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A.        FACULTAIR DEEL  
 
1. Algemene bepalingen  
  
Artikel 1.1 Toepassingsgebied  
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen (hierna ook te 
noemen: de opleiding) die worden verzorgd aan de Faculteit der Godgeleerdheid (hierna ook te noemen: de 
faculteit) van de Vrije Universiteit Amsterdam.  
2. Deze regeling bestaat uit een facultair (A) deel en een opleidingsspecifiek deel (B). Deel A bevat 
algemene bepalingen en is van toepassing op het onderwijs en de examens van de masteropleidingen van 
de Faculteit der Godgeleerdheid. Deel B bevat opleidingsspecifieke bepalingen. Deel A en deel B samen 
vormen de onderwijs- en examenregeling van de opleiding, genoemd in deel B. 

3. Deze regeling kan van overeenkomstige toepassing worden verklaard op de gezamenlijke opleidingen en 
onderwijseenheden, bedoeld in artikel 7.3c WHW, die mede door de faculteit worden verzorgd.  

4. Deze regeling is van toepassing op ieder die voor de opleiding is ingeschreven, dan wel deze mede 
verzorgt. 

5. Het opleidingsspecifiek deel van de onderwijs- en examenregeling kan voor de desbetreffende opleiding 
aanvullende algemene bepalingen omvatten.  

6. Een bepaling in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en examenregeling, een regeling of een 
besluit van de examencommissie, een examinator of de toelatingscommissie die in strijd is met de wet of met 
dit faculteitbrede deel, is nietig.  
 
Artikel 1.2 Begripsbepalingen  
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. afstudeerrichting: samenhangend deel van een opleiding dat een of meer eigen eindkwalificaties kent  
b. EC:   (European Credit) studiepunt, zoals bedoeld in artikel 7.4, eerste lid, WHW hetgeen 

gelijk staat aan 28 uren studie van een gemiddelde studen.  
c. functiebeperking:   aandoening van tijdelijke of blijvende aard die de student beperkt bij het volgen van 

onderwijs, dan wel het afleggen van tentamens of het doen van practica 
d. instructietaal  de taal die in het onderwijs wordt gebruikt 
e. opleidingsspecifieke deel:    

het deel van deze onderwijs- en examenregeling dat alleen betrekking heeft op de 
desbetreffende opleiding 

f. practicum:    een praktische oefening, als bedoeld in artikel 7.13 lid 2 onder d van de wet, 
bijvoorbeeld in een van de volgende vormen: stage, veldwerk, excursie, proef, 

experiment of de deelname aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het 

bereiken van bepaalde vaardigheden  
g. tentamen onderzoek naar de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van de student met 

betrekking tot de desbetreffende onderwijseenheid  
h. deeltentamen als bij „tentamen‟, toegepast op een afzonderlijk deel van de onderwijseenheid 
h. examinator docent die door de examencommissie bevoegd is verklaard om een (deel)tentamen 

of practicum te beoordelen  
i. toelatingscommissie beoordeelt namens het college van bestuur of faculteitsbestuur of een verzoeker 

kan worden toegelaten tot de opleiding 
j. werkdag maandag tot en met vrijdag, behalve indien het erkende feestdagen betreft of indien 

deze dagen door de VU zijn aangewezen als vrije dagen 
k. wet:    Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW)  
l. reguliere masteropleiding  

Niet-selectieve masteropleiding, in het bijzonder de doorstroommasteropleiding 
bedoeld in artikel 7.30a WHW  

m.P.M.   Pro Memorie 
 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent.  
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Artikel 1.3 Algemene doelen van de opleiding  
1.  De masteropleiding heeft een eindniveau dat beantwoordt aan de Dublin Descriptoren (The framework 
of qualifications for the European Higher Education Area en het Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger 
Onderwijs. In het opleidingsspecifieke deel wordt dat uitgedrukt in einddoelstellingen.  
2. Met de opleiding wordt beoogd studenten  
a.  te onderwijzen in de in het opleidingsspecifieke deel omschreven kennis, inzicht en vaardigheden;  
b.  de studenten in te leiden in de wetenschapsbeoefening;  
c.   de studenten voor te bereiden op de beroepsbeoefening in het vakgebied;  
d.  het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen te bevorderen, alsmede het wetenschappelijk 
  communiceren in de taal of talen waarin het onderwijs wordt verzorgd;  
e.  het zelfstandig hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een wijsgerige en maatschappelijke  
 context te bevorderen.  
3. De opleiding besteedt aandacht aan de persoonlijke ontplooiing van de student en bevordert zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef en de uitdrukkingsvaardigheid in de taal of talen waarin het 
onderwijs wordt verzorgd.  
  
Artikel 1.4 Indeling studiejaar  
1. Elke opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling met twee semesters.  
2. Elk semester bestaat uit drie perioden van achtereenvolgens acht, acht en vier weken.  
   
Artikel 1.5 Taal   
1. Het onderwijs wordt in het Nederlands verzorgd en de tentamens worden in het Nederlands afgenomen, 
tenzij in het opleidingsspecifieke deel op grond van de aard of de doelstellingen van de opleiding of de 
onderwijseenheid anders is bepaald. Onverminderd het bepaalde in de vorige volzin kan voorgeschreven en 
aanbevolen literatuur in een andere taal zijn gesteld.   

2. Indien het onderwijs niet in de Nederlandse taal wordt verzorgd, handelt de faculteit in overeenstemming 
met de Gedragscode Vreemde Taal en artikel 7.2 WHW, en is in het opleidingsspecifieke deel per 
onderwijseenheid aangegeven in welke taal het onderwijs of een onderdeel ervan wordt verzorgd. Een 
andere taal kan in ieder geval worden gehanteerd:  
-  wanneer het een opleiding met betrekking tot die taal betreft;  
-  wanneer een gastcollege door een anderstalige docent wordt gegeven. 
4. Een student kan de examencommissie verzoeken om een of meer tentamens in een andere taal dan de 
instructietaal te mogen afleggen.  
 
2. Vooropleidingseisen en toelatingseisen  
  
Artikel 2.1 Facultaire toelatingscommissie   
Het faculteitsbestuur stelt namens het college van bestuur een toelatingscommissie masteropleidingen in 
van ten hoogste vijf leden en wijst de leden daarvan aan na overleg met de opleidingsbesturen en 
examencommissies van de desbetreffende opleidingen.   
 
Artikel 2.2 Vooropleiding  
1. Voor de inschrijving aan een masteropleiding is een bachelorgraad (Theologie) van een erkende 
universiteit vereist.  
2. De gelijkwaardigheid van een ander diploma dan bedoeld in het eerste lid, wordt beoordeeld door de 
toelatingscommissie van de opleiding.  

3. In het opleidingsspecifieke deel is bepaald of, en indien van toepassing, voor welke bacheloropleiding of 
afstudeerrichting van een bacheloropleiding, van de Vrije Universiteit, de masteropleiding een 
doorstroomopleiding als bedoeld in artikel 7.30a WHW is.  

 
Artikel 2.3 Algemene toelatingseisen; premasterprogramma 
1. De toelatingseisen zijn in het opleidingsspecifiek deel geformuleerd in termen van kennis, inzicht en 
vaardigheden in het vakgebied en zijn afgeleid van de eindtermen van de opleiding.   

2. De in het eerste lid bedoelde toelatingseisen sluiten aan op de eindtermen van bacheloropleidingen in het 
desbetreffende vakgebied met inachtneming van hun vrije keuzeruimte daarin..    
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4. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2 en het eerste en tweede lid van dit artikel, is in het 
opleidingsspecifieke deel bepaald of, en zo ja, welke bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs 
toegang verlenen tot de premasteropleiding. In het opleidingsspecifieke deel is tevens de inrichting van het 
premasterprogramma van 30 EC bepaald.  

5. Een kandidaat kan slechts voor een masteropleiding worden ingeschreven indien hij beschikt over een 
daartoe strekkend bewijs van toelating van de in artikel 2.1 bedoelde toelatingscommissie.  

 
7. De in artikel 2.1 bedoelde toelatingscommissie geeft namens de instelling bewijzen van toelating af aan 
kandidaten die voldoen aan de in het onderwijs- en examenreglement gestelde eisen, en aan kandidaten die 
na een daarvoor bestemd nader onderzoek naar haar oordeel geschikt zijn, tot het maximum van de 
eventueel voor de opleiding vastgestelde opleidingscapaciteit.  

8. Een bewijs van een met goed gevolg afgelegd premasterprogramma geldt als bewijs van toelating tot de 
daarin vermelde masteropleiding.  

9. Het bewijs van toelating heeft uitsluitend betrekking op het studiejaar dat gelegen is na het studiejaar, 
waarin de aanvraag voor dat bewijs is ingediend, tenzij het college van bestuur anders beslist.      
 
Artikel 2.4 Nadere toelatingseisen selectieve master  
p.m. 
 
Artikel 2.5 Toelatingseisen Nederlands  
1. Aan de eis bedoeld in artikel 2.3, tweede lid onder e, inzake beheersing van de Nederlandse taal, is 
voldaan na het met goed gevolg afleggen van een van de volgende examens:  
-  het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);  
-  de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN);  
-  CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO;  
-  door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel uitmaakte.  
2.  Vrijstelling van de toets Nederlands wordt verleend aan degene die een opleiding in een andere taal 
wenst te volgen.  
  
Artikel 2.6 Toelatingseisen Engels  
p.m. 
 
Artikel 2.7 Aanmelding  
1. De uiterste datum voor aanmelding voor inschrijving staat vermeld in de Regeling Aanmelding en 
Inschrijving. 

