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1. Algemeen 

Artikel 1 Toepassingsgebied van de regeling 

1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en het examen van de Bacheloropleiding Theologie 

(Joint Degree) van de Vrije Universiteit en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), hierna te 

noemen de opleiding. 

2. De opleiding wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de faculteit der Godgeleerdheid van de 

Vrije Universiteit Amsterdam en de PThU, hierna te noemen „de instellingen‟. 

3. Deze regeling is van toepassing op allen die de opleiding volgen. Voor zover nodig, zijn 

overgangsregelingen van kracht. Deze zijn als bijlage aan deze regeling toegevoegd. 

4. De onderwijs- en examenregeling wordt vastgesteld of gewijzigd door het College van Bestuur van de 

PThU en het bestuur van de faculteit Godgeleerdheid van de VU nadat de gezamenlijke 

opleidingscommissie en de gezamenlijke Examencommissie daarover hebben geadviseerd en de 

universiteitsraad van de PThU en de Gezamenlijke Vergadering van de faculteit ermee hebben ingestemd.   

 

Artikel 2 Begripsbepalingen 

De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op 

het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), de betekenis die deze wet eraan geeft. 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. De wet   De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, afgekort tot 

WHW, Staatsblad 593 en zoals sindsdien gewijzigd. 

b. (Examen)Onderdeel Een onderwijseenheid van de opleiding als bedoeld in artikel 7.3 leden 2 en 3 

van de wet. 

c. Practicum   Een praktische oefening als bedoeld in artikel 7.13 lid 2 onder d van de wet, 

in een van de volgende vormen: 

- het maken van een scriptie; 

- het maken van een werkstuk of een proefontwerp; 

- het uitvoeren van een ontwerp- of onderzoekopdracht; 

- het verrichten van een literatuurstudie; 

- het doen van een stage; 

- het deelnemen aan veldwerk of een excursie; 

- het uitvoeren van proeven en experimenten; 

- of het deelnemen aan een andere onderwijsactiviteit die gericht is op het 

bereiken van bepaalde vaardigheden. 

d. Tentamen   Een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student 

met betrekking tot een onderdeel, alsmede de beoordeling van dat onderzoek 

door tenminste één daartoe door de Examencommissie aangewezen examinator. 
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e. Examen   Toetsing, waarbij door de Examencommissie overeenkomstig artikel 7.10 van 

de wet wordt vastgesteld of alle tentamens van de tot de Bachelorfase behorende 

onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd. 

f. Examencommissie  De Examencommissie van de opleiding ingesteld overeenkomstig artikel 7.12 

van de wet. 

g. Examinator   Docent die door de Examencommissie bevoegd is verklaard om een 

(deel)tentamen of practicum te beoordelen. 

h. Nadere regels voor   

de examens Op grond van de wet door de Examencommissie vastgestelde regels met 

betrekking tot de goede gang van zaken tijdens de tentamens en examens, welke 

regels de onderwijs- en examenregeling op bepaalde punten uitwerken.   

i. Student(e)  Degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs 

en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding.  

j. Bacheloropleiding De opleiding als bedoeld in artikel 7.3a, lid 1a van de wet. 

k. Onderdeel  Een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet.  

l. Cursus Het geheel van onderwijs en toetsing van een onderdeel van 3 of 6 studiepunten. 

m. Semester  Het studiejaar bestaat uit twee semesters.  

n. Periode  Deel van een semester 4 of 8 weken omvattend.  

o. EC European credit (EC) conform het European Credit Transfer System; één EC heeft 

een studiebelasting van 28 uur. 

p. Studiegids   De gids voor de opleiding die specifieke informatie met betrekking tot de 

opleiding bevat. 

q. Instellingen   Vrije Universiteit Amsterdam en Protestantse Theologische Universiteit (PThU) 

r. Blackboard Het elektronisch systeem dat bestemd is voor het uitwisselen van 

onderwijsinformatie. 

