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Paragraaf 1 Algemene Bepalingen 

 

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 
 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 
bacheloropleiding Theologie (Nederlandstalig), hierna te noemen: de opleiding, het 
premasterprogramma Theologie en het premasterprogramma Opleiding tot leraar 
voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing.  
De opleiding en de premasterprogramma’s worden in Utrecht verzorgd binnen de 
School of Catholic Theology van de Tilburg University, hierna te noemen: de faculteit. 
 

 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 
 

In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het 

onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding1; 
c. propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, bedoeld in artikel 

7.8 van de wet; 
d. postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de 

propedeutische fase; 
e. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
f. examen: het bachelorexamen van de opleiding; 
g. semester: deel van het studiejaar, beginnend op de maandag in de week van 1 

september en eindigend op uiterlijk 31 januari, dan wel beginnend uiterlijk op 1 
februari en eindigend op 31 augustus. Daarbij moet in beide semesters ten 
minste één week worden ingeroosterd voor tentamens en herkansingen, waarbij 
de planning daarvan zodanig dient te zijn dat in het eerste semester de studenten 
die in aanmerking komen voor een waarschuwing in de zin van artikel 7.8b 
WHW, deze tijdig ontvangen en voorts dat in het tweede semester voldoende tijd 
resteert voor tijdige uitvoering van de vereiste handelingen omtrent studie-
advisering (BSA); 

h. EC (European Credits): studiepunten volgens het European Credit Transfer 
System. EC-punten (of EC) moet worden gelezen als ECTS-credits. 1 ECTS-
credit = 28 studie-uren; 

i. tentamen: het onderzoek als bedoeld in art. 7.10.1 van de wet, verbonden aan 
ieder onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 

                                                   
1 Overal in dit reglement waar de student als ‘hij’ is benoemd, kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
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van de studenten en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De 
beoordeling betreft: 

 de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk of mondeling 

 de vertaling of transcriptie van een tekst 

 het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk of mondeling (werkstuk, 
essay en referaat) 

 de Bachelorthesis 
j. premastertraject: het onderwijstraject dat een student voorbereidt op het 

desbetreffende masterprogramma. 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
 
Artikel 1.3 Doel van de opleiding 
 

1. Doelstellingen 
 

a. De opleiding beoogt de student te brengen tot een academisch theologisch 
denk- en werkniveau.  

 
b. De opleiding biedt een gedegen en functionele voorbereiding op de 

Masteropleidingen Theologie, Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van 
de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing en Christianity and 
Society van de eigen faculteit. Daarnaast biedt de opleiding de mogelijkheid 
om door te stromen (in binnen- en buitenland) naar universitaire 
masteropleidingen theologie elders; of naar religiewetenschappelijke of 
andere masteropleidingen. Deze opleidingen kunnen additionele 
ingangseisen stellen. 

 
c. De opleiding wil de student voorbereiden op een functioneren in kerk en 

maatschappij op academisch niveau. Naast het ontwikkelen van de 
intellectuele vermogens is daarom het ontwikkelen van persoonlijke 
houding, verantwoordelijkheid en ethisch besef essentieel voor de opleiding. 

 
d. De opleiding biedt een breed disciplinegericht onderwijsprogramma aan. Het 

verband wordt bepaald door de combinatie van twee lijnen: de lijn die de 
bronnen en het verleden van de traditie ontsluit en de lijn die de actuele 
situatie en context verheldert. Met accentverschillen naar gelang hun eigen 
aard en benaderingswijzen heeft elke discipline met beide lijnen van doen. 
In de opleiding kruisen deze twee lijnen elkaar met name in de 
systematische theologie (dogmatiek en moraaltheologie), in de praktische 
theologie, de liturgiewetenschap en het canoniek recht. In de systematisch-
theologische disciplines ligt de nadruk op het articuleren, duiden, verstaan 
en verantwoorden van christelijk geloven en het christelijk ethos in het licht 
van de vragen waar de mens en de mensheid vandaag de dag mee 
geconfronteerd worden. In de andere genoemde theologische disciplines 
ligt nadruk op de inrichting en het leven van de kerk en het actualiserend 
doorgeven van de traditie.  

 
e. De opleiding beoogt de student vertrouwd te maken met de gecumuleerde 

kennis binnen de verschillende disciplines en kennis te laten maken met de 
verschillende onderzoekspraktijken. Op grond van een degelijke 
basiskennis wordt de student in de loop van de opleiding steeds meer 
uitgedaagd om deze kennis toe te passen op meer complexe vraagstukken.  
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f. Het wetenschappelijke karakter van de opleiding wordt voor een belangrijk 
deel bepaald doordat kennisverwerving plaatsvindt tegen de achtergrond 
van actueel wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt doordat studenten 
leren onderzoek te beoordelen, uitkomsten van onderzoek op een 
verantwoorde manier toe te passen en onderzoek uit te voeren 
(leeronderzoek). Daarnaast gebeurt dit doordat docenten de (voorlopige) 
resultaten van hun onderzoek een plaats geven binnen een cursus. 

 
g. De opleiding is primair een basisopleiding. Samen met een masteropleiding 

opent zij een weg naar een beroep. De opleiding staat mede ten dienste 
van de ambtsopleiding binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De opleiding is 
daarom zo ingericht dat hij samen met de masteropleiding Theologie 
voldoet aan de criteria van Sapientia christiana en de Ratio neerlandica. 

 
2. Eindtermen 

 
a. Vakwetenschappelijke kennis en vaardigheid 

Deze kennis en vaardigheid gelden de onderscheiden disciplines (1-4) en het 
geheel van de theologie (5-6). 
1. De student beschikt over elementaire kennis van de verschillende 

disciplines die onderdeel uitmaken van het curriculum: in eerste 
instantie Bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, filosofie, 
systematische theologie en moraaltheologie en vervolgens ook 
spiritualiteit, canoniek recht, praktische theologie, sociale 
wetenschappen en religiewetenschappen. De student is bekend met de 
centrale concepten, methoden en belangrijke onderzoektradities van de 
diverse disciplines. 

2. De student is in staat zijn kennis van de onderscheiden methoden en 
technieken van theologisch onderzoek toe te passen op eenvoudige 
vraagstukken. 

3. De student beschikt over een meer dan elementaire kennis en 
vaardigheid in de discipline die hij gekozen heeft voor zijn thesis. 

4. De student beschikt over voldoende kennis van de brontalen 
(Hebreeuws, Grieks en Latijn) om de theologische bronnen in de 
betreffende taal te kunnen bestuderen. 

5. De student heeft overzicht over het gehele veld van de theologie en 
inzicht in de verschillen tussen de disciplines.  

6. De student is in staat zijn verworven inzichten op een zinvolle wijze te 
verbinden met inzichten uit andere disciplines en met de actualiteit van 
kerk en samenleving. 
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b. Academische vaardigheden 

De student is in staat op academisch niveau te lezen (7-8), te denken (9), te 
schrijven (10) en te spreken (11). 
7. De student is in staat primaire bronnen en secundaire literatuur te lezen. 
8. De student is in staat primaire bronnen en secundaire literatuur te 

verzamelen, selecteren en ordenen, deze samen te vatten en te 
onderscheiden wat relevant is. 

9. De student is in staat vraagstukken te analyseren, zindelijk te 
argumenteren en coherent te oordelen. 

10. De student is in staat correct en naar academische standaard te 
schrijven (werkstuk, essay, rapport). 

11. De student is in staat zijn werk mondeling te presenteren en te 
bespreken. 

 
c. Academische houding 

12. De student is in intellectueel opzicht zelfstandig. Hij heeft een realistisch 
zicht op het eigen leerproces. Hij is in staat zijn eigen leren gericht te 
sturen. 

