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Is dat streven naar geluk? Wat is de zin of onzin van het 
lijden, wat is de onrechtvaardigheid van geweld, armoede en 
discriminatie? Wat betekent geloven in God eigenlijk? 

Iedereen denkt wel eens na over deze persoonlijke en 
maatschappelijke vragen. Ze gaan immers over dingen die 
dichtbij ons staan, die ons raken. In de theologie worden deze 
en andere wezenlijke vragen naar mens en God gesteld. Het 
is een wetenschap die probeert te begrijpen waarin mensen 
geloven en wat ze in het licht hiervan doen. 

De School of Catholic Theology van de Tilburg University biedt 

uw leerlingen in de bovenbouw een unieke kans om kennis te 

maken met deze fascinerende wetenschap. 

Onze docenten verzorgen met groot plezier een gastles of 

masterclass bij u op school. Er is keuze uit 17 thema’s. Stuk 

voor stuk eigentijdse onderwerpen die leerlingen aanspreken 

en inspireren. En die dankzij de interactieve opzet van de 

lessen ook echt gaan leven. 

De gastlessen en masterclasses zijn bedoeld voor 4, 5 

en 6 VWO en passen uitstekend in het profiel Cultuur en 

Maatschappij en de lessen godsdienst/levensbeschouwing, 

filosofie, maatschappijleer en CKV. Sommige lessen kunnen 

breder getrokken worden en zijn daarmee geschikt voor alle 

profielen; ook N&G en N&T. Gastlessen passen in een lesuur 

en worden gegeven samen met de eigen docent. 

U kunt ook een masterclass aanvragen. Masterclasses duren 

1,5 uur en bieden meer ruimte voor verdieping, discussie en 

interactiviteit. 

Wat is de zin van het bestaan?

1.
De ziel. En toch bestaat die!
Dr. Willem Marie Speelman
Al eeuwen zijn er discussies over het bestaan van de ziel. Wat 

denk jij? Hoe kan je weten of iets bestaat zonder dat je weet 

wat het is, of zelfs maar kan zien? Wat is de ziel? Waar zit hij? 

Of zij? Hoe klein is de ziel? Hoe sterk? Hoe zwak? Wat doet ze? 

Waar vindt de ziel rust? Als je iets meer weet over deze vragen, 

kan je nog besluiten of de ziel bestaat of niet, maar dan weet 

je tenminste waar je het over hebt.

2.
Meer dan het waarneembare?
Dr. Harm Gorris
Ken jij het begrip ‘bijna doodervaring?’ Bestaat dit fenomeen 

echt? En wat is het dan precies? Bewijst het dat er een hierna-

maals is? Veel mensen vragen zich dat af. Er zijn heel wat films 

over gemaakt, denk maar aan de film Flatliners. Bijna dooder-

varingen zijn voer voor een interessante les!

3.
Het goede leven
Prof. dr. Marcel Sarot
Wat maakt het leven de moeite waard? Vriendschappen, ge-

zondheid, God, sex, lekker eten en drinken, een leuke relatie, 

shoppen, alles hebben wat je hartje begeert? Verschillende 

mensen geven verschillende antwoorden. Die antwoorden 

staan voor verschillende opvattingen van het goede leven, 

die filosofen in de loop van de geschiedenis hebben gegeven. 

Deze les geeft je een inleiding in de logica achter je eigen ant-

woorden en helpt je om na te denken over wat echt belangrijk 

is in het leven. 

4.
Dromen zijn bedrog?
Prof. dr. Bart Koet
‘Nothing happens unless first a dream’, schreef de Amerikaan-

se dichter Carl Sandburg in 1922. ‘De meeste dromen zijn be-

drog’ zingt Marco Borsato. Ook in de Bijbel staat dat dromen 

bedrog zijn. Maar klopt het ook? Wat is jouw visie op dromen? 