 
Artikel 2.8 Weigering of beëindiging inschrijving   
1. In bijzondere gevallen kan de inschrijving voor de opleiding door het college van bestuur worden 
geweigerd, dan wel beëindigd, na een daartoe strekkend advies van de examencommissie en het 
faculteitsbestuur dat verantwoordelijk is voor de desbetreffende opleiding en na zorgvuldige afweging van de 
betrokken belangen. Inschrijving wordt geweigerd dan wel beëindigd indien de student blijk heeft gegeven 
van ongeschiktheid om werkzaam te zijn in het vakgebied, dan wel voor de praktische voorbereiding op de 
beroepsuitoefening daarin; hetgeen blijkt uit zijn gedragingen of uitlatingen. Het gaat dan om gedragingen of 
uitlatingen die een bedreiging vormen voor anderen. Het besluit van het college van bestuur is schriftelijk en 
gemotiveerd. Inschrijving of herinschrijving voor eenzelfde of verwante opleiding kan worden beëindigd of 
geweigerd op dezelfde gronden.   
2. Indien het instellingsbestuur van een andere instelling voor hoger onderwijs op de in het eerste lid 
bedoelde gronden de betrokkene niet of niet meer inschrijft, kan het college van bestuur besluiten om dat 
besluit over te nemen. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.   

3. Alvorens het college van bestuur een besluit neemt als bedoeld in het eerste lid, wordt de betrokkene in de 
gelegenheid gesteld door het college van bestuur te worden gehoord. De betrokkene heeft daarbij het recht 
zich te laten vergezellen door een raadsman.  

4. De betrokkene wordt terstond geïnformeerd over de beëindiging dan wel de weigering van de inschrijving.  
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3.  Inrichting van de opleiding  
 
 Artikel 3.1 Inrichting van de opleiding   
1. De opleiding omvat de onderwijseenheden die in het opleidingsspecifieke deel van de onderwijs- en 
examenregeling zijn opgenomen.  
2. De omvang van de opleiding in EC is bepaald in het opleidingsspecifieke deel.  

3. Een onderwijseenheid omvat 6 EC of een veelvoud hiervan. 
4. De opleiding bestaat uit een verplicht deel en een individuele masterthesis of wetenschappelijke stage en, 
indien van toepassing een vakspecifiek facultatief deel, zoals nader bepaald in het opleidingsspecifieke deel. 

5. Voorafgaande toestemming van de examencommissie is vereist, indien de student zijn keuzeruimte invult 
met een andere onderwijseenheid dan bepaald in het opleidingsspecifieke deel.  

6. Indien aanmelding vereist is voor plaatsing in een onderwijseenheid, kan de aanmelding slechts 
plaatsvinden in de daartoe aangewezen periodes.   
 
Artikel 3.2 Beschrijving onderwijseenheid masteropleiding  
p.m. 
 
Artikel 3.3 Vrij programma  
Een student kan de examencommissie van zijn opleiding verzoeken in plaats van het reguliere programma 
een programma te volgen waaraan een examen is verbonden en waarvoor de graad van master kan worden 
verleend, en dat door hem is samengesteld uit de onderwijseenheden die door de Vrije Universiteit of een 
andere instelling voor hoger onderwijs worden verzorgd. Dit programma heeft ten minste de omvang, 
breedte en diepgang van een reguliere masteropleiding en behoeft de voorafgaande toestemming van de 
examencommissie. Aan een vrij programma is geen civiel effect verbonden. 
  
4. Vrijstelling, tentaminering en examen  
  
Artikel 4.1 Vrijstelling  
1. De examencommissie kan na advies van de examinator van de desbetreffende onderwijseenheid te 
hebben ingewonnen, vrijstelling verlenen van het afleggen van een tentamen of practicum op grond van:  
a. eerder met goed gevolg afgelegd tentamen in het hoger onderwijs binnen Nederland of daarbuiten, die 
wat inhoud, niveau en studielast betreft ten minste gelijkwaardig is aan hetgeen is vereist voor de 
onderwijseenheid waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of  

b. kennis, inzicht of vaardigheden buiten het hoger onderwijs opgedaan, die wat niveau, inhoud en studielast 
betreft ten minste gelijkwaardig zijn aan hetgeen is vereist voor de onderwijseenheid waarvoor vrijstelling 
wordt verzocht.  
2.  Indien een student aan de eisen van een bepaald tentamen wenst te voldoen door studie aan een 
andere faculteit of universiteit, is voorafgaande goedkeuring van de examencommissie vereist.  

3.  Voor een scriptie wordt geen vrijstelling verleend.   

 

Artikel 4.2  Aantal, tijdvakken en frequentie tentamens 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de opleiding wordt twee maal per jaar de gelegenheid gegeven: 
- de eerste maal aansluitend op de onderwijsperiode waarin het vak werd aangeboden; 
- de tweede maal in de herkansingsperiode  
2. Van de gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke tentamens wordt een jaarplanning gemaakt die voor 
het begin van het studiejaar wordt bekend gemaakt. 
3. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven hoeveel keer per studiejaar het kan worden 
afgelegd, omdat het gaat om een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is het daaromtrent 
bepaalde in de Onderwijs- en examenregeling van de desbetreffende andere opleiding van toepassing.  
4. In afwijking van het bepaalde in lid 1 wordt tot het afleggen van het tentamen van een vak waarvan 
het onderwijs in een bepaald studiejaar niet wordt gegeven, in dat jaar tenminste eenmaal de gelegenheid 
gegeven. 
5. In de Studiegids staan de modules vermeld, waaraan niet eerder kan worden deelgenomen dan nadat de 
daartoe aangewezen tentamens zijn behaald.  
6. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen dat 
tentamens kunnen worden afgelegd. 
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7. Indien het om colleges gaat waarbij aanwezigheid verplicht gesteld mag worden, en verplicht gesteld 
wordt, mag de student alleen aan het tentamen deelnemen als aan de aanwezigheidsplicht voldaan is. 
Hierbij geldt als norm dat de student ten minste 80% van de colleges dient bij te wonen, tenzij anders is 
vermeld.  
8. De examinator vraagt voor aanvang van een schriftelijk tentamen de student zijn geldige bewijs van 
inschrijving te tonen.  
9. Indien de student deelneemt aan een tentamen zonder ingeschreven te staan voor de opleiding, kunnen 
er administratieve kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van de administratieve kosten worden van 
te voren bekend gemaakt via www.godgeleerdheid.vu.nl. 
10. Deelnemers aan de module dienen zich uiterlijk vier weken voor aanvang van de periode waarin de 
cursus gegeven wordt als zodanig op te geven via VUnet.  
11. Intekenen of uitschrijven voor (losse) tentamens, bijvoorbeeld een herkansing, kan tot 2 weken voor het 
tentamen via VUnet.  
12. Deelneming vindt plaats in de volgorde van inschrijving met dien verstande dat voor de opleiding 
ingeschreven studenten voorrang genieten bij de cursussen die behoren tot het verplichte deel van hun 
opleiding.  
13. Indien de student zicht niet tijdig inschrijft voor een cursus/tentamen, kunnen er administratieve kosten in 
rekening worden gebracht. De hoogte van de administratieve kosten worden van te voren bekend gemaakt 
via www.godgeleerdheid.vu.nl. 
14. Voor de eerste periode van het studiejaar geldt geen inschrijftermijn, zoals bedoeld in lid 10. 
15. Indien door een student een voldoende is behaald voor een tentamen en de student wil om bepaalde 
redenen toch herkansen, dan is voor zo'n herkansing toestemming van de Examencommissie nodig. Indien 
toestemming is verleend door de Examencommissie telt het hoogste cijfer. 
 

Artikel 4.3 Tentaminering  
1. De examencommissie wijst de examinatoren aan. 

2. De wijze waarop en de vorm waarin een onderwijseenheid wordt afgesloten, zijn bepaald in het 
opleidingsspecifieke deel van het onderwijs- en examenreglement.  
3. Op gemotiveerd verzoek van een student of de examinator kan de examencommissie besluiten dat van de 
in het eerste lid bedoelde wijze en vorm kan worden afgeweken.  
  
Artikel 4.4 Mondelinge tentamens  
1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij in het opleidingsspecifieke deel 
voor de desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald.  
2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie of de examinator in 
een bijzonder geval anders heeft bepaald. Een student kan tegen de openbare zitting gemotiveerd bezwaar 
maken bij de examencommissie. De examencommissie weegt het belang van de student tegen het belang 
van de openbare zitting af.  

3.  Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator of een door de 
examencommissie aangewezen waarnemer aanwezig of er wordt een volledige geluidsopname van het 

tentamen gemaakt, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald. 
 
Artikel 4.5 Beoordeling  
1. Tentamens worden beoordeeld aan de hand van tevoren schriftelijk vastgelegde en bekend gemaakte 
beoordelingsnormen. Na goedkeuring van de examencommissie kunnen de examinatoren naar aanleiding 
van de beoordeling van het ingeleverde werk de normering herzien.  

2. De student is geslaagd indien voldaan is aan de daartoe gestelde normen en dit door de examinator is 
vastgesteld.   

3. De wijze van beoordeling laat toe dat de student kan nagaan hoe de uitslag tot stand is gekomen.  

4. Indien een tentamen uit verschillende deeltentamens bestaat, wordt het eindcijfer bepaald nadat alle 
deeltentamens zijn afgelegd.  

5. De beoordeling van een stage of een extern uitgevoerde onderzoekopdracht wordt gegeven door de 
examinator na overleg met de begeleider van het bedrijf of instelling waar de student stage liep of zijn 
opdracht vervulde. Bij de beoordeling van een stage geldt het oordeel van de stageverlenende instelling als 
advies aan de examinator.  
 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
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Artikel 4.6 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag  
1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien 
werkdagen vast. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin wordt de beoordelingstermijn voor scripties 
[en eindopdrachten] bepaald na overleg tussen beoordelaars en de student, maar deze is niet langer dan 
twintig werkdagen. De examinator verschaft het onderwijsbureau van de opleiding de nodige gegevens en 
het onderwijsbureau draagt binnen 5 werkdagen zorg voor registratie van de beoordeling. Het 
onderwijsbureau draagt tevens zorg voor bekendmaking van de beoordeling aan de student, met in 
achtneming van de geldende normen van vertrouwelijkheid.   

2. Indien de examinator door bijzondere omstandigheden de in het eerste lid bedoelde termijn dreigt te 
overschrijden, meldt hij dit met redenen omkleed aan de examencommissie. De examencommissie neemt 
daarop maatregelen en maakt die bekend aan de studenten die het tentamen hebben afgelegd.   

3. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag vast en reikt de 
student daarvan een schriftelijke verklaring uit. De derde volzin van het eerste lid is van toepassing.  

