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Beste student,
 
Van harte welkom bij de Tilburg School of Catholic Theology! Het onderwijs op onze 
School heeft twee locaties en wordt aangeboden in twee talen. In deze gids vind je 
het overzicht van de Nederlandstalige opleidingen in Utrecht: de Bachelor Theologie, 
de Master Theologie en de Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en 
Levensbeschouwing.

Wil je liever in Tilburg studeren? Dat kan! In Tilburg worden de opleidingen in het 
Engels aangeboden:

• Bachelor’s Program in Theology
• Master’s Program in Christianity and Society

Informatie over deze opleidingen staat in de Engelstalige gids. Zie hiervoor:  
www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/theology/program/

Onze programma’s bieden je grondige kennis van alle vakgebieden die voor de 
theologie van belang zijn. Ze leren je ook algemene academische vaardigheden 
en ondersteunen je karakter- en intellectuele vorming. Daarnaast is er ruimte voor 
je eigen accent in de studie, door bijvoorbeeld een semester in het buitenland te 
studeren of door de invullling van de vrije ruimte.

Voor studenten die na 1991 al een bachelor of mastergraad behaald hebben, heeft 
onze faculteit een aantrekkelijk instellingstarief voor alle programma’s. 

Het onderwijs bij onze faculteit vindt altijd plaats in kleine groepen. Dit biedt de 
mogelijkheid tot interactie en input van studenten tijdens de colleges. Ook kun je lid 
worden van de studievereniging Ad Interim. Dit, samen met het kleinschalig onderwijs, 
maakt dat je je als student al snel zult thuis voelen op onze faculteit.

Alle docenten en andere personeelsleden van de School zullen je helpen om met 
plezier en succes je studie te voltooien!

Dr. Harm Goris
Coördinator Bachelor Theologie

Prof. dr. Monique van Dijk
Vice-decaan Onderwijs
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eligieuze educatie voor iedereen

Inaugurele rede, uitgesproken door 

prof.dr. Monique van Dijk-Groeneboer

Leren en leven vanuit je wortels
  Religieuze educatie voor iedereen

https://www.tilburguniversity.edu/education/bachelors-programs/theology/program/
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Bachelor Theologie

De bacheloropleiding bestaat uit een propedeutische fase (60 EC*), een 
postpropedeutische fase (90 EC), vrije keuzeruimte (21 EC) en een thesis (9 EC). De 
opleiding wordt afgesloten met een thesis (ongeveer 20 bladzijden). Het onderwerp 
van deze thesis is vrij en kan gekozen worden op alle kennisgebieden die in het 
bachelorprogramma worden aangeboden. Je laat met deze thesis zien dat je voldoet 
aan de eindtermen van de opleiding. 

De opleidingsduur van de Bachelor Theologie is 3 jaar voltijd of 5 jaar deeltijd. 
Als je een hbo-diploma hebt behaald (of hoger) kun je de opleiding ook in 4 jaar 
deeltijd afronden. Je krijgt dan vrijstelling voor de vrije ruimte; zie hiervoor onze 
instroommogelijkheden achter in de gids.

Tijdens de bachelor word je in het eerste jaar begeleid door twee tutoren (docenten 
van de faculteit). Na het eerste jaar kun je altijd aankloppen bij je tutoren, maar 
dan ligt het initiatief bij jou als student. Belangrijk om te weten: voltijdstudenten 
ontvangen aan het einde van het eerste studiejaar een Bindend Studie Advies (BSA) 
en moeten minimaal 42 EC behalen om door te mogen naar het tweede jaar van de 
opleiding.

De propedeutische fase
De propedeutische fase bestaat uit een overzicht van en inleiding in de belangrijkste 
theologische disciplines. Filosofie van de theologie is een practicum met 
aanwezigheidsverplichting. In deze cursus wordt aandacht besteed aan alle disciplines 
van de theologie en leer je hoe je een academisch werkstuk moet schrijven.

JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 2
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Grieks 1 (3 EC) Grieks 2 (3 EC)

Bijbels Hebreeuws 1 (3 EC)

Filosofie van de theologie (3 EC) Fundamentele theologie en dogmatiek (6 EC)

Bijbelwetenschappen (6 EC) Moraaltheologie: antropologische 
grondslagen (3 EC)

Kerk- en theologiegeschiedenis (6 EC) Spiritualiteit (3 EC)

Geschiedenis van de filosofie (6 EC) Systematische filosofie (6 EC)

Religiewetenschap (6 EC) Praktische theologie (6 EC)

* EC staat voor European Credits, 1 EC = 28 studiebelastingsuren
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De verdieping (postpropedeutische fase)
De cursussen in het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding bieden vooral  
verdieping in de diverse theologische disciplines. Een deel van de vakken wordt 
jaarlijks aangeboden: Grieks, Hebreeuws, Latijn en Judaïca. Een ander deel wordt per 
jaar roulerend aangeboden in jaar A en jaar B. Beide jaren, jaar A en B, hebben een 
eigen gezicht. Het curriculum van jaar A is gebouwd rond cursussen waarin centraal 
staat wat van Godswege in Jezus Christus aan de mensheid wordt aangereikt. Jaar B 
bevat cursussen betreffende de menselijke respons op deze gaven in kerk, liturgie en 
ethiek.

JAAR 2 SEMESTER 3ESTER 2 SEMESTER 4
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Bijbels Hebreeuws 2 (3 EC) Bijbels Hebreeuws 3 (3 EC)
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Nieuwe Testament: Handelingen en Brieven  
(3 EC)

Oude Testament: Wijsheidsliteratuur en 
Psalmen (3 EC)

Wijsgerige ethiek  (3 EC) Canoniek recht: inleiding (3 EC)

Moraaltheologie: theologische antropologie  
(6 EC)

Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten 
(9 EC)

Godsdienstsociologie en -psychologie  
(6 EC)
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JAAR 3 SEMESTER 5ER 2 SEMESTER 6
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n Latijn 2 (3 EC) Latijn 3 (3 EC)

Judaïca: inleiding (3 EC) Judaïca: tekstlezing (3 EC)

Thesis Bachelor Theologie (9 EC)
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Nieuwe Testament: Synoptici en Johannes 
(6 EC)

Oude Testament: Tora en Profeten (6 EC)

Kerkgeschiedenis: middeleeuwen en 
moderne tijd (6 EC)

Dogmatiek: God en Christus (9 EC)

Patristiek (3 EC)

Godsdienstfilosofie en metafysica (3 EC)

Vr
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im

te Beroepsseminar (6 EC)* 

* Beroepsseminar is verplicht voor toelating tot de Master Theologie en tot de Master Universitaire 

Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing 
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De vrije keuzeruimte
De vrije keuzeruimte biedt je de mogelijkheid om 21 EC zelf in te vullen en zo een 
eigen accent te geven aan je studie. Dit gebeurt in het tweede en derde jaar van de 
opleiding. Je kunt de vrije keuzeruimte ook invullen met cursussen aan een andere 
faculteit of universiteit en ook in het buitenland. 

Als je een kerkelijke academische graad (canoniek baccalaureaat) wilt behalen, moet 
je alle hieronder aangegeven cursussen (30 EC) volgen en afronden. Hierbij is het 
mogelijk een vak minder te volgen indien de bachelorthesis (9 EC) dezelfde discipline 
heeft als het betreffende vak.