s. Functiebeperking  Alle aandoeningen die chronisch of blijvend van aard zijn en die de student 

beperken bij het volgen van onderwijs en/of het doen van tentamens of practica. 

t. BSA-commissie De commissie  van de opleiding aangesteld ten behoeve van het uitbrengen van 

het bindend studieadvies. 

u. SIS Studenten Informatie Systeem SAP 

v. Administratieve kosten 

Financiële compensatie van de student aan de instellingen in geval van te late 

inschrijving voor een cursus en/of tentamen. De hoogte en procedure wordt 

nader bepaald in de facultaire boeteregeling. 

w. VU-net Studentenportaal waarop cijfers, roosters, vakinschrijvingen; Blackboard-

mededelingen worden getoond. Studenten kunnen zicht via VU-net intekenen 
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voor vakken en tentamens, specialisaties aangeven, een adreswijziging doorgeven 

en aanmeldgegevens aanvullen. 

x. Minor Vastgesteld samenhangend geheel van keuzevakken. 

y. Werkdag maandag tot en met vrijdag, behalve indien het erkende feestdagen betreft of 

indien deze dagen door de VU/PThU zijn aangewezen als vrije dagen  

 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent 

 

Artikel 3 Doel en eindkwalificaties van de opleiding 

 

Traject Godgeleerdheid (GG)  

Met de bachelor Theologie wordt beoogd brede basiskennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het 

gebied van de klassieke theologie. Kennis en inzicht dienen op een zodanig niveau te zijn dat de 

afgestudeerde in staat is een masteropleiding in de Theologie en Religiewetenschappen incl. een van de 

varianten van de master Predikantschap van de PThU te volgen.  

 

Traject Algemene Godgeleerdheid (AGG)  

Met de bachelor Theologie wordt beoogd brede basiskennis, inzicht en vaardigheden bij te brengen op het 

gebied van de theologie. Kennis en inzicht dienen op een zodanig niveau te zijn dat de afgestudeerde in 

staat is een masteropleiding in de Theologie en Religiewetenschappen te volgen. 

 

Eindtermen 

Traject Godgeleerdheid 

De afgestudeerde beschikt over: 

1. elementaire kennis van en inzicht in de deeldisciplines van de theologie, met daarbij benodigde 

kennis van en inzicht in flankerende disciplines;  

2. een zodanige kennis van het Hebreeuws en het Grieks dat zelfstandige raadpleging van de bronnen 

van de christelijke traditie in de grondtalen mogelijk is;  

3. een algemene oriëntatie op de grondslagen van de theologie en de plaats die de theologie binnen 

het geheel der wetenschappen inneemt;  

4. basiskennis van een specifiek aandachtsveld binnen of buiten de theologie (afhankelijk van de 

gekozen invulling van de profileringsruimte);  

5. een aantal academische en algemene vaardigheden: het vermogen kritisch, consistent, logisch en 

creatief te denken en te argumenteren; het vermogen onderzoeksmateriaal te verzamelen en te 

beoordelen; het vermogen ontwikkelde kennis en inzichten op adequate wijze mondeling en 
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schriftelijk over te dragen (zowel aan vakgenoten als aan een breed publiek); het vermogen zowel 

zelfstandig als in teamverband te werken;  

6. het vermogen om onder begeleiding, maar betrekkelijk zelfstandig, onderzoek te doen binnen één 

van de deeldisciplines van de theologie en de resultaten van het onderzoek op heldere wijze vast te 

leggen in een scriptie;  

7. het vermogen om de verschillende deeldisciplines van de theologie in een eigen theologische visie te 

integreren; 

8. de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie 

veronderstelt aan te gaan; 

9. het vermogen om te differentiëren tussen theologische opvattingen al naar gelang de context waarin 

hij zich bevindt. Hij is in staat om te wisselen tussen deelnemers- en waarnemersperspectief, deze 

kritisch op elkaar te betrekken en om de waarnemingen te relateren aan theologische opvattingen, 

zowel van zichzelf als van anderen en daarover te kunnen communiceren.  

