring the
Contextual Nature of Theology and Mission. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2012.
 Harmon, Andrew M. 'Common Grace and Pagan Virtue: Is Kuyperian Tolerance Possible?' In
Revelation and Common Grace, edited by John R Bowlin, 302–14. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans,
2011.
 Hesselgrave, David J. Communicating Christ Cross-Culturally. Grand Rapids: Zondervan, 1978.
 Hesselgrave, David J., and Edward Rommen. Contextualization: Meanings, Methods, and Models.
Pasadena, Calif: William Carey Library, 2013.
 Hiebert, Paul G. Anthropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids, Mich.: Baker
Academic, 1994.
 ——. Transforming Worldviews: An Anthropological Understanding of How People Change. Grand
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2008.
 Hiebert, Paul G., R. Daniel Shaw, and Tite Tienou. Understanding Folk Religion: A Christian Response
to Popular Beliefs and Practices. Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 1999.
 Kaltwasser, Cambria Janae. 'Assessing the Christological Foundation of Kuyper’s Doctrine of Common
Grace.' In Revelation and Common Grace, edited by John R Bowlin, 200–220. Grand Rapids, Mich.:
Eerdmans, 2011.
 Kärkkäinen, Veli-Matti. An Introduction to the Theology of Religions: Biblical, Historical &
Contemporary Perspectives. First Edition edition. Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2003.
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——. 'Christology in Africa, Asia, and Latin America.' In The Blackwell Companion to Jesus, edited by
Delbert Burkett, 1 edition., ch. 23. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013.
Kim, Sebastian C. H., ed. Christian Theology in Asia. 1 edition. Cambridge: Cambridge University Press,
2008.
Kooi, Cornelis van der. 'A Theology of Culture: A Critical Appraisal of Kuyper’s Doctrine of Common
Grace.' In Kuyper Reconsidered: Aspects of His Life and Work, edited by J. de Bruijn and Cornelis van
der Kooi, pp. 95–101. Amsterdam: VU Uitgeverij, 1999.
——. 'Herman Bavinck and Karl Barth on Christian Faith and Culture. Calvin Theological Journal 45,
no. 1 (April 1, 2010): 72–78.
Mattson, Brian G. 'A Soft Spot for Paganism? Herman Bavinck and "Insider" Movements.' The Bavinck
Review 4 (2013): 32–43.
McDermott, Gerald R., and Harold A. Netland. A Trinitarian Theology of Religions: An Evangelical
Proposal. 1 edition. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2014.
Muck, Terry C, and Frances S Adeney. Christianity Encountering World Religions. Grand Rapids, Mich.;
Oxford: BakerAcademic ; Lion [distributor], 2009.
Nicholls, Bruce J. Contextualization: A Theology of Gospel and Culture. Vancouver: Regent College
Publishing, 2003.
Ott, Craig, and Harold A Netland. Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World
Christianity. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2006.
Paas, Stefan. 'Religious Consciousness in a Post-Christian Culture: J.H. Bavinck’s Religious
Consciousness and Christian Faith (1949), Sixty Years Later.' Journal of Reformed Theology 6, no. 1
(January 1, 2012): pp. 35–55.
Peels, Rik. 'Sin and Human Cognition of God.' Scottish Journal of Theology 64, no. 4 (2011): pp. 390–
409.
Sanneh, Lamin. Disciples of All Nations: Pillars of World Christianity. Oxford; New York: Oxford
University Press, 2008.
——. Translating the Message: The Missionary Impact on Culture. 2nd edition. Maryknoll, N.Y: Orbis
Books, 2009.
——. Whose Religion Is Christianity?: The Gospel beyond the West. Grand Rapids, Mich: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 2003.
Schreiter, Robert J. The New Catholicity: Theology between the Global and the Local. Maryknoll, N.Y.:
Orbis Books, 1997.
Schreiter, Robert J., and Edward Schillebeeckx. Constructing Local Theologies. Maryknoll, N.Y: Orbis
Books, 1985.
Skaff, Jeffrey. 'Common Grace and the Ends of Creation in Abraham Kuyper and Herman Bavinck.'
Journal of Reformed Theology 9, no. 1 (January 1, 2015): 3–18.
Smith, David. Mission after Christendom. London: Darton, Longman and Todd, 2003.
Stanley, Jon. 'Restoration and Renewal: The Nature of Grace in the Theology of Herman Bavinck.' In
Revelation and Common Grace, edited by John R Bowlin, 81–104. Grand Rapids, Mich.: Eerdmans,
2011.
Tennent, Timothy C. Theology in the Context of World Christianity: How the Global Church Is
Influencing the Way We Think about and Discuss Theology. Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2007.
Toren, Benno van den. 'Challenges and Possibilities of Inter-Religious and Cross-Cultural Apologetic
Persuasion.' Evangelical Quarterly 82, no. 1 (2010): 42–64.
——. Christian Apologetics as Cross-Cultural Dialogue. 1 edition. London ; New York: Bloomsbury T&T
Clark, 2011.
——. 'Growing Disciples in the Rainforest - A Contextualized Confession for Pygmy Christians.'
Evangelical Review of Theology 33, no. 4 (October 2009): 306–15.
——. 'Intercultural Theology as a Three-Way Conversation. Beyond the Western Dominance of
Intercultural Theology.' Exchange 44 (2015): pp. 123–43.
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Vanhoozer, Kevin J., '"One Rule to Rule Them All?" Theological Method in an Era of World
Christianity.' In Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World Christianity, edited by
Craig Ott and Harold A Netland, ch. 4. Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2006.
Vanhoozer, Kevin J, Charles A Anderson, and Michael J Sleasman, Everyday Theology: How to Read
Cultural Texts and Interpret Trends, Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2007.
Walls, Andrew F., The Cross-Cultural Process in Christian History: Studies in the Transmission and
Appropriation of Faith, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 2002.
——. The Missionary Movement in Christian History: Studies in the Transmission of Faith, Maryknoll,
N.Y.; Edinburgh: Orbis Books ; T & T Clark, 1996.
Winter, Ralph D, and Steven C Hawthorne, Perspectives on the World Christian Movement: A Reader,
Pasadena, Calif.: William Carey Library, 1981.

Period B:
- Common Course (6 ec), see MTA General part
- Module 4 (6 ec)
- Module 9 minor (3 ec).
Module 4:

The Core and Fabric of Reformed Theology

Code:

MIRT4

Teacher:
Assessment:
Admission
requirement:

Dr Dolf te Velde
Essay, Presentation
None

Semester:
EC:
Academic
year:

B
6
2022-2023

Learning goals
Students should be able to:
1. understand and reproduce the main aspects and characteristics of Reformed theology in historical
perspective as well as in its contemporary manifestation (LOQ 3,4,5,7);
2. understand constants and variables of the Reformed tradition during the course of time in different
contexts (LOQ 1,3,4,5,6);
3. explain and demonstrate the importance of Reformed theology for their own context and culture
(LOQ 2,4,7,8);
4. reflect on the practical application of Reformed theology for their own context (LOQ 1,2,6,8).
Content
This module places Reformed theology and the Reformed tradition in a historical and systematic context
as well as in international perspective. We will be discovering constants and variables within the
Reformed heritage of the sixteenth through twentieth centuries. Using the work of Reformed
theologians from the past and present, an overview will be given of the character and development of
Reformed theology and the Reformed tradition. Attention will be paid to the broadness and diversity of
the Reformed family in history and around the world.
Format
- Lectures – 6 meetings of 3 hours each
- Discussions
- Presentation (incl. formative presentation of the final paper)
- Independent study
Study Load
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Contact hours: 18 hours
Lecture preparation: 60 hours
Independent study: 78 hours
Assessment
A written essay with selected additional literature.
Evaluation criteria will be derived from the learning goals of the module.
Special attention will be devoted to:
- The quality and depth with which the topic of Reformed theology in its historical development and
actual presence is discussed;
- The extent to which the content of lectures, reader and additional literature has been used;
- Creativity, independence, level of difficulty of the theme that was dealt with;
- The relevance of the topic discussed for the local context / culture of the student;
- Methodological soundness.
Required literature
Lecture 1: John Calvin and the doctrine of revelation.
-John Calvin, Institutes 1, 1-9
-David C. Steinmetz, “Calvin and the Natural Knowledge of God”, in: Calvin in
Context, Oxford 2010, pp. 23-39.
Lecture 2: Reformed Orthodoxy and the doctrine of God.
-Willem J. van Asselt a.o., Introduction to Reformed Scholasticism, Grand Rapids
2011, pp. 103-126.
-Dolf te Velde a.o. (eds.), Synopsis of a Purer Theology vol. 1, Leiden 2014, pp.
150-183 (only translation!).
Lecture 3: John Owen on the work of the Holy Spirit in regeneration,
-John Owen, Pneumatologia: Book I, chapter V; Book II, chapter III.
-Kelly M. Kapic, “The Spirit as Gift: Explorations in John Owen's Pneumatology”,
in The Ashgate Research Companion to John Owen's Theology, Farnham 2012, pp.
113-140.
Lecture 4, Herman Bavinck and Christology, Reformed Dogmatics III, sections 362 to
373
Lecture 5, Klaas Schilder and the Covenant, Heaven, what is it, chapter 6 and 7
Lecture 6: Gerrit Berkouwer and Atonement, The work of Christ, chapter XI A

Pgs.

Lvl.

Hrs.