En wat is die van je islamitische buurmeisje? En hoe dacht 

men vroeger over dromen? Is er een verschil tussen ‘dromen’ 

en ‘dagdromen’? Een ding is zeker: waar niet gedroomd wordt, 

ontstaat chaos.

5.
Religieuze symbolen in de publieke ruimte
Dr. Ton Meijers
Niet alleen Nederland maar in heel Europa is de discussie 

over religieuze symbolen in de publieke ruimte actueel. Het 

gaat dan onder meer om kruisbeelden in klaslokalen van 

openbare scholen (in bijvoorbeeld Beieren), het dragen van 

een hoofddoek (een debat in Frankrijk), het ritueel slachten en 

niet te vergeten de besnijdenis. Deze les gaat over de religieu-

ze symbolen als expressie van godsdienstvrijheid. Waar liggen 

de grenzen? Wat is de taak van de staat?

Thema’s
In deze flyer staan alle thema’s op een rij. U bent ook van harte welkom om zelf een thema aan te dragen. Ons docententeam 

denkt graag met u mee over een gastles of masterclass op maat.



6.
Zwaarder straffen of een tweede kans?
Prof. dr. Theo de Wit
Kan zwaarder straffen een oplossing zijn voor het probleem 

van de criminaliteit? Wanneer we misdaden strenger gaan be-

straffen geven we als gemeenschap namelijk de boodschap 

dat er niet te spotten valt met de wet. En wanneer we een 

mens verantwoordelijk houden voor zijn wandaden nemen 

we hem juist erg serieus. Hij heeft er zelf voor gekozen een 

misdaad te begaan! Toch hebben heel wat jonge mensen die 

in de gevangenis belanden een ellendige levensgeschiedenis 

achter de rug: afwezige ouders, de verkeerde vrienden, weinig 

kansen… En verdient elk mens niet een tweede kans?

7.
De invloed van religie op politiek en omgekeerd
Prof. dr. Marcel Poorthuis
Over religie lees en hoor je dagelijks in de media. Religie beïn-

vloedt de politiek en omgekeerd. Denk maar aan Egypte, Syrië 

en andere Arabische landen, die volop in beweging zijn. De 

moslimbroederschap laat van zich horen en christenen in het 

Midden-Oosten voelen zich bedreigd. Snap jij nog waar het 

over gaat? En hoe zit het trouwens in Nederland met dit on-

derwerp? 

8.
Tolerantie als toverbal
Prof. dr. Theo de Wit
In de heftige discussie over onze multiculturele werkelijkheid 

wordt dikwijls het woord ‘tolerantie’ gebruikt, maar wat bete-

kent het eigenlijk? Terwijl het bij tolerantie vroeger ging om het 

respect voor de gewetensvrijheid en verdraagzaamheid jegens 

geloofsovertuigingen, wordt het begrip nu opgewaardeerd tot 

de deugd van de ware wereldburger. Tolerantie wordt momen-

teel een strijdparool dat scherpe scheidlijnen trekt tussen ‘wij’, 

de tolerante westerlingen, en ‘zij’, de intolerante anderen. Dit 

roept de vraag op of tolerantie kan worden gered, maar leert 

ons ook een harde les: tolerantie kan niet onze hoogste waar-

de zijn.

9.
God dakloos
Drs. Bernadette van Dijk
Dakloos word je meestal niet omdat je geen geld hebt, maar 

omdat er allerlei dingen mis gaan met jou en je omgeving. 

Veel dak- of thuislozen zijn ‘los’ geraakt. Van God los? Hoe 

ver strekt eigen verantwoordelijkheid? Is verslaving een vrije 

keuze? Je kunt kiezen om buiten te slapen, maar zonder ver-

bindingen met de wereld om ons heen kunnen we eigenlijk 

niet. Wat maakt ons tot mens? En wat is menselijk in onze 

samenleving?