 

Traject Algemene Godgeleerdheid 

De afgestudeerde beschikt over:  

1. elementaire kennis van en inzicht in de deeldisciplines van de theologie, met daarbij benodigde 

kennis van en inzicht in flankerende disciplines;  

2. een algemene oriëntatie in de grondslagen van de theologie en de plaats die de theologie binnen het 

geheel der wetenschappen inneemt; 

3. basiskennis van een specifiek aandachtsveld binnen of buiten de theologie (afhankelijk van de 

gekozen invulling van de profileringsruimte);  

4. een aantal academische en algemene vaardigheden: het vermogen kritisch, consistent, logisch en 

creatief te denken en te argumenteren; het vermogen onderzoeksmateriaal te verzamelen en te 

beoordelen; het vermogen ontwikkelde kennis en inzichten op adequate wijze mondeling en 

schriftelijk over te dragen (zowel aan vakgenoten als aan een breed publiek); het vermogen zowel 

zelfstandig als in teamverband te werken;  

5. het vermogen om onder begeleiding, maar betrekkelijk zelfstandig, onderzoek te doen binnen één 

van de deeldisciplines van de theologie en de resultaten van het onderzoek op heldere wijze vast te 

leggen in een scriptie;  

6. het vermogen om de verschillende deeldisciplines van de theologie in een eigen theologische visie te 

integreren; 

7. de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie 

veronderstelt aan te gaan; 

8. inzicht in de wijsgerige vooronderstellingen van het christendom en in de wetenschappelijke relatie 

tussen christendom en andere religies. 
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Artikel 4 Vorm van de opleiding 

De opleiding wordt voltijds en in deeltijd verzorgd. 

 

Artikel 5 Taal 

1. Het onderwijs wordt gegeven en de tentamens en examens worden afgenomen in het Nederlands. 

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan de Engelse taal gebruikt worden bij onderdelen van de 

opleiding indien de aard van het onderwijs, dan wel de herkomst van de studenten of docenten daartoe 

aanleiding geeft.  

3. Indien een student een of meer onderdelen van een tentamen of examen in een andere taal dan het 

Nederlands wil afleggen, is daarvoor toestemming van de Examencommissie vereist. 

 

2. Toelating tot de opleiding 

Artikel 6 Vooropleidingseis 

Voor inschrijving voor een opleiding aan de instelling is een diploma VWO (alle profielen zijn mogelijk) 

vereist.  

 

Artikel 7 Vervangende eisen bij deficiënties 

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

gevolg afleggen van: 

1 het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II) 

2 de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN),  

2. Vrijstelling van de in het tweede lid genoemde toets Nederlands wordt verleend aan degene  

a.  in het bezit is van een diploma of getuigschrift, zoals opgenomen in bijlage VIII. 

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. 

 

Artikel 8 Equivalente vooropleiding 

1. Van de vooropleidingseis, bedoeld in artikel 6, is vrijgesteld degene aan wie een graad is 

 toegekend op grond van een eerder afgesloten opleiding in het hoger onderwijs en degene die beschikt 

over een propedeutisch examen van een opleiding in het hoger onderwijs, met dien verstande dat tevens 

aan de profieleisen en eventuele aanvullende eisen moet zijn voldaan.  

2. De bezitter van een diploma uit een land dat het Verdrag van Lissabon (Trb. 2002, 137) heeft  

geratificeerd en dat toegang biedt tot het wetenschappelijk onderwijs in dat land, is vrijgesteld van de 

vooropleidingeis, bedoeld in artikel 6, met dien verstande dat aan de profieleisen en eventuele 

aanvullende eisen moet zijn voldaan. De vrijstelling geldt niet indien door of namens het College van 

Bestuur een aanzienlijk verschil wordt aangetoond tussen de algemene eisen voor toelating tot een 
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universiteit in het land van herkomst van de bezitter en de algemene eisen die de wet stelt. Tevens dient 

de bezitter van dit diploma aan te tonen over een voldoende beheersing van de Nederlandse dan wel 

Engelse taal te beschikken. De instructietaal van de opleiding bepaalt welke taal betrokkene dient te 

beheersen. 