4. Ten aanzien van een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen bepaalt de 
examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn de student in kennis wordt gesteld van de 
uitslag.  
5. Bij de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzage- en nabesprekingsrecht als 
bedoeld in de artikelen 4.8 en 4.9, alsmede op zijn beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de 
examens.   
  
Artikel 4.7 Geldigheidsduur resultaten  
1.De geldigheidsduur van behaalde tentamens en vrijstellingen voor tentamens is onbeperkt. 

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

waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen 
opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 
3. De geldigheidsduur van een deeltentamen is beperkt tot het studiejaar, waarin het is afgelegd, tenzij het in 
het opleidingsspecifieke deel voor de desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald. 

4. De examencommissie kan de beperkte geldigheidsduur van een tentamen of vrijstelling verlengen, indien 
een student daarom gemotiveerd verzoekt. De examencommissie kan besluiten de verlenging van de 
geldigheid slechts toe te staan nadat de verzoeker een aanvullend tentamen van de desbetreffende stof met 
goed gevolg heeft afgelegd.   

 
Artikel 4.8 Inzagerecht  
1. Gedurende tenminste twintig werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen 
krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk, de daarin gestelde vragen en opdrachten, 
de modelantwoorden en de normen aan de hand waarvan zijn werk is beoordeeld.   

2. De examencommissie kan bepalen dat de in het eerste lid bedoelde inzage geschiedt op een bepaalde 
plaats en een bepaald tijdstip. De in de vorige volzin bedoelde plaats en tijd worden bij het tentamen en op de 
website van de faculteit (VU-net) bekendgemaakt.   

3. Indien de student buiten zijn schuld verhinderd was op de in het tweede lid bedoelde plaats en tijdstip te 
verschijnen, wordt hem een alternatieve mogelijkheid geboden.   

4. Indien een student voornemens is beroep aan te tekenen tegen de wijze waarop zijn werk is beoordeeld, 
kan hem op zijn verzoek een kopie van zijn beoordeelde werk worden verstrekt.  
Artikel 4.9 Nabespreking  
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen vindt op verzoek van de 
student of op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en de student. 
Hierin wordt in ieder geval de gegeven beoordeling gemotiveerd.  
2. Gedurende een termijn van twintig dagen na de bekendmaking van de tentamenuitslag kan de student die 
een schriftelijk tentamen heeft afgelegd, aan de desbetreffende examinator om een nabespreking 
verzoeken. De nabespreking geschiedt binnen een redelijke termijn op een door de examinator te bepalen 
plaats en tijdstip.  
3. Indien een collectieve nabespreking is georganiseerd, vindt individuele nabespreking eerst plaats indien 
de student bij de collectieve bespreking aanwezig is geweest of wanneer hem niet kan worden verweten niet 
bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn geweest.  
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Artikel 4.10 Scriptie 

1.Voor de scriptie is de scriptieregeling Master van toepassing. Deze regeling is te vinden op 

www.godgeleerdheid.vu.nl.  
2. Wanneer een student in twee masterspecialisaties (of subprograms) van een masteropleiding wil 
afstuderen, moet de student voor elke specialisatie (subprogram) een afzonderlijke scriptie schrijven. De 

student mag wel gebruik maken van (gedeeltelijk) dezelfde literatuur en mag delen van de ene scriptie 
gebruiken voor de andere. Elke scriptie heeft (aansluitend bij de leerdoelen van de specialisatie of 

subprogram) een eigen vraagstelling en perspectief. 
 
Artikel 4.11 Masterexamen en verklaring  
1. Indien de tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn 
afgelegd, waaronder vrijstellingen mede zijn begrepen, is het examen afgelegd, tenzij in het 
opleidingsspecifieke deel anders is bepaald..  
2.  Ten bewijze dat het examen met goed gevolg is afgelegd, wordt door de examencommissie een 
getuigschrift uitgereikt, met inachtneming van de procedure die de wet voorschrijft. Het model van het 
getuigschrift is vastgesteld door het college van bestuur. Aan het getuigschrift voegt de examencommissie 
een diplomasupplement toe dat inzicht verschaft in de aard en de inhoud van de afgeronde opleiding. Het 
diplomasupplement is gesteld in het Nederlands of in het Engels en voldoet aan het Europese format.  
3.  Degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen getuigschrift als 
bedoeld in het tweede lid kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door de desbetreffende 
examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door hem met 
goed gevolg zijn afgelegd, met daarbij vermeld welke onderwijsheden dit betrof, het aantal EC dat daarmee 
is verkregen en wanneer deze tentamens zijn behaald.  
  
Artikel 4.12 Cum laude 
1. De Faculteit kent een cum laude regeling.  
2. Het judicium cum laude wordt toegekend 
a) indien het gemiddelde van de voor de onderdelen van dat examen toegekende cijfers 8.0 of hoger is, met 
dien verstande dat geen van die cijfers lager dan 7.0 mag zijn en dat de scriptie met een cijfer niet lager dan 
8.5 mag zijn gewaardeerd, of 
b) indien het gemiddelde van de voor de onderdelen van het examen toegekende cijfer 8.5 of hoger is, met 
dien verstande dat geen van die cijfers lager dan een 7.0 mag zijn en dat de scriptie met een cijfer niet lager 
dan een 8.0 mag zijn gewaardeerd. 
3. Voor de toepassing van het in lid 2 bepaalde wordt onder „onderdeel‟ een afzonderlijk gewaardeerde 
studieprestatie verstaan en bij het bepalen van het gemiddelde worden de toegekende cijfers gewogen naar 
de in het aantal uren studielast uitgedrukte zwaarte van de studieprestaties (EC). 
 
Artikel 4.13 Afstudeerprocedure 

a. afstuderen in augustus:  
• je dient je vóór 1 juni aan te melden door het invullen en inleveren van het formulier “Aanvraag 

getuigschrift” bij het studiesecretariaat;  
• je ontvangt voor 15 juni een schriftelijke bevestiging van de aanvraag;  
• bij de aanmelding dient je duidelijk aan te geven welke tentamens in de zomermaanden nog 

afgelegd moeten worden;  
• om op 31 augustus af te kunnen studeren,dienen alle tentamens voor die tijd afgelegd te zijn;  
• op uiterlijk 31 augustus dient het cijfer van het afsluitende van de scriptie bij het studiesecretariaat 

ingeleverd te zijn via een tentamenbriefje;  
• eventuele vrijstellingen of wijzigingen in het studieprogramma dienen voor 1 juni aangevraagd te zijn 

bij de Examencommissie;  
• het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of voldaan is aan de eisen van het programma;  
• de student ontvangt voor 15 juli bericht over de stand van zaken;  
• uiterlijk 31 augustus dient je 1 ingebonden exemplaar + 1 digitaal exemplaar van de definitieve 

versie van de scriptie in te leveren bij het studiesecretariaat.  
 
 
 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
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b. afstuderen in september:  
• je dient je vóór 15 september aan te melden door het invullen en inleveren van het formulier 

“Aanvraag getuigschrift” bij het studiesecretariaat;  
• eventuele vrijstellingen of wijzigingen in het studieprogramma dien je voor 1 juni aangevraagd te 

hebben bij de Examencommissie;  
• om op 30 september af te kunnen studeren, dien je alle tentamens voor 15 september te hebben 

afgelegd;  
• uiterlijk 15 september moet het cijfer van de afsluitende scriptie bij het studiesecretariaat ingeleverd 

zijn via een tentamenbriefje;  
• het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of de student voldaan heeft aan de eisen van het 

programma;  
• je ontvangt voor 22 september bericht over de stand van zaken. 
 

c. afstuderen in oktober t/m juni  
• je dient je bul aan te vragen door het invullen en inleveren van het formulier “Aanvraag getuigschrift”, 

verkrijgbaar op het studiesecretariaat;  
• je ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke bevestiging van je aanvraag; 
• eventuele vrijstellingen of wijzigingen in je studieprogramma dienen goedgekeurd te zijn door de 

examencommissie van je opleiding. Mocht dit niet het geval zijn op het moment dat je de bul 
aanvraagt, dan kan dit de bulaanvraag vertragen, met als gevolg dat je langer ingeschreven moet 
blijven staan;  

• je vraagt je bul aan zodra de uitslag binnen is van het laatste tentamen (hier wordt ook de scriptie 
mee bedoeld); 

• de laatste vrijdag van de maand waarin je het laatste tentamen hebt behaald, wordt de 
afstudeerdatum;  

• samen met de bulaanvraag lever je één ingebonden exemplaar + 1 digitaal exemplaar van de 
definitieve scriptie in bij het studiesecretariaat; 

•          het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of de student voldaan heeft aan de eisen van 
het programma; Hierover ontvang je per email bericht. 

 
N.B. In de maand juli is er geen afstudeermogelijkheid. 
 
Artikel 4.14 Fraude 
Fraude en/of onregelmatigheden in het kader van toetsing betreft het handelen of nalaten van een student, 
dat naar de mening van de examinator of surveillant het vormen van een juist oordeel van de 
Examencommissie met betrekking tot de kennis en/of vaardigheden van de betreffende student dan wel een 
andere student bemoeilijkt of onmogelijk maakt. 
1. Fraude kan zowel op het moment van frauderen als ook achteraf bij of na de beoordeling worden 
vastgesteld. 
2. In het geval van ter beoordeling ingeleverde werkstukken, opdrachten of de thesis is er sprake van fraude 
wanneer: 

a. delen van het werk van anderen of eerder eigen werk letterlijk, al dan niet met 
aanhalingstekens in de nieuwe tekst worden verwerkt zonder verdere specificatie of zonder 
dat dit uit de bronvermelding blijkt; 

b. delen van het werk van anderen of eerder eigen werk in eigen woorden in de nieuwe tekst 
worden verwerkt zonder dat dit uit de bronvermelding blijkt; 

c. uitgewerkte ideeën of vondsten van anderen worden gepresenteerd als eigen ideeën of 
vondsten. 

d. vervalste gegevens worden aangewend voor onderzoek in het kader van een vak en/of de 
thesis. 

e. Als fraude wordt in ieder geval aangemerkt: 
1) tijdens het tentamen in het bezit hebben van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde 
rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen e.d.), waarvan de raadpleging 
uitdrukkelijk niet is toegestaan;  
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 2) tijdens het tentamen afkijken of uitwisselen van informatie;  
 3) zich tijdens het tentamen uitgeven voor iemand anders;  
 4) zich tijdens het tentamen door iemand anders laten vertegenwoordigen;  

5) zich voor de datum of het tijdstip waarop het tentamen zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de 
opgaven van het desbetreffende tentamen;  
6) het aanpassen, uitbreiden of veranderen van een examenonderdeel nadat het is ingeleverd voor 
definitieve beoordeling.   