13. De student geeft blijk van verantwoordelijkheidsbesef. Hij is in staat te 
reflecteren op de eigen wetenschappelijke en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. 

14. De student geeft blijk van nieuwsgierigheid, kritisch vermogen en 
creativiteit. 

 
 

Artikel 1.4 Context en inrichting van de opleiding 
 
De opleiding wordt voor een belangrijk deel bepaald door de context van de katholieke 
kerk in Nederland en de context van de Nederlandse samenleving. De opleiding is 
disciplinegericht en bestaat in het geheel uit onderdelen die betrekking hebben op de 
theologie. 
 
 

Artikel 1.5 Vorm van de opleiding 
 

1. De opleiding bachelor 180 wordt verzorgd in voltijd. De opleiding bachelor 147 kan in 
deeltijd gevolgd worden. 

2. Het onderwijs wordt aangeboden in het Nederlands. 
3. De feitelijke vormgeving van het onderwijs wordt beschreven in Osiris Catalogus. 
4. Aan het eind van elk semester wordt de studenten de gelegenheid geboden de 

gevolgde cursussen te evalueren aan de hand van een vragenlijst. 
 
 

Artikel 1.6 Examens van de opleiding 
 
In de opleiding kan alleen het Bachelorexamen worden afgelegd. 
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Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding 

 
 

Artikel 2.1 Indeling en examen van de opleiding 
 
1. De opleiding is verdeeld in een propedeutische fase en een postpropedeutische fase. 
 
2. De opleiding wordt afgesloten met het Bachelorexamen. 
 
 

Artikel 2.2. Studielast 
 
1. De opleiding bachelor 180 heeft een studielast van 180 ECTS-credits. 

 
2. De opleiding bachelor 147 heeft een studielast van 180 ECTS-credits. De student 

kan worden vrijgesteld voor 33 ECTS-credits als hij aan de in artikel 6.1.2 
omschreven vooropleigingseis voldoet. 
 

3. De propedeutische fase voor de opleiding bachelor 180 en bachelor 147 heeft een 
studielast van 60 ECTS-credits. 
 

4. De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS-credits.  
 

5. De studielast van de onderwijseenheden bedraagt in beginsel minimaal 3 ECTS-
credits of een veelvoud daarvan. 
 

6. Wanneer op een eerste bijeenkomst van een cursus minder dan drie studenten 
aanwezig zijn, kunnen docent en studenten in onderling overleg beslissen in welke 
vorm de colleges doorgang vinden. 

 
 

Artikel 2.3 Academische vorming 
 
De opleiding bevat voldoende elementen ten dienste van de academische vorming van 
de student, in het bijzonder met betrekking tot het zelfstandig wetenschappelijk denken 
en handelen en communiceren. Dit geldt specifiek met betrekking tot de relatie van het 
christelijk geloof met filosofische, levensbeschouwelijke en culturele tradities van de 
huidige samenleving. 
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Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding 

 
 

Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase 
 
De propedeutische fase bestaat uit een deel talen (9 ECTS-credits, zie onder) en voor 
het overige uit overzichten van en inleidingen in de belangrijkste theologische 
disciplines (51 ECTS-credits), zodat zij representatief is voor de theologiestudie. 
 
Bachelor 180 

JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

  
2021 – 
2022 

Grieks 1   3 EC
 U10028-B-3 
 

Grieks 2    3 EC
 U10034-B-3 

 Bijbels Hebreeuws 1   3 EC
 U10035-B-3 

Filosofie van de theologie 3 EC
 U10029-B-3 

Fundamentele theologie en dogmatiek
     6 EC
 U10036-B-6 

Bijbelwetenschappen  6 EC
 U10030-B-6 

Moraaltheologie antropologische grondslagen
     3 EC
 U11008-B-3 

Kerk- en theologiegeschiedenis
    6 EC
 U10031-B-6 
 

Spiritualiteit    3 EC
 U11009-B-3 

Geschiedenis van de filosofie 6 EC
 U10032-B-6 

Systematische filosofie   6 EC
 U10038-B-6 

Religiewetenschap  6 EC
 U10033-B-6 

Praktische theologie   6 EC
 U10039-B-6 

 
Bachelor 147 

JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

  
2021 – 
2022 

Grieks 1   3 EC
 U10028-B-3 

Grieks 2    3 EC
 U10034-B-3 

 Bijbels Hebreeuws 1   3 EC
 U10035-B-3 

Filosofie van de theologie 3 EC
 U10029-B-3 

Fundamentele theologie en dogmatiek
     6 EC
 U10036-B-6 

Bijbelwetenschappen  6 EC
 U10030-B-6 

Moraaltheologie: antropologische 
grondslagen    3 EC
 U11008-B-3 

Kerk- en theologiegeschiedenis
    6 EC
 U10031-B-6 

Spiritualiteit    3 EC
 U11009-B-3 

JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

 
2022 – 
2023 
 
 

Grieks 3   3 EC
 U10074-B-3 

Latijn 1     3 EC
 U20023-B-3 

Bijbels Hebreeuws 2  3 EC
 U10075-B-3 

Bijbels Hebreeuws 3   3 EC
 U10076-B-3 

Geschiedenis van de filosofie 6 EC
 U10032-B-6 

Systematische filosofie   6 EC
 U10038-B-6 

Religiewetenschap  6 EC
 U10033-B-6 

Praktische theologie   6 EC
 U10039-B-6 

De vier grijze cursussen behoren tot de postpropedeutische fase. 
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Artikel 3.2 Propedeutisch practicum 
 
Het volgende onderdeel van de propedeuse, als genoemd in art. 3.1, omvat, naast of in 
plaats van het onderwijs in de vorm van een combinatie van hoor- en werkcolleges, 
onderwijs in de vorm van een practicum: 
 

 Filosofie van de theologie 

 Religiewetenschap 
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Paragraaf 4 De postpropedeutische fase van de opleiding 

 
 

Artikel 4.1 Samenstelling postpropedeutische fase 
 
De postpropedeutische fase bestaat uit een deel talen (18 ECTS-credits) en biedt 
verdieping per discipline. Voor de opleiding bachelor 180 omvat de verdieping 81 ECTS-
credits, voor de opleiding bachelor 147 gaat het om 69 ECTS-credits. De cursussen 
worden roulerend aangeboden in Utrecht en Tilburg (jaar A in Utrecht, jaar B in Tilburg, 
etc.), op de talen en Judaïca na, die elk jaar op het rooster staan. De postpropedeutische 
fase van zowel de bachelor 180 als de bachelor 147 wordt afgesloten met het schrijven 
van een bachelorthesis van 9 ECTS-credits. Voor studenten die eerder dan 1 september 
2014 zijn gestart met hun studie en ononderbroken ingeschreven zijn geweest in de 
opleiding gelden de curricula zonder bachelorthesis die zijn beschreven in de Onderwijs- 
en Examenregeling van het academisch jaar 2014-2015. 
Studenten die na de bacheloropleiding de masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing willen volgen, mogen de 
cursussen Grieks 3, Bijbels Hebreeuws 3, Latijn 1, Latijn 2 en Latijn 3 vervangen door 
cursussen in het aanbod van de vrije keuzeruimte. 