3. De bezitter van een VWO-diploma van voor 1 augustus 2007 voldoet aan de eisen van artikel 6 mits 

deze valt onder de bepalingen van artikel 8. 

4. Een bezitter van een diploma uit een ander land dan bedoeld in lid 2 kan worden toegelaten, nadat aan 

de voorwaarden die door het admission office van de VU danwel het CvB van de PThU worden gesteld, is 

voldaan. Tot de voorwaarden behoort in ieder geval aantoonbare voldoende kennis van de instructietaal. 

5.  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) of 

• de Interuniversitaire Toelatingstoets Nederlands (ITN),  

• CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens PAT and PTHO, 

•    Door de VU aangewezen buitenlandse eindexamens, waarvan Nederlands deel uitmaakte. 

6. Ingeval de opleiding als instructietaal het Engels gebruikt, dient de gegadigde aan te tonen te voldoen 

aan de eisen van internationaal erkende toetsen, zoals vermeld in de Regeling Aanmelding en 

Inschrijving. 

 

Artikel 9 Colloquium Doctum 

1. De uitvoering van het toelatingsonderzoek bedoeld in artikel 7.29 leden 2 en 3 WHW (colloquium 

doctum) is opgedragen aan de Examencommissie. 

2. Degene die het colloquium doctum wil afleggen, dient de leeftijd van eenentwintig jaar te hebben 

bereikt op de datum, waarop het onderzoek zal plaatsvinden. Van deze eis kan worden afgezien, als 

betrokkene een diploma dat buiten Nederland is afgegeven, bezit. Van de leeftijdseis kan eveneens 

worden afgezien als betrokkene een vluchtelingenstatus bezit en zijn diploma om die reden niet kan 

tonen.  

3. De eisen die gesteld worden aan het Toelatingsonderzoek staan vermeld in de bijlage van deze 

regeling. 

4. Gegadigden met een buitenlandse vooropleiding, leggen tevens een toets Nederlands af, tenzij 

vrijstelling van de toets Nederlands kan worden verleend.  

5. Het bewijs dat het colloquium doctum met goed resultaat is afgelegd, geeft uitsluitend het studiejaar 

na het afleggen van het colloquium doctum toelating tot de opleiding, waarvoor het colloquium doctum is 

afgelegd. Het faculteitsbestuur kan op voorstel van de Examencommissie andere opleidingen binnen de 

faculteit aanwijzen, waartoe het bewijs, bedoeld in de eerste zin, eveneens toelating biedt. 
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3. Samenstelling van de opleiding 

Artikel 10 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding omvat de onderdelen die in de bijlage bij deze Onderwijs- en examenregeling worden 

genoemd. 

2. De opleiding omvat drie studiejaren van elk 60 EC, waarbij één studiepunt gelijk staat aan één EC = 28 

uren studie. 

3. Van de opleiding maakt een keuzeruimte, de minor, deel uit (zie ook artikel 10 a). 

 
Artikel 10 a. Minor  

1. De minor van 30 EC, binnen het traject Godgeleerdheid omvat deze in het tweede studiejaar 15 EC 

vrije ruimte en in het derde studiejaar 15 EC profilering, dient te worden samengesteld uit vakken 

die aangeboden worden binnen:  

a. het onderwijs van de eigen instellingen; 

b. het onderwijs van een andere faculteit aan de VU; 

c. het onderwijs van een faculteit aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit;  

d. een wetenschappelijke stage.  