3. Elk geval van verdenking van fraude wordt door de examinator gemeld bij de Examencommissie. 
4. De Examencommissie kan de fraudepleger voor maximaal één kalenderjaar uitsluiten van één of méér 
tentamens.  
 
5. Studiebegeleiding  
  
Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie   
Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor een goede registratie van de studieresultaten van de studenten 
in VU-net. Iedere student heeft na de registratie van de beoordeling van een examenonderdeel via VU-net 
inzage in de uitslag van dat onderdeel en beschikt via VU-net tevens over een overzicht van de behaalde 
resultaten. 
  
Artikel 5.2 Studiebegeleiding  
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor studiebegeleiding en studievoortgangsbewaking van de studenten 

die zijn ingeschreven voor een opleiding die onder verantwoordelijkheid van de faculteit wordt verzorgd,  

en stelt daartoe een regeling vast.  
2. De vormen van studiebegeleiding worden vermeld in het opleidingsspecifieke deel. 

 
Artikel 5.3 Aanpassingen ten behoeve van een student met een functiebeperking  
1. Een student met een functiebeperking kan op een daartoe strekkend schriftelijk verzoek, in te dienen bij 

de studieadviseur, in aanmerking komen voor aanpassingen in het onderwijs, de practica en tentamens. 
Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun individuele functiebeperking afgestemd, maar 
mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of een tentamen niet wijzigen.  

2. Het in het eerste lid bedoelde verzoek wordt vergezeld van een aanbeveling van een studentendecaan. 
De aanbeveling is niet ouder dan twaalf weken en is mede gebaseerd op een recente verklaring van een 
arts of psycholoog. Indien er sprake is van dyslexie, kan zonder aanbeveling van een studentendecaan 
worden volstaan met een recente verklaring van een BIG-, NIP-, of NVO-geregistreerd testbureau. Zo 
mogelijk geven de in dit lid bedoelde verklaring of aanbeveling een schatting van de mate waarin de 
studieduur wordt belemmerd.  

3. Op verzoeken over aanpassingen van onderwijsorganisatie en -logistiek, beslist het faculteitsbestuur of 
namens deze de onderwijsdirecteur dan wel opleidingsdirecteur. Op verzoeken voor aanpassingen die 
de tentaminering betreffen beslist de examencommissie.  

4. Indien positief op een in lid 1 bedoeld verzoek is beslist, maakt de student een afspraak met de 
studieadviseur om te bespreken hoe de voorzieningen worden vormgegeven. 

5. Een verzoek tot aanpassing wordt geweigerd indien toekenning ervan een buitenproportioneel beslag 
legt op de organisatie of de middelen van de faculteit of universiteit.  

6. Indien de beperking aanleiding geeft tot verlenging van de tentaminering verstrekt de 
examencommissie een verklaring, waaruit het recht op die verlenging blijkt. Indien een beperking 
aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, kan de studieadviseur een pas Voorzieningen 
inzake Beperkingen toekennen. Op deze pas staat vermeld op welke voorziening(en) betrokkene 
aanspraak kan maken.  

7. De verklaring en pas, zoals bedoeld in het zesde lid zijn ten hoogste één jaar geldig. Op aanbeveling 
van een studentendecaan kan de geldigheidsduur worden verlengd.   
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B OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL Opleiding  
Theologie en Religiewetenschappen (3 jr) 
  
Artikel 1 Gegevens opleiding   
Artikel 2 Eindtermen opleiding 

Artikel 3 Aanvullende algemene bepalingen 
Artikel 4 Algemene toelatingseisen  
 [Alternatief 5a Selectieprocedure en –methode]  
Artikel 6 Premasterprogramma   
Artikel 7 Samenstelling opleiding 
Artikel 8 Volgorde tentamens 
Artikel 9 Masterexamen en verklaring  
 
Overgangs- en slotbepalingen  

Artikel 10 Wijziging en periodieke beoordeling  
Artikel 11 Overgangsbepalingen  
Artikel 12 Hardheidsclausule 
Artikel 13 Bekendmaking  
Artikel 14 Inwerkingtreding  
 
BIJLAGEN 
Bijlage I  Ingangseisen en programma pre-master 
Bijlage II Onderwijsprogramma‟s 
Bijlage III  Overgangsbepalingen 
Bijlage IV  Intekenen en na-intekenen voor onderwijs en tentamens 
 
Artikel 1 Gegevens opleiding   
1. De opleiding Theologie en Religiewetenschappen CROHO-nummer 60825 wordt in voltijds en deeltijdse 
vorm verzorgd, en in het Nederlands uitgevoerd.  
1a. De voltijdse vorm heeft een nominale studieduur van 3 jaar. 
1b. De deeltijdse vorm heeft een nominale studieduur van 6 jaar 

2.  Aan het met goed gevolg afgelegde examen van de opleiding is de graad verbonden van Master of Arts. 

3. Een onderwijseenheid omvat 6 EC of een veelvoud daarvan. 

 
Artikel 2 Eindtermen opleiding 

De opleiding heeft de volgende eindtermen: 

1. De student beschikt over een grondige theologische vorming, die hem/haar in staat stelt op 

wetenschappelijk verantwoorde wijze de bijbel en de traditie te bestuderen, begrijpelijk uit te leggen 

en op constructieve wijze in te brengen in het contact met mensen binnen en buiten de kerk;  

2. De student is in staat om kritisch en theologisch te reflecteren op klassiek theologische onderwerpen 

en de praktijk van de gemeente en deze in een multi-disciplinair kader te plaatsen.  

3. De student beschikt over de ambachtelijke en agogische vaardigheden die nodig zijn om de 

gemeente en haar leden procesmatig in haar ontwikkeling te begeleiden. De student beschikt over 

de communicatie vaardigheden die het mogelijk maken te functioneren in een geloofsgemeenschap 

waarin mensen met verschillende achtergrond, opleiding en geloofsbeleving deelnemen;  

4. De student is in staat een gecompliceerde situatie in de veelvoudige werkelijkheid van de gemeente 

te analyseren en daarbij methoden en theoretische kennis ter verheldering te gebruiken. De student 

is voldoende vertrouwd met de eigen kerkelijke traditie en haar geschiedenis om haar identiteit te 

beschrijven. De student is in staat om zichzelf/haarzelf theologisch in de breedte van de kerken te 

positioneren.  
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5. De student kan de verschillende definities van hermeneutiek identificeren en kan deze als basis 

gebruiken om een passende hermeneutische theorie en dialogische praktijk te ontwikkelen ten 

behoeve van zijn/haar functioneren als predikant.  

6. De student is zich bewust van de wijze waarop zijn/haar persoon een instrument is in de 

ambtsuitoefening. De student is zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen ten 

aanzien van het predikantschap en heeft getoond op het eigen optreden te kunnen reflecteren en dit 

constructief in te kunnen zetten in een permanent leerproces. De student is bekend met de wijze 

waarop hij of zij creatief kan omgaan met de persoonlijke ontvankelijkheid en weerbaarheid en de 

balans tussen bijvoorbeeld nabijheid en distantie, cognitie en emotie, priv  en professioneel. 

7. De student is in staat in hoge mate autonoom de klassieke theologie te bestuderen en daarin 

zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen, blijkend uit de mastersscriptie. 

 
Artikel 3 Aanvullende algemene bepalingen 
p.m. 
 
Artikel 4 Algemene toelatingseisen  

1. Voor inschrijving voor de opleiding is een bachelordiploma Theologie vereist.  

2. De examencommissie kan bepalen dat er een ander diploma erkend wordt als gelijkwaardig aan het 
bachelordiploma als genoemd in lid 1.  

 
Artikel  4a Vervangende eisen bij deficiënties  

Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg 

afleggen van: 
- het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II) 

-   de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN),  
2. Vrijstelling van de in het eerste lid genoemde toets Nederlands wordt verleend aan degene die 

a.  in het bezit is van een diploma of getuigschrift als genoemd in bijlage 1 geven vrijstelling van de eis inzake 

voldoende beheersing van de Nederlandse taal.   
b. die een opleiding wenst te volgen die in het Engels wordt gedoceerd.  

3. Deficiënties dienen te zijn opgeheven, voordat betrokkene zich kan inschrijven als student. 
 
Alternatief 5a Selectieprocedure en -methode 
p.m. 
 
Artikel 6 Premasterprogramma   

1. Degene die over een HBO-Theologie diploma beschikt kan toelating verzoeken tot de premasteropleiding 

van 30 EC.  

2. De invulling van het premaster programma is te vinden in bijlage II. 
3. Studenten die op grond van een HBO-diploma toelating vragen tot de premaster, dienen het 

premasterassesment af te leggen, alvorens te kunnen worden toegelaten.  
4. De uiterste datum voor het afronden van de premaster is de laatste werkdag van augustus van het 

studiejaar volgend op het studiejaar waarin de student met de premaster is gestart.  
5. Alleen een volledig afgeronde premaster geeft toegang tot de master. 

6. De examencommissie kan een uitzondering maken op het in leden 4 en 5 gestelde. De student dient hiertoe 

zelf een verzoek in bij de examencommissie.  
7. Een uitzondering bedoeld zoals in lid 6 kan worden gemaakt op grond van bijzondere omstandigheden van 

de student:  
- ziekte/handicap; 

- bijzondere familieomstandigheden; 

- zwangerschap.  
8. De student dient de in lid 6 genoemde omstandigheden op het moment dat deze zich aandienen schriftelijk 

te melden bij de examencommissie.  
9. Voor de premaster geldt de “Aanvulling op de regeling aanmelding en inschrijving Algemene bepalingen 
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van toepassing op premasterstudenten 2013-2014”. Deze regeling staat op www.godgeleerdheid.vu.nl 
 
Artikel 7 Samenstelling opleiding 
1. De samenstelling van de opleiding is te vinden in bijlage II. 
 