 
Bachelor 180 
JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

 
2022 – 
2023 

Grieks 3   3 EC
 U10074-B-3 

Latijn 1     3 EC
 U20023-B-3 

Bijbels Hebreeuws 2  3 EC
 U10075-B-3 

Bijbels Hebreeuws 3   3 EC
 U10076-B-3 

Jaar A 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Synoptici en 
Johannes   6 EC
 U20031-B-6 
 

Oude Testament: Tora en Profeten 6 EC
 U20037-B-6 
 

Kerkgeschiedenis: middeleeuwen en 
moderne tijd   6 EC
 U20033-B-6 
 

Dogmatiek: God en Christus  9 EC
 U20040-B-9 
 

Patristiek   3 EC
 U20034-B-3 

 

Godsdienstfilosofie en metafysica 
    3 EC
 U20035-B-3 

 

Vrije 
keuze 

                 6 EC 
            U20028-B-6 

                 9 EC  
             U20028-B-9  

   

JAAR 3 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

 
2023 –
2024 

Latijn 2    3 EC
 U20047-B-3 

Latijn 3     3 EC
 U20048-B-3 

Judaïca: inleiding  3 EC
 U20025-B-3 

Judaïca: tekstlezing   3 EC
 U20026-B-3 

 Bachelorthesis theologie  9 EC
 U30020-B-9 

Jaar B 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Handelingen en 
brieven    3 EC
 U20032-B-3 

Oude Testament: Wijsheidsliteratuur en 
Psalmen    3 EC
 U20036-B-3 

Wijsgerige ethiek  3 EC
 U20043-B-3 

Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten
     9 EC
 U20090-B-9 

Moraaltheologie: theologische 
antropologie   6 EC
 U11006-B-6 

Canoniek recht: inleiding  3 EC
 U20024-B-3 
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Godsdienstsociologie en -
psychologie   6 EC
 U20027-B-6 

 

Vrije 
keuze 

                 6 EC  
            U20028-B-6 
Let op: Beroepsseminar U11010-B-6 
is verplicht voor toelating tot twee 
masters van de TST  

 
 
Bachelor 147 
JAAR 2 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

 
2022 – 
2023 
 
 

Grieks 3   3 EC
 U10074-B-3 

Latijn 1     3 EC
 U20023-B-3 

Bijbels Hebreeuws 2  3 EC
 U10075-B-3 

Bijbels Hebreeuws 3   3 EC
 U10076-B-3 

Geschiedenis van de filosofie 6 EC
 U10032-B-6 

Systematische filosofie   6 EC
 U10038-B-6 

Religiewetenschap  6 EC
 U10033-B-6 

Praktische theologie   6 EC
 U10039-B-6 

   

JAAR 3 SEMESTER 1* SEMESTER 2 

2023 –
2024 

Latijn 2    3 EC
 U20047-B-3 

Latijn 3     3 EC
 U20048-B-3 

Jaar B 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Handelingen en 
brieven    3 EC
 U20032-B-3 

Oude Testament: Wijsheidsliteratuur en 
Psalmen    3 EC
 U20036-B-3 

 Wijsgerige ethiek  3 EC
 U20043-B-3 

Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten 
     9 EC 
 U20090-B-9 

 Moraaltheologie: theologische 
antropologie   6 EC
 U11006-B-6 

Canoniek recht: inleiding  3 EC
 U20024-B-3 

 Godsdienstsociologie en –
psychologie        6 EC
 U20027-B-6 

 

  

JAAR 4 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

2024 – 
2025 

Judaïca; inleiding  3 EC
 U20025-B-3 

Thesis Bachelor Theologie  9 EC
 U30020-B-92 

Jaar A 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Synoptici en 
Johannes   6 EC
 U20031-B-6 
 

Oude Testament; Tora en Profeten 6 EC
 U20037-B-6 
 

Kerkgeschiedenis: Middeleuwen en 
moderne tijd   6 EC
 U20033-B-6 
 

Dogmatiek: God en Christus  9 EC
 U20040-B-9 
 

Godsdienstfilosofie en metafysica
    3 EC
 U20035-B-3 

 

De vier grijze cursussen behoren tot de propedeutische fase. 

                                                   
2 In de BA 147 bevindt zich reeds een ruimte van 3 ECTS-credits voor de bachelorthesis. In 

de BA 147 bestaat geen vrije keuzeruimte. De student kiest in het vierde jaar één cursus van 
6 ECTS-credits of 9 ECTS-credits waarvan hij voor 6 ECTS-credits gedispenseerd wordt, en 
maakt in plaats daarvan op hetzelfde vakgebied een bachelorthesis. De totale omvang van de 
bachelorthesis bedraagt aldus 9 ECTS-credits.  
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*Jaar 3 semester 1 heeft een extra studiebelasting van 3 ECTS-credits (21 ECTS-credits in 

plaats van 18 ECTS-credits). 

 

Artikel 4.2 Vrije keuzeruimte  
 
1. In de vrije keuzeruimte hebben studenten de mogelijkheid om 21 ECTS-credits aan 

zelf gekozen cursussen te volgen. Deze vrije keuzeruimte biedt de student de 
mogelijkheid om op basis van persoonlijke interesses een eigen accent te geven aan 
zijn studie. Zij kan gericht zijn op verdieping en verbreding in een van de 
kennisgebieden van het vaste bachelorprogramma.  

 
2. De student volgt de cursussen in de vrije keuzeruimte in het tweede en het derde 

jaar van de opleiding. De student kan een keuze maken uit het aanbod van 
cursussen van de faculteit zelf, of uit cursussen of minores die aangeboden worden 
bij andere faculteiten van de Tilburg University of aan andere universiteiten in 
Nederland of het buitenland.  

 
3. De faculteit biedt de volgende cursussen aan:  

 
 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

2022- 

2023 

Dogmatiek: natuur, zonde en genade 
    6 EC
 U10069-B-6 

Filosofie: natuur en cultuur  9 EC
 U10072-B-9 

 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

2023-
2024 

Fundamentele theologie: oecumenica 
en theologie van de religies 6 EC
 U10073-B-6 

Moraaltheologie: christelijke ethiek in post-
christelijke cultuur   6 EC
 U10077-B-6 

  Canoniek recht: verdieping  3 EC 

 U10078-B-3  

 
Tevens biedt de faculteit de cursus Beroepsseminar (6 EC, U11010-B-6) aan. 
Studenten die in de masteropleiding Theologie of de masteropleiding Opleiding tot 
leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en 
Levensbeschouwing willen instromen, dienen deze cursus met goed gevolg 
afgerond te hebben. Verder biedt de faculteit de cursus Capita selecta uit de 
oudchristelijke literatuur (6 ECTS-credits, U11015-B-6) aan. 

 
4. Wanneer de student andere cursussen in de vrije keuzeruimte wil opnemen dan het 

aanbod van de faculteit, behoeft hij toestemming van de Examencommissie. Een 
dergelijke invulling mag hooguit 12 ECTS-credits aan propedeutische cursussen van 
andere faculteiten binnen de Tilburg University, en/of van andere (eventueel 
buitenlandse) instellingen voor wetenschappelijk onderwijs bevatten. Dit laatste naar 
het oordeel van de Examencommissie. Daarnaast dient het te voldoen aan de 
geldende criteria van omvang, niveau en cohesie. 
 

5. De student die opteert voor een canoniek baccalaureaat in de Sacra Theologia dient 
in de vrije ruimte een combinatie van cursussen te volgen die omschreven is in het 
document ‘Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra 
Theologia’3. 

 
 

                                                   
3 https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/onderwijs/canoniekegraden/  

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/onderwijs/canoniekegraden/
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Artikel 4.3 Bachelorthesis 

1. De bachelorthesis is een vast onderdeel van de bacheloropleiding Theologie, 
behalve voor de studenten die eerder dan 1 september 2014 zijn gestart met hun 
studie en ononderbroken ingeschreven zijn geweest in de opleiding. Met de 
bachelorthesis laat de student zien dat hij voldoet aan het beoogde eindniveau van 
de opleiding. 
 

2. De bachelorthesis heeft een studielast van 9 ECTS-credits. De student kan zelf 
kiezen in welke discipline hij zijn bachelorthesis schrijft (zie echter lid 3). 
 