SEMESTER 3/5R 2 SEMESTER 4/6
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Fundamentele theologie: 
Oecumenica en theologie van de religies  
(6 EC)

Moraaltheologie: 
Christelijke ethiek in post-christelijke cultuur 
(6 EC)

Canoniek recht: verdieping (3 EC)

SEMESTER 3/5R 2 SEMESTER 4/6
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Dogmatiek: Natuur, zonde en genade (6 EC) Filosofie: Natuur en cultuur (9 EC)

Naast bovengenoemde cursussen kun je in het eerste semester ook kiezen voor 
het volgen van de cursus Beroepsseminar (6 EC). Dit vak moet gevolgd worden 
als je toegelaten wilt worden tot de Master Theologie of de Master Universitaire 
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing. Het wordt elk jaar te Utrecht 
aangeboden in het eerste semester.

Extra te volgen keuzevak in semester 2 te Utrecht: Capita selecta uit de oudchristelijke 
literatuur (6 EC). Dit vak valt niet onder het canoniek baccalaureaat, maar kun je 
zeker kiezen in je vrije keuzeruimte.

SEMESTER 3/5R 2 SEMESTER 4/6

Beroepsseminar (6 EC) Capita selecta uit de oudchristelijke literatuur 
(6 EC)

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


7

Collegedagen
De verplichte vakken worden in Utrecht op de maandag en de woensdag aangeboden. In 
Tilburg worden deze vakken op de dinsdag en de donderdag aangeboden in het Engels. 
De vrije keuzeruimte wordt in principe altijd op de vrijdag aangeboden op beide locaties.

Meer informatie over deze opleiding is ook te vinden op onze website:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie/toelating-en-
aanmelding

Aanmelden voor de opleiding voor 1 juli via www.studielink.nl
N.B. een aanmelding is nog geen inschrijving; een aanmelding kan voor 1 september 
kosteloos geannuleerd worden. Wil je meer weten over Theologie studeren in het 
buitenland? Kijk dan eens op pagina 27.

Belangrijke data
Matching: 1e donderdag of vrijdag in juni
Introductie: de laatste week van augustus

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie/toelating-en-aanmelding/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie/toelating-en-aanmelding/
http://www.studielink.nl
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Na je Bachelor Theologie

Wanneer je je bachelor hebt afgerond kun je ervoor kiezen om direct te gaan werken of 
om verder te studeren in één van onze drie aansluitende masters.

Breed arbeidsmarktperspectief
Als afgestudeerde theoloog kun je een breed scala aan beroepen uitoefenen. Je kunt 
werken als adviseur in de politiek, de media of het bedrijfsleven. Veel theologen komen 
na het afronden van hun opleiding in de non-profit sector te werken, bijvoorbeeld 
in het welzijnswerk of bij een niet-gouvernementele organisatie (NGO). Je zou dan 
kunnen kiezen voor onze Engelstalige Master Christianity and Society in Tilburg:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/christianity-and-society

Kerkelijke ambities » Master Theologie (zie pagina 10)

Als je een baan in het pastoraat of een andere aan de kerk verbonden functie ambieert, 
wordt aangeraden om na je bachelor de driejarige masteropleiding Theologie te volgen. 
Onze School of Catholic Theology is namelijk erkend door de Rooms-Katholieke Kerk. 
Dit is de reden waarom onze School de ambtsopleiding mag aanbieden als enige in 
heel Nederland. Ook kunnen er kerkelijke academische graden verleend worden door 
onze School.

Geestelijk verzorger » Master Theologie (zie pagina 10)

Veel afgestudeerde theologen hebben een functie als geestelijk verzorger in een 
ziekenhuis of een andere zorginstelling, in het leger, in een gevangenis of (als vrij 
gevestigd geestelijk verzorger) in de eerste lijn. Onze driejarige masteropleiding 
Theologie biedt hiervoor de beste basis. 

Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing » Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst 

en Levensbeschouwing (zie pagina 18)

Je kunt na de Bachelor Theologie kiezen voor de aansluitende Master 
Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing, waarmee je je eerstegraads 
lesbevoegdheid als docent Godsdienst en Levensbeschouwing in twee jaar kunt 
halen. Ook andere beroepen in het onderwijs, zoals identiteitsbegeleider in het 
basisonderwijs, zijn mogelijk. 

Wetenschappelijk onderzoeker
Na het afronden van een master is het ook mogelijk om te promoveren aan een 
universiteit.

http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/christianity-and-society
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Master Theologie

Structuur van het programma
De opleiding heeft een omvang van 180 EC en wordt in voltijd (3 jaar) en in deeltijd 
(5 jaar) aangeboden. Het programma omvat vier componenten, te weten:

• De basiscursussen met het oog op het pastoraat (6 EC per cursus)
•  Een uitstroomprofiel: parochiepastoraat of geestelijke verzorging (30 EC) met  

6 uitstroomvakken (5 EC per cursus)
•  De theologische verdieping van vijf cursussen (6 EC per cursus)
•  De masterthesis (30 EC) 

Voltijd jaar 1 (Utrecht, maandag en donderdag)
SEMESTER 1ER 2 SEMESTER 2

Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC) Spiritualiteit en mystagogiek (6 EC)

Theologie en praktijk van het pastoraat in de 
moderniteit (6 EC)

Katholiek sociaal denken (6 EC)

Methoden empirisch onderzoek (6 EC) Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne 
context (6 EC)

Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC) Sacramenten en riten (6 EC)

Theologische verdieping (6 EC) Theologische verdieping (6 EC)

Voltijd jaar 2 (Utrecht, maandag en Tilburg, dinsdag)
SEMESTER 32 SEMESTER 4

Stage (18 EC)
(inclusief 3 EC supervisie en  
methodische werkbegeleiding)

Stage (12 EC)
(inclusief 3 EC supervisie en
methodische werkbegeleiding)

Geloofscommunicatie en didactiek (5 EC)

Pastorale gedragscode (5 EC) Pastoraat en psychopathologie (5 EC)

Poimeniek en diaconiek (5 EC)

Pastoraat: systemische context (5 EC)

Liturgiek en homiletiek (5 EC)

Voltijd jaar 3 (Utrecht, maandag en donderdag)
SEMESTER 5ER 2 SEMESTER 6

Morele denkpatronen (6 EC) Kerk en ambt (6 EC)

Theologische verdieping (6 EC) Theologische verdieping (6 EC)

Theologische verdieping (6 EC) Thesis (18 EC)

Thesisseminar (3 EC)

Thesis (9 EC)
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Deeltijd jaar 1 (Utrecht, maandag)
SEMESTER 1ER 2 SEMESTER 2

Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC) Spiritualiteit en mystagogiek (6 EC)

Theologie en praktijk van het pastoraat in de 
moderniteit (6 EC)

Katholiek sociaal denken (6 EC)

Methoden empirisch onderzoek (6 EC) Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne 
context (6 EC)

Deeltijd jaar 2 (Utrecht, donderdag)
SEMESTER 3R 2 SEMESTER 4

Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC) Sacramenten en riten (6 EC)

Morele denkpatronen (6 EC) Kerk en ambt (6 EC)

Theologische verdieping (6 EC) Theologische verdieping (6 EC)

Deeltijd jaar 3 (Tilburg, dinsdag)
SEMESTER 5ER 2 SEMESTER 6

Stage (12 EC)
(inclusief 3 EC supervisie en  
methodische werkbegeleiding)