Artikel 8 Volgorde tentamens 

p.m. 
 
Artikel 9 Masterexamen en verklaring  
1 degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd en aan de overige door de wet gestelde eisen 
heeft voldaan, wordt door het college van bestuur de graad “Master” verleend. Daaraan wordt het predicaat 
“Arts”,afgekort tot MA, toegevoegd. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen 
aangetekend. Door de examencommissie wordt aan de student het getuigschrift en het diplomasupplement 
als bedoeld in artikel 7.11 WHW uitgereikt, nadat het college van bestuur heeft verklaard dat aan de 
procedurele vereisten daarvoor is voldaan. De student kan de examencommissie verzoeken nog niet over te 
gaan tot uitreiking van het getuigschrift, tenzij hij het verzoek tot afgifte zelf heeft ingediend.    
 
Overgangs- en slotbepalingen  
Artikel 10 Wijziging en periodieke beoordeling  
1. Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling wordt door het faculteitsbestuur vastgesteld na advies 
van de desbetreffende opleidingscommissie. Het advies wordt in afschrift verzonden aan de facultaire 
gezamenlijke vergadering. 
2. Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling behoeft de instemming van de facultaire gezamenlijke 
vergadering op de onderdelen die niet de onderwerpen van artikel 7.13, tweede lid onder a t/m g en derde lid 
WHW betreffen.  

3. Een wijziging van de onderwijs- en examenregeling kan slechts betrekking hebben op een lopend 
studiejaar, indien de belangen van de studenten daardoor niet aantoonbaar worden geschaad.  

4. Indien de vorm, structuur, inhoud of samenstelling van een opleidingsprogramma wordt gewijzigd bevat 
het opleidingsspecifieke deel een overgangsregeling, indien van ingeschreven studenten niet in redelijkheid 
kan worden gevergd om hun studieplanning te wijzigen. In deze overgangsregeling wordt in ieder geval een 
regeling opgenomen omtrent vrijstellingen die verkregen kunnen worden op grond van reeds behaalde 
tentamens en de duur van de overgangsregeling.  

5. In gevallen waarin bij de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling geen overeenstemming bestaat 
over het ter zake bevoegd orgaan, wijst het college van bestuur dit aan.   
6. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van de onderwijs- en examenregeling 
en weegt daarbij de adviezen van de betrokken opleidingscommissies. Andere gremia kan eveneens 
verzocht worden advies uit te brengen.  

 
Artikel 11 Overgangsbepalingen  
1. Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen, wordt na het laatste onderwijs in dit vak 

nog tweemaal de gelegenheid geboden het tentamen van dit vak af te leggen. 
2. In afwijking van de vigerende onderwijs- en examenregeling gelden voor de studenten die met de 

opleiding zijn begonnen voor 1 september 2013-2014 de overgangsbepalingen zoals geformuleerd in 
bijlage III.  

 
Artikel 12 Hardheidsclausule  
In gevallen waarin de onderwijs- en examenregeling niet voorziet, en in gevallen waarin sprake is van 
onevenredige benadeling of onbillijkheid van overwegende aard, beslist het opleidingsbestuur waaronder de 
opleiding valt, gehoord de examencommissie, met inachtneming van de strekking van de onderwijs- en 
examenregeling en de te betrachten bestuurlijke zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid.  
 
Artikel 13 Bekendmaking  
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de Regels en 
richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging daarvan.  
2. De onderwijs- en examenregeling wordt geplaatst op de website van de faculteit en wordt geacht te zijn 
opgenomen in de studiegids. 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/


 

 
 
   

16 
 

Artikel 14 Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013.  
  
Advies opleidingscommissie: 
8 juli 2013. 
  
Instemming fGV, d.d. 28 augustus 2013. 
  
Aldus vastgesteld door het bestuur van de Faculteit der Godgeleerdheid op 28 augustus 2013. 
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Bijlage I Ingangseisen en programma pre-master  
 
Een HBO-Theologie diploma geeft toegang tot de premaster van 30 punten. 
 
Het premaster programma is als volgt: 
 
Premasterprogramma 3-jarige Master Theology and Religion Studies  

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_GODSFIL G_BRELEXA G_PMTHESIS G_ G_BDOGET2  

Godsdienst-filo
sofie 

Religieuze 
Existentie in 
Amsterdam 
 

Premaster 
Thesis 
(inleveren eind 
periode 6) 

Systematische 
theologie  

Kies uit:  

G_SYS 

G_SYSDGS 

G_SYSHHS 

G_SYSBS 

Ethiek/Dogmati
ek II 
 

Inleveren 
Premaster 
thesis 
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Bijlage II Onderwijsprogramma’s  

 
Master Theologie en Religiewetenschappen 3 jaar, seminarie  HHS  Voltijd en Deeltijd     
Cohort 2013-2014 
 
Jaar 1 voltijd  
 
Verplicht:  
G_MAHERMN   Hermeneutics     6 EC 
G_RESSK  General Research Skills   6 EC 
G_CLAS1  Classics 1    6 EC 
G_CLAS2  Classics 2    6 EC 
G_DOGMLUTHER Dogmatiek: Luther   3 EC 
G_HHSHOM1  Homiletiek 1    6 EC 
G_HHSHOM2  Homiletiek 2    6 EC 
G_MAHHSAPOL  Apologetiek    3 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één Section Module of een Professional Streams Module (6 EC) naar keuze.   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 3 EC  

G_MaHermn Free choice**: G_ResSk G_Clas1 G_Clas2 G_DOGMLUTHE
R 

 

Hermeneutics Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Research skills Classics 1 Classics 2 Dogmatiek: Luther  
Deeltijd 
Jaar 1  
 

6EC 6EC  6 EC 6 EC 3 EC  

G_SM*131 G_SM*132  G_HHSHom1 G_HHSHom
2 

G_MaHHSApol  

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Homiletiek 1 Homiletiek 2 Apologetiek  
Deeltijd  
Jaar 2  
 

 

Aanbod 2013-2014 Section Modules (SM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de vakken) 

Periode 1: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 1 (G_SMDO131) 
Specialization Course Church History 1 (G_SMKG131) 
Specialization Course Biblical Studies 1 (G_SMBW131) 
Specialization Course Praxis 1 (G_SMPR131) 
Specialization Course Philosophy of Religion 1 (G_SMGF131) 
Specialization Course Islamic Theology 1 (G_SMCIT131) 
 
Periode 2: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 2 (G_SMDO132) 
Specialization Course Church History 2 (G_SMKG132) 
Specialization Course Biblical Studies 2 (G_SMBW132) 
Specialization Course Praxis 2 (G_SMPR132) 
Specialization Course Philosophy of Religion 2 (G_SMGF132) 
Specialization Course Islamic Theology 2 (G_SMCIT132) 
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Aanbod 2013-2014 Professional Streams Modules (PM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de 
vakken) 

Periode 2: 
Media 2 (G_Med2) 
Leadership 2 (G_Lead2) 
Spiritual Care 2 (G_SpiCa2) 
Teaching Religious Diversity 2 (G_TRD2) 

 
Jaar 2 voltijd (aangeboden in 2014-2015) 
 
Verplicht:  
G_HHSGOESP Gemeenteopbouw en Spiritualiteit 6 EC 
G_HHSPAST Pastoraat    6 EC 
G_HHSHOM3 Homiletiek 3    6 EC 
G_HHSGGP Geschiedenis Gereformeerd Pietisme 6 EC 
G_SEMINT2 Stage     12 EC 
   
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC   

G_SM*141 G_SM*142 G_HHSGOeS
p 

G_HHSPast G_HHSHom3   

Section module 
of the chosen 
Section III 
 

Section module 
of the chosen 
Section IV 
 

Gemeenteopb
ouw en 
Spiritualiteit  

Pastoraat Homiletiek 3   
Deeltijd 
Jaar 3  
 

6EC 6EC  6EC 12 EC  

Free choice: Free choice:  G_HHSGGP G_SemInt2  

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 

 Geschiedenis 
geref. Pietisme  
 

Stage  
Deeltijd  
Jaar 4  
 

 
Jaar 3 voltijd (aangeboden in 2015-2016) 
 
Het programma omvat de volgende onderdelen: 
 
Verplicht:  
G_HHSGNLKEKR Geschiedenis Nederlandse kerk 
   en Kerkrecht     6 EC 
G_HHSMADOG  Dogmatiek     6 EC 
G_HHSBT3  Bijbelse Theologie    6 EC 
G_3MATHES  Thesis      18 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC   

G_SM*151 G_SM*152 G_HHSGNLKeK
R 

G_HHSMaDO
G 

G_HHSBT3   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Geschiedenis 
Vaderlandse 
kerk en 
Kerkrecht 

Dogmatiek  Bijbelse 
Theologie 

  
Deeltijd 
Jaar 5  
 

6EC 6EC  18EC  

G_SM*151 G_SM*152  G_3MAThes   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Thesis Deeltijd  
Jaar 6  
 

 
* Modulenummer afhankelijk van de gekozen Section modules. 
 