3. In de BA 147 bevindt zich reeds een ruimte van 3 ECTS-credits voor de 
bachelorthesis. In de BA 147 bestaat geen vrije keuzeruimte. De student kiest in het 
vierde jaar één cursus van 6 ECTS-credits of 9 ECTS-credits waarvan hij voor 6 
ECTS-credits gedispenseerd wordt, en maakt in plaats daarvan op hetzelfde 
vakgebied een bachelorthesis. De totale omvang van de bachelorthesis bedraagt 
aldus 9 ECTS-credits. 

 
 

Artikel 4.4 Postpropedeutisch practicum 
 
De volgende onderdelen van de postpropedeutische fase, als genoemd in art. 4.1, 
omvatten, naast of in plaats van het onderwijs in de vorm van een combinatie van hoor- 
en werkcolleges, onderwijs in de vorm van een practicum: 
 

 Bachelorthesis Theologie (deel Thesisseminar) 

 Beroepsseminar 
 
 

Artikel 4.5 Skills 
 
De 12 ECTS-credits Skills zijn als volgt verdeeld over het programma: 
 
Communicatievaardigheden (4 ECTS-credits): 

 Filosofie van de theologie (1 ECTS-credit): Schrijfvaardigheid: formele 
structurering werkstuk, academische schrijfstijl, citeren en verwijzen, 
alineavoering, signaalwoorden. 

 Bijbelwetenschappen (1 ECTS-credit): Schrijfvaardigheid: structurering op 
paragraafniveau, logische ordening (ontwikkeling argumentatieve betooglijnen). 

 Religiewetenschap (1 ECTS-credit): Mondelinge presentatie. 

 Fundamentele Theologie en Dogmatiek (1 ECTS-credit): Interculturele 
communicatie. 

 
Onderzoeksvaardigheden (3 ECTS-credits): 

 Filosofie van de theologie (1 ECTS-credit): Zoeken op internet en selecteren op 
relevantie en betrouwbaarheid: gebruikmaking bibliotheek. 

 Kerk- en Theologiegeschiedenis (1 ECTS-credit): Literatuur zoeken. 

 Praktische Theologie (1 ECTS-credit): Verworven kennis operationaliseren en 
exemplarisch gebruiken bij de interpretatie van een concrete casus. 

 
Denkvaardigheden (4 ECTS-credits): 

 Moraaltheologie: theologische antropologie (1 ECTS-credit): Ontwikkelen 
probleemstelling en analyse van hoofdvraag in deelvragen: 

 Systematische Filosofie (1 ECTS-credit): Argumentatieleer. 

 Dogmatiek: God en Christus (1 ECTS-credit): Verbanden leggen en 
synthetiseren. 
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 BA-thesiskring (1 ECTS-credit): Ontwikkelen onderzoeksplan. 
 
Vaardigheden arbeidsmarkt (1 ECTS-credit): 

 Beroepsseminar (1 ECTS-credit): Verkenning en beschrijving van de 
professionele mogelijkheden van een theoloog in een kerkelijke of 
maatschappelijke organisatie; theologische en persoonlijke reflectie op het 
functioneren van een theoloog in een specifieke kerkelijke of maatschappelijke 
praktijk; schrijven sollicitatiebrief. 
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Paragraaf 5 Tentamens en examens van de opleiding 

 
 

Artikel 5.1 Verplichte volgorde 
 
Niet van toepassing. 
 
 
Artikel 5.2 Tijdvakken en frequentie tentamens 
 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de in paragraaf 3 en 4 genoemde 

onderwijsonderdelen wordt elk jaar tweemaal de gelegenheid geboden.  
 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, wordt tot het afleggen van het 

tentamen van een onderwijsonderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald 
studiejaar niet is gegeven, de student tenminste eenmaal de gelegenheid geboden.  

 
3. Indien de toetsing plaatsvindt op basis van een werkstuk, paper of essay dient dit, 

tenzij de studiehandleiding in deze strikter is, uiterlijk te zijn ingeleverd  
- De zondag voorafgaand aan de eerste collegedag van het tweede semester 

in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 1 juli in het geval van een cursus uit het tweede semester. 

Een student is verplicht zich bij de docent te melden als hij zich niet aan deze 
deadline houdt. Indien een student zich niet aan deze deadline houdt, is er sprake 
van een gemiste kans.  
Een gemiste kans wordt beoordeeld met een 1 (één). De student heeft nog recht op 
een tweede kans.  

 
4. Indien een student gebruik maakt van een tweede kans, eventueel voor een 

herziene versie van een paper of essay, dient dit uiterlijk ingeleverd te zijn  
- op 30 maart in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 5 augustus in het geval van een cursus uit het tweede semester. 

Hierna is er sprake van een gemiste kans. Een gemiste kans wordt beoordeeld met 
een 1 (één). De student moet zich opnieuw inschrijven voor de cursus in een 
volgend studiejaar, wanneer de student opnieuw tentamen zou willen doen. 

 
5. In het geval van een eerste kans stelt de docent de uitslag van de beoordeling van 

een werkstuk, paper of essay dat onder bovengenoemde regeling valt, uiterlijk vast  
- na vijftien werkdagen na de eerste inleverdatum in het geval van een cursus 

uit een eerste semester, 
- op 22 juli in het geval van een cursus uit het tweede semester, 

en stelt de docent uiterlijk op die dag de administratie van de faculteit op de hoogte 
van de uitslag. 

 
6. In het geval van een tweede kans stelt de docent de uitslag van de beoordeling van 

een werkstuk, paper of essay dat onder bovengenoemde regeling valt, uiterlijk vast  
- op 20 april in het geval van een cursus uit een eerste semester, 
- op 25 augustus in het geval van een cursus uit het tweede semester, 

en stelt de docent uiterlijk op die dag de administratie van de faculteit op de hoogte 
van de uitslag. 

 
7. Indien een student door overmacht de gestelde inleverdata niet haalt, kan hij uitstel 

krijgen van de genoemde data. De student dient hiervoor uiterlijk op de zevende 
werkdag na de desbetreffende inleverdatum een schriftelijk verzoek in te dienen bij 
de Examencommissie, die beoordeelt of er sprake van overmacht is. 
 



Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Theologie en premasterprogramma’s 2021-2022 
School of Catholic Theology, Tilburg University 

 14 

8. Indien een docent, anders dan door overmacht, zich niet houdt aan bovengenoemde 
deadlines, dan zal hij in een functioneringsgesprek hierop worden aangesproken. 

 
9. De student die op één na alle tentamens van het examen met goed gevolg heeft 

afgelegd dan wel van het afleggen daarvan is vrijgesteld, heeft onder de hierna te 
noemen voorwaarden éénmalig recht op een – naar keuze van de examinator 
mondeling of schriftelijk – extra tentamengelegenheid in het desbetreffende 
onderdeel. De voorwaarden zijn: 

a. de student heeft in ieder geval deelgenomen aan de laatste twee 
tentamengelegenheden van het desbetreffende onderdeel, of was door 
bijzondere omstandigheden als omschreven in artikel 8.7 verhinderd om 
aan één of twee van de laatste twee tentamengelegenheden deel te 
nemen; 

b. de student dreigt onevenredig grote studievertraging op te lopen waarbij 
de vertraging wordt veroorzaakt door de laatste nog te behalen cursus uit 
het verplichte programma;  

c. de student heeft bij één van deze twee pogingen in ieder geval een 4 
behaald. 