Stage (12 EC)
(inclusief 3 EC supervisie en
methodische werkbegeleiding)

Poimeniek en diaconiek (5 EC)

Pastoraat: systemische context (5 EC)

Liturgiek en homiletiek (5 EC)

Deeltijd jaar 4 (Utrecht, maandag)
SEMESTER 7ER 2 SEMESTER 8

Stage (6 EC) Geloofscommunicatie en didactiek (5 EC)

Pastorale gedragscode (5 EC) Pastoraat en psychopathologie (5 EC)

Theologische verdieping (6 EC) Theologische verdieping (6 EC)

Deeltijd jaar 5 (Utrecht, donderdag)
SEMESTER 9ER 2 SEMESTER 10

Theologische verdieping (6 EC) Thesis (18 EC)

Thesisseminar (3 EC)

Thesis (9 EC)
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De basiscursussen
De basiscursussen zijn theologisch, filosofisch en/of sociaalwetenschappelijk van 
aard en multidisciplinair. In iedere cursus staan (meestal) twee disciplines centraal 
waarvan er tenminste één tot de theologie behoort. Een deel van deze basiscursussen 
wordt door twee docenten verzorgd.

1. Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC)
Het uitgangspunt van de cursus is de constatering dat het spreken over de centrale 
inhouden van het christendom in de huidige cultuur en samenleving niet meer 
vanzelfsprekend is. Vanuit filosofisch en theologisch perspectief wordt gezocht 
naar wat een christelijke of katholieke identiteit inhoudt en welke betekenis deze 
kan hebben met het oog op (concrete vraagstukken in) de huidige cultuur en 
samenleving. 

2. Theologie en praktijk van het pastoraat in de moderniteit (6 EC)
De cursus beschrijft de uitgangspunten van de praktische theologie, vooral vanuit 
het hermeneutisch perspectief dat het 2e Vaticaans Concilie heeft ontwikkeld. Vanuit 
dit perspectief komen vervolgens de uitdagingen in een aantal concrete werkvelden 
van het pastoraat en geestelijke verzorging ter sprake (parochie, gezin, school, zorg, 
gevangenis, krijgsmacht en eerste lijn).

3. Methoden empirisch onderzoek (6 EC)
Deze cursus behandelt de belangrijkste empirische (kwantitatieve en kwalitatieve) 
onderzoeksmethoden in de praktische theologie en de sociale wetenschappen. Naast 
de praktische uitvoering van onderzoek komen de verschillende opvattingen over 
empirisch onderzoek binnen de praktische theologie aan de orde. De uitvoering van 
een klein empirisch onderzoek maakt deel uit van de cursus.

4. Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC)
Op basis van elementen uit de filosofie komt in deze cursus de eigen aard van 
de geesteswetenschappen en de theologie ter sprake, waarbij de hermeneutische 
reflectie een centrale positie inneemt. De tweede stap is om de methodiek en de 
verschillende benaderingen van de (systematische) theologie te verhelderen.
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5. Spiritualiteit en mystagogiek (6 EC)
Zeer geregeld vertelt iemand de pastor of geestelijk verzorger van een bijzondere 
ervaring. Deze cursus draait om de competentie dit als ervaring van mysterie te 
benaderen, en het als zinvol moment in het dagelijks leven te integreren.

6. Katholiek sociaal denken (6 EC)
In deze cursus wordt inzicht verkregen in de katholieke denktraditie waarin 
economische vraagstukken aan de orde worden gesteld en in verband gebracht met 
menselijke drijfveren, deugden en ondeugden; de katholieke visie op de wisselwerking 
tussen economie, markt en marktwerking enerzijds en menselijke waardigheid 
anderzijds staat hierin centraal. 

7. Pastoraat en religieuze educatie in een laatmoderne context (6 EC)
Tegen de achtergrond van de multiculturele, multireligieuze, laatmoderne Westerse 
samenleving worden in deze cursus de mogelijkheden en uitdagingen van 
parochiepastoraat, geestelijke verzorging en levensbeschouwelijk onderwijs onderzocht. 
Een gerichte verkenning in een praktijksituatie maakt deel uit van de cursus.

8. Sacramenten en riten (6 EC)
Deze cursus gaat in op de vraag wat rituelen en sacramenten zijn. Hoe ontwikkelen 
ze zich, hoe is de relatie tussen verbale en non-verbale aspecten en welke relatie 
hebben ze tot een gemeenschap en de kerk? In het tweede deel van de cursus 
spitsen de vragen zich toe op actuele kwesties met betrekking tot sacramenten en 
rituelen, zoals de ziekenzalving in verschillende christelijke tradities, het zegenen van 
LHBTIQA+ stellen of het vieren volgens de Tridentijnse ritus. 

9. Morele denkpatronen (6 EC)
In deze cursus ontwikkelt de student aan de hand van casuïstiek inzicht in de 
ethische dimensies van praktijken in parochiepastoraat, geestelijke verzorging 
en levensbeschouwelijk onderwijs, en de vaardigheid van ethische articulatie en 
argumentatie binnen de context van het beroep, zoals met het oog op deelname in 
een ethische commissie en met het oog op het eigen beroepsethos. 

10. Kerk en ambt (6 EC)
Deze cursus biedt kennis van en inzicht in de theologische aard en kerkjuridische 
plaats van de verschillende (gewijde) ambten en bedieningen in of vanuit de Kerk en 
de met die ambten en bedieningen verbonden taken en bevoegdheden.
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Het uitstroomprofiel
Het uitstroomprofiel heeft een omvang van 60 EC: 30 EC stage (24 EC stage zelf en 
6 EC supervisie en vaardigheidstrainingen) en 30 EC profielvakken (6 vakken van 
elk 5 EC). Onafhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel volgt elke student alle 
profielvakken. Met het profiel kan pas gestart worden na het behalen van 48 EC van 
de basiscursussen.

De student kiest voor het parochiepastoraat of voor de geestelijke verzorging. 
Elke student volgt (bij voorkeur) twee stages, elk in een ander werkveld. Het 
uitstroomprofiel wordt bepaald door de langste stage (15 EC). Het is mogelijk 
om zowel voor het parochiepastoraat als voor de geestelijke verzorging te kiezen. 
Hiervoor dient 6 EC extra stage te worden gevolgd (d.w.z. twee stages van elk 15 EC, 
dit is exclusief 6 EC supervisie en methodische werkbegeleiding).

Studenten die van plan zijn een stage te volgen dienen uiterlijk een half jaar voor de 
start van hun stage contact op te nemen met de stagecoördinator, zodat alles voor 
een geschikte stageplek tijdig geregeld kan worden.

De stage heeft tot doel het verwerven van professionele en beroepsspecifieke 
competenties (kennis, inzichten, vaardigheden, houding) ten dienste van het 
pastoraat of geestelijke verzorging. De stage wordt afgesloten met een beoordeling, 
die uit vijf elementen/rapportages bestaat: een rapportage van de student, van de 
werkbegeleider ter plekke, van de supervisor, over de vaardigheidstrainingen, en van 
de stagecoördinator.