** Maak een keuze uit de Section modules of Professional Streams modules.  
 
Let op: Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Master Theologie en Religiewetenschappen 3 jaar, seminarie  BS  Voltijd en Deeltijd     
Cohort 2013-2014 
 
Jaar 1 voltijd  
 
Verplicht:  
G_MAHERMN  Hermeneutics     6 EC 
G_RESSK General Research Skills   6 EC 
G_CLAS1 Classics 1    6 EC 
G_CLAS2 Classics 2    6 EC 
G_BSWOR Baptistic Worship   6 EC 
G_BSHOM Baptistische Homiletiek   6 EC 
G_BSPASTH Baptistische Pastorale Theologie 6 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC) Minimaal één Section Module of een Professional Streams Module 
(6 EC) naar keuze.   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC   

G_MaHermn Free choice**: G_ResSk G_Clas1 G_Clas2   

Hermeneutics Section 
modules or 
Professional 
Streams 
modules 

Research skills Classics 1 Classics 2   
Deeltijd 
Jaar 1 

6EC 6EC  6EC 6EC 6EC  

G_SM*131 G_SM*132  G_BSWor G_BSHom G_BSPasTh  

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Baptistic Worsh
ip, 

Baptistische Ho
miletiek 

Baptistische    
Pastorale 
Theologie 

 
Deeltijd  
Jaar 2 
 

 

Aanbod 2013-2014 Section Modules (SM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de vakken) 

Periode 1: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 1 (G_SMDO131) 
Specialization Course Church History 1 (G_SMKG131) 
Specialization Course Biblical Studies 1 (G_SMBW131) 
Specialization Course Praxis 1 (G_SMPR131) 
Specialization Course Philosophy of Religion 1 (G_SMGF131) 
Specialization Course Islamic Theology 1 (G_SMCIT131) 
 
Periode 2: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 2 (G_SMDO132) 
Specialization Course Church History 2 (G_SMKG132) 
Specialization Course Biblical Studies 2 (G_SMBW132) 
Specialization Course Praxis 2 (G_SMPR132) 
Specialization Course Philosophy of Religion 2 (G_SMGF132) 
Specialization Course Islamic Theology 2 (G_SMCIT132) 
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Aanbod 2013-2014 Professional Streams Modules (PM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de 
vakken) 

Periode 2: 
Media 2 (G_Med2) 
Leadership 2 (G_Lead2) 
Spiritual Care 2 (G_SpiCa2) 
Teaching Religious Diversity 2 (G_TRD2) 

 
Jaar 2 voltijd (aangeboden in 2014-2015) 
 
Verplicht:  
G_SEMINT1  Seminarie Stage 1     18 EC 
G_BSDOGEC Baptistische Dogmatiek: Ecclesiologie  6 EC 
G_BSERT1 Baptistische Seminarie, ERT 1   6 EC 
G_BSGEMO Baptistisch Seminarie Gemeenteopbouw 6 EC 
   
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC) 
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 18EC 6EC 6EC 6EC  

G_SM*141 G_SM*142 G_SemInt1 G_BSDogEc G_BSERT1 G_BSGemO  

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Seminarie 
stage 1 (loopt 
door in periode 
4 en 5) 

Baptistische D
ogmatiek: Eccl
esiologie  

Baptistisch 
Seminarie, 
ERT 1 

Baptistisch 
Seminarie 
Gemeente- 
opbouw 

 
Deeltijd 
Jaar 3  
 

6EC 6EC     

Free choice: Free choice:     

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 

Seminarie 
stage 

Seminarie 
stage 

  
Deeltijd  
Jaar 4  
 

 
Jaar 3 voltijd  (aangeboden in 2015-2016) 
 
Verplicht:  
G_BSBTTH Baptistisch Seminarie Doing Theology in a Baptist Way 6 EC 
G_SEMINT2 Baptistisch Seminarie Stage    12 EC 
G_3MATHES Thesis       18 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 12 EC   

G_SM*151 G_SM*152 G_BSBTTh G_SemInt2   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Baptistisch 
Seminarie 
Doing Th. in a 
Baptist Way 

Baptistische Seminarie Stage  
 

 
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC  18EC  

G_SM*151 G_SM*152  G_3MAThes   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Thesis  
Deeltijd  
Jaar 6 
 

 
* Modulenummer afhankelijk van de gekozen Section modules. 
 
** Maak een keuze uit de Section modules of Professional Streams modules.  
 
Let op: Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Master Theologie en Religiewetenschappen 3 jaar, seminarie DGS Voltijd en Deeltijd     

Cohort 2013-2014 
 
Jaar 1 voltijd  
 
Verplicht:  
G_MAHERMN  Hermeneutics     6 EC 
G_RESSK General Research Skills   6 EC 
G_CLAS1 Classics 1    6 EC 
G_CLAS2 Classics 2    6 EC 
G_DSTAMDIS Theological and moral discourse and  

change in Dutch Anabaptist/ 
Mennonite history (1530-2000)  6 EC 

G_DSPTHAE Peace theology and Ethics  6 EC 
G_DSECCL Ecclesiology from Anabaptist  

Mennonite Perspective   6 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC) uit  
Minimaal één Section Module of een Professional Streams Module (6 EC) naar keuze.   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC   

G_MaHermn Free choice**: G_ResSk G_Clas1 G_Clas2   

Hermeneutics Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Research skills Classics 1 Classics 2   
Deeltijd 
Jaar 1  
 

6EC 6EC  6EC 6EC 6EC  

G_SM*131 G_SM*132  G_DSTMDis G_DSPThaE G_DSEccl  

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Theological 
and 
moral discours
e and 
change in 
Dutch 
Anabaptist/Me
nnonite history 
(1530-2000) 

Peace 
theology and 
Ethics 

Ecclesiology 
from 
Anabaptist-Men
nonite 
Perspective  

 
Deeltijd  
Jaar 2  
 

 

Aanbod 2013-2014 Section Modules (SM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de vakken) 

Periode 1: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 1 (G_SMDO131) 
Specialization Course Church History 1 (G_SMKG131) 
Specialization Course Biblical Studies 1 (G_SMBW131) 
Specialization Course Praxis 1 (G_SMPR131) 
Specialization Course Philosophy of Religion 1 (G_SMGF131) 
Specialization Course Islamic Theology 1 (G_SMCIT131) 
 
Periode 2: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 2 (G_SMDO132) 
Specialization Course Church History 2 (G_SMKG132) 
Specialization Course Biblical Studies 2 (G_SMBW132) 
Specialization Course Praxis 2 (G_SMPR132) 
Specialization Course Philosophy of Religion 2 (G_SMGF132) 
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Specialization Course Islamic Theology 2 (G_SMCIT132) 
 

 

Aanbod 2013-2014 Professional Streams Modules (PM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de 
vakken) 

Periode 2: 
Media 2 (G_Med2) 
Leadership 2 (G_Lead2) 
Spiritual Care 2 (G_SpiCa2) 
Teaching Religious Diversity 2 (G_TRD2) 

 
 
Jaar 2 voltijd  (aangeboden in 2014-2015) 
 
Verplicht: 
G_SEMINT1  Seminarie Stage 1      18 EC 
G_DSRESJUS Restorative Justice and Models of Reconciliation  6 EC 
G_DSHERMN Hermeneutiek van de bijbelse literatuur   6 EC 
G_DSPRTH Praktische theologie     6 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 18 EC 6EC 6EC   

G_SM*141 G_SM*142 G_Semint1 G_DSResJus G_DSHermn G_DSPrTh  

Section module 
of the chosen 
Section III 
 

Section module 
of the chosen 
Section IV 
 

 
Stage 

Restorative 
Justice and 
Models of 
Reconciliation 

Hermeneutiek 
van de bijbelse 
literatuur 

Praktische 
Theologie 

 
Deeltijd 
Jaar 3  
 

6EC 6EC   6 EC  

Free choice: Free choice:     

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Stage Stage   
Deeltijd  
Jaar 4  
 

 
 
Jaar 3 voltijd (aangeboden in 2015-2016) 
 
Keuze: 
G_DSDOTH Doing Theology from Anabaptist  

Mennonite perspective     6 EC 
G_DSLIT Literatuur      12 EC 
G_3MATHES Thesis       18 EC 
 
Keuze:  
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).  
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6 EC 6 EC   

G_SM*151 G_SM*152 G_DSDoTh G_DSLIT G_DSLIT   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Doing 
Theology from 
Anabaptist-Me
nnonite 
perspective  

Literatuur Literatuur   
Deeltijd 
Jaar 5  
 

6EC 6EC 18EC  

G_SM*151 G_SM*152 G_3MAThes   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Thesis  
Deeltijd  
Jaar 6  
 

 
* Modulenummer afhankelijk van de gekozen Section modules. 
 
** Maak een keuze uit de Section modules of Professional Streams modules.  
 
Let op: Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Master Theologie en Religiewetenschappen 3 jaar, seminarie  RS  Voltijd en Deeltijd     

Cohort 2013-2014 
 
Jaar 1 voltijd  
 
Verplicht: 
G_MAHERMN   Hermeneutics     6 EC 
G_RESSK  General Research Skills   6 EC 
G_CLAS1  Classics 1    6 EC 
G_CLAS2  Classics 2    6 EC 
G_RSDOGG  Vrijzinnige en remonstrantse dogmen  

geschiedenis    6 EC 
G_RSGG  Geloofsgesprek op de rand van kerk, 
   samenleving en cultuur   6 EC 
G_RSKG  Vrijzinnige en remonstrantse  

kerkgeschiedenis   6 EC 
 

Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één Section Module of een Professional Streams Module (6 EC) naar keuze.   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC   

G_MaHermn Free choice**: G_ResSk G_Clas1 G_Clas2   

Hermeneutics Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 
 

Research skills Classics 1 Classics 2   
Deeltijd 
Jaar 1  
 

6EC 6EC  6EC 6EC 6EC  

G_SM*131 G_SM*132  G_RSDogG G_RSGG G_RSKG  

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

 Vrijzinnige en 
remonstrantse 
dogmen 
geschiedenis  

geloofsgespre
k op de rand 
van kerk, 
samenleving 
en cultuur 

Vrijzinnige en 
remonstrantse  
kerkgeschiedeni
s  

 
Deeltijd  
Jaar 2  
 

 

Aanbod 2013-2014 Section Modules (SM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de vakken) 

Periode 1: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 1 (G_SMDO131) 
Specialization Course Church History 1 (G_SMKG131) 
Specialization Course Biblical Studies 1 (G_SMBW131) 
Specialization Course Praxis 1 (G_SMPR131) 
Specialization Course Philosophy of Religion 1 (G_SMGF131) 
Specialization Course Islamic Theology 1 (G_SMCIT131) 
 
Periode 2: 
Specialization Course Dogmatics and Ecumenics 2 (G_SMDO132) 
Specialization Course Church History 2 (G_SMKG132) 
Specialization Course Biblical Studies 2 (G_SMBW132) 
Specialization Course Praxis 2 (G_SMPR132) 
Specialization Course Philosophy of Religion 2 (G_SMGF132) 
Specialization Course Islamic Theology 2 (G_SMCIT132) 
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Aanbod 2013-2014 Professional Streams Modules (PM) (raadpleeg de digitale studiegids voor de inhoud van de 
vakken) 