 
 

Artikel 5.3 Vorm van de tentamens 
 
1. De tentamens van de onderdelen, genoemd in paragraaf 3 en 4, worden mondeling 

of schriftelijk afgelegd, overeenkomstig de vermelding in Osiris Catalogus. 
Onder een schriftelijk tentamen wordt mede verstaan een tentamen dat door middel 
van het schrijven van één of meer opdrachten of het schrijven van een werkstuk, 
verslag of thesis is afgelegd. 

 
2. Op verzoek van de student kan de Examencommissie toestaan dat een tentamen op 

een andere wijze en ander tijdstip dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 
 
3. Aan studenten met een functiebeperking wordt de gelegenheid geboden de 

tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele functiebeperking aangepaste 
wijze af te leggen. Wanneer het op aangepaste wijze afleggen van het tentamen 
bijzondere faciliteiten vergt of een bijzondere vorm van tentamineren, moet de 
student een verzoek indienen bij het Digitaal Meldpunt Functiebeperking.  

 
4. Voor practica geldt een aanwezigheids- en participatieplicht.  

 
4a. Per zeven colleges van 2 of 3 x 45 minuten mag één bijeenkomst gemist worden. 

Afwezigheid wordt tevoren bij de docent gemeld. Voor een gemist college kan de 
student een vervangende opdracht krijgen. 

 
4b. Indien een student drie of meer colleges uit een reeks van veertien bijeenkomsten 

mist (of zes of meer colleges uit een reeks van 28 bijeenkomsten), moet de student 
zich opnieuw inschrijven voor de cursus in een volgend studiejaar. Alleen in het geval 
dat de student door overmacht meer bijeenkomsten dan toegestaan gemist heeft, 
kan de student deze afwezigheid door een vervangende opdracht compenseren. De 
student kan daartoe een schriftelijk verzoek bij de Examencommissie indienen, die 
zal beoordelen of er sprake is van overmacht.  

 
 
Artikel 5.4 Mondelinge tentamens 
 
1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de 

Examencommissie anders heeft bepaald.  
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2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de Examencommissie 
of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan 
wel de student daartegen bezwaar maakt.  

 
 

Artikel 5.5 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 
 
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen vijftien 

werkdagen na de dag waarop het is afgelegd en in ieder geval vijf werkdagen vóór de 
volgende tentamengelegenheid, en verschaft de administratie van de faculteit de 
nodige gegevens ten behoeve van de bekendmaking van de uitslag. De uitslag zal 
bekend gemaakt worden middels de universitaire website. Voor het vaststellen van 
de uitslag van toetsing in de vorm van een werkstuk, paper of essay gelden 
afwijkende termijnen die worden beschreven in artikel 5.2 lid 5 en 6. 

 
2. In afwijking van het bovenstaande dient de examinator de uitslag van een schriftelijk 

tentamen behorend bij een cursus van het tweede semester binnen vijf werkdagen 
vast te stellen. 

 
3. De examinator stelt uiterlijk binnen vijf werkdagen na het afnemen van een 

mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de student een desbetreffende 
schriftelijke verklaring uit. 

 
4. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt 

de Examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de student een 
schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen.  

 
5. De student heeft een beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de 

Examens van de Tilburg University tot zes weken na de bekendmaking van de uitslag 
van een tentamen. 

 
 

Artikel 5.6 Geldigheidsduur 
 
1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. Behaalde resultaten voor 

deeltoetsen en tussentijdse opdrachten blijven alleen het lopende en het daarop 
volgende collegejaar geldig. 

 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie voor een 

onderdeel, waarvan het tentamen door voltijdstudenten langer dan vijf jaar en door 
deeltijdstudenten langer dan acht jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 
vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het 
afleggen van het desbetreffende examen. 

 
3. Voor de geldigheidsduur van een vrijstelling voor een onderdeel zijn de leden 1 en 2 

van toepassing. 
 
 
Artikel 5.7 Inzagerecht 
 
1. Gedurende tenminste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een 

schriftelijk tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. 
Tevens wordt hem op zijn verzoek een kopie verschaft van dat werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke student kennis nemen van 

vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van de 
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.  
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3. De Examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op 

een vaste plaats en op tenminste twee vaste tijdstippen. Indien de betrokkene 
aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus 
vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid 
aangeboden, zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn.  

 
 

Artikel 5.8 Vrijstelling 
 
1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, zo nodig gehoord de 

desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 
 

 een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel gekoppeld aan een 
tentamen van een universitaire of hogere beroepsopleiding succesvol heeft 
voltooid; 

 aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken met betrekking tot het desbetreffende onderdeel 
(Eerder Verworven Competenties). 

 
2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van bewijsstukken en met redenen te zijn 

omkleed en wordt ingediend bij de secretaris van de Examencommissie.  
 
 

Artikel 5.9 Examen 
 
De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende 
bewijzen overlegt van door hem behaalde tentamens en de daarmee verworven 
academische vorming.  
 
 

Artikel 5.10 Graad 
 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 

‘Bachelor of Arts’ verleend. 
 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
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Paragraaf 6 Vooropleiding 

 

Artikel 6.1 Toelatingseisen 
 
1. Tot het eerste jaar van de opleiding bachelor 180 worden toegelaten: 

 zij die in het bezit zijn van een diploma vwo: 

 zij die in het bezit zijn van een verklaring van onvoorwaardelijke overgang naar 
het tweede jaar of propedeusediploma van een door de NVAO erkende opleiding 
voor hbo (behaald in 1986 of later) of voor wo;  

 zij die in het bezit zijn van een universitair bachelor-, master-, doctoraal- of 
ingenieursdiploma of een hbo bachelor- of masterdiploma van een door de NVAO 
erkende opleiding; 

 zij die beschikken over een certificaat waaruit blijkt dat zij een ‘colloquium 
doctum’, als bedoeld in artikel 6.4, met goed gevolg hebben afgelegd. 

 
2. Tot het eerste jaar van de opleiding bachelor 147 worden toegelaten: 

 zij die beschikken over een hbo bachelor-diploma van een door de NVAO 
erkende opleiding; 

 zij die in het bezit zijn van een universitair bachelor-, master-, doctoraal- of 
ingenieursdiploma van een door de NVAO erkende opleiding. 

 
3. De bezitter van een getuigschrift als vermeld in lid 1 en 2, afgegeven door een 

onderwijsinstelling buiten Nederland, wordt toegang verleend tot de propedeutische 
fase. Alvorens toegang wordt verleend dient de bezitter van een in de vorige volzin 
bedoeld getuigschrift ten genoegen van de Examencommissie blijk te hebben 
gegeven van voldoende kennis van de Nederlandse taal voor het met vrucht volgen 
van het onderwijs (zie hiervoor ook artikel 6.2). 
 

4. De opleiding kent één startmoment te weten de maandag in de week van 1 
september.  
 

 
 

Artikel 6.2 Talen 
 
1. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan 

door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal 
(Programma II), of het bezit van het Certificaat Nederlands als Vreemde taal (Profiel 
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs of Profiel Academische Taalvaardigheid). 

 
2. Studenten dienen te voldoen aan de eis wetenschappelijk te kunnen communiceren 

in tenminste één vreemde taal. Uitgangspunt hierbij is dat studenten het Engels 
passief en actief beheersen en dat zij Duitse en Franse teksten op vruchtbare wijze 
kunnen lezen. 

 
 

Artikel 6.3 Gelijkwaardige vooropleiding 
 
Toelating op grond van andere diploma’s van secundair c.q. voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs dan tot dusver genoemd, geschiedt op basis van een 
diplomawaardering bij de Nuffic. 
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Artikel 6.4 Colloquium doctum 
 
1. Toelating is mogelijk op grond van een toelatingsonderzoek, als bedoeld in artikel 

7.29 van de wet. Het colloquium doctum, een toelatingsexamen, bestaat uit vier 
examens. De examens Nederlands, Engels en Duits of Frans (leesvaardigheid) zijn 
op vwo niveau. Voor geschiedenis wordt de eis gesteld dat de kandidaat een globale 
kennis bezit op het niveau van 6-vwo. Het toelatingsonderzoek kan ook bestaan uit 
het succesvol afronden van de pre-bachelor van Tilburg University. 