10.
Religie en... games en film
Dr. Frank Bosman
Miljoenen jongeren spelen wereldwijd games als World of 

Warcraft, Half-Life, en F.E.A.R. 3. Ze kijken naar films als Avatar 

en Harry Potter. Games en films raken het hart van ons be-

staan. Ze gaan over wat ons voortdrijft, wat echt van waarde 

is, over spiritualiteit en mystiek, over God en niet-God. Religie, 

spiritualiteit en zingeving zijn dus overal te vinden. Leer op 

een andere manier naar onze cultuur te kijken.

11.
Religie en... humor
Dr. Frank Bosman
Humor en religie zijn een onafscheidelijk, maar potentieel 

hoog explosief koppel. Gelovigen van allerlei snit voelen zich 

al heel snel beledigd als iemand grapjes over God maakt, of 

het nu om Allah, Adonai, Mohammed of Jezus gaat. Toch 

kunnen gelovigen iets leren van humor, ook als die steekt. Je 

leert je eigen denkbeelden (waarin je God gevangen hebt) stuk 

te (laten) smijten. En humor helpt elke gelovige zijn of haar 

grootinquisiteur te bedwingen, die niets liever doet dan ande-

ren de les lezen. 

12.
Religie in het theater
Dr. Kees de Groot
Wat er in een kerkdienst gebeurt, wordt wel eens afgedaan als 

een toneelstuk. Andersom wordt een voorstelling in het the-

ater soms aangeprezen als ‘seculiere kerkdienst’. Wat wordt 

hiermee bedoeld? Wat is het verschil tussen het deelnemen 

aan een religieuze bijeenkomst en het bezoeken van een the-

atervoorstelling, en wat zijn de overeenkomsten? Leer hoe in 

het theater wordt gezocht naar God en gemeenschap.

13.
Geloof en Wetenschap
Prof. dr. ing. René Munnik
Wetenschappers ontdekken de bouwstenen van de wereld, het 

geheim van het leven en de werking van de geest. Maar geven 

ze ook een antwoord op de vraag wat je aan moet met de we-

reld en wat je leven de moeite waard maakt? In deze les kijken 

we naar de complexe verhouding van ‘geloof ’ en ‘wetenschap’. 

Wat hebben die met elkaar te maken?

14.
Ikonen idolen en identiteit van jongeren
Prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer
Jongeren van nu hebben zo hun eigen idolen. Denk aan 

bekende voetballers of filmsterren. Idolen zijn van alle tijden: 

helden op wie je wilt lijken, heiligen die je wilt aanbidden en 

bij wie je steun vindt. Jouw idool zegt vaak ook iets over jouw 

identiteit. Op wie wil je lijken en waarom? Wat zegt dit over 

zingeving van jongeren van nu? We bekijken enkele 

hedendaagse helden, 



idolen van jongeren anno 2016. En in Museum Catharijnecon-

vent ontdekken we dat heldenverering al in de middeleeuwen 

gebeurde. Let op: deze workshop vindt plaats in de Utrechtse 

binnenstad en wordt georganiseerd in samenwerking met Mu-

seum Catharijneconvent.

15.
Godsdienstige en levensbeschouwelijke visies 
op kinderen en jongeren
Dr. Toke Elshof
Hoe kijkt onze samenleving eigenlijk naar de jeugd? In de me-

dia komen verschillende beelden voorbij. Soms lees je over 

restaurants waar kinderen niet langer welkom zijn omdat ze 

overlast bezorgen. Daar komt een visie uit naar voren dat 

kinderen zich moeten leren aanpassen aan de wereld van vol-

wassenen. Programma’s over ouders die ‘alles voor hun kind’ 

overhebben laten iets anders zien: volwassenen zetten alles 

aan de kant voor de talenten van kinderen. De Kinderombuds-

man belicht nog een ander aspect: de nood van kinderen waar 

bijna niemand voor opkomt. 

In dit gastcollege gaan we allereerst na, welke beelden over 

kinderen jullie kennen en welke je het meeste aanspreken. Ver-

volgens onderzoeken we de godsdienstige en levensbeschou-

welijke opvattingen die ten grondslag liggen aan de beelden 

over kinderen als lastpak, als talentvol en als beschermwaar-

dig.