Periode 2: 
Media 2 (G_Med2) 
Leadership 2 (G_Lead2) 
Spiritual Care 2 (G_SpiCa2) 
Teaching Religious Diversity 2 (G_TRD2) 

 
 
Jaar 2 voltijd (aangeboden in 2014-2015) 
 
Verplicht:  
G_SEMINT1 Stage      18 EC 
G_RSPEL Vrijzinnige remonstrantse preek en liturgie 6 EC 
G_RSLEV Levenseinde vraagstukken   6 EC 
G_RSSPV Spirituele vorming    6 EC 
   
Keuze:  
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 18EC 6EC 6EC 6 EC  

G_SM*141 G_SM*142 G_SemInt1 G_RSPeL G_RSLeV G_RSSpV  

Section module 
of the chosen 
Section III 
 

Section module 
of the chosen 
Section IV 
 

Stage Vrijzinnige en 
remonstrantse 
preek en 
liturgie  

Levenseinde-v
raagstukken 

Spirituele 
vorming 

 
Deeltijd 
Jaar 3  
 

6EC 6EC   6 EC  

Free choice: Free choice:     

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 

Section modules 
or Professional 
Streams 
modules 

Stage Stage   
Deeltijd  
Jaar 4  
 

 
Jaar 3 voltijd (aangeboden in 2015-2016) 
 
Verplicht:  
G_SEMINT1B  Stage  18 EC 
G_3MATHES  Thesis  18 EC 
 
Keuze: 
Minimaal twee Section Modules (12 EC)  
Minimaal één of twee Section Modules naar keuze of één of twee Professional Streams Module naar keuze 
(in totaal 12 EC).   
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Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6  

6EC 6EC 18EC     

G_SM*151 G_SM*152 G_Semint1b     

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Stage Stage Stage   
Deeltijd 
Jaar 5  
 

6EC 6EC 18EC  

G_SM*151 G_SM*152 G_3MAThes   

Section module 
of the chosen 
Section I 
 

Section module 
of the chosen 
Section II 
 

Thesis  
Deeltijd  
Jaar 6  
 

 
* Modulenummer afhankelijk van de gekozen Section modules. 
 
** Maak een keuze uit de Section modules of Professional Streams modules.  
 
Let op: Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bijlage III Overgangsbepalingen 
Onderstaande lijst met vervangende vakken geldt voor studenten die gestart zijn met de opleiding vóór 
2013-2014. 
 
Code Module old program me  

(till 2012-2013) 
EC Lecture Code 

Replac
ement 

Replacement module, Literature, extra 
examaminations 

G_HI
STST
UD 

Historical Studies: 
Reformation Movements 
(BS) 

6 Bakker   Students can choose one of the masters specialization 
modules on offer  

G_SP
ECRT
1 

Specialization Module MART 
I 

6 sectieleide
rs 

  Students can choose one of the masters specialization 
modules on offer  

G_AD
VSTU
11 

Advanced Study in the 
Chosen Specialization 

6 Sectieleide
rs 

  Students can choose one of the masters specialization 
or professional modules on offer    

G_AD
VHEB
REL 

Advanced Reading Hebrew   3 Dyk   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_ISL
EUR 

Islam in Europa  6 Doorn-Har
der 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_CO
NTISL
TH 

Contemporaine Islamitische 
theologie 

6 Doorn-Har
der 

G_SM
CIT1 

Specialization Course Islamic Theology 1: Contempory 
Islamics Theology 

G_HU
MDIM
FA 

The Human Dimension of 
Faith  

6 Saane G_HU
MDIMF
A 

The Human Dimension of Faith  

G_GO
DPED
A 

Godsdienstpedagogiek A 6 Miedema G_TRD
1 

Teaching Religious Diversity 1 

G_SP
ECRT
2 

Specialization Module MART 
II 

6 Sectieleide
rs+ Van 
der Borght 

  Students can choose one of the masters specialization 
modules on offer  

G_EX
NT 

Exegesis of the New 
Testament  

6 Zwiep   Literature/Tutorial. Please make an appointment with 
your studyadviser  

G_ISL
MTH
GV 

Islamitische theologie m.b.t. 
de geestelijke verzorging 

6 Karagul G_SM
CIT2 

Specialization Course Islamic Theology 2: Islamitische 
Geestelijke verzorging 

G_M
OSJO
N2CU
L 

Moslimjongeren tussen twee 
culturen 

6 Veenbaas   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_QU
RJUR
ISP 

Qu'ran uitleg en 
jurisprudentie 

6 Doorn-Har
der 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_ISL
FILM
A 

Islamitische filosofie (MA) 6 Doorn-Har
der 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_ET
HSPI
RCA 

Ethiek (GZIO) Ethics in 
spiritual care (keuzevak) 

6 Reinders   Students can choose one of the masters specialization 
modules on offer  

G_GO
DSDI
DAC 

Godsdienstdidactiek 6 Lanser G_GO
DSDID
AC 

Godsdienstdidactiek. On offer till  2013-2014 

G_GO
DPED
B 

Godsdienstpedagogiek B 6 Miedema   Teaching Religious Diversity 2 

G_GZ
IO1 

Geestelijke zorg in 
organisaties I 

6 Jongh G_Spi
Ca2 

Spiritual Care 2 

G_ISL
ETHFI
1 

Islamitische ethiek en fiqh I 3 Aulad 
Abdellah 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_DO
GML
UTHE
R 

Dogmatiek Luther en 
Erasmus inzake de 
genadeleer (blijft!) 

3 Van 
Vlastuin 

G_Dog
Luther 

Dogmatiek: Luther 

G_FE
MTHE 

Feministische 
theologie/Feminist Theology 

3 Kalsky    Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 
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G_AP
OLO
G 

Apologetiek  3 Van 
Vlastuin 

G_Apol
og 

Apologetiek 

G_GZ
IOGE
SPR 

Geestelijke zorg in praktijk: 
gesprekspracticum 

3 Jongh   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_BS
SPIR1 

Spiritualiteit 1  3 Huizing G_BS
Wor 

Baptistic Worship 6EC (a part of) 

G_LA
WET
HOT 

Law and Ethics in the Old 
Testament  

6 Staalduine   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_MI
SLPR
K 

Islamitische Preekkunde  6 Karagul   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser  

G_LIT
STUI
SL 

Literatuurstudie Islam 6 Doorn-Har
der 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser  

G_CH
RETH
DOP 

Christelijke ethiek in Dopers 
perspectief 

6 Enns   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_ge
stheh
omi 

Geschied en theor vd 
homiletiek HHS komt   

6 Van 
Kooten 

G_HHS
Hom1 

Homiletiek 1 (6EC) 

G_ST
ALEO
GZIO 

Stage/ Leeronderzoek 
(GZIO) 

6 Jongh   On offer till 2013-2014 

G_HS
DCNA
RTEX 

Hebrew syntaxis and 
computer: narrative texts 
(extracurriculair BT) 

6 Van 
Peursen 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_VE
RD3I
SL 

Verdieping III Islam 6 Doorn-Har
der 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_PE
ACET
HE 

Peace Theology 6 Enns G_DSP
TeE 

Peace-Theology and –Ethics 

G_BS
HOM 

Homiletiek  6 Leer G_BSH
om 

Baptistische Homiletiek 

G_HH
SPTP
L 

Praktische theologie 
(pastoraat/liturgiek)  

6 Hoek   Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_HS
DCPP
T 

Hebrew syntaxis and 
computer: poetic texts 
(extracurriculair BT) 

6 Van 
Peursen 

  Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser  

G_IN
TMO
D 

Integration Module 3 Van Veen G_Res
Sk 

Research Skills 6EC (fallow a part of the subject for 3 
EC).  

G_BS
LIT1 

LiturgiekI 3 Van der 
Leer, 

G_BS
Wor 

Baptistic Worship 6EC (a part of). Please make an 
appoitment with jour studyadviser  

G_GE
RSPI
R 

Gereformeerde spiritualiteit 
(Master HHS) 

3 Van 
Vlastuin 

G_HHS
GOeSp 

Gemeenteopbouw en Spiritualiteit 3 EC van de 6EC. In 
2014-2015 on offer . 

G_NL
DOO
PVER 

De Nederlandse 
Doopsgezinden in de 
Verlichting 3 EC 

3 Visser G_DST
heoDis 

Theological and moral discourse and change in Dutch 
Anabaptist/Mennonite history (1530-2000) 6EC 

G_NL
DOO
P1920 

De Nederlandse 
Doopsgezinden in de 19de 
en 20ste eeuw 

3 Visser G_DST
heoDis 

Theological and moral discourse and change in Dutch 
Anabaptist/Mennonite history (1530-2000) 6EC 

G_GE
SGER
PIE 

Geschiedenis van het 
gereformeerd Piëtisme 

3 Hof   Literature, module Geschiedenis van het gereformeerd 
Pietisme only on offer from 2014-2015 onwards 

G_BS
GEM
ET 

Gemeente Ethiek 3 Bakker G_SPE
C1BS 

Theology in a Baptits Way 6EC p1 in 2013-2014. 
Choose a section module  

G_SC
RMA
RL 

Scriptie Master R&L 
(behalve IGZ)  

18 Sectieleide
rs 

  On offer till 2013-2014 

G_TH
ESIS
MATH 

Thesis Master Theology 18 Sectieleide
rs 

  On offer till 2013-2014 
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G_ST
ALEO
LEVO 

Stage/ leeronderzoek LEVO 12 Miedema 
Lanser 

G_Inter
n 

Internship 12EC 

G_ST
ALEO
COM 

Stage/ Leeronderzoek MRC  12 Klaver 
(FSW) 

G_Inter
n 

Internship 12EC 

G_ST
ASUP
IGZ 

Stage / supervisie 
Islamitische Geestelijke Zorg 

12 Karagul G_Inter
n 

Internship 12EC 

G_SC
RMAI
GZ 

Scriptie Master IGZ 12 Karagul G_1Ma
Thes 

Thesis 1 year Masters 12EC 

G_PS
Y1 

Psychologie I 6 Saane, van G_PSY
1  

On offer (Psychologie I) till 2013-2014 after that section 
module of professional stream module  

G_FA
CMO
D 

Facultaire module/Faculty 
Module 

6 Krans, 
Roeland 

G_Res
Sk 

Research Skills (6EC) ( option for  HHS, BS, DS  3 EC 
module.) 