 
2. Priesterstudenten zonder voldoende vooropleiding kunnen na één of twee 

toeleidingsjaren toegelaten worden tot de bachelor 180. Eén of twee toeleidingsjaren 
kunnen aantonen of de priesterstudent voldoende niveau heeft om colleges met 
vrucht te kunnen volgen. Het instellingsbestuur besluit over het vrijstellen van de 
vooropleidingseis op advies van de Examencommissie. Het toelatingsverzoek dient 
vergezeld te zijn van een aanbevelingsbrief van de rector van het instituut waar de 
priesterstudent zijn opleiding volgt.  
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Paragraaf 7 Studiebegeleiding 

 
 

Artikel 7.1 Studievoortgangsadministratie 
 
1. Student Administration registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 
 
2. Student Administration regisseert de bereikbaarheid van de 

studievoortgangsgegevens op de universitaire website alsmede de voorlichting 
hierover. 

 
 

Artikel 7.2 Studiebegeleiding 
 
1. De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten 

die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op 
mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 

 
2. Elke student dient een schrijftoets Nederlands af te leggen en levert daartoe uiterlijk 

een maand na de start van de opleiding een essay over een voorgeschreven 
onderwerp in van 1500 woorden. Indien dit essay als onvoldoende wordt beoordeeld, 
krijgt de student het bindend advies de zomercursus Schrijven en studeren op 
academisch niveau van het Language Center te volgen. Indien de student het essay 
vroegtijdig inlevert, kan hij, indien gewenst, deze zomercursus ook voorafgaand aan 
het begin van de studie volgen. 

 
 
Artikel 7.3 Studiekeuzecheck 
 
De faculteit draagt zorg voor het aanbieden van een studiekeuzecheck aan studenten die 
zich voor de opleiding hebben aangemeld in studielink. 
 
 
Artikel 7.4 Duale Carrière 
 
1. Studenten met een Duale Carrière kunnen een Talentstatus aanvragen die recht 

geeft op extra faciliteiten in bijvoorbeeld studiebegeleiding en/of financiële 
vergoeding. De faculteit zoekt binnen haar mogelijkheden naar passende extra 
faciliteiten in studiebegeleiding. De criteria voor het verkrijgen van een Talentstatus is 
te vinden in het Duale Carrière reglement dat als bijlage aan het Studentenstatuut is 
te vinden. 
 

2. Studenten die een Talentstatus hebben en die gebruik willen maken van de 
bovengenoemde faciliteiten, dienen bij aanvang van het academisch jaar of zodra het 
College van Bestuur de Talentstatus heeft toegekend een afspraak te maken met 
hun opleidingscoördinator om een studieplan op te stellen. 

 
3. Studenten met een Talentstatus zijn in principe gehouden aan de norm voor het 

bindend studieadvies zoals in paragraaf 8 is vastgesteld. Op voordracht van de 
studentendecaan kan de Examencommissie besluiten tot uitstel van het bindend 
studieadvies, zoals is verwoord in artikel 8.3.1.
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Paragraaf 8 Bindend studieadvies 
 
 

Artikel 8.1 Studieadvies 
 
1. Aan het einde van het eerste studiejaar waarin een voltijdstudent staat ingeschreven 

voor de propedeutische fase, doch uiterlijk op 31 augustus van het jaar ontvangt 
betrokkene een bindend advies (studieadvies) over de voortzetting van deze 
opleiding. De propedeutische fase omvat de eerste periode in de bacheloropleiding 
aan deze instelling, met een studielast van 60 ECTS-credits.  

 
2. Onverminderd het bepaalde in lid 3, wordt aan het studieadvies geen afwijzing 

verbonden, bedoeld in lid 4, indien de student voor het einde van dat studiejaar 
tenminste 42 ECTS-credits (inclusief vrijstellingen) heeft behaald. 

 
3. Wanneer een student zich voor 1 maart uitschrijft voor de opleiding en zich niet 

herinschrijft voor de opleiding voor het einde van het studiejaar, wordt aan de student 
geen studieadvies uitgebracht. 

 
4. In alle overige gevallen wordt een studieadvies gegeven waaraan een afwijzing is 

verbonden van de strekking als bedoeld in artikel 8.3 lid 4.  
 
 

Artikel 8.2 Voortgangsbericht 
 
Teneinde tijdig inzicht te verschaffen in de studievoortgang, ontvangt de student bij wijze 
van waarschuwing uiterlijk vóór 1 maart van het studiejaar een bericht van de op dat 
moment geregistreerde feitelijke studievoortgang. 
 
 

Artikel 8.3 Uitstel van studieadvies en bindend negatief studieadvies 
 
1. Er wordt in aan het einde van het eerste studiejaar geen studieadvies als bedoeld in 

artikel 8.1 uitgebracht indien: 
a) De student voor de opleiding is ingeschreven ná 1 oktober van het 

desbetreffende studiejaar; 
b) Er sprake is van bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 8.7. 

 
2. Indien met toepassing van lid 1 sub a, geen studieadvies wordt uitgebracht, ontvangt 

de desbetreffende student aan het eind van het daarop volgende studiejaar van 
dezelfde opleiding waarvoor hij is ingeschreven alsnog een advies, als bedoeld in 
artikel 8.6.  

 
3. Indien met toepassing van lid 1 sub b, geen studieadvies wordt uitgebracht, ontvangt 

de desbetreffende student aan het eind van het daarop volgende studiejaar alsnog 
een advies als bedoeld in artikel 8.1, met inachtneming van artikel 8.1, lid 2 en 3.  

 
4. Indien aan de student een studieadvies is uitgebracht waaraan een afwijzing is 

verbonden, kan hij zich gedurende een periode van drie jaar niet meer inschrijven 
voor deze opleiding. 
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5. Uitsluitend tegen een studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden, kan binnen 
zes weken beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor de 
Examens. 

 
 

Artikel 8.4 Voorgenomen advies 
 
1. Uiterlijk op 15 augustus van het jaar ontvangt de student schriftelijk bericht van het 

voornemen van het studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden. 
 
2. De student wordt in de gelegenheid gesteld naar aanleiding van dit voornemen te 

worden gehoord, alvorens het studieadvies waaraan een afwijzing is verbonden, 
wordt uitgebracht. 

 
 

Artikel 8.5 Besluiten 
 
Alle besluiten inzake het studieadvies worden namens en onder verantwoordelijkheid van 
de decaan genomen door de Examencommissie. 
 
 

Artikel 8.6 Studieadvies in het tweede studiejaar 
 
Indien met toepassing van artikel 8.3, eerste lid, sub a, geen studieadvies is uitgebracht, 
ontvangt de desbetreffende student aan het einde van het daarop volgende studiejaar 
alsnog een studieadvies, waaraan een afwijzing is verbonden, indien voor het eind van 
dat studiejaar niet de volledige 60 ECTS-credits zijn behaald voor alle onderdelen van de 
propedeutische fase. Het bepaalde in artikel 8.3, eerste lid, sub b, derde en vierde lid, en 
het bepaalde in de artikelen 8.4 en 8.5 zijn van overeenkomstige toepassing. 
 