Profielvakken
1. Pastoraat: systemische context (5 EC)
Wat is het belang van de sociale verhoudingen waarbinnen pastores en geestelijk 
verzorgers functioneren en hoe kunnen ze die beïnvloeden? Studenten maken een 
analyse van (het onderdeel van) de organisatie waarin ze hun stage volgen, verdiepen 
zich in een beleidsvraag die hier aan de orde is en schrijven daarover een rapport dat 
ze aanbieden aan de verantwoordelijken ter plaatse.
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2. Poimeniek en diaconiek (5 EC)
In de wisselwerking met praktijkervaringen uit de stage worden centrale thema’s op 
poimenisch gebied (o.a. crisis en rouw, professionele identiteit, omgang met rituelen) 
en op diakonaal gebied (o.a. arbeid, armoede en integratie, omgaan met pastorale 
macht) geanalyseerd en verdiepend behandeld. De dialectiek tussen theorie en 
praktijk als basiskenmerk van de praktische theologie staat voorop.

3. Liturgiek en homiletiek (5 EC)
In deze cursus worden rituelen, vieringen en preken uit de stages vanuit 
liturgiewetenschappelijk en homiletisch perspectief geanalyseerd en geëvalueerd. Het 
hermeneutisch proces in een preek of overweging, en de kunst van het vieren in een 
ritueel of viering staan centraal.

4. Geloofscommunicatie en didactiek (5 EC)
De cursus biedt kennis van en inzicht in en leert de organisatorische en didactische 
vaardigheden op het gebied van catechese, vorming en educatie aan diverse 
doelgroepen in en ten dienste van parochies en in en ten dienste van instellingen 
waar geestelijke verzorging plaatsvindt.

5. Pastorale gedragscode (5 EC)
In deze cursus komt de maatschappelijke en kerkelijke achtergrond van beroepscodes 
aan de orde, waarbij een aantal kernwaarden voor professionals wordt behandeld. 
Deze onderwerpen staan in de bredere context van de ethische grondhoudingen die 
essentieel zijn met het oog op de professionele relaties in het pastorale werk.

6. Pastoraat en psychopathologie (5 EC)
De cursus biedt kennis van en inzicht in de voor pastoraat en geestelijke verzorging 
relevante aspecten van klinische psychologie en godsdienstpsychologie. Daarnaast 
komen de (positieve en negatieve) relatie tussen religie en psychopathologie aan 
bod, wordt aandacht besteed aan religieuze coping en aan de mogelijkheden van de 
pastor/geestelijk verzorger om mensen met psychopathologie bij te staan.
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Theologische Verdieping
De Theologische Verdieping omvat zestien cursussen (6 EC per cursus). De 
cursussen worden als keuzevak tweejaarlijks aangeboden.

JAAR B SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 2

20
22

 - 
20

23

Oude Testament 2 (6 EC) Nieuwe Testament 2 (6 EC)

Dogmatiek 2 (6 EC) Wijsbegeerte 2 (6 EC)

Kerkgeschiedenis 2 (6 EC) Liturgiewetenschap 2 (6 EC)

Canoniek recht (6 EC) Moraaltheologie (6 EC)

JAAR A SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 2

20
23

 - 
20

24
 e

n 
20

24
 - 

20
25

Oude Testament 1 (6 EC) Nieuwe Testament 1 (6 EC)

Dogmatiek 1 (6 EC) Wijsbegeerte 1 (6 EC)

Kerkgeschiedenis 1 (6 EC) Praktische theologie (6 EC)

Franciscaanse Spiritualiteit (6 EC) Liturgiewetenschap 1 (6 EC)

Jaar B wordt in 2022-2023 aangeboden. Jaar A wordt vanaf 2023-2024 weer 
aangeboden.

Een student kan vrij kiezen uit deze cursussen, maar het is uiteraard ook mogelijk 
buiten het bovenstaande aanbod te kiezen. Hiervoor komen mastercursussen van 
andere faculteiten of universiteiten in aanmerking die gerelateerd dienen te zijn aan 
de disciplinaire verdieping of aan het gekozen uitstroomprofiel.

Voor de opname van cursussen in de Theologische Verdieping buiten het 
bovenstaande aanbod behoeft de student goedkeuring van de Examencommissie.

Studenten die een canoniek baccalaureaat in de Sacra Theologia willen behalen, 
zijn verplicht de disciplines Wijsbegeerte en Dogmatiek te kiezen en ook de cursus 
Canoniek Recht.
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Het Thesisseminar en de masterthesis
De masterthesis (27 EC) is het resultaat van eigen onderzoek op het gebied van 
de academische theologie. De probleem- en vraagstelling van de thesis hebben 
bij voorkeur betrekking op een thema dat ontleend is aan het uitstroomprofiel en 
relevant is voor het werkterrein waarop het betrekking heeft. Het is ook mogelijk een 
thema te kiezen dat ontleend is aan een of meer theologische disciplines gekozen in 
de Theologische Verdieping.

Alvorens aan de masterthesis te beginnen dienen de vakken Methoden 
hermeneutisch onderzoek, Methoden empirisch onderzoek en het Thesisseminar 
te zijn afgerond. In het Thesisseminar (3 EC) ontwikkel je een thesisplan en word 
je geleerd een schrijfplan te maken en je maakt een onderzoeksopzet met een 
probleem- of vraagstelling. Dit heb je nodig voordat je met het echte schrijven kunt 
beginnen. En de onderzoeksopzet moet goedgekeurd worden door de begeleider en 
de beoordelaar.

Aan de thesis worden eisen gesteld met betrekking tot de uiterlijke vormgeving 
(leesbaarheid, stijl), de opbouw en organisatie (inleiding, met elkaar samenhangende 
hoofdstukken, slotbeschouwing met conclusies, bibliografie, notenapparaat) en de 
inhoud (heldere probleem- en vraagstelling, adequate positionering van thema en 
probleemstelling in de opleiding en relevante disciplines, heldere omschrijving van 
gebruikte begrippen, methodische verantwoording). De thesis heeft een omvang van 
20.000 tot 30.000 woorden (50 tot 70 bladzijden A4; regelafstand 1,5).

Meer informatie over deze opleiding en de toelating kun je vinden op onze website:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie

Wil je meer weten over Theologie studeren in het buitenland? Kijk dan eens op 
pagina 27. 

Aanmelden voor de opleiding voor 1 juli via www.studielink.nl
Eind augustus vindt er een startdag plaats voor deze opleiding.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie
http://www.studielink.nl
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Master Universitaire Lerarenopleiding 
Godsdienst en Levensbeschouwing (ULO)

Structuur van het programma
De Universitaire Lerarenopleiding (ULO) van de TST leidt op tot academisch 
geschoold docent Godsdienst/Levensbeschouwing (eerstegraads bevoegd). 
Kennisoverdracht, vaardigheden en persoonlijke vorming zijn nauw verweven. Het 
begrip ‘aandacht’ staat centraal. Aandacht voor de menselijke persoon als schepsel 
van God, overeenkomstig de integrale mensvisie zoals die in de katholieke traditie naar 
voren komt. De toekomstige leraar kenmerkt zich door vakkundigheid gecombineerd 
met een aandachtige houding voor de hele persoon van de leerling.