2. De vrije ruimte en de profilering dienen te bestaan uit een samenhangend geheel van onderdelen.  

3. De profilering dient ingevuld te worden met vakken die de verdieping bevorderen binnen het 

gevolgde onderwijstraject. 

4. Binnen het traject Godgeleerdheid dienen studenten die deficiënt zijn voor Grieks, de vrije ruimte te 

vullen met de vakken Grieks 1a, 1b en 1c. Studenten die sufficiënt zijn, mogen de vrije ruimte niet 

invullen met de vakken Grieks 1a, 1b en 1c.  

5. Wanneer de minor (geheel of gedeeltelijk) wordt besteed aan een wetenschappelijke stage, dient 

deze te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de stageregeling.  

6. Indien de student een samenhangend geheel van onderdelen kiest in de vrije ruimte en/of in de 

profilering dat door een onderwijsinstituut wordt verzorgd onder de aanduiding „minor‟, wordt deze 

aanduiding op het getuigschrift van het examen vermeld.  

7. De invulling van de minor dient in alle gevallen vooraf ter goedkeuring aan de Examencommissie te 

worden voorgelegd, behalve de universiteitsminoren (zie lid 9).  

8. De 30 EC minor binnen het traject algemene Godgeleerdheid dient aan de volgende eisen te voldoen: 

- Een minor mag maximaal 12 EC aan vakken op inleidend niveau bevatten.  

- Een minor dient te bestaan uit een samenhangend geheel van onderdelen.  

- Wanneer de minor (geheel of gedeeltelijk) wordt besteed aan een wetenschappelijke stage, dient 

deze te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de stageregeling. 

9. Zonder toestemming van de Examencommissie kan de student binnen het traject algemene 

Godgeleerdheid zijn keuzeruimte invullen met een universiteitsminor. 
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Artikel 11 Honoursprogramma 

1. Bachelorstudenten kunnen in het tweede jaar van de bacheloropleiding worden toegelaten tot het 

honoursprogramma. Zij volgen dit onderwijsprogramma in het tweede en derde studiejaar, naast de 

reguliere bacheloropleiding. Het honoursprogramma omvat 30 EC, waarvan 18 EC in het facultaire deel 

van het honoursprogramma gevolgd worden en 12 EC in het faculteitsoverstijgende deel van het 

honoursprogramma.  

2. Voor toelating tot het honoursprogramma geldt een selectieprocedure, die jaarlijks door de faculteit 

Godgeleerdheid van de VU en de PThU bekend wordt gemaakt.  

3. Om toegelaten te worden tot het honoursprogramma dienen studenten alle studiepunten in het eerste 

jaar behaald te hebben en gemiddeld een 7.5 of hoger behaald te hebben. Studenten die een gemiddelde 

tussen 7,0 en 7,5 hebben behaald, kunnen bij uitzondering tot het honoursprogramma worden 

toegelaten, als zij voldoen aan nadere eisen (de kwaliteit van de motiveringsbrief van de student is dan 

doorslaggevend, te beoordelen door de Examencommissie). 

4. Studenten kunnen zich voor 1 mei van hun eerste bachelorjaar inschrijven voor het 

honoursprogramma. 

5. Studenten dienen hun honoursprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de Examencommissie. 

6. Studenten die binnen de nominale studieduur aan alle eisen van het bachelorprogramma en 

honoursprogramma hebben voldaan, ontvangen een bachelorgetuigschrift waarop aangetekend staat dat 

zij ook het honoursprogramma met succes hebben afgerond.  

7. Ter voorkoming van onbillijkheden van overwegende aard, kan de Examencommissie wanneer de 

student daartoe een gemotiveerd verzoek indient, afwijken van het in lid 6 gestelde. 