 

Artikel 8.7 Bijzondere omstandigheden 
 
1. De in artikel 8.3, eerste lid sub b, genoemde omstandigheden zijn de volgende 

omstandigheden: 
a. ziekte; 
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; 
c. zwangerschap; 
d. bijzondere familieomstandigheden; 
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de 

universiteitsraad, faculteitsraad, bestuur van de opleiding of van de 
desbetreffende opleidingscommissie, dan wel een andere bestuursfunctie 
waarvoor de universiteit een bestuursbeurs beschikbaar stelt; 

f. een door het College van Bestuur toegekende talentstatus, 
g. andere dan in de onderdelen a tot en met f bedoelde persoonlijke 

omstandigheden die, indien zij door het instellingsbestuur niet in de beoordeling 
zouden worden betrokken, zouden leiden tot een onbillijkheid van overwegende 
aard. 

indien en voor zover deze omstandigheden ertoe hebben geleid dat het vereiste 
aantal ECTS-credits niet werd behaald.  

 
2. Genoemde bijzondere omstandigheden worden uitsluitend in aanmerking genomen 

indien deze zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden, door of namens 
betrokkene zijn gemeld aan de studieadviseur of aan een studentendecaan. 

 
3. De student die zich beroept op bijzondere omstandigheden, dient deze aan te tonen. 
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4. Ten behoeve van de beoordeling van een beroep op bijzondere omstandigheden kan 
de voorzitter van de Examencommissie aan een studentendecaan of aan een ter 
zake deskundige advies vragen.  
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Paragraaf 9 Premasterprogramma Theologie 

 
 
Artikel 9.1 Algemeen 
 

1. De faculteit verzorgt een premasterprogramma Theologie, dat aansluiting geeft 
op de masteropleiding Theologie. Dit premasterprogramma biedt een 
instroommogelijkheid in de opleiding voor hen die beschikken over een door de 

NVAO erkend bachelordiploma hbo of wo. Het premasterprogramma wordt 
aangeboden in deeltijd op de locatie Utrecht en duurt drie jaar (108 ECTS-credits). 
Voor studenten die beschikken over een diploma hbo bachelor Theologie van 
FHTL met startdatum vanaf september 2010 bestaat de mogelijkheid om in te 
stromen in de opleiding middels een premasterprogramma van een jaar deeltijd 
(30 ECTS-credits) op de locatie Utrecht. Het staat de student vrij onderdelen van 
het premasterprogramma in Tilburg te volgen. 

 
2. Het premasterprogramma kent twee startmomenten te weten de maandag in de 

week van 1 september en de maandag in de week van 1 februari van ieder 
studiejaar.  

 
 
Artikel 9.2 Toelating premasterprogramma Theologie 
 
1. Het premasterprogramma Theologie (108 ECTS-credits) is toegankelijk voor degenen 

die in het bezit zijn van tenminste een door de NVAO erkend diploma bachelor hbo of 
bachelor wo. 

 

2. Het premasterprogramma Theologie (30 ECTS-credits) is toegankelijk voor degenen 
die in het bezit zijn van een diploma hbo bachelor Theologie van FHTL met 
startdatum vanaf september 2010. 

 

3. Om voor toelating in aanmerking te komen, moet een schriftelijk verzoek worden 
ingediend bij de Examencommissie van de faculteit. De Examencommissie beoordeelt 
dan aan de hand van het vereiste getuigschrift en het bijbehorende (evt. via de 
cijferlijst te overleggen) vakkenpakket of men kan worden toegelaten tot het 
desbetreffende premasterprogramma. 

 
4. Om in september te kunnen starten met het premasterprogramma, dient het verzoek 

tot toelating uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het te starten studiejaar bij de 
Examencommissie binnen te zijn, om in februari te kunnen starten dient het verzoek 
uiterlijk 1 december binnen te zijn. 

 
 
Artikel 9.3 Samenstelling premasterprogramma Theologie  
 
1. Het premasterprogramma Theologie heeft een omvang van 108 ECTS-credits en 

omvat drie jaren in deeltijd. Zij kent twee componenten: 
a) De theologische kernvakken (90 ECTS-credits). Het premasterprogramma volgt 

in de programmering de bachelor 180. Het eerste jaar bevat propedeutische 
cursussen, terwijl het tweede en het derde jaar in het algemeen 
verdiepingscursussen bieden. Daarbij wordt de rolcursus van de bachelor 
grotendeels aangehouden. Het derde jaar wijkt enigszins af. Daarin bevinden 
zich de cursussen Godsdienstfilosofie en metafysica en Praktische theologie.  

b) Het onderricht in de klassieke talen (18 ECTS-credits) is gespreid over de 
eerste twee jaar van het premasterprogramma.  
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JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

  
2021 – 
2022 

Grieks 1   3 EC
 U10028-B-3 

Grieks 2    3 EC
 U10034-B-3 

 Bijbels Hebreeuws 1   3 EC
 U10035-B-3 

Filosofie van de theologie 3 EC
 U10029-B-3 

Fundamentele theologie en dogmatiek
     6 EC
 U10036-B-6 

Bijbelwetenschappen  6 EC
 U10030-B-6 

Moraaltheologie: antropologische 
grondslagen    3 EC
 U11008-B-3 

Kerk- en theologiegeschiedenis
    6 EC
 U10031-B-6 

Spiritualiteit    3 EC
 U11009-B-3 

 

JAAR 2 SEMESTER 1* SEMESTER 2 

2022 –
2023 

Grieks 3   3 EC
 U10074-B-3 

 

Bijbels Hebreeuws 2  3 EC
 U10075-B-3 

Bijbels Hebreeuws 3              3 EC
 U10076-B-3 

Jaar A 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Synoptici en 
Johannes   6 EC
 U20031-B-6 
 

Oude Testament: Tora en Profeten 6 EC
 U20037-B-6 
 

Kerkgeschiedenis: middeleeuwen en 
moderne tijd   6 EC
 U20033-B-6 
 

Dogmatiek: God en Christus  9 EC
 U20040-B-9 
 

Godsdienstfilosofie en metafysica 
    3 EC
 U20035-B-3 

 

 

JAAR 3 SEMESTER 1* SEMESTER 2 

2023 – 
2024 

 Praktische theologie   6 EC
 U10039-B-6 

Jaar B 
Utrecht 
 
 

Godsdienstsociologie en -
psychologie   6 EC
 U20027-B-6 

Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten
     9 EC
 U20090-B-9 

Moraaltheologie: theologische 
antropologie   6 EC
 U11006-B-6 

Canoniek recht: inleiding  3 EC
 U20024-B-3 

Wijsgerige ethiek  3 EC
 U20043-B-3 

 

*Jaar A semester 1 heeft een extra studiebelasting van 3 ECTS-credits (21 ECTS-credits in 

plaats van 18 ECTS-credits), jaar B semester 1 heeft 3 ECTS-credits minder studiebelasting 

(15 ECTS-credits in plaats van 18 ECTS-credits). 

 

2. Studenten die in aanmerking komen voor het premasterprogramma van 30 EC, 
dienen een aangepast programma te volgen. Dit programma wordt door de 
Examencommissie bij aanvang van de studie bepaald. 

 

3. Men kan, afhankelijk van de opleiding die men heeft afgerond, vrijstelling van 
bepaalde cursussen ontvangen. Beslissingen daarover worden door de 
Examencommissie genomen. 
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Artikel 9.4 Practica 
 
Het volgende premasterprogramma-onderdeel, als genoemd in artikel 9.3, omvat, naast 
of in plaats van het onderwijs in de vorm van een combinatie van hoor- en werkcolleges, 
onderwijs in de vorm van practica: 

 Filosofie van de theologie 
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Paragraaf 10 Premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet 
onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en 
Levensbeschouwing  

 
 
Artikel 10.1 Algemeen 
 
1. De faculteit verzorgt een premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet 

onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing, dat aansluiting 
geeft op de masteropleiding Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste 
graad in Godsdienst en Levensbeschouwing. Dit premasterprogramma biedt een 
instroommogelijkheid in de opleiding voor hen die beschikken over een door de 
NVAO erkend academisch bachelordiploma. Het premasterprogramma wordt 
aangeboden in deeltijd op de locatie Utrecht en duurt drie jaar (108 ECTS-credits). 
Voor studenten die beschikken over een door de NVAO erkend diploma hbo bachelor 
Theologie bestaat de mogelijkheid om in te stromen in de opleiding middels een 
premasterprogramma van een jaar deeltijd (30 ECTS-credits) op de locatie Utrecht. 
Het staat de student vrij onderdelen van het premasterprogramma in Tilburg te 
volgen. 