Voltijd jaar 1
SEMESTER 1ER 2 SEMESTER 2

Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC) Katholiek sociaal denken (6 EC)

Methoden empirisch onderzoek (6 EC) Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne 
context (6 EC)

Morele denkpatronen (6 EC) Wereldgodsdiensten in het onderwijs (6 EC)

Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC) Algemene didactiek (6 EC)

Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levens-
beschouwing en historische catechetiek (6 EC)

Vakdidactiek (3 EC) Stage (3 EC)

Voltijd jaar 2
SEMESTER 3ER 2 SEMESTER 4

Stage (15 EC) Vakdidactiek (3 EC) Stage (12 EC)

Didactisch lesontwerponderzoek (6 EC)

Systemische onderwijscontext (3 EC)

Seminar masterthesis (3 EC)

Jongerencultuur en spiritualiteit (6 EC) Masterthesis 12 EC

Voltijdstudenten hebben op twee dagen college: maandag en donderdag.
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Deeltijd jaar 1 
SEMESTER 1ER 2 SEMESTER 2

Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC) Katholiek sociaal denken (6 EC)

Methoden empirisch onderzoek (6 EC) Pastoraat en religieuze educatie in laatmoderne 
context (6 EC)

Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levens-
beschouwing en historische catechetiek (6 EC)

Deeltijd jaar 2 
SEMESTER 3ER 2 SEMESTER 4

Morele denkpatronen (6 EC) Wereldgodsdiensten in het onderwijs (6 EC)

Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC) Algemene didactiek (6 EC)

Jongerencultuur en spiritualiteit (6 EC) Vakdidactiek (3 EC) Stage (3 EC)

Deeltijd jaar 3
SEMESTER 5ER 2 SEMESTER 6

Stage (9 EC) Vakdidactiek (3 EC) Stage (12 EC)

Didactisch lesontwerponderzoek (6 EC)

Systemische onderwijscontext (3 EC)

Seminar masterthesis (3 EC)

Deeltijd jaar 4
SEMESTER 7

Stage (6 EC)

Masterthesis 12 EC

Deeltijdstudenten hebben steeds op 1 dag college: maandag of donderdag. 

Jaar 1 op maandag, jaar 2 en 3 op donderdag. 

Inhoudelijk kent het programma twee leerlijnen met elk een omvang van 60 EC:
1. de onderzoekleerlijn: deze lijn heeft een academisch karakter en wordt nader 

uitgesplitst in twee componenten, te weten de hermeneutisch-theologische en 
de empirische component. De thesis geldt als afsluiting van deze leerlijn.

2. de didactische leerlijn: in deze lijn staan het beroep, de doelgroep (leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs) en de didactiek centraal. Ook moet er onderzoek 
gedaan worden op het gebied van didactisch lesontwerp. Op deze manier 
worden theorie en praktijk verbonden. De stage vormt hierin een groot 
onderdeel, 30 EC. 
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Cursussen uit de onderzoekleerlijn
1. Christelijke c.q. katholieke identiteit (6 EC)
Het uitgangspunt van de cursus is de constatering dat het spreken over de centrale
inhouden van het christendom in de huidige cultuur en samenleving niet meer
vanzelfsprekend is. Vanuit filosofisch en theologisch perspectief wordt gezocht
naar wat een christelijke of katholieke identiteit inhoudt en welke betekenis deze
kan hebben met het oog op (concrete vraagstukken in) de huidige cultuur en
samenleving. 

2. Methoden empirisch onderzoek (6 EC)
Deze cursus behandelt de belangrijkste empirische (kwantitatieve en kwalitatieve)
onderzoeksmethoden in de praktische theologie en de sociale wetenschappen. Naast
de praktische uitvoering van onderzoek komen de verschillende opvattingen over
empirisch onderzoek binnen de praktische theologie aan de orde. De uitvoering van 
een klein empirisch onderzoek maakt deel uit van de cursus.

3. Morele denkpatronen (6 EC)
In deze cursus ontwikkelt de student aan de hand van casuïstiek inzicht in de
ethische dimensies van praktijken in parochiepastoraat, geestelijke verzorging
en levensbeschouwelijk onderwijs, en de vaardigheid van ethische articulatie en
argumentatie binnen de context van het beroep, zoals met het oog op deelname in
een ethische commissie en met het oog op het eigen beroepsethos. 

4. Methoden hermeneutisch onderzoek (6 EC)
Op basis van elementen uit de filosofie komt in deze cursus de eigen aard
van de geesteswetenschappen en de theologie ter sprake, waarbij de hermeneutische
reflectie een centrale positie inneemt. De tweede stap is om de methodiek en de
verschillende benaderingen van de (systematische) theologie te verhelderen.

5. Katholiek sociaal denken (6 EC)
In deze cursus wordt inzicht verkregen in de katholieke denktraditie waarin 
economische vraagstukken aan de orde worden gesteld en in verband gebracht 
met menselijke drijfveren, deugden en ondeugden; de katholieke visie op de 
wisselwerking tussen economie, markt en marktwerking enerzijds en menselijke 
waardigheid anderzijds staat hierin centraal. 
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6. Pastoraat en religieuze educatie in een laatmoderne context (6 EC)
Tegen de achtergrond van de multiculturele, multireligieuze, laatmoderne Westerse
samenleving worden in deze cursus de mogelijkheden en uitdagingen van 
parochiepastoraat, geestelijke verzorging en levensbeschouwelijk onderwijs 
onderzocht. Een gerichte verkenning in een praktijksituatie maakt deel uit van de 
cursus.

7. Systemische onderwijscontext
Deze cursus biedt kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in de Nederlandse 
samenleving op het onderwijsgebied op macroniveau. Recent onderzoek op dit 
terrein wordt bestudeerd, met in het bijzonder aandacht voor de plek van katholiek 
onderwijs hierin, bijvoorbeeld aan de hand van publicaties van de bisschoppen.

8. Jongerencultuur en spiritualiteit
In deze cursus staat de competentie van de leraar centraal om de cultuur waarin 
jongeren opgroeien spiritueel te duiden. Ook leren zij adequaat in te gaan op hun 
vragen naar het goede leven, en de (school)omgeving waarin zijn leven daarop af te 
stemmen.

9. Seminar masterthesis en masterthesis
De onderzoekleerlijn wordt afgesloten met een seminar masterthesis van 3 EC en 
een masterthesis van 12 EC. In het seminar wordt de onderzoeksopzet gemaakt die 
nodig is voordat je met het echte schrijven van de thesis (10.000-15.000 woorden, 
25-35 bladzijden) kunt beginnen. Voor de begeleiding van de masterthesis is een 
thesisreglement vastgesteld. Hierin is ook de beoordelingsprocedure beschreven, 
waarin is vastgelegd dat de onderzoeksopzet en de masterthesis niet alleen door 
de thesisbegeleider worden beoordeeld, maar ook door een niet bij de begeleiding 
betrokken beoordelaar. 
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Cursussen uit de didactische leerlijn
1. Beroepsoriëntatie Godsdienst en Levensbeschouwing en historische catechetiek
Deze cursus biedt enerzijds inzicht in de ontwikkeling van het godsdienstig leren 
in verschillende historische periodes en de betekenis daarvan voor hedendaagse 
godsdienstige en levensbeschouwelijke leerprocessen. Anderzijds worden de meer 
recente ontwikkelingen behandeld ten behoeve van de persoonlijke en professionele 
oriëntatie van de aankomende docent G/L op het vak. 