8. Voorwaarde voor deelname in het honoursprogramma is dat er in het reguliere studieprogramma geen 

vertraging ontstaat. De faculteit Godgeleerdheid en de PThU kunnen een student verdere deelname aan 

het honoursprogramma ontzeggen wanneer er toch studievertraging ontstaat. Bijzondere omstandigheden 

kunnen leiden tot een uitzondering op deze regel. 

9. Studenten die in studiejaar 2013-2014 starten met het honoursprogramma, dienen aan het eind van de 

bacheloropleiding gemiddeld een 7,0 te staan voor alle onderdelen van de bacheloropleiding (zonder de 

honoursvakken). Studenten die niet aan deze normen voldoen krijgen geen aantekening van het Honours 

Programme op hun bul en diplomasupplement.  

 

Artikel 12 Taaltoets Nederlands 

1. Iedere student van een Nederlandstalige bacheloropleiding legt bij aanvang van zijn eerste inschrijving 

voor het eerste studiejaar de diagnostische VU-Taaltoets Nederlands af.  

2. De VU-Taaltoets is gericht op de schrijfvaardigheid en bestaat uit de onderdelen grammatica, spelling, 

woordenschat en structuur (formuleren). 



 12 

3. De student die geen voldoende resultaat (beoordeling „midden‟ of „hoog‟) voor de VU-Taaltoets behaalt, 

volgt de „Bijspijkercursus Nederlands‟ van het Taalloket.  

4. Voor één nader te bepalen vak wordt pas een cijfer vastgesteld als  de student een voldoende 

(„midden‟ of „hoog‟) heeft behaald voor de VU-Taaltoets, zoals bedoeld in lid 1, óf als de student de 

afsluitende toets van de Bijspijkercursus, als bedoeld in lid 3, met een voldoende heeft afgerond.  

Het onderdeel Academische Vaardigheden kan alleen met een voldoende worden afgerond indien de 

student een voldoende („midden‟ of „hoog‟) heeft behaald voor de Taaltoets, als bedoeld in lid 1 of indien 

de student de afsluitende toets van de Bijspijkercursus, als bedoeld in lid 3, met een voldoende heeft 

afgerond. 

 

Artikel 13 Monitoren Nederlands 

1. Indien een student een tekst inlevert bij een examinator met de bedoeling een beoordeling te 

ontvangen van de inhoud van de tekst, is de examinator bevoegd de tekst ongecorrigeerd en zonder 

beoordeling aan de student terug te geven, als de tekst niet voldoet aan de normen van correct gebruik 

van de Nederlandse taal. 

2. De kennis van het Nederlands wordt gedurende de opleiding voortdurend meegewogen bij de 

vaststelling van studieresultaten. Bij het afsluiten van de opleiding dient de student het Nederlands 

tenminste op het niveau, bedoeld in artikel 12 te beheersen. 

 

4. Internationalisering 

Artikel 14 Internationalisering 

1. Tot de bacheloropleiding behoort het opdoen van kennis en ervaringen, waardoor de 

Student effectief kan samenwerken met anderen, afkomstig uit andere culturen 

en disciplines. 

2. De volgende mogelijkheden staan daartoe open: 

a. regulier onderdeel, gericht op internationale uitwisseling/ontmoeting 

b. studieverblijf aan een buitenlandse universiteit 

c. buitenlandse stage of internationaal georiënteerde stage in Nederland 

d. facultaire (VU) dan wel universitaire (PThU) studiereis buitenland. 

3. De student maakt een keuze uit de in lid 2 genoemde mogelijkheden met een minimum 

van 6 studiepunten. 

4. De specifieke invulling van de in lid 2 b, c en d genoemde mogelijkheden dient goedgekeurd te 

worden door de Examencommissie. 
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5. Tentamens en examens 

Artikel 15 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. Lid 1 is niet van toepassing op stages en scripties. De begeleider gaat regelmatig na of de student 

voldoende vorderingen maakt. De wijze waarop dat gebeurt, wordt vastgesteld in een aparte regeling of 

in een werkplan dat op de student is toegesneden. 