G_SP
ECG
G1 

Specialisatiemodule I  6 Sectieleide
rs, Bakker 

  new specialization-offer/seminary 

G_SP
ECG
G2 

Specialisatiemodule II  6 Sectieleide
rs+ Borght 

  Students can choose one of the masters specialization 
or professional modules on offer    

G_VE
RSPE
1 

Verdieping Specialisatie II 6 Sectieleide
rs 

  Students can choose one of the masters specialization 
or professional modules on offer    

G_AD
VSTU
12 

Advanced Study in the 
Chosen Specialization 

6 Sectieleide
rs 

  Students can choose one of the masters specialization 
or professional modules on offer    

G_GE
NRES
SK 

General Research Skills 3 sectieleide
rs 

G_Res
Sk 

Research Skills (6EC) ( option for  HHS, BS, DS  3 EC 
module.)) 

G_VE
RSPE
2 

Verdieping Specialisatie II 3 Sectieleide
rs 

G_Res
Sk 

Research Skills (6EC) ( option for  HHS, BS, DS  3 EC 
module.) 

G_VE
RSPE
3 

Verdieping speciaisatie III 6 Sectieleide
rs 

G_Clas
1 

Classics period 4 

G_AD
VSTU
14 

Advanced Study in the 
Chosen Specialization 

6 Sectieleide
rs 

G_Clas
1 

Classics period 4 

G_VE
RSPE
4 

Verdieping specialisatie IV 6 Sectieleide
rs 

G_Clas
2 

Classics period 5 

G_AD
VSTU
15 

Advanced Study in the 
Chosen Specialization 

6 Sectieleide
rs 

G_Clas
2 

Classics period 5 

G_RT
RESP
A1 

Research Paper I   9 Sectieleide
rs 

  Is no longer on offer as of academic year 2013-2014. 
Students who are already started before 2013-2014 can 
finish the course. 

G_RT
RESP
A2 

Research Paper II   12 Sectieleide
rs 

  Is no longer on offer as of academic year 2013-2014. 
Students who are already started before 2013-2014 can 
finish the course. 

G_ME
TTEC 

Methoden en Technieken 6 Hollander   Students can choose one of the masters specialization 
or professionstream l modules on offer    

G_GR
ACFR
EE 

Grace and Freedom 
(keuzevak) 

6 Kooi-Vos   Literature or a section module on offer  

G_ST
ATIN
DIV 

The Status of the Individual  
(per 5) 

6 Minnema   Literature or a section module on offer  

G_MK
VCH5 

Herman Bavinck en de 
moderniteit (keuzevakp5) 

6 Harinck   Literature or a section module on offer  

G_MA
EXOT 

Exegesis of the Old 
Testament  

6 Staalduine   Literatuurstudie/Tutorial.Please make an appointment 
with your studyadviser 

G_ER
T1 

Evangelical and Reformation 
Theology I  

6 Kooi   Literature or a section module on offer  

G_LR
T1 

Living Reformed Theology I 
(per. 1) 

6 Brink, Belt, 
Vlastuin, 
Wisse, 

  Literature or a section module on offer  
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Reitsema 

G_CO
NTPH
CUL 

Contemporary Philosophy of 
Culture and Religion (per 1) 

6 Van der 
Merwe 

  Literature or a section module on offer  

G_TH
WIJA
NT 

Theologische/wijsgerige 
antropologie 

6 Moyaert G_TH
WIJAN
T 

Literature. Please make an appointment with your 
studyadviser 

G_MK
VCH1 

Central issues of the Patristic 
Thought (keuzevak 1) 

6 Smalbrugg
e, 
Goudriaan 

  Literature or a section module on offer  

G_CM
1 

Church Ministry I 6 Stoppels G_Lea
d1 

Leadership 1 

G_MR
C1 

Media, religie en cultuur I 6 Saane G_Med
1 

Media 1 

G_ER
T2 

Evangelical and Reformation 
Theology II  (Church 
planting) 

6 Paas   Students can choose one of the specialization modules 
on offer in period 2 

G_LR
T2 

Living Reformed Theology II 
(per. 2) 

6 Brink-Vlast
uin-Borght-
Wisse-Reit
sma- 

  Students can choose one of the specialization modules 
on offer in period 2 

G_CC
HER
M 

Cross-Cultural Hermeneutics 
(per 2) 

6 Van der 
Merwe 

  Students can choose one of the specialization modules 
or professional modules on offer in period 2 

G_MK
VCH2 

ethics 6 Geest, P 
van  

  Students can choose one of the specialization modules 
on offer in period 2 

G_SP
ECKG 

De blik op het verleden 6 Geest, P 
van  

  Students can choose one of the specialization modules 
on offer  

G_CM
2 

Church Ministry II 6 Stoppels G_Lea
d2 

Leadership 2 

G_SH
ARIN
G 

Sharing the Faith (per. 2) 6 Stoffels-St
oppels 

  Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

G_MR
C2 

Media, religie en cultuur II 6 Klaver 
(FSW) 

G_Med
2 

Media 2 

G_MK
VDO4 

The use of the Bible in 
systematic Theology 
(keuzevak) 

6 Wisse   Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

G_MK
VCH4 

Preken van Calvijn 6 Veen, van   Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

G_MK
VPR4 

Religion and sexuality, 
keuzevak p4 

6 Ganzevoor
t 

  Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

G_GZ
IO2 

Geestelijke zorg in 
organisaties II 

6 Ganzevoor
t 

G_Spi
Ca1 

Spiritual Care 1 

G_MK
VBS5 

The origin and significance of 
the NT Canon (keuzevak p5) 

6 Smit, PBA   Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

G_MK
VPR5 

Church Growth 
(masteraanbod praxis p5) 

6 Paas-Stop
pels 

  Students can choose one of the specialization courses 
on offer  

            

 
 
 
  



 

 
 
   

34 
 

Bijlage IV Intekenen en na-intekenen voor onderwijs en tentamens 
 
Artikel 1: Procedure intekening 
1. Intekenen voor onderwijs en tentamens via VUnet gedurende de vastgestelde termijnen is verplicht. 

Voor studenten die niet zijn ingetekend op onderwijs en tentamens kunnen de behaalde resultaten niet 
worden verwerkt. Deze termijnen zijn afgestemd op de indeling van het academisch jaar en worden 
jaarlijks gepubliceerd via VUnet.  

2. Via VUnet tekenen studenten in voor onderwijs en tentamens voor de opleidingen waarvoor zij staan 
ingeschreven. Voor vakken die studenten buiten hun opleiding(en) willen volgen, geldt een afwijkende 
procedure. Informatie over deze procedure wordt verstrekt via VUnet, www.vu.nl en/of facultaire 
websites. De intekenprocedure voor vakken als stage, scriptie of practica kan mogelijk afwijken. Als dit 
het geval is, wordt hierover informatie verstrekt via de facultaire websites.  

3. Studenten die zich hebben ingetekend voor onderwijs of tentamens en die van deelname afzien, dienen 
zich af te melden. Afmelden verloopt via VUnet en is mogelijk gedurende de intekentermijnen.  

 
Artikel 2: Procedure na-intekening 
1. Intekenen voor onderwijs en tentamens na de termijn is alleen mogelijk met toestemming van het 

faculteitsbestuur en na het betalen van de administratieve kosten, te weten € 25,- per vak of tentamen. 
Als de student zich tegelijkertijd voor meer vakken of tentamens intekent na de termijn, betaalt hij 
maximaal  € 50,-. Voor de toestemming van het faculteitsbestuur en de na-intekening wendt de student 
zich vóór de start van het onderwijs tot het studie[onderwijs]secretariaat. Mits het faculteitsbestuur 
toestemt, is na-intekening mogelijk tot en met de eerste week van de onderwijsperiode waarin het vak 
van start gaat.  
Als deelname aan de eerste bijeenkomst vereist is bij een vak is intekenen niet meer mogelijk zodra het 
onderwijs is gestart. In dit geval is dit vermeld bij het betreffende vak in de studiegids.  

2. Na-intekenen voor een tentamen in de periode na het verstrijken van de termijn en vóór het plaatsvinden 
van het tentamen, is niet mogelijk. Indien het de student is toegestaan om deel te nemen aan het 
tentamen zonder intekening, kan de student zich tegen betaling en met terugwerkende kracht in laten 
tekenen, nadat het tentamen is afgelegd.  

3. De toestemming van het faculteitsbestuur tot na-intekening blijkt uit het opheffen van de blokkade in 
VU-net om zich alsnog in te tekenen.   

4. Indien intekening tijdens de daarvoor aangewezen termijn niet slaagt door technisch falen van VU-net of 
een gebrek dat te wijten is aan de VU, dan wendt de student zich tot het studie[onderwijs]secretariaat 
met het verzoek om hem alsnog in te tekenen. De student voldoet geen administratiekosten.    

4. Een student die zich na de termijn heeft ingeschreven, kan het faculteitsbestuur 
binnen drie weken na de datum, waarop hij zich heeft ingetekend, schriftelijk verzoeken tot restitutie van 
de administratieve kosten, mits hij afdoende kan aantonen aan de hand van bewijsstukken dat hij zich 
buiten zijn toedoen niet tijdig heeft kunnen intekenen. Het verzoek tot restitutie schort de 
betalingsverplichting niet op. 

5. De student die meent onverplicht te hebben voldaan aan de administratiekosten, kan bij het 
studie[onderwijs]secretariaat een formulier Restitutie Administratiekosten afhalen. Gebruik van het 
formulier is niet verplicht om het verzoek in behandeling te laten nemen. 

6. Het faculteitsbestuur beoordeelt binnen zes weken het verzoek tot restitutie van de student. Het 
faculteitsbestuur biedt de student de gelegenheid te worden gehoord. De student is niet verplicht van dit 
aanbod gebruik te maken. 

7.  De student kan het College van Bestuur vragen de beslissing van het faculteitsbestuur op het verzoek tot 
restitutie te toetsen. Het College van Bestuur biedt de student de gelegenheid te worden gehoord. De 
student is niet verplicht van dit aanbod gebruik te maken. 
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