16.
Het Interview als onderzoeksmethode
Dr. Toke Elshof
Het afnemen van een Interview is een heel gebruikelijke me-

thode om informatie te verkrijgen. Ook leerlingen maken daar 

vaak gebruik van voor een project of een werkstuk. Je kunt je 

echter afvragen wat de wetenschappelijke waarde is van zulke 

informatie. Die is namelijk erg subjectief. Sommige onderzoe-

ken lenen zich daar helemaal niet voor, andere juist weer wel. 

In dit gastcollege gaan we na welke haken en ogen er eigenlijk 

vastzitten aan het interview als onderzoeksmethode. Dat doen 

we aan de hand van voorbeelden uit de theologische onder-

zoekservaring van de gastdocent, en met behulp van voorbeel-

den van profielwerkstukken uit het VWO. 

17.
Hebreeuws is een ABC’tje )
Dr. Piet van Midden
Dit is de eerste Hebreeuwse letter, de alef: א. Als je daar de 

tweede letter, de beet, ב, achter zet, staat er aav. ‘Vader’ bete-

kent dat. Vreemde letters natuurlijk. Toch zijn het letters die 

je met wat fantasie ook in het Nederlandse alfabet herkent. 

Logisch, want ons alfabet komt niet uit de lucht vallen. Dit is 

een Nederlandse r en dit is een Hebreeuwse ר. Vrijwel dezelf-

de letters, alleen omgekeerd. Simpelweg omdat je Hebreeuws 

van rechts naar links leest. Daar zit een leuk verhaal aan vast! 

Dr. Piet van Midden maakt je in deze les een stuk wijzer dan 

je al bent.

Het mooie van de Theologie is dat de studie letterlijk op alle 
gebieden van het leven betrekking heeft. Of het nu gaat om 
politiek, zingeving, sociale kwesties, ethiek of godsdienst, er is 
haast niets te bedenken dat voor een theoloog geen uitdaging 
vormt tot diepzinnige beschouwing. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat theologen op vele  

niveaus van de samenleving werkzaam zijn. Wist je dat je ze 

niet alleen als pastores in de Kerk vindt maar ook als geeste-

lijk verzorgers in ziekenhuizen, gevangenissen of bij Defensie? 

Ook tref je ze als docenten godsdienst en levensbeschouwing 

in het middelbaar onderwijs. 

Het zijn spannende beroepen waar je stevig voor in je schoe-

nen moet kunnen staan. 

Theologie saai? Helemaal niet dus! De studie Theologie 

bereidt je voor op die uitdagende

beroepen en is een combinatie van veel verschillende vakge-

bieden met afwisseling tussen theorie en praktijk. 

Wil je meer weten? Onze studenten vertellen graag hun eigen 

verhaal. Via het secretariaat van de Tilburg School of Catholic 

Theology kom je in contact met hen. 

Informatie en aanvragen
Aan de gastlessen en masterclasses zijn géén kosten verbon-

den, wel vragen we een vergoeding voor gemaakte reiskosten. 

Voor meer informatie en aanvragen (tenminste drie weken 

van tevoren) kunt u terecht bij het secretariaat van de Tilburg 

School of Catholic Theology; bureauTST@uvt.nl o.v.v. gastles 

of bel 013 466 3800. 

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk: 
-  Aan welk leerjaar de gastles zal worden gegeven en hoe groot

de groep is.

-  Binnen welk vak de gastles zal worden aangeboden.

-  Binnen welke lessenreeks de gastles zal worden gegeven; wat

is de voorkennis van leerlingen?

De School heeft lesplaatsen in Utrecht en Tilburg. 

Kijk voor meer informatie 

www.tilburguniversity.edu/theologie 
en www.theologiedichterbij.nl.

Theologie saai? Helemaal niet!