60

2

10

41

2

8

60

2

12

46

9

120
42

13
8

Recommended Reading
 Allen, R. Michael, Reformed Theology, 1st edition (London; New York: Bloomsbury T&T Clark, 2010).
 Allen, Michael, and Scott R. Swain (eds.), The Oxford Handbook of Reformed Theology (Oxford: OUP,
2020).
 Allen, Michael, Scott R. Swain, and J. Todd Billings, Reformed Catholicity: The Promise of Retrieval for
Theology and Biblical Interpretation (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2015).
 Asselt, Willem J. van, and E. Dekker, Reformation and Scholasticism: An Ecumenical Enterprise (Grand
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2001).
 Asselt, Willem J. van, Theo Pleizier, P. L Rouwendal, and Maarten Wisse, Introduction to Reformed
Scholasticism (Grand Rapids, Mich.: Reformation Heritage Books, 2011).
 Bagchi, David V.N. and David Curtis Steinmetz, The Cambridge Companion to Reformation Theology
(Cambridge, UK; New York, NY: Cambridge University Press, 2004).
 Bavinck, H., Reformed Dogmatics 1-4 (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003-2008). (Transl.
John Bolt and John Vriend)
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 Benedict, Philip, Christ’s Churches Purely Reformed: A Social History of Calvinism (New Haven, Conn.;
London: Yale Univ. Press, 2004).
 Berkhof, H., Two Hundred Years of Theology: Report of a Personal Journey (Grand Rapids, Mich.: W.B.
Eerdmans, 1989).
 Berkouwer, G. C., A Half Century of Theology: Movements and Motives (Grand Rapids: Eerdmans,
1977).
 Billings, J. Todd, and I. John Hesselink, Calvin’s Theology and Its Reception: Disputes, Developments,
and New Possibilities (Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2012).
 Brink, Gijsbert van den, and Harro Höpfl, Calvinism and the Making of the European Mind (Leiden:
Brill, 2014).
 Calvin, John, Calvin: Institutes of the Christian Religion, edited by John T. McNeill, translated by Ford
Lewis Battles, 1559 translation edition (Philadelphia; London: Westminster John Knox Press, 1960).
 Cottret, Bernard, Calvin: A Biography, first English Edition (Grand Rapids, Mich. : Edinburgh, Scotland:
Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2000).
 Geertsema, J., Always Obedient: Essays on the Teaching of Dr Klaas Schilder (Phillipsburg, N.J.: P & R
Pub., 1995).
 Gerrish, Brian Albert, Reformed Theology for the Third Christian Millennium: The Sprunt Lectures,
2001 (Westminster John Knox Press, 2003).
 Harinck, George, ‘Something That Must Remain, If the Truth Is to Be Sweet and Precious to Us’: The
Reformed Spirituality of Herman Bavinck, Calvin Theological Journal 38, no. 2 (November 1, 2003):
pp. 248–62.
 Harinck, G, and D. van Keulen (eds.), Vicissitudes of Reformed Theology in the Twentieth Century
(Zoetermeer: Meinema, 2004).
 Holt, Mack P., Adaptations of Calvinism in Reformation Europe: Essays in Honour of Brian G,
Armstrong (Aldershot; Burlington, VT: Ashgate Publishing Limited, 2008).
 Hsia, R. Po-chia (ed.), A Companion to the Reformation World (Malden, Mass.: Wiley-Blackwell, 2006).
 International Theological Congress, J. M. Batteau, J. W. Maris, and K. Veling, eds. The Vitality of
Reformed Theology: Proceedings of the International Theological Congress, June 20-24th 1994,
Noordwijkerhout, the Netherlands (Kampen: Uitgeverij Kok, 1994).
 Kamphuis, Barend, ‘The Hermeneutics of Dogma’. In Correctly Handling the Word of Truth: Reformed
Hermeneutics Today, edited by Mees te Velde and Gerhard H. Visscher (Eugene, OR: Wipf & Stock,
2014), pp. 62-74.
 Kapic, Kelly M. “The Spirit as Gift: Explorations in John Owen’s Pneumatology.” In The Ashgate
Research Companion to John Owen’s Theology, 113–40. Routledge, 2015.
 Klooster, Fred H., ‘The Uniqueness of Reformed Theology a Preliminary Attempt at Description,’
Calvin Theological Journal 14, no. 1 (April 1, 1979): pp. 32–54.
 MacCulloch, Diarmaid, The Reformation, reprint edition (New York, N.Y.: Penguin Books, 2005).
 McGrath, Alister E., Reformation Thought: An Introduction, 4th edition (Malden, MA ; Oxford: WileyBlackwell, 2012).
 ———. Roots That Refresh: A Celebration of Reformation Spirituality (London, [Eng.]: Hodder &
Stoughton, 1991).
 McKim, Donald K., The Cambridge Companion to John Calvin (Cambridge, U.K.; New York: Cambridge
University Press, 2004).
 Mouw, Richard J., ‘Klaas Schilder as Public Theologian,’ Calvin Theological Journal. 38 (2003): pp. 281–
98.
 Muller, Richard A., After Calvin: Studies in the Development of a Theological Tradition (Oxford; New
York: Oxford University Press, 2003).
 ———. ‘Calvin and the “Calvinists”’: Assessing Continuities and Discontinuities between the
Reformation and Orthodoxy. Part One,’ Calvin Theological Journal 30, no. 2 (November 1, 1995): pp.
345–75.
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 ———. ‘Calvin and the “Calvinists”’: Assessing Continuities and Discontinuities between the
Reformation and Orthodoxy. Part Two,’ Calvin Theological Journal 31, no. 1 (April 1, 1996): pp. 125–
60.
 Pettegree, Andrew, The Reformation World (London; New York: Routledge, 2000).
 Prestwich, Menna, International Calvinism 1541-1715 (Oxford: Clarendon Press, 1985).
 Schilder, K., Christ and Culture (Winnipeg: Premier, 1977).
 ———. Heaven, What Is It? (Grand Rapids: Eerdmans Pub. Co., 1950).
 Selderhuis, Herman J.(ed.), The Calvin Handbook, translated by Henry J. Baron, Judith J. Guder and
Randi H. Lundell (Grand Rapids, Mich: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2009).
 Selderhuis, H.J., A Companion to Reformed Orthodoxy (Leiden [etc.]: Brill, 2013).
 Stueckelberger, Christoph and Reinhold Bernhardt, Calvin Global: How Faith Influences Societies, 1st
ed. (Geneva: Globethics.net, 2009).
 Wang, Aiming, Church in China: Faith, Ethics, Structure: The Heritage of the Reformation for the
Future of the Church in China (Bern; New York: Peter Lang AG, Internationaler Verlag der
Wissenschaften, 2009).

Module 9b,c:

MIRT – Minor Reading

Code:

MIRT9

Module coordinator:
Form of Assessment:
Admission requirement:

Jos Colijn
Reading report
None

Semester:
ECTS credits:
Academic year:

B and C
6 (3+3 ec)
2022-2023

Learning goals
The goal of the Minor Reading is to do introductory reading for the Master thesis. After the Minor
Reading the student:
1. can identify the main challenges and questions with regard to the research topic of his Master thesis
2. is able to analyse and reflect on the main questions related to the research topic of his Master thesis
Content
To be discussed with each student individually
Format
Independent study
Study load:
Reading approximately 700 pages (depending on the difficulty of the texts this might be more or less)
Assignment
1. Reading report of 7,000-10,000 words. Give your own reflection of what you have read, by means of
asking three questions:
- what was new for me?
- what was difficult? (what questions do I have?)
- what needs further discussion?
Make, where appropriate, connexions with earlier obtained knowledge and also show the eventual
connections between the different readings (e.g. contradicting opinions / additional points of view etc.).
2. Write a separate section on a theme that is of particular importance for your Master’s thesis. (15002000 words)
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Period C:
- 2nd part of module 9 (3 ec)
- start with Thesis (6 ec)
- Module 5 (6 ec).
Module 5:

What’s at Stake? Topical Themes and
Discussions in the Field of Reformed theology

Code:

MIRT5

Teacher:
Coordinator:
Assessment:
Admission
requirement:

Dr Hans Burger, Prof dr George Harinck
Drs Jos Colijn (presentation + paper)
Paper, Presentation

Semester:

C

EC:
Academic
year:

6
20222023

None

Learning goals
Students should be able to:
1. explain and reproduce the main aspects of selected themes from Reformed theology from a historical
perspective (LOQ 1,2,4);
2. analyse and evaluate challenging texts by important theologians from the Reformed tradition (LOQ
2,3,5,6);
3. reflect from a Reformed perspective on selected theological topics, which are relevant to their
context and consider new ways to develop and appropriate themes from Reformed theology for their
context (LOQ 5,6,7,8).
Content
Theological themes and topics require ongoing reflection in changing times and contexts. The Word of
God remains forever, but new contexts present fresh challenges to theologians and Christians. Our world
is globalizing and becoming more uniform in many respects, but also very diverse, multicultural and
multi-religious. In the MIRT we have the unique opportunity to discuss actual theological topics as
theologians from different cultures and we can mutually learn from each other.
This module focuses on some major topics for Christians and churches today, such as creation,
reconciliation, salvation and the church. Informed by what is discussed in the modules ‘Doing
Intercultural Reformed theology’ and ‘The Fabric of Reformed Theology’, in this module we reflect on
contextualisation and appropriation of actual theological themes in different contexts. We look at
especially how the Reformed theologian Herman Bavinck (1854-1921) and the expert on PentecostalCharismatic theologies Veli-Matti Kärkkäinen (1958) formulate their theological answers and what we
can learn from a conversation between these theologians for doing theology in our context today.
The lectures on Neo-Calvinism introduce the student to an inspiring Reformed approach to the relation
between Church, Christianity and culture. Developed in the late 19th and 20th century in the Netherlands,
Neo-Calvinism is a vibrant international movement today, appropriated by theologians from Japan,
Korea, the USA, Brazil and many other countries.
In a final paper, students are challenged to reflect theologically on a topic that is important for their
context today and to demonstrate how it can be presented in a relevant way, in conversation with
(Western) Reformed theology.
An international theologian will lecture on the actuality and contextualisation of Reformed theology in
his specific context.
Lectures
Dr Hans Burger
1. Creation and Ecology
2. Reconciliation
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3. Salvation
4. Church
Prof. George Harinck
Introduction to the history and main ideas of the Neo-Calvinist tradition
5. Dutch Neo-Calvinism
6. International Neo-Calvinism
International Guest Professor
Format
- 4 lectures with dr. Hans Burger (4 x 3 hours)
- 2 lectures each with prof. George Harinck (2 x 3 hours)
- 3 lectures with an international guest professor (3 x 3 hours)
- Discussions, Presentations, Independent studies and a Final Paper
Study Load – 168 hours
Contact hours: 30 hours
Lecture preparation: 36 hours
Independent study: 102 hours
Final Assessment
A written paper with selected additional literature and presentation to fellow students and teachers.
Evaluation criteria will be derived from the learning goals of the module.
Special attention will be devoted to:
- The quality and depth with which the topic of Reformed theology in its historical development and
actual presence is discussed;
- The extent to which the content of lectures, reader and additional literature has been used;
- Creativity, independence, level of difficulty of the theme that was dealt with;
- The relevance of the topic discussed for the local context/culture of the student;
- Methodological soundness.
Required literature
Lecture 1 – dr Hans Burger - Creation and Ecology
-Herman Bavinck, ‘Creation or Development?’, trans. J. Hendrik de Vries, The
Methodist Review, 1901, 849–74. ( https://sources.neocalvinism.org/200Herman+Bavinck.+Schepping+of+Ontwikkeling )
-Veli-Matti Karkkainen, Creation and Humanity, A Constructive Christian Theology
for the Pluralistic World, vol. 3 (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2015), pp.
218-229.
Lecture 2 – dr Hans Burger – Reconciliation
-Bavinck, Herman. 2011. Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume. Edited by
John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, from ch. 15: pp. 423-449
-Veli-Matti Kärkkäinen, Christ and Reconciliation, A Constructive Christian
Theology for the Pluralistic World, vol. 1 (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans,
2013), pp. 291-314
Lecture 3 – dr Hans Burger – Salvation
-Bavinck, Herman. 2011. Reformed Dogmatics: Abridged in One Volume. Edited by
John Bolt. Grand Rapids, MI: Baker Academic, from ch. 17, pp. 473-503
-Karkkainen, Veli-Matti, Spirit and Salvation. A Constructive Christian Theology for
the Pluralistic World. Vol. 4 (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2016), pp. 201209 and 368-375
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Lecture 4 – dr Hans Burger
-Bavinck, Herman. 1992. ‘The Catholicity of Christianity and the Church’. Calvin
Theological Journal 27: 220–51.
https://sources.neocalvinism.org/.full_pdfs/bavinck_1992_catholicity.pdf
-Karkkainen, Veli-Matti, Hope and Community. A Constructive Christian Theology
for the Pluralistic World. Vol. 5 (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2017), pp.
233-250
Lecture 5 – prof Harinck: Dutch Neo-Calvinism

31
+
17

3

8

Lecture 6 – prof Harinck: International Neo-Calvinism
Lecture 7-9 – International guest professor
Recommended Reading
 Ashford, Bruce Riley, and Craig G. Bartholomew, The Doctrine of Creation: A Constructive Kuyperian
Approach. Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2020.
 Bartholomew, Craig G. Contours of the Kuyperian Tradition: A Systematic Introduction (Downers
Grove, Illinois: IVP Academic, 2017).
 Bavinck, H, John Bolt, and John Vriend, Reformed Dogmatics 1-4 (Grand Rapids, Mich.: Baker
Academic, 2003-2008).
 Bolt, John, ‘From Princeton to Wheaton: The Course of Neo-Calvinism in North America,’ Calvin
Theological Journal 42, no. 1 (April 1, 2007): pp. 65–89.
 ———. ‘Grand Rapids between Kampen and Amsterdam: Herman Bavinck’s Reception and Influence
in North America,’ Calvin Theological Journal 38, no. 2 (November 1, 2003): pp. 263–80.
 ———. 'An Opportunity Lost and Regained: Herman Bavinck on Revelation and Religion,' MidAmerica Journal of Theology 24 (January 1, 2013): pp. 81–96.
 Borght, Eddy van der, 'Who Decides? About the Catholicity of non-Western Jesus interpretations in
protestant ecclesiology,' In Christliche Traditionen zwischen Katholizität und Partikularität: Vorträge
der sechsten Konferenz der mittelsüdosteuropäischen und niederländischen Theologischen
Fakultäten in Prag 2008, edited by L.J Koffeman (Frankfurt: Lembeck, 2009), 117–30.
 Braaten, Carl E., No Other Gospel!: Christianity among the World’s Religions (Minneapolis: Fortress
Press, 1992).
 Brink, Gijsbert van den, 'Introduction: The Doctrine of the Trinity in Christian Faith and Global
Theology,' Journal of Reformed Theology 3, no. 1 (February 1, 2009): pp. 1–6.
doi:10.1163/156973109X403688.
 Carson, D. A., The Gagging of God: Christianity Confronts Pluralism. Leicester: Apollos, 1996, Cook,
Matthew, and Rob Haskell (eds.), Local Theology for the Global Church: Principles for an Evangelical
Approach to Contextualization (Pasadena: William Carey Library, 2010).
 Crisp, Oliver D., Revisioning Christology. Theology in the Reformed Tradition (Farnham, Surrey:
Ashgate, 2011)
 Dyrness, William A, Veli-Matti Kärkkäinen, Juan Francisco Martínez and Simon Chan, Global
Dictionary of Theology: A Resource for the Worldwide Church (Downers Grove, Ill.; Nottingham,
England: IVP Academic ; Inter-Varsity Press, 2008).
 Eglinton, James, ‘To Transcend and to Transform: The Neo-Calvinist Relationship of Church and
Cultural Transformation.’ In The Kuyper Center Review, Volume 5: Church and Academy, edited by
Gordon Graham, (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2015), 163-84.
 Greenman, Jeffrey P. and Gene L. Green, Global Theology in Evangelical Perspective: Exploring the
Contextual Nature of Theology and Mission (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2012).
 Jenkins, Philip, The New Faces of Christianity: Believing the Bible in the Global South (New York:
Oxford University Press, 2006).
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———. The Next Christendom: The Coming of Global Christianity (Oxford; New York: Oxford
University Press, 2002).
Kaemingk, Matthew, ‘Herman Bavinck, Lesslie Newbigin, and Reformed Mission in the Global
Workplace,’ The Bavinck Review 3 (2012): 85–105.
Kamphuis, Barend, ‘Herman Bavinck on Catholicity,’ Mid-America Journal of Theology 24 (January 1,
2013): 97–104.
Kärkkäinen, Veli-Matti, Christology: A Global Introduction (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2003).
———. The Doctrine of God: A Global Introduction (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2004).
Klapwijk, Jacob, ‘Rationality in the Dutch Neo-Calvinist Tradition,’ In Rationality in the Calvinian
Tradition, edited by Hendrik Hart, Johan van der Hoeven, Nicholas Wolterstorff, Calvin College, Vrije
Universiteit Amsterdam and Institute for Christian Studies (Lanham, MD: University Press of
America, 1983), 93–111.
McGowan, A. T. B., Always Reforming: Explorations in Systematic Theology (Downers Grove, Ill.: IVP
Academic, 2006).
McKim, Donald K., Major Themes in the Reformed Tradition, Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans,
1992.
Mouw, Richard J., 'Neo-Calvinism, Pluralism, and the Challenge of Islam,' Calvin Theological Journal
48, no. 2 (November 1, 2013): pp. 207–16.
Netland, Harold A., Encountering Religious Pluralism: The Challenge to Christian Faith & Mission
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 2001).
Newbigin, Lesslie, The Gospel in a Pluralist Society (Grand Rapids, Mich. : Geneva SZ: Wm. B.
Eerdmans Publishing Co., 1989).
Ott, Craig, and Harold A. Netland, Globalizing Theology: Belief and Practice in an Era of World
Christianity (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2006).
Schreiter, Robert J., The New Catholicity: Theology between the Global and the Local (Maryknoll,
N.Y.: Orbis Books, 1997).
Schreiter, Robert J. and Edward Schillebeeckx, Constructing Local Theologies, (Maryknoll, N.Y: Orbis
Books, 1985).
Schwarz, Hans, Theology in a Global Context: The Last Two Hundred Years (Grand Rapids, MI [etc.]:
Eerdmans, 2005).
Tennent, Timothy C., Theology in the Context of World Christianity: How the Global Church Is
Influencing the Way We Think about and Discuss Theology (Grand Rapids, Mich: Zondervan, 2007).
Van Engen, Charles Edward, ‘The Glocal Church: Locality and Catholicity in a Globalizing World,’ In
Globalizing Theology (Grand Rapids: Baker Academic, 2006), pp. 157–79.
Venter, R, ‘Trinity and Mission : Challenges to a Reformed Witness in Africa Today,’ 2004.
http://repository.up.ac.za/handle/2263/8729.
Visser, P J., 'Religion, Mission, and Kingdom: A Comparison of Herman and Johan Herman Bavinck,’
Calvin Theological Journal 45, no. 1 (April 1, 2010), pp. 117–32.
Willis-Watkins, David, Michael Welker and Matthias Gockel, Toward the Future of Reformed
Theology: Tasks, Topics, Traditions (Grand Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans, 1999).
Wolter, Albert M., ‘Dutch Neo-Calvinism: Worldview, Philosophy and Rationality,’ In Rationality in
the Calvinian Tradition, edited by Hendrik Hart, Johan van der Hoeven, Nicholas Wolterstorff, Calvin
College, Vrije Universiteit Amsterdam, and Institute for Christian Studies (Lanham, MD: University
Press of America, 1983).
Wu, Jackson, Saving God’s Face: A Chinese Contextualization of Salvation through Honor and Shame
(Pasadena, Calif.: William Carey International University Press, 2013).
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Period D:
- Module 6 (6 ec)
- Master’s Thesis (11,5 ec)
Module 6:

Reformed Worldview in a Global
Perspective

Code:

MIRT6

Teacher:
Assessment:
Admission requirement:

Prof Roel Kuiper
Essay, Presentation
None

Semester:
EC:
Academic year:

D
6
2022-2023

Learning goals
Students should be able to:
1. understand and reproduce the main insights of historical and contemporary approaches to a
Reformed worldview (LOQ 1,2,4,6);
2. explain the importance for a Reformed worldview and the practices involved for their own context
and culture (LOQ 4,5,6,7);
3. reflect on the practical application of Reformed worldview for their own context (LO1,5,6,7,8).
Content
In this module students are introduced to the Reformed worldview as developed in the Reformed and
Neo-Calvinist traditions. The strength of this concept is that creation, redemption and consummation are
viewed as integrated within God’s single plan for this world – in the words of H. Bavinck: ‘the Father
reconciles his created but fallen world through the death of his Son, and recreates it by his Spirit into a
Kingdom of God’.
Theologians such as Kuyper and Bavinck developed their vision in a Christian world that, as such, no
longer exists in the West. Yet their ideas are still used by theologians and philosophers in the world-wide
Reformed tradition, and are also valuable in a global and pluralist age, in which Christianity is no more
than ‘one religious option’ (Taylor).
In this module attention will be paid to the following concepts and themes:
1. Globalisation / global Christianity in a pluralist world
2. Christian and Reformed worldview
3. Reformed and Neo-Calvinist perspective on culture and society (Christ and culture / cultural mandate)
4. Public theology / Kingdom of God
Format
- Lectures – 6 meetings of 3 hours each (3 meetings are with a professor from a Non-Western culture);
- Discussions;
- Presentations;
- Independent study.
Study Load
Contact hours: 20 hours
Lecture preparation: 60 hours
Independent study: 88 hours
Assessment
A written essay with selected additional literature and presentation to fellow students and teachers.
Evaluation criteria will be derived from the learning goals of the module.
Special attention will be devoted to:
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- The quality and depth with which the topic of Reformed theology in its historical development and
actual presence is discussed;
- The extent to which the content of lectures, reader and additional literature has been used;
- Creativity, independence, level of difficulty of the theme that was dealt with;
- The relevance of the topic discussed for the local context / culture of the student;
- Methodological soundness.
Required Literature
Lecture 1: Worldviews, concept and relevance
-Naugle, David K., Worldview. The History of A Concept (Grand Rapids: Eerdmans,
2002), chapter 1 and 2, pp. 4-44.
-Griffioen, S., ‘On Worldviews’, in: Philosophia Reformata 77 (2012), no. 1, pp. 1956.
-Wolters, Albert M., Creation Regained. A transforming view of the world
(Eerdmans, 1985, Intervarsity Press, 1986), Chapter 1 and 5, pp. 1-11 and 72-95.
Lecture 2: Worldviews, scope and basis
-Kuyper, Abraham, Lectures on Calvinism (New York, Cosimo, 2007), Chapter I en II
(pp. 9-77). Or other editions.
-Naugle, David K., Worldview, Chapter 9, pp. 253-290.
-Wolters, Albert M., ‘On the Idea of Worldview and its Relation to Philosophy’, in:
Paul A. Marshall, Sander Griffioen and Richard J. Mouw, Stained Glass: Worldviews
and Sociale Science (University Press of America, 1999), pp. 14-25.
-Olthuis, James H., On Worldviews, ibidem, pp. 26-40.
Lecture 3: Christian Worldview and Public Philosophy
-Kuyper, Abraham, Lectures on Calvinism, chapter III, pp.78-109
-Mouw, R. and Griffioen, S., Pluralisms and Horizons. An Essay in Christian Public
Philosophy (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), pp. 1-86.
Lecture 4: Christian Worldview and Public Philosophy
-Mouw, R. and Griffioen, S., Pluralisms and Horizons. An Essay in Christian Public
Philosophy (Grand Rapids: Eerdmans, 1993), pp. 87-177.
Lecture 5: Christian Worldview and Intercultural Encounter
-Chaplin, Jonathan, Law, Liberty and Plurality: the Political Problem of
‘Interculturality’, 10 pages.

Pgs.

Lvl.

Hrs.

95

2

13

120

2

16

100

2

14

100

2

14

10

2

3

Recommended Reading
 Bacote, Vincent, The Spirit in Public Theology: Appropriating the Legacy of Abraham Kuyper (Grand
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2005).
 Bavinck, H., ‘The Kingdom of God, The Highest Good. Translated by Nelson Kloosterman. The
Bavinck Review 2 (2011), pp. 133–70.
 Bavinck, Herman. ‘Bavinck’s “Common Grace” with and Introduction of the Translator.’ Translated
by Raymond C. van Leeuwen. Calvin Theological Journal 24, no. 1, April 1, 1989, pp. 35–65.
 Carson, D.A. Christ and Culture Revisited (Nottingham: Apollos, 2008).
 Goheen, Michael W and Craig G Bartholomew, Living at the Crossroads: An Introduction to Christian
Worldview (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2008).
 Gousmett, Chris, Introduction to a Christian Worldview. A Course in Thinking Christianly about the
Whole of Life (1996)
 Heslam, Peter S, and Abraham Kuyper, Creating a Christian Worldview: Abraham Kuyper’s Lectures
on Calvinism (Grand Rapids, Mich.; Carlisle: W.B. Eerdmans ; Paternoster Press, 1998).
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Hoffecker. W. Andrew (ed.), Building a Christian World View (Phillipsburg: Presbyterian and
Reformed Publishing Company, 1986), Volume I: God, Man and Knowledge, and Volume II: Universe,
Society and Ethics.
Jenkins, Philip, The New Faces of Christianity: Believing the Bible in the Global South (New York:
Oxford University Press, 2006).
———. The next Christendom: The Coming of Global Christianity (Oxford; New York: Oxford
University Press, 2002).
Johnson, Todd M. and Gina A. Bellofatto, ‘Migration, Religious Diasporas, and Religious Diversity: A
Global Survey,’ Mission Studies 29, no. 1 (January 1, 2012): pp. 3–22.
Johnson, Todd Michael, Kenneth R Ross, and Sandra S.K Lee, Atlas of Global Christianity: 1910-2010
(Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009).
Kooi, Kees van der, ‘ Calvin, Modern Calvinism, and Civil Society. The Appropriation of a Heritage,
with Particular Reference to the Low Countries,’ In Calvin and His Influence, 1509-2009, edited by
Irena Backus and Philip Benedict, pp. 267–81 (New York [etc.]: Oxford University Press, 2011).
Mouw, Richard and Griffioen, Sander Pluralisms and Horizons: An Essay in Christian Public Philosophy
(Grand Rapids: Eerdmans, 1993).
Mouw, Richard J, ‘Culture, Church, and Civil Society: Kuyper for a New Century,’ The Princeton
Seminary Bulletin 28, no. 1 (2007): pp. 48–63.
———. He Shines in All That’s Fair: Culture and Common Grace : The 2000 Stob Lectures (Grand
Rapids, Mich.: W.B. Eerdmans Pub. Co., 2001).
———. ‘Klaas Schilder as Public Theologian,’ Calvin Theological Journal, 38 (2003): 281–98.
———. The Challenges of Cultural Discipleship: Essays in the Line of Abraham Kuyper (Grand Rapids:
Eerdmans, 2012).
Niebuhr, H. Richard, Christ and Culture (New York: Harper & Row, 1975).
Pearcey, Nancy, Total Truth: Liberating Christianity from Its Cultural Captivity (Wheaton, Ill.:
Crossway Books, 2004).
Schilder, K., Christ and Culture (Winnipeg: Premier, 1977).
Sire, James W. Naming the Elephant: Worldview as a Concept (InterVarsity Press, 2015).
———. The Universe Next Door: A Basic Worldview Catalog, 5th edition (Downers Grove, Ill: IVP
Academic, 2009).
Skillen, James W., ‘From Covenant of Grace to Equitable Public Pluralism : The Dutch Calvinist
Contribution.’ Calvin Theological Journal 31, no. 1, April 1, 1996: pp. 67–96.
Smith, James K.A., Desiring the Kingdom: Worship, Worldview, and Cultural Formation (Grand
Rapids, Mich.: Baker Academic, 2009).
Stanley, Jon, ‘Restoration and Renewal: The Nature of Grace in the Theology of Herman Bavinck.’ In
Revelation and Common Grace, edited by John R Bowlin (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2011), pp.
81–104.
Van Til, Henry R., The Calvinistic Concept of Culture (Grand Rapids: Baker Book House, 1959).
Walsh, Brian J. and Middleton, J. Richard, The Transforming Vision. Shaping a Christian World View
(Downers Grove: Inter Varsity Press, 1984).
Wolters, Albert M., Creation Regained: Biblical Basics for a Reformational Worldview, 2nd edition
(Grand Rapids, Mich: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2005).
———. ‘On the Idea of Worldview and Its Relation to Philosophy,’ In Stained Glass: Worldviews and
Social Science, edited by Paul A Marshall, S Griffioen, Richard J. Mouw, and Institute for Christian
Studies (Lanham, MD: University Press of America, 1989), pp. 14–25.
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MTA Afstudeerrichting Kerkgeschiedenis
Het masterprogramma draagt de titel ‘Confessies in meervoud: vijf eeuwen Nederlandse
kerkgeschiedenis’ en bevat de volgende modules:
1. Module 1: Het calvinisme en de confessionalisering van Europa (prof De Boer) MAKG 22, periode
A of in overleg.
2. Module 2: De gestalte van de kerk in het publieke domein in de 16e eeuw (prof De Boer) MAKG
13, periode A of in overleg.
3. Module 3: De synode van Dordrecht en het ontstaan van de Canones (prof De Boer) MAKG25,
periode B of in overleg
4. Module 4: Het neocalvinisme van de 19e en 20e eeuw (prof Harinck) MAKG26, periode C.
5. Module 5: De lutheranen in de Nederlanden in de 16e en 17e eeuw (prof. Hiebsch) MAKG31,
periode D.
6. Afstudeeertraject (de Boer, Hiebsch, Harinck) MAKG17, periode C en D.
Zie ook de website https://www.tukampen.nl/master-theologie-eenjarig/kerkgeschiedenis/.
Let ook op het keuzevak over Luthers Antropologie.