3. Van de gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke tentamens wordt een jaarplanning gemaakt die 

voor het begin van het studiejaar wordt bekend gemaakt. 

4. 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.  

5. 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. 

6. In de Studiegids staan de vakken vermeld, waaraan niet eerder kan worden deelgenomen dan nadat 

de daartoe aangewezen tentamens zijn behaald.  

7. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen toestaan dat wordt afgeweken van het aantal malen 

dat tentamens kunnen worden afgelegd. 

8. Indien het om colleges gaat waarbij aanwezigheid verplicht gesteld mag worden, 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.  

9. De examinator vraagt voor aanvang van een schriftelijk tentamen de student zijn geldige bewijs van 

inschrijving te tonen.  

10. Indien de student deelneemt aan een tentamen zonder ingeschreven te staan voor de opleiding, 

kunnen de instellingen administratiekosten rekenen. De hoogte van de administratiekosten wordt 

bekendgemaakt via www.godgeleerdheid.vu.nl. 

11. Deelnemers aan de cursus dienen zich uiterlijk vier weken voor aanvang van de periode waarin de 

cursus gegeven wordt als zodanig op te geven via VU-net.  

12. Intekenen of uitschrijven voor (losse) tentamens, bijvoorbeeld een herkansing, kan tot 2 weken voor 

het tentamen via VU-net.  

13. 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.  

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
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14. Indien de student zich niet tijdig inschrijft voor een cursus/tentamen kunnen de instellingen 

administratiekosten rekenen. De hoogte van de administratiekosten wordt van te voren bekendgemaakt 

via www.godgeleerdheid.vu.nl. 

15. De inschrijftermijn, zoals bedoeld in lid 10, geldt niet voor de eerste periode van het studiejaar. 

16. 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. 

17. De examinator biedt de student tijdig gedurende de onderwijsperiode de gelegenheid na te gaan of 

hij voldoende vorderingen maakt. 

 

 Artikel 16 Beoordeling 

1. Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in afgeronde cijfers uitgedrukt: 6 of 

hoger, respectievelijk 5 of lager. 

2. Indien een tentamen uit verschillende onderdelen bestaat, wordt geen beoordeling aan het tentamen 

toegekend, voordat alle onderdelen getoetst zijn. 

3. De beoordeling van een stage of van een onderzoekopdracht wordt gegeven door de examinator na 

overleg met de begeleider ter plekke. 

 

Artikel 17 Vorm van de tentamens  

1. De tentamens worden afgelegd op de wijze zoals in de studiegids van de opleiding wordt beschreven. 

2. Indien ten aanzien van een tentamen niet is aangegeven op welke wijze het wordt afgenomen, omdat 

dat tentamen betrekking heeft op een vak dat niet door de opleiding zelf wordt verzorgd, is het 

daaromtrent bepaalde in de studiegids van de desbetreffende andere opleiding van toepassing. 

3. De Examencommissie kan van het bepaalde in lid 1 afwijken. Een verzoek om af te wijken kan door de 

student of door de examinator worden ingediend. 

 

Artikel 18 Mondelinge tentamens 

1. Mondeling wordt niet meer dan één student tegelijk getentamineerd, tenzij de examinator anders heeft 

bepaald. 

2. Een mondeling tentamen waarbij meer dan één student tegelijk getentamineerd wordt is uitsluitend 

toegestaan indien dit tentamen een deeltentamen is.  

3. Bij het afnemen van een mondeling tentamen is een tweede examinator of een door de 

examencommissie aangewezen waarnemer aanwezig, tenzij er een volledige geluidsopname van het 

tentamen wordt gemaakt.  

4. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de Examencommissie of de 

desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald. Een student kan tegen de 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
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openbare tentamenzitting gemotiveerd bezwaar maken bij de Examencommissie. De Examencommissie 

weegt het bezwaar van de student en het belang van de openbare zitting af. 