  
2. Het premasterprogramma kent twee startmomenten te weten de maandag in de 

week van 1 september en de maandag in de week van 1 februari van ieder 
studiejaar.  

 
 
Artikel 10.2 Toelating premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet 
onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing  
 
1. Het premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste 

graad in Godsdienst en Levensbeschouwing (108 ECTS-credits) is toegankelijk voor 
degenen die in het bezit zijn van tenminste een door de NVAO erkend diploma 
bachelor wo of hbo. 

 

2. Het premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste 
graad in Godsdienst en Levensbeschouwing (30 ECTS-credits) is toegankelijk voor 
degenen die in het bezit zijn van een door de NVAO erkend diploma hbo Bachelor 
Theologie. 
 

3. Om voor toelating in aanmerking te komen, moet een schriftelijk verzoek worden 
ingediend bij de Examencommissie van de faculteit. De Examencommissie 
beoordeelt dan aan de hand van het vereiste getuigschrift en het bijbehorende (evt. 
via de cijferlijst te overleggen) vakkenpakket of men kan worden toegelaten tot het 
desbetreffende premasterprogramma. 
 

4. Om in september te kunnen starten met het premasterprogramma, dient het verzoek 
tot toelating uiterlijk 1 juli voorafgaand aan het te starten studiejaar bij de 
Examencommissie binnen te zijn, om in februari te kunnen starten dient het verzoek 
uiterlijk 1 december binnen te zijn. 

 
 
Artikel 10.3 Samenstelling premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet 
onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing  
 
1. Het premasterprogramma Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste 

graad in Godsdienst en Levensbeschouwing heeft een omvang van 108 ECTS-
credits en omvat drie jaren in deeltijd. Zij kent twee componenten: 
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a) De theologische kernvakken (90 ECTS-credits). Het premasterprogramma 
volgt in de programmering de bachelor 180. Het eerste jaar bevat 
propedeutische cursussen, terwijl het tweede en het derde jaar in het 
algemeen verdiepingscursussen bieden. Daarbij wordt de rolcursus van de 
bachelor grotendeels aangehouden. Het derde jaar wijkt enigszins af. Daarin 
bevinden zich de cursussen Godsdienstfilosofie en metafysica en Praktische 
theologie.  

b) Het onderricht in de klassieke talen (18 ECTS-credits of 12 ECTS-credits) is 
gespreid over de eerste twee jaar van de premaster.  

 
JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 

  
2021 – 
2022 

Grieks 1   3 EC
 U10028-B-3 

Grieks 2    3 EC
 U10034-B-3 

 Bijbels Hebreeuws 1   3 EC
 U10035-B-3 

Filosofie van de theologie 3 EC
 U10029-B-3 

Fundamentele theologie en dogmatiek
     6 EC
 U10036-B-6 

Bijbelwetenschappen  6 EC
 U10030-B-6 

Moraaltheologie: antropologische 
grondslagen    3 EC
 U11008-B-3 

Kerk- en theologiegeschiedenis
    6 EC
 U10031-B-6 

Spiritualiteit    3 EC
 U11009-B-3 

 

JAAR 2 SEMESTER 1* SEMESTER 2 

2022 –
2023 

Grieks 3**   3 EC
 U10074-B-3 

 

Bijbels Hebreeuws 2  3 EC
 U10075-B-3 

Bijbels Hebreeuws 3**              3 EC
 U10076-B-3 

Jaar A 
Utrecht 
 
 

Nieuwe Testament: Synoptici en 
Johannes   6 EC
 U20031-B-6 
 

Oude Testament: Tora en Profeten 6 EC
 U20037-B-6 
 

Kerkgeschiedenis: middeleeuwen en 
moderne tijd   6 EC
 U20033-B-6 
 

Dogmatiek: God en Christus  9 EC
 U20040-B-9 
 

Godsdienstfilosofie en metafysica 
    3 EC
 U20035-B-3 

 

 

JAAR 3 SEMESTER 1* SEMESTER 2 

2023 – 
2024 

 Praktische theologie   6 EC
 U10039-B-6 

Jaar B 
Utrecht 
 
 

Godsdienstsociologie en -
psychologie   6 EC
 U20027-B-6 

Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten
     9 EC
 U20090-B-9 

Moraaltheologie: theologische 
antropologie   6 EC
 U11006-B-6 

Canoniek recht: inleiding  3 EC
 U20024-B-3 

Wijsgerige ethiek  3 EC
 U20043-B-3 

 

*Jaar A semester 1 heeft een extra studiebelasting van 3 ECTS-credits (21 ECTS-credits in 

plaats van 18 ECTS-credits), jaar B semester 1 heeft 3 ECTS-credits minder studiebelasting 

(15 ECTS-credits in plaats van 18 ECTS-credits). 

**Een student die na de premaster de masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de 
eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing wil volgen, kan ervoor kiezen Grieks 3 
en/of Bijbels Hebreeuws 3 te vervangen door een andere cursus uit het bachelorprogramma. 
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2. Studenten die in aanmerking komen voor het premasterprogramma van 30 EC, 
dienen een aangepast programma te volgen. Dit programma wordt door de 
Examencommissie bij aanvang van de studie bepaald. 
 

3. Men kan, afhankelijk van de vooropleiding die men heeft afgerond, vrijstelling van 
bepaalde cursussen ontvangen. Beslissingen daarover worden door de 
Examencommissie genomen, die hierbij de richtlijnen in acht neemt die zijn 
geformuleerd in de brochure Vakinhoudellijk Masterniveau van de Interdisciplinaire 
Commissie Lerarenopleidingen van de VSNU (2007). 

 
 

Artikel 10.4 Practica 
 
Het volgende premasterprogramma-onderdeel, als genoemd in artikel 10.3, omvat, naast 
of in plaats van het onderwijs in de vorm van een combinatie van hoor- en werkcolleges, 
onderwijs in de vorm van practica: 

a. Filosofie van de theologie 
b.  Religiewetenschap (indien gekozen in plaats van Grieks 3 of Hebreeuws 3). 
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Paragraaf 11 Overgangs- en slotbepalingen 

 
 

Artikel 11.1 Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord de 

opleidingscommissie en met instemming van de faculteitsraad, bij uitzonderlijk besluit 
vastgesteld. 

 
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 
3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige 

andere beslissing, die krachtens deze regeling door de Examencommissie is 
genomen ten aanzien van een student. 

 
 

Artikel 11.2 Bekendmaking 
 
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van 
elke wijziging van deze stukken. 

 
2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste 

lid bedoelde stukken verkrijgen. Tevens zijn de regelingen te raadplegen op de 
universitaire website. 

 
 

Artikel 11.3 Onvoorziene omstandigheden 
 
1. De Examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende 

aard in individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te maken 
op de Onderwijs- en Examenregeling. 
 

2. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, beslist de 
Examencommissie. 

 
 

Artikel 11.4 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021. 
 
Vastgesteld door de decaan op 30 juni 2021. 