Basisrooster modules MTA (MAKG)
Voltijdprogramma

Deeltijd jaar 1

Deeltijd jaar 2

Periode A
EC Periode B
EC Periode C
EC Periode D
EC
M1 Calvinisme 1
6 Common Course 6 Scriptie
9 Scriptie
9
M2 Publiek domein 6 M3 Canones
6 M4 Neocalvin. 6 M5 Lutheranen 6
Bijvak
3 Bijvak
3

Module 1
Module 2a
Bijvak
Scriptie

6 Module 3
3 Module 2b

6
(Afronden module 1 en 3)
3 Module 4
6 Module 5

6 Common Course 6 Scriptie
1,5 Scriptie
1,5

7,5 Scriptie

6
7,5

Periode A:
- Module 1 (6 ec)
- Module 2 (6 ec)
- Bijvak start (3 ec).
Module 1:

Het calvinisme en de confessionalisering van Europa

Code:

MAKG22

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E.A. de Boer
Leesverslagen, Source assignments, Essay
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A (overleg)
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan de hoofdlijn traceren van de ontwikkeling van de verschillende reformatorische stromingen in 16e
eeuws Europa (ET1);
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2. kan onderscheiden tussen de belangrijkste reformatorische stromingen die in de verschillende
confessionele begrenzing uitkomen of daardoor uitgesloten worden (ET1,2,6);
3. kan zich verhouden tot historiografische discussies over de ontwikkeling van de Reformatie (Vorsten-,
stads- en vluchtelingenreformatie, Zweite Reformation, Konfessionalisierung) (ET1,2,6,9);
4. kan verband (continu of discontinu) leggen met de hedendaagse erfgenamen van deze confessies
(ET1,2,6,9).
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)
Essay: 28u
Zelfstudie: 116u
Toetsing
Twee leesverslagen en twee source assignments staan voor 1/3 van het cijfer; het afsluitende essay voor
2/3.
Literatuur
Cat. 1: Literatuur die zich gemakkelijk laat lezen, met een geringe informatiedichtheid.
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): ca. 200p = 28u.
Speelman, H.A., Historische inleiding, in: M. te Velde red., Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa (Heerenveen, 2009), 21-107 [8 p. = 17u].
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 [30p = 5u].
Cat. 2: Literatuur van een gemiddelde moeilijkheidsgraad en/of informatiedichtheid.
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 (hfd. 5, 8, 13-15 = 145p = 29u]).

Module 2:

De gestalte van de kerk in het
publieke domein

Code:

MAKG13

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E.A. de Boer
Essay, Leesverslagen, Source assignments
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

A (overleg)
6
2022-2023
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Leerdoelen
De student kan:
1. de belangrijkste conflicterende confessionele richtingen en kerkelijke structuren in het tijdvak
identificeren en typeren (ET1);
2. uitleggen hoe geografische en bestuurlijke verdeling van de Zeventien Provinciën door de Opstand
heengingen en welke gevolgen dit voor de Noordelijke en zuidelijke Nederlanden had (ET1);
3. beschrijven hoe de opleiding tot predikant gestalte kreeg en met welke doelen de universiteiten
opgericht werden (ET1);
4. onderscheiden in welke fasen de organisatie van een kerkverband tijdens en na de vervolging
voorbereid en geïmplementeerd werd (van voor ‘Wesel‘ tot aan Dordt 1618-19) (ET1);
5. samenhangen en eigenheid van confessie, kerkorde en liturgische geschriften onderscheiden (ET4);
6. het verband en de scheiding der machten van kerk en staat te verklaren (ET1).
Vakinhoud
Na de eerste module over achtergronden van de Reformatie en de tweede over de landen van Europa
zoomt deze module in op Nederland en de kleinere eenheden van de (Zeventien verenigde) provincies.
Hier komt in beeld hoe de regionale omstandigheden van invloed waren op tempo en vorm waarin de
Reformatie zich ontplooide.
Varianten: Confessio Belgica; Heidelbergse Catechismus.
Werkvormen
Instructiecolleges, werkbespreking van source assignments, leesverslagen en essays.
Studielast
Contacturen: 10 (2x5u)
Collegevoorbereiding: 15u
Zelfstudie: 143 uren.
Toetsing
Twee leesverslagen en twee source assignments staan voor 1/3 van het cijfer; het afsluitende essay voor
2/3.
Literatuur
Week 1: overzicht
Boer, William den, Calvijn en het Nederlandse Calvinisme [Apeldoornse Studies 53] (Apeldoorn;
Theologische Universiteit, 2009).
Veen, Mirjam van, Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk. De opkomst van het ‘calvinisme’ in de Lage Landen
(Zoetermeer: Uitgeverij Meinema, 2009).
Noordzij, Huib, Handboek van de Reformatie. De Nederlandse kerkhervorming in de 16e en 17e eeuw, 2e
herziene en uitgebreide druk (Utrecht: Kok, 2012). (hoofdstukken naar keuze)
Week 2: biografie van vroege reformator
Joannes Anastasius Veluanus, Der leeken Weg-Wijser, ed. F. Pijper [= Bibliotheca Reformatoria
Neerlandica, vol. 4] (’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1906) naast de hertaling (ed. William den Boer) in
de serie Klassiek licht (Barneveld, 2012).
Boer, Erik A. de, ‘Een Nederlander als peetvader van de Heidelberger. Joannes Anastasius Geldrus, de Pfalz
en de Catechismus’, in: F. van der Pol – W. van Vlastuin (red.), Leven met de Heidelbergse Catechismus.
450-jaar omgang met het troostboek (Gouda: Driestar Educatief, 2013), 9-30, 135-137.
--, ‘Liturgical Reform in the “Breaking of the Bread” in the Lord’s Supper in the Palatinate and its Resonance
in the Heidelberg Catechism’, in: Acta Theologica 2014 Supplementum 20, 194-210.
--, Philipp Melanchthon’s Iudicium de controversia Coenae Domini (1559) to Elector Palatinate Frederic III,
in: Renaissance and Reformation Review 17/3 (2015), 244-265.
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--, ‘Who are the “Predestinatores”? The Doctrine of Election in the Early Dutch Reformation (John
Anastasius Veluanus) and Its Sources’, in: F. van der Pol (ed.), The Doctrine of Election in Reformed
Perspective. Historical and Theological Investigations of the Synod of Dort 1618-1619 (Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 2018), 39-63.
Aanbevolen: Morsink, G., Joannes Anastasius Veluanus. Jan Gerritsz. Versteghe. Levensloop en
ontwikkelingsgang, Kampen: J.H. Kok, 1986.
Week 3: kerk onder het kruis (en historiografie)
Spohnholz, Jesse, The Convent of Wesel: the Event that Never was en the Invention of Tradition
(Cambridge: Cambridge University Press, 2017).
Kamphuis, J., Zo vonden wij elkaar. Het begin van het Nederlands gereformeerde kerkverband, de synode
van Emden, 1571 (Groningen: De Vuurbaak, [1971]).
Goeters, J. F. Gerhard (ed.), Die Akten der Synode der Niederländischen Kirchen zu Emden vom 4.-13.
Oktober 1571 [Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 36] (Neukirchen, 1971).
Kennismaking met: F.L. Rutgers ed., Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw, 2e druk
(Dordrecht: J.P. van den Tol, 1980 = [Werken der Marnix-Vereeniging, serie ¼] ’s-Gravenhage: Martinus
Nijhoff, 1889); J. Reitsma ed., Acta der Provinciale en particuliere synoden, gehouden in de Noordelijke
Nederlanden gedurende de jaren 1572-1620, 8 dln. (Groningen: Wolters, 1892-1899); diverse classicale
acta (in: Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie).
Week 4: kerk in de vrijheid – Van Dordrecht naar Den Haag
Nauta, D. – van Dooren, J.P. (red.), De nationale synode van Dordrecht 1578 (Amsterdam, 1978).
Spijker, W. van ‘t, ‘De acta van de synode van Middelburg (1581)’, in: De Nationale synode te Middelburg
in 1581. Calvinisme in opbouw in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden [Werken uitgegeven door
het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, vol. 1] (Middelburg, 1981), 64-126.
Bremmer, R.H., De nationale synode van ’s-Gravenhage (1586) in haar politieke en kerkelijke kontekst, in:
Kerk en Theologie 1988, 181-204.
Week 5: Van Den Haag naar Dordrecht
Broeke, C. van den, Een geschiedenis van de classis. Classicale typen tussen idee en werkelijkheid (15712004), ([Kampen}: Kok, 2005), 35-84.
Onderzoek van oude edities:
De Kercken-ordeninghen der Ghereformeerder Nederlandtscher Kercken in de vier Nationalen Synoden
ghemaeckt ende ghearresteert, mitsgaders Eenighe anderen in den Provincialen Synoden van Hollandt
ende Zeekandt gheconcipieert ende besloten; waerby noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet
ghevonden, by ghevoeght zijn (Delft: Jan Andriessz, 1612).
Gevolgd door vroege edities van: Kerkelyk Handboekje (1753; 1764, 1794; 1841).
Week 6: Essay
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Periode B:
- Common Course (zie Algemeen deel)
- Module 3
- vervolg bijvak
Module 3:

De synode van Dordrecht en het
ontstaan van de Canones

Code:

MAKG25

Docent:
Toetsvorm:

E.A. de Boer
Essay, Source assignments, Verslagen van
leesteksten
Geen

Periode:
EC:

B (overleg)
6

Cursusjaar:

2022-2023

Ingangseis:

Leerdoelen
De student:
1. kan onderscheiden tussen de (geo-)politieke, geografische en kerkelijke factoren die het
bijeenroepen en de samenstelling van de nationale synode te Dordrecht 1618-19 bepaald hebben
(ET1).
2. kan de hoofdlijn a. van gebeurtenissen in het decennium voorafgaand aan de Nationale Synode en
b. van de zittingen van de Synode zelf inhoudelijk geïnformeerd weergeven en duiden (ET1,2,6);
3. kan in hoofdzaak verwoorden welke theologische themata die in de Remonstrantie vervat en in de
Canones bestreden zijn en het verband van die themata met de confessies leggen (ET1,2,6);
4. kan benoemen welke historiografische beelden van de nationale synode te Dordrecht in de 19e-21e
eeuw gepresenteerd zijn en daarin een eigen positiekeuze verdedigen (ET1,2,6);
5. kan presenteren welke relevantie deze periode van de kerk- en theologiegeschiedenis heeft voor de
oecumene van kerken en het gesprek tussen christelijke en evangelikale stromingen vandaag
(ET1,2,6,8).
Vakinhoud
In deze module maakt de student nader kennis met de late 16e en vroege 17e eeuw waarin de gereformeerde religie in verschillende Europese landen geïnstitutionaliseerd is. De scholastieke methode deed
zijn intrede in theologisch onderwijs en stempelt het discours. Heeft deze de theologie van haar
reformatorische wortels vervreemd? Focus is de orthodoxie als theologische context van de Synode van
Dordrecht 1618-19. Door vertegenwoordiging vanuit Duitsland, Engeland en Schotland was er sprake van
Europees debat over de kwesties die in de Remonstrantie aan de orde gesteld waren. Met het 400-jarig
jubileum in het vooruitzicht zijn royale bronpublicaties te verwachten en openen zich perspectieven voor
historisch en theologisch onderzoek.
Deze module staat in verband met het onderdeel Reformed Orthodoxy in het TUA/TUK- onderzoeksprogramma Early Modern Reformed Theology.
Werkvormen
Colleges; Opdrachten; Zelfstudie; Groepswerk; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 10 (5x2)
Collegevoorbereiding: 10
Zelfstudie: 143.
Toetsing
Gemiddelde van opdrachten en leesverslagen (1/3) en essay (2/3 van het cijfer).
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Literatuur algemeen
Cat. 1: Literatuur die zich gemakkelijk laat lezen, met een geringe informatiedichtheid.
Kaajan, H., De Groote synode van Dordrecht in 1618-1619 (Amsterdam, z.j.).
Spijker, W. van ’t e.a. (eds.), De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (Houten: Den Hertog, 1987).
Cat. 2: Literatuur van een gemiddelde moeilijkheidsgraad en/of informatiedichtheid.
Boer, E.A. de, ‘“O, Ye Women, Think of Thy Innocent Children When They Die Young!”The Canons of Dordt
between Polemic and Pastoral Theology’, in Aza Goudriaan – Fred van Lieburg, Revisiting the Synod of
Dordt (1618-1619)[Brill’s Series in Church History 49] (Leiden – Boston: Brill, 2011), 261-290.
Goudriaan, Aza – Fred van Lieburg, Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619) [Brill’s Series in Church
History 49] (Leiden – Boston: Brill, 2011) (te kiezen opstellen).
Cat. 3: Literatuur van een hoge moeilijkheidsgraad en/of informatiedichtheid
Arminius, Jacobus, Verklaring , ed. G.J. Hoenderdaal (Lochum: De tijdstroom, 1960) of Arminius and
his Declaration of sentiments. An Annotated Translation with Introduction and theological
commentary, W. Stephen Gunton (ed.). Waco TX: Bailor University Press, 2012.
Literatuur per onderwerp
Inleidend
Deursen, A.Th. van, Bavianen en slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt
(Franeker: Van Wijnen, 1998).
Kaajan, H., De Groote synode van Dordrecht in 1618-1619 (Amsterdam, z.j.).
Van Lieburg, Fred, Synodestad Dodrecht 1618-1619 (Amsterdam: Prometeus, 2019), 9-74.
Sinnema, Donald, Church and State Relations at the Synod of Dort (1618-1619), in: Beeke, Joel R. –
Klauber, Martin I. (eds.), The Synod of Dordt. Historical, Theological and Experiential Perspectives
[Refoo500 Academic Series 68] (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020), 133-148.
Spijker, W. van ’t e.a. (eds.), De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 (Houten: Den Hertog, 1987).
Ontstaan van Arminianisme, c.q. Remonstrantisme
Nijenhuis, W., ‘Variants within Dutch Calvinism in the Sixteenth Century’, in: Nijenhuis, Ecclesia Reformata,
vol. 2, 163-182 (on Micron, van Haemstede, Reael, Junius, and Saravia)
Nijenhuis, W., ‘Coornhert en de Heidelbergse Catechismus. Moment in de strijd tussen Humanisme en
Reformatie’, in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 18 (1963-1964), 271-288.
Stanglin, Keith D. – McCall, Thomas H., Jacobus Arminius, Theologian of Grace (Oxford: Oxford University
Press, 2012), 3-46.
Israel, Jonathan I., The Dutch Republic. Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806 (), ch. 16 = pp. 361-398.
Lieburg, Fred van, ‘Gisbertus Samuels, a Reformed Minister Sentence by the Synod of Zeeland in 1591 for
His Opinions on Predestination’, in: Goudriaan –Lieburg (eds.), Revisiting the Synod of Dordt (1618-1619),
pp. 1-22.
Holland, de provincies en steden
De Boer, Erik 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.
De Boer, Erik A., De macht van de minderheid. Het remonstrantisme in Kampen in de spiegel van de
nationale synode te Dordrecht (1618-1619) [Nederlandse Kerkhistorische Reeks deel 1] (Kampen:
Summum, 2019),
De Boer, Erik A., ‘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), 235-252
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De Boer, Erik A., De doorstart van de gereformeerde kerk. Kerckboek Campen en correspondentie (16171625) [Nederlandse Kerkhistorische Reeks 2] (Kampen: Summum, 2020)
Vroegste historiografie
Acta ofte Handelinghen des Nationalen Synodi inden name onses Heeren Jesu Christi ghehouden tot
Dordrecht, Anno 1618 ende 1619 (Dordrecht: Isaac Jansz. Canin, 1621). In-2°, voorreden = f. †1r-†††7v.
Brandt, G., Historie der Reformatie, en andere kerkelyke geschiedenissen, in en omtrent de Nederlanden,
4 delen (Rotterdam: Barent Bos, 1671, 1674, 1704), passages,
Boer, Erik A., ‘The Career of the Canones. An Inventory of the Canons of Dordt during the Seventeenth 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 (Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht, 2018), 235-255

Periode C:
- Module 4 (6 ec)
- start Scriptie (9 ec, zie Eindfase)
Module 4:

Het neocalvinisme: een briefwisseling

Code:

MAKG26

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

G. Harinck
Opdrachten, Essay
Geen

Periode:
EC:
Cursusjaar:

C
6
2022-2023

Leerdoelen
De student:
1. kan de context waarin het neocalvinisme in Nederland ontstond en ontwikkelde duiden en zijn
nationale uitstraling verklaren (ET1, 3);
2. kan Abraham Kuyper en Herman Bavinck als de toonaangevende vormgevers van het neocalvinisme
in hun biografie, hun onderlinge verhouding en hun verschillende bijdrage verklaren (ET1, 3);
3. kan de rol van historische bronnen in het onderzoek en hun betekenis voor de kennis van het
neocalvinisme aangeven (ET1, 5, 6, 10);
4. kan historische bronnen transcriberen en annoteren en in hun context verklaren (ET1, 5, 6);
Vakinhoud
In deze module gaan studenten werken met niet eerder ontsloten bronnen: de briefwisseling tussen
Abraham Kuyper (1837-1920) en Herman Bavinck (1854-1920). Het doel is de plannen, opvattingen en
persoonlijke verhouding van deze theologen en politici op het spoor te komen. Er bestaat in de
historiografie wel een algemene indruk van hun verhouding, maar die is niet op bronnenonderzoek
gebaseerd. Via deze brieven zitten we beiden op de huid en worden we gedwongen de nieuwe informatie
die de bronnen prijsgeven te vergelijken met de algemene kennis omtrent beiden.
We behandelen de brieven in chronologische volgorde. Elke student krijgt een of meer brieven, en,
nadat op college is geleerd hoe brieven te transcriberen, annoteren en contextualiseren, moet de
student een of meer presentaties van 45 minuten verzorgen, waarin deze met de andere studenten de
tekst van zijn of haar (soms in moeilijk handschrift gestelde) brief leest en toelicht, daarbij aandacht
geeft aan keuzes en vragen en problemen aan de groep voorlegt.
Het gaat om een gezamenlijk project. We leren van elkaar en hebben elkaar nodig, aanwezigheid is
daarom verplicht. De voorbereiding van een brief voor een presentatie kan 4-6 uur duren.
Naast de geannoteerde brieven leveren de studenten een essay in over een deelonderwerp van de
module van 2500 woorden.
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Werkvormen
De eerste colleges geeft de docent een overzicht van het leven van Kuyper en Bavinck, introduceert hij
de bronnen en bronnenonderzoek en biedt hij de context waarin de brieven zijn geschreven. Daarna
presenteren studenten in opeenvolgende werkcolleges hun brieven en bespreken die met elkaar onder
leiding van de docent.
Studielast
Contacturen: 18 (9x2u)
Collegevoorbereiding: 63 (9x7u)
Essay: 30u
Toetsing
Gemiddelde van transscriptie en annotatie (2/3) en essay (1/3 van het cijfer).
Literatuur
James D. Bratt, Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat (Grand Rapids: Eerdmans, 2013,
ISBN 9780 8028 69067), eerste 250 pag. = 31 uur.
James Eglinton, Bavinck: A Critical Biography (Grand Rapids: Baker Academic, 2020, ISBN 9781 5409
61358), eerste 210 pag. = 26 uur.

Periode D:
- Module 5 (6 ec)
- vervolg scriptie (9 ec)
Module 5:

De lutheranen in de Nederlanden in de 16e
en 17e eeuw

Code:

MAKG31

Docent:
Gastdocenten:

Prof. Dr. Sabine Hiebsch
Dr. Bart Wallet (UvA, VU); Prof. Dr. Otfried Czaika, MF
Norwegian School of Theology, Oslo
Open boek tentamen, paper
Geen

Periode:

D

EC:
Cursusjaar:

6
2022-2023

Toetsvorm:
Ingangseis:

Leerdoelen
De student kan:
1. de ontwikkeling weergeven van het lutheranisme in de Nederlanden en de plaats van de lutheranen
als minderheid in het religieuze landschap (ET 1,4);
2. de theologische conflicten uitleggen tussen de lutheranen en de publieke Gereformeerde Kerk (ET
1,2,4);
3. de migratiestromen weergeven naar de Republiek in de 17e eeuw, met name uit Scandinavië en
Duitsland, en hun betekenis voor de ontwikkeling van de lutherse gemeenten (ET 1,4);
4. verklaren hoe pragmatische tolerantie in de Republiek functioneerde en waarom de lutheranen en de
joden in Amsterdam de meest succesvolle religieuze minderheden waren (ET 1,4,5,6).
Vakinhoud
Deze module laat zien hoe het lutheranisme vanuit Wittenberg naar de Nederlanden is gekomen en hoe
in de 16e en 17e eeuw Nederlandse lutherse gemeenten ontstonden. Er wordt aandacht besteed aan het
religieuze landschap in de Nederlanden en aan de wijze waarop pragmatische tolerantie functioneerde.
Zo kan duidelijk worden hoe de lutheranen als religieuze minderheid leefden en hun eigen confessionele
identiteit ontwikkelden: aan de ene kant tegenover de publieke Gereformeerde Kerk en aan de andere
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kant tussen andere religieuze minderheden zoals de joden. Dr. Bart Wallet zal de positie van de joden in
een gastcollege belichten.
Het ontwikkelingsproces van het Nederlandse lutheranisme is in hoge mate beïnvloed door de
migratiestromen uit Duitsland en met name ook uit Scandinavië, landen waar het lutheranisme dominant
was. Gastdocent prof. dr. Otfried Czaika zal in een van de colleges nader ingaan op het reformatieproces
in de Scandinavische landen.
Werkvormen
Hoorcolleges, werkcolleges, gezamenlijk lezen, bekijken en bespreken van bronnen (teksten en materieel
religieus erfgoed).
Excursie naar het Luther-Museum en de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam
Studielast
Contacturen: 12 (6x2u)
Collegevoorbereiding: 15 (6x2,5u)
Excursie: 8u (incl. reistijd)
Paper: 28u
Tentamen: 2u
Zelfstudie: 103u
Toetsing
Open boek tentamen (1/2 van het cijfer) en paper (1/2 van het cijfer)
Literatuur
Hiebsch, Sabine, Luther voor Leken, (Utrecht: Vuurbaak, 2018), 107-122
Manen, K.G. van (ed.), Lutheranen in de Lage Landen. Geschiedenis van een
godsdienstige minderheid, (Zoetermeer: Boekencentrum, 2011), 47-189
Hiebsch, Sabine, "The Coming of Age of the Lutheran Congregation in Early Modern
Amsterdam," Journal of Early Modern Christianity 3, no. 1 (2016): 1-29
Hiebsch, Sabine, "Tastbaar geloof: Avondmaalsloodjes in Nederlandse lutherse
gemeenten," in Van Pakhuis tot Preekhuis. 425 jaar Lutherse Gemeente in
Amsterdam (1588-2013), ed. Sabine Hiebsch/Martin L. van Wijngaarden
(Zoetermeer: Boekencentrum, 2013), 87-107
Hiebsch, Sabine, “Are the Netherlands a Nordic country? Reflections on
understanding the Lutheran tradition in the Netherlands,” Nordlit 43 (2019): 68-86
https://doi.org/10.7557/13.4950
Hiebsch, Sabine “Martin Luther as Lieu de Mémoire in Early Modern Dutch
Lutheranism,” in Were we ever Protestants? Essays in Honour of Tarald Rasmussen,
ed. Sivert Angel, Hallgeir Elstad, Eivor Andersen Oftestad (Berlin: De Gruyter, 2019),
197-218
Spaans, Joke, "Tolerantie tegen wil en dank?," in Vormen van verdraagzaamheid.
Religieuze (in)tolerantie in de Gouden Eeuw, ed. Xander van Eck en Ruud Priem
(Zwolle: WBooks), 15-25
Rooden, Peter van, "Jews and Religious Toleration in the Dutch Republic," in
Calvinism and religious toleration in the Dutch Golden Age, ed. Ronny Po-Chia
Hsia/Henk van Nierop (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 132-148
Spohnholz, Jesse, "Confessional Coexistence in the Early Modern Low Countries," in
A Companion to Multiconfessionalism in the Early Modern World, ed. Thomas Max
Safely (Leiden: Brill, 2011), 47-74

Studiegids Master Theologie Algemeen

166

Pag.
15

Cat.
1

U.
2

142

1

20,5

29

1

4

20

1

3

19

2

4

22

2

4,5

10

1

1,5

16

2

3,5

27

2

5,5

2022-2023

Deel 4: Modules

Swetschinski, Daniel M., Reluctant Cosmopolitans. The Portuguese Jews of
Seventeenth Century Amsterdam (Oxford-Portland: The Littman Library of Jewish
Civilization, 2004), 165-224
Heininen, Simo en Czaika, Otfried, Wittenberg Influences on the Reformation in
Scandinavia, (European History Online: 2012), http://iegego.eu/en/threads/crossroads/religious-and-confessional-spaces/simo-heininenotfried-czaika-wittenberg-influences-on-the-reformation-inscandinavia/?searchterm=otfried%20czaika&set_language=en
Bronnen uit de 16e en 17e eeuw zoals preken, instructies, pamfletten (worden t.z.t.
digitaal beschikbaar gesteld)
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Fase 3: Afstuderen
In de derde fase (18 ec) studeert de student af in zijn of haar gekozen studierichting.
Module:

Afstudeertraject

Code:

Zie hieronder

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

Studieleider
Scriptie, Presentatie
Alle modules van de betreffende MTA

Periode:
EC:

C en D
18

Leerdoelen (samenvallend met eindtermen master)
De student:
1. bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines;
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;
5. kan samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische
wetenschappen integreren en toepassen op het terrein van de theologie;
6. kan op grond van zijn of haar theologische kennis en inzichten bijdragen aan oordeelsvorming en
probleemoplossing bij complexe kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken;
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.
9. kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en
taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Vakinhoud
Na een fase van begeleide persoonlijke literatuurstudie schrijft de student een scriptie over een
zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp.
Werkvormen
Discussies; Procesbegeleiding; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 24u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 468u
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Module:

Master Spiritualiteit: Afstudeertraject

Code:

MACS7

Docent:

Ad de Bruijne, Hans Burger, Jos Douma, Ingeborg te
Loo, Ronald Westerbeek, Mark Hage
Scriptie, Presentatie
Alle modules MASP1-6

Periode:

D

EC:
Cursusjaar:

18
2021-2022

Toetsvorm:
Ingangseis:

Leerdoelen (samenvallend met eindtermen master en passend bij discipline-eindterm 4)
De student:
 bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines;
 kan zelfstandig kennis en inzicht integreren in de gereformeerde traditie en vanuit een eigen positie
bijdragen aan de evaluatie en voortgang van die traditie;
 kan zelfstandig methodisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de gereformeerde
theologie;
 kan het onderzoek in de gekozen deeldiscipline verbinden met het geheel van de theologische
wetenschap;
 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;
 kan onderzoek door middel van een goed gestructureerd rapport presenteren aan vakgenoten en
aan een breder publiek;
 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;
 kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en
taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Vakinhoud
Na een fase van begeleide persoonlijke literatuurstudie schrijft de student een scriptie over een
zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp
Werkvormen
Discussies; Procesbegeleiding; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 10u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 468u
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Module:

Afstudeertraject IES

Code:

IES8

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

A.L.Th. de Bruijne, R. Kuiper
Scriptie, Presentatie

Periode:
EC:
Collegejaar:

D
18
2022-2023

Leerdoelen (samenvallend met eindtermen master en passend bij discipline-eindterm 4)
De student:
1. bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines;
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;
5. kan samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische
wetenschappen integreren en toepassen op het terrein van de theologie;
6. kan op grond van zijn of haar theologische kennis en inzichten bijdragen aan oordeelsvorming en
probleemoplossing bij complexe kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken;
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;
9. kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en
taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Vakinhoud
Na een fase van begeleide persoonlijke literatuurstudie schrijft de student een scriptie over een
zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp.
Werkvormen
Discussies; Procesbegeleiding; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 24u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 468u
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Module:

Master’s Thesis OT

Code:

MAOT7

Teachers:
Assessment:
Entrance requirement:

K. van Bekkum, J. Dekker, G. Kwakkel
Thesis, Presentation
All modules from the MTG

Periode:
EC:
Ac. Year:

C and D
18
2022-2023

Learning goals (coincide with the overall learning objectives )
De student:
1. possess advanced knowledge and understanding of concepts, theories, methods and paradigms
within one of the theological disciplines;
2. can integrate self-knowledge and understanding of the Reformed tradition and contributions from its
own position in the evaluation and progress of that tradition;
3. can independently carry out methodical research within a part of Reformed theology;
4. can connect research in the selected sub-discipline with all of the theological science;
5. can work with integrating other scientists, and integrate and apply relevant insights from nontheological science in the field of theology;
6. may, under his or her theological knowledge and insights contribute to judgment and problem solving
in complex religious and social issues;
7. can present research through a well-structured report to colleagues and to a wider audience;
8. possesses a self-critical, transparent and serving attitude in conducting research and presenting the
findings to a scientific and a wider audience;
9. can assume responsibilities from a scientific-theological knowledge and skills and tasks commence on
Christian, religious and social grounds.
Content
After a period of personal guidance literature student writes a thesis on a chosen and approved subject.
Format
Discussions, Guidance, Literature study, Research
Workload
Contact hours: 24 hours
Lecture preparation: 12 hours
Selfstudy: 468 hours
Assessment
Thesis and presentation. More information can be found in the thesis regulations which can be found at
Sakai.
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Module:

Afstudeertraject Master NT

Code:

MANT6

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

P.H.R. van Houwelingen
Scriptie, presentatie
Alle modules MANT1-5

Periode:
EC:
Cursusjaar:

C/D
18
2021-2022

Leerdoelen
De student:
1. is in staat na feedback eigen conceptteksten en die van medestudenten positief-kritisch te evalueren
(ET5);
2. kan minstens één thema beschrijven en analyseren dat gerelateerd is aan de ontwikkeling van Jewish
en Gentile Christianity in de eerste eeuw (ET5);
3. kan door middel van een schriftelijk werkstuk op basis van zelfstandig onderzoek participeren in de
discussie rond de ontwikkeling van de apostolische kerk (ET5).
Vakinhoud
De student schrijft een afstudeerscriptie. Na twee weken wordt een schets ingeleverd en besproken.
Vervolgens werkt de student zelfstandig zijn of haar scriptie uit. Begeleiding vindt plaats door middel van
werkbesprekingen met voortgangsrapportage. De afstudeerrichting Nieuwe Testament wordt afgesloten
met het voorbereiden en houden van de afstudeervoordracht; in het kader daarvan vinden nog enkele
afrondende gesprekken plaats.
Werkvormen
Discussies; Procesbegeleiding; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 15u
Collegevoorbereiding: geen
Zelfstudie: 489u
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Module:

ST Scriptie en afstudeervoordracht

Code:

MAST8

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

R.T. te Velde
Scriptie, Presentatie
Alle modules van MAST

Periode:
EC:
Cursusjaar:

D
18
2022-2023

Leerdoelen (samenvallend met eindtermen Master Algemeen)
De student:
1. bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines;
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;
5. kan samenwerken met andere wetenschappers, en relevante inzichten uit niet-theologische
wetenschappen integreren en toepassen op het terrein van de theologie;
6. kan op grond van zijn of haar theologische kennis en inzichten bijdragen aan oordeelsvorming en
probleemoplossing bij complexe kerkelijke en maatschappelijke vraagstukken;
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.
9. kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en
taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Vakinhoud
Na een fase van begeleide persoonlijke literatuurstudie schrijft de student een scriptie over een
zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp.
Werkvormen
Discussies, Procesbegeleiding, Onderzoek, Literatuurstudie, Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 12
Collegevoorbereiding: 12
Zelfstudie: 480
Toetsing
Scriptie en voordracht. Meer informatie is te vinden in het scriptiereglement welke te vinden is op Sakai.
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Module:

MIRT Master’s Thesis

Code:

MIRT10

Module coordinator:
Assessment:
Admission requirement:

Drs Jos Colijn
Thesis, Presentation
Period A of MIRT programme completed

Semester:
EC:
Academic year:

B/C/D
17,5
2022-2023

Learning Goals (coincide with the general learning outcome qualifications of the MIRT)
The student:
5. Has advanced knowledge of and insight into terms, theories, methods and paradigms within one of
the theological disciplines;
6. Can autonomously integrate knowledge and insights into the Reformed tradition and contribute,
from the own position, to the evaluation and development of that tradition;
7. Can independently conduct methodical research within one of the fields of Reformed Theology;
8. Is able to connect the research in the chosen area to the whole of theological science;
9. Can cooperate with other scholars, and integrate and apply relevant insights from non-theological
scholarly disciplines to the field of theology;
10. Can apply his or her theological knowledge and insights to contribute to the formation of scholarly
judgments and problem solving, regarding complex ecclesiastical and social issues.
11. Is capable of reporting the research effectively to his peers and to the broader public in a wellstructured thesis;
12. Possesses a self-critical, transparent and serving attitude when conducting research and in
presenting the results to peers as well as to the broader public;
13. Is capable of directing scholarly theological knowledge and skills towards taking up responsibilities
and tasks within Christian, ecclesiastical and social communities.
Content
The student writes a thesis on a subject that is relevant for his / her home context. The topic is discussed
with and approved by the supervisor. If needed a second supervisor is asked to assist in the
development of the thesis. As a rule, the thesis brings theological voices from the home context in
conversation with those of (Western) Reformed theology. In this way the student shows, that (s)he is
able to reflect theologically on a topic, which is relevant for the home context and that (s)he can
evaluate the usefulness of the Reformed contribution for this context. If there are good reasons, the
basic format of the thesis can be different.
Format
Discussions, Supervision, Literature study, Research
Study Load 17.5 EC
Assessment
Thesis and presentation. More information can be found in the thesis regulations for the 1-year Master
programme, which can be found on Sakai. The size of the thesis is around 25.000 words.
Schedule
6. Formulation of the research topic and provisional research question – deadline 31 January 2022.
7. Thesis proposal - research question, table of contents, provisional list of literature – deadline 1
April 2022
8. First chapter (problem / research question / methodology etc.) 1 May 2022
9. Poster presentation 13-15 May 2022 (to be specified later)
10. Final version 1 July 2022
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Module:

Afstudeertraject Kerkgeschiedenis

Code:

MAKG17

Docent:
Toetsvorm:
Ingangseis:

E.A. de Boer, S. Hiebsch, G. Harinck
Essays, eindscriptie

Periode:
EC:
Collegejaar:

C en D
18
2021-2022

Leerdoelen (samenvallend met eindtermen master en passend bij discipline-eindterm 4)
De student:
 bezit gevorderde kennis van en inzicht in begrippen, theorieën, methoden en paradigma’s binnen
één van de theologische disciplines;
 kan zelfstandig kennis en inzicht integreren in de gereformeerde traditie en vanuit een eigen positie
bijdragen aan de evaluatie en voortgang van die traditie;
 kan zelfstandig methodisch onderzoek verrichten binnen een onderdeel van de gereformeerde
theologie;
 kan het onderzoek in de gekozen deeldiscipline verbinden met het geheel van de theologische
wetenschap;
 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;
 kan onderzoek door middel van een goed gestructureerd rapport presenteren aan vakgenoten en
aan een breder publiek;
 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;
 kan vanuit wetenschappelijk-theologische kennis en vaardigheid verantwoordelijkheden dragen en
taken aanvatten op christelijk, kerkelijk en maatschappelijk terrein.
Vakinhoud
Deze master heeft als focus de ontwikkeling van de zgn. ‘lange eeuw’ van de reformatie van de
Nederlanden, 1520-1620. Die begint met de invloed van Martin Luther en zijn geschriften (module 1) en
loopt uit op de vestiging van de gereformeerde als de publieke kerk (module 2-4). In de negentiende
eeuw greep Abraham Kuyper terug op het calvinisme en gaf daaraan een nieuwe vorm, het zgn.
neocalvinisme (module 5).
Na een fase van begeleide persoonlijke literatuurstudie schrijft de student een scriptie over een
zelfgekozen en goedgekeurd onderwerp.
Werkvormen
Discussies; Procesbegeleiding; Onderzoek; Literatuurstudie; Besprekingen.
Studielast
Contacturen: 24u
Collegevoorbereiding: 12u
Zelfstudie: 468u
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