2. Wereldgodsdiensten in het onderwijs
De cursus biedt inzicht in de verschillende dimensies van het interreligieus leren in 
de hedendaagse Nederlandse en andere westerse “school cultures” en kennis over 
de niet-christelijke godsdiensten in het onderwijs, zodat de student een didactisch 
analyse-instrumentarium kan ontwikkelen om onderwijskundige materialen en 
methoden over deze wereldgodsdiensten kritisch en zelfstandig te kunnen analyseren 
en evalueren.

3. Algemene didactiek
Deze cursus maakt de student vertrouwd met de algemeen onderwijskundige 
basisbeginselen voor het adequaat opstellen, uitvoeren en begeleiden van 
leerprocessen. De cursus stelt de student in staat om de verworven kennis en inzicht 
in de algemene onderwijskunde te vertalen naar een eigen didactisch verantwoorde 
visie op de rol van de leraar als centrale figuur in het proces van implementeren, 
opstellen en uitvoeren van doeltreffende leerprocessen.

4. Vakdidactiek
Deze cursus biedt kennis van en inzicht in de voornaamste godsdienst-pedagogische 
en vakdidactische vraagstellingen en concepten voor het actuele (Nederlandse) 
godsdienstige en levensbeschouwelijke onderwijs en situeert deze in de ruimere 
maatschappelijke, onderwijskundige en godsdienst-pedagogische context.

5. Stage
De stage heeft tot doel het verwerven van professionele en beroepsspecifieke 
competenties (zoals kennis, inzichten, vaardigheden, houding) ten dienste van 
het godsdienstonderwijs. Het eerste deel van de stage (3 EC) wordt besteed aan 
oriëntatie en voorbereiding (jaar 1 voltijd en jaar 2 deeltijd). De rest van de stage 
bestaat uit supervisie, methodische werkbegeleiding en het geven van lessen, waarbij 
de helft van de lessen moet worden gegeven in het Voortgezet Onderwijs. De stage 
wordt afgesloten met een verslag dat uit drie elementen bestaat: een rapportage van 
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de kant van de student, een rapportage door de stagebegeleider ter plekke en een 
rapportage door de stagecoördinator.

6. Didactisch Lesontwerponderzoek
In deze cursus ontwerpt de student een lessenreeks Godsdienst/Levensbeschouwing 
voor de stageschool en doet onderzoek naar de lespraktijk op de stageschool.

Meer informatie over deze opleiding en de toelating kun je vinden op onze website:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-
levensbeschouwing

Aanmelden voor de opleiding voor 1 juli via www.studielink.nl
Eind augustus vindt er een startdag plaats voor deze opleiding.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing
http://www.studielink.nl
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Premasters Theologie/Universitaire 
Lerarenopleiding (deeltijd)

Een student komt in aanmerking voor onze premasters als hij /zij al een universitaire 

bacheloropleiding afgerond heeft. Dit kan op elk gebied zijn. Indien de student al een hbo- 

opleiding Theologie heeft afgerond dan kan hij/zij in aanmerking komen voor het premaster-

traject van 30 EC. Dit aangepaste programma wordt door de Examencommis sie bij aanvang 

van de studie bepaald. Zie hiervoor ook het instroomschema achterin deze gids.

De premaster Theologie heeft een omvang van 108 EC (drie jaar deeltijd) en bestaat uit twee 

componenten:

a) De theologische kernvakken (90 EC). De premaster volgt in de programmering de ba-

chelor voltijd. 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 bevin-

den zich de cursussen Godsdienstfilosofie en metafysica, Liturgie en Wijsgerige ethiek. 

b) Het onderricht in de klassieke talen (18 EC) is gespreid over de eerste twee jaar van de 

premaster. 

Dit programma wordt in Utrecht geroosterd in drie jaar deeltijd, twee dagen per week.

Collegedagen zijn maandag en woensdag. 

De premaster Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing (ULO) 

heeft een omvang van 60 EC (één jaar voltijd). 

Dit programma wordt in Utrecht aangeboden op de maandag en woensdag. Dit programma 

lijkt op de premaster Theologie, maar is korter (geen talen en soms andere bachelorvakken).

Het is mogelijk de premaster programma’s in voltijd/deeltijd (Utrecht en/of Tilburg) (deels 

Engelstalig) te volgen. Echter, om roostertechnische redenen is in beide gevallen overleg 

met de studieadviseur noodzakelijk.

Bijzonderheden Premaster Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en 

Levensbeschouwing (ULO):

 Men kan, afhankelijk van de vooropleiding die men heeft afgerond, vrijstelling van  

bepaalde cursussen ontvangen. Beslissingen daarover worden door de Examencom-

missie genomen, die hierbij de richtlijnen in acht neemt die zijn geformuleerd in 

de brochure Vakinhoudelijk Masterniveau van de Interdisciplinaire Commissie 

Lerarenopleidingen van de VSNU (2007).
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Premaster Theologie (108 EC)
JAAR 1 SEMESTER 1ESTER 2 SEMESTER 2

Va
st

e 
cu

rs
us

se
n

(2
0

22
-2

0
23

)

Grieks 1 (3 EC) Grieks 2 (3 EC)

Bijbels Hebreeuws 1 (3 EC)

Filosofie van de theologie (3 EC) Fundamentele theologie en dogmatiek (6 EC)

Bijbelwetenschappen (6 EC) Moraaltheologie: antropologische grondslagen (3 EC)

Kerk- en theologiegeschiedenis (6 EC) Spiritualiteit (3 EC)

JAAR 2 SEMESTER 3ESTER 2 SEMESTER 4

Grieks 3 (3 EC)

Bijbels Hebreeuws 2 (3 EC) Bijbels Hebreeuws 3 (3 EC)

Ja
ar

 B
 U

tr
ec

ht
, 

20
23

 - 
20

24

Wijsgerige ethiek (3 EC) Dogmatiek: Kerk, liturgie en sacramenten (9 EC)

Godsdienstsociologie en -psychologie 
(6 EC)

Canoniek recht: inleiding (3 EC)

Moraaltheologie: theologische 
antropologie (6 EC)

JAAR 3 SEMESTER 5ESTER 2 SEMESTER 6

Praktische theologie (6 EC)

Ja
ar

 A
 U

tr
ec

ht
, 

20
24

 - 
20

25

Nieuwe Testament: Synoptici en 
Johannes (6 EC)

Oude Testament: Tora en Profeten (6 EC)

Kerkgeschiedenis: middeleeuwen en 
moderne tijd (6 EC)

Dogmatiek: God en Christus (9 EC)

Godsdienstfilosofie en metafysica (3 EC)

Premaster ULO
JAAR 1 SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 2

20
22

 - 
20

23

Filosofie van de theologie (3 EC) Fundamentele theologie en dogmatiek (6 EC) 

Bijbelwetenschappen (6 EC) Moraaltheologie: antropologische grondslagen (3 EC) 

Kerk- en theologiegeschiedenis (6 EC) Spiritualiteit (3 EC)  

Geschiedenis van de filosofie (6 EC) Systematische filosofie (6 EC) 

Religiewetenschap (6 EC) Praktische theologie (6 EC) 

Dogmatiek: God en Christus* (9 EC)

Meer informatie over deze premasters en de toelating zie onze website:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie/premaster

www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-

levensbeschouwing/premaster

Aanmelden voor 1 juli - Introductie premasters: eind augustus

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie/premaster
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing/premaster
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding-godsdienst-en-levensbeschouwing/premaster
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Digitale Leeromgeving Theologie

Bij onze faculteit is het voor iedereen mogelijk om online kennis te maken met 
theologie, filosofie, bijbelwetenschappen en de brontalen Hebreeuws en Grieks:
webapp.fkt.uvt.nl/tstonderwijs/show/landing/intro. Je vindt hier online lesmateriaal 
voor zelfstudie of om alvast eens te ervaren of de opleiding Theologie iets voor jou is.

Als de kennismaking goed bevalt, dan ben je van harte welkom op een van onze 
voorlichtingsbijeenkomsten of kun je een dagje meelopen met colleges. Uiteraard 
is het ook mogelijk je direct aan te melden voor de opleiding Theologie via 
www.studielink.nl (Bachelor of Premaster Theologie).

Naast dit gratis materiaal kun je ook kiezen voor twee begeleide online cursussen 
waarvoor cursusgeld verschuldigd is:

Inleiding Theologie Online
De digitale cursus Theologie Online beoogt een kritisch zoeken naar inzicht in het 
christelijk geloof. Je komt op een eigentijdse en grondige wijze meer te weten van 
de geloofsinhoud van het christendom – meer specifiek van de rooms-katholieke 
traditie – en hoe deze door de eeuwen heen en wereldwijd vorm heeft gekregen.

Digitaal Bijbels Hebreeuws
De cursus Hebreeuws Online is geschikt voor nieuwsgierige belangstellenden en 
als opstapje naar een studie theologie. Hebreeuws wordt wel eens als ‘struikelvak’ 
gezien. Door deze cursus te volgen zet je de eerste stap zonder te struikelen.

Voor meer informatie kun je terecht bij dr. Arnold Smeets, 
a.a.m.smeets@tilburguniversity.edu

http://webapp.fkt.uvt.nl/tstonderwijs/show/landing/intro
http://www.studielink.nl
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/digitaal/theologie-online
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/luce/programma/digitaal/hebreeuws
mailto:a.a.m.smeets%40tilburguniversity.edu?subject=
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Theologie in het Buitenland

Theologie studeren in het buitenland is een geweldige ervaring. Je verbreedt je 
horizon, zowel qua studie als qua persoonlijke ervaring. TST heeft contacten met 
een tiental theologische faculteiten in Europa en via Tilburg University ook met 
partners buiten de Europese grenzen. Liggen jouw ambities verder dan Utrecht of 
Tilburg? Kies dan je favoriete bestemming en ga één of twee semesters studeren 
aan een universiteit in het buitenland. Je zult er geen spijt van krijgen!

Een studieprogramma in het buitenland biedt veel voordelen. Veel studenten 
die tijd hebben doorgebracht in het buitenland om te studeren, zeggen dat het 
de beste tijd van hun leven was. Je verbetert je taalvaardigheid, je maakt kennis 
met nieuwe culturen, je ontmoet studenten uit allerlei landen en je doet een 
waardevolle dosis levenservaring op. Bovendien kun je in het buitenland ook vaak 
vakken volgen die TST zelf niet aanbiedt. Dit kan je studie verrijken.

De tijd die je in het buitenland doorbrengt vormt ook een mooie aanvulling op 
je CV. Werkgevers zien duidelijk voordelen in afgestudeerden met internationale 
ervaring, en dat geldt óók voor theologen! Of je nu gaat werken in het pastoraat of 
daarbuiten, je zult altijd te maken krijgen met mensen uit verschillende culturen 
en van verschillende nationaliteiten. Een studie in het buitenland geeft je dan op 
intercultureel gebied een grote voorsprong.

Tilburg University heeft speciale webpagina’s met meer informatie over studeren in 
het buitenland. Deze ‘Study Abroad’ pagina’s vind je op: www.tilburguniversity.edu/
students/studying/lectures/abroad. Hier kun je bekijken welke bestemmingen TST 
aanbiedt, wat voor soort universiteiten er zijn, wat een verblijf in het buitenland 
ongeveer kost, aan welke eisen je moet voldoen, en of er beurzen beschikbaar zijn.
Studeren in het buitenland biedt je een unieke kans om je internationale dromen te 
laten uitkomen!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Study Abroad. Zij zijn bereikbaar via 
email: studyabroad@tilburguniversity.edu of per telefoon 013 466 4477. Je kunt ook 
de TST-contactpersoon voor internationale studentenuitwisseling, dr. Harm Goris 
(h.j.m.j.goris@tilburguniversity.edu), benaderen.

http://www.tilburguniversity.edu/students/studying/lectures/abroad
http://www.tilburguniversity.edu/students/studying/lectures/abroad
mailto:studyabroad%40tilburguniversity.edu?subject=
mailto:h.j.m.j.goris%40tilburguniversity.edu?subject=
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Handige Informatie
Homepage TST: www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/

Homepage Bachelor Theologie:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie/ 

Homepage Master Theologie:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie/

Homepage Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing:
www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/godsdienst-en-
levensbeschouwing/

Facebook TST: www.facebook.com/Tilburg.School.of.Catholic.Theology

Onderwijs TST: webapp.fkt.uvt.nl/tstonderwijs/show/landing/intro 

Onderwijscatalogus: catalogus.tilburguniversity.edu

MyTimeTable: rooster.uvt.nl

Canvas: canvas.uvt.nl

Onderwijsregelingen:  
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/oer/catholic-theology/

Eerstejaars website: www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/welkom-nieuwe-student

Collegegeld: www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/collegegeld 

Studentdesk: www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/student-desk/

Studie-Tools: www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/tools/

Student Career Services: 
www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services

Onderwijszaken TST:
Rob van Amerongen (secretariaat) – bureauTST@tilburguniversity.edu / 013 466 3800
Mariëlle Snijder (studieadviseur) – studieadviseurTST@tilburguniversity.edu 

Digitale theologische encyclopedie: Lucepedia-app

Homepage Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging: ucgv.nl

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/theologie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/theologie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/theologie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/godsdienst-en-levensbeschouwing/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/lerarenopleiding/godsdienst-en-levensbeschouwing/
http://www.facebook.com/Tilburg.School.of.Catholic.Theology
http://webapp.fkt.uvt.nl/tstonderwijs/show/landing/intro
http://catalogus.tilburguniversity.edu
http://rooster.uvt.nl
https://tilburguniversity.instructure.com
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/oer/catholic-theology/
http://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/welkom-nieuwe-student
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/administratie/collegegeld
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/student-desk/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/tools/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/loopbaan/student-career-services
mailto:bureauTST%40tilburguniversity.edu?subject=
mailto:studieadviseurTST%40tilburguniversity.edu?subject=
https://www.lucepedia.nl/
http://ucgv.nl
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Instroommogelijkheden
Vooropleiding Bachelor / Premaster Masters

vwo
propedeuse hbo 
colloquium doctum
pre bachelor

>>

Bachelor Theologie 
180 EC

>>

MA Theologie
(180 EC)

MA ULO Godsdienst en 
Levensbeschouwing
(120 EC)

MA Christianity and Society
(60 EC)

Bachelor hbo
>>

Bachelor Theologie 
147 EC of premaster 
Theologie 108 EC

>>

>> >>
Premaster ULO G&L 
(maximaal 60 EC)*

MA ULO Godsdienst en 
Levensbeschouwing
(120 EC)

>>
Premaster Christianity 
and Society (30 EC)

>>
MA Christianity and Society
(60 EC)

Bachelor wo
>>

Premaster Theologie
(108 EC)

>>
MA Theologie
(180 EC)

>>
Premaster ULO G&L
(maximaal 60 EC)* >>

MA ULO Godsdienst en 
Levensbeschouwing
(120 EC) 

>>  >>         >>         >> >>
MA Christianity and Society
(60 EC)

Bachelor hbo 
Theologie >>

Premaster Theologie 
(minimaal 30 EC)** >>

MA Theologie (180 EC)

>>
Premaster ULO G&L 
(minimaal 30 EC)** >>

MA ULO Godsdienst en 
Levensbeschouwing
(120 EC)

>>
Premaster Christianity 
and Society (30 EC)

>>
MA Christianity and Society
(60 EC)

* In de Premaster ULO Godsdienst en Levensbeschouwing (G&L) kun je vrijstellingen krijgen als je  
wo-bachelor valt onder een zogenaamd ‘omgevingsvak’: Religiewetenschappen, Filosofie, Klassieke talen, 
Arabisch, Geschiedenis, Sociologie en Psychologie.
** Deze premaster is 30 EC voor degenen met een afgeronde hbo-bachelor Theologie van FHTL met het 
kerkelijk goedgekeurde programma.



JAARINDELING TST 2022/2023
Bachelor Theologie en premaster Theologie/ULO (Utrecht, Nederlands) en Bachelor Theology and  
premaster Christianity and Society/Theology/ULO (Tilburg, Engels)

September Oktober November

Weeknummer 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 cvrij ten1 C1 C2 C3 C4

Maandag 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

Dinsdag 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Woensdag 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Donderdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Vrijdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

December Januari 2023

Weeknummer 48 49 50 51 52 1 2 3 4

C5 C6 C7 inh vak vak cvrij ten2 her1

Maandag 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Dinsdag 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Woensdag 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Donderdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Vrijdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Februari Maart April

Weeknummer 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 cvrij ten3 her2 C1 C2 C3

Maandag 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

Dinsdag 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

Woensdag 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Donderdag 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Vrijdag 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Mei Juni Juli

Weeknummer 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

vak C4 C5 C6 C7 inh cvrij ten4 her3 cvrij her4

Maandag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10

Dinsdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11

Woensdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12

Donderdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

Vrijdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14

27

15

23

vak

 

Collegeweken (C1 t/m C7)

(tussen/her)tentamens (ten/her), 

inhaalweek (inh) of collegevrij (cvrij)

feestdag / TST-activiteit, geen 

colleges

vakantie

15-19 augustus 2022 Ontvangst buitenlandse studenten

22-25 augustus 2022 Introductie alle opleidingen

29 augustus 2022 Start colleges semester 1
5 september 2022 Opening academisch jaar Tilburg University 16.00

23 september 2022 Startbijeenkomst TST en FHTL (middag in Utrecht)

4 november 2022 Faculteitsdag (lustrumactiviteiten)

17 november 2022 Dies Natalis (lustrumviering 95 jaar TiU)

25 en 26 december 2022 1e en 2e Kerstdag

1 januari 2023 Nieuwjaarsdag

30 januari 2023 Start colleges semester 2
20-21 februari 2023 Carnaval (alleen campus Tilburg is gesloten vanaf 18.30)

7 april 2023 Goede Vrijdag

9 en 10 april 2023 1e en 2e Paasdag

27 april 2023 Koningsdag 

29 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie midden en zuid

5 mei 2023 Bevrijdingsdag

18 mei 2023 Hemelvaart (19 mei universiteit ook gesloten)

29 mei 2023 2e Pinksterdag

28 augustus 2023 Start colleges semester 1 2023-2024



Collegeweken (C1 t/m C6)

(tussen/her)tentamens (ten/her), 

inhaalweek (inh) of collegevrij (cvrij)

feestdag / TST-activiteit, geen 

colleges

vakantie

15-19 augustus 2022 Ontvangst buitenlandse studenten

22-25 augustus 2022 Introductie alle opleidingen

29 augustus 2022 Start colleges semester 1
5 september 2022 Opening academisch jaar Tilburg University 16.00

23 september 2022 Startbijeenkomst TST en FHTL (middag in Utrecht)

4 november 2022 Faculteitsdag (lustrumactiviteiten)

17 november 2022 Dies Natalis (lustrumviering 95 jaar TiU)

25 en 26 december 2022 1e en 2e Kerstdag

1 januari 2023 Nieuwjaarsdag

30 januari 2023 Start colleges semester 2
20-21 februari 2023 Carnaval (alleen campus Tilburg is gesloten vanaf 18.30)

7 april 2023 Goede Vrijdag

9 en 10 april 2023 1e en 2e Paasdag

27 april 2023 Koningsdag 

29 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie midden en zuid

5 mei 2023 Bevrijdingsdag

18 mei 2023 Hemelvaart (19 mei universiteit ook gesloten)

29 mei 2023 2e Pinksterdag

28 augustus 2023 Start colleges semester 1 2023-2024

JAARINDELING TST 2022/2023
MA Theologie (Utrecht), MA Christianity and Society (Tilburg) en MA Universitaire Lerarenopleiding  
Godsdienst en Levensbeschouwing (Utrecht)

September Oktober November

Weeknummer 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

C1 C2 C3 C4 C5 C6 inh cvrij cvrij C1 C2 C3 C4

Maandag 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

Dinsdag 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22

Woensdag 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Donderdag 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Vrijdag 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

December Januari 2023

Weeknummer 48 49 50 51 52 1 2 3 4

C5 C6 inh cvrij vak vak cvrij cvrij cvrij

Maandag 28 5 12 19 26 2 9 16 23

Dinsdag 29 6 13 20 27 3 10 17 24

Woensdag 30 7 14 21 28 4 11 18 25

Donderdag 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Vrijdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Februari Maart April

Weeknummer 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

C1 C2 C3 C4 C5 C6 inh cvrij cvrij cvrij C1 C2 C3

Maandag 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

Dinsdag 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

Woensdag 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

Donderdag 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

Vrijdag 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28

Mei Juni Juli

Weeknummer 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

vak C4 C5 C6 inh cvrij cvrij cvrij cvrij cvrij cvrij 

Maandag 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10

Dinsdag 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11

Woensdag 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12

Donderdag 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13

Vrijdag 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14

27

15

23

vak
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Contact

In deze gids staat veel informatie. Het is heel goed mogelijk dat je toch nog vragen 
hebt. Als dat zo is, kijk dan op onze website of neem direct contact met ons op via 
email of telefoon.

Op het secretariaat van de faculteit staat Rob van Amerongen je 
graag te woord. Mail of bel hem voor je vragen of voor het maken 
van een (telefonische) afspraak met de studieadviseur. Je kunt 
het secretariaat bereiken via bureauTST@tilburguniversity.edu of 
013 466 3800. 

Voor inhoudelijke vragen over je studie(voortgang) kun je 
mailen met onze studieadviseur, drs. Mariëlle Snijder, via 
StudieadviseurTST@tilburguniversity.edu

 

mailto:bureauTST%40tilburguniversity.edu?subject=
mailto:StudieadviseurTST%40tilburguniversity.edu?subject=
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Meer weten over Tilburg University?
www.tilburguniversity.edu/mybrochure 