5. De examinator vraagt voor aanvang van een mondeling tentamen de student zijn geldige bewijs van 

inschrijving te tonen. 

 

Artikel 19 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 

1. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 

10 werkdagen na afloop van de tentamenzitting vast. De examinator verschaft de onderwijsadministratie 

van de opleiding de nodige gegevens. De onderwijsbureaus van de instellingen zorgen voor registratie en 

publicatie van de uitslag binnen 5 werkdagen na het ontvangen van de uitslag met in achtneming van de 

privacy van de student. Bij groepen boven de 50 studenten is de nakijktermijn 15 werkdagen en de 

publicatietermijn 5 werkdagen. 

2. Indien de examinator door bijzondere omstandigheden de termijn dreigt te overschrijden, meldt hij dit 

met redenen omkleed aan de Examencommissie, waarna deze de studenten van de nieuwe termijn op de 

hoogte brengt of laat brengen. 

3. De examinator stelt binnen vijf werkdagen na het afnemen van een mondeling tentamen de uitslag 

vast en reikt de student daarvan een schriftelijke verklaring uit. 

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 inzagerecht als bedoeld in artikel  

21, alsmede op de beroepsmogelijkheden bij de Examencommissie en bij het College van Beroep voor de 

examens. 

6. De Examencommissie kan maatregelen nemen jegens een student, in het geval zij fraude door die 

student heeft vastgesteld. Het reglement over fraude staat gespecificeerd in artikel 19.a. 

 

Artikel 19.a 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: 
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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 

niet uitdrukkelijk is toegestaan;  

 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.  

 

Artikel 20 Geldigheidsduur tentamens 

1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen 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. 

 

Artikel 21 Het inzagerecht 

1. Gedurende tenminste vier weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen 

krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeelde werk. Indien een student voornemens is 

beroep aan te tekenen tegen de wijze, waarop zijn werk is beoordeeld, wordt hem tegen kostprijs een 

kopie van zijn beoordeelde werk verstrekt. 
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2. Gedurende de termijn genoemd in lid 1 kan elke student kennisnemen van de vragen en opdrachten 

van het desbetreffende tentamen alsmede van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 

plaatsgevonden. 

3. De Examencommissie kan bepalen dat de in de leden 2 en 3 bedoelde inzage of kennisneming 

geschiedt op een van tevoren vastgestelde plaats en op ten minste twee van tevoren vastgestelde 

tijdstippen. 

4. Indien de student aantoont buiten zijn schuld verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus 

vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk 

binnen de in lid 2 genoemde termijn.  

5. Plaats en tijdstippen, bedoeld in lid 3, worden tijdig - maar tenminste een week voor bedoeld tijdstip - 

bekend gemaakt. 

 

Artikel 22 Nabespreking van tentamens 

1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling tentamen vindt op verzoek 

van de student dan wel op initiatief van de examinator een nabespreking plaats tussen de examinator en 

de student. Desgevraagd wordt de gegeven beoordeling gemotiveerd. 

2. Gedurende een termijn van vier weken na de bekendmaking van de uitslag 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 door of vanwege de Examencommissie een collectieve nabespreking wordt georganiseerd, kan 

de student een verzoek als bedoeld in het vorige lid pas indienen, wanneer hij bij de collectieve 

bespreking aanwezig is geweest en het desbetreffende verzoek motiveert, of wanneer hij buiten zijn 

schuld verhinderd is geweest bij de collectieve bespreking aanwezig te zijn. 

4. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing, indien de Examencommissie dan wel de 

examinator de student gelegenheid biedt om zijn uitwerkingen te vergelijken met modelantwoorden. 

5. De Examencommissie kan toestaan dat van het bepaalde in de leden 2 en 3 wordt afgeweken. 

 

Artikel 23 Vrijstelling  

1. De Examencommissie kan na advies van de desbetreffende examinator te hebben ingewonnen,  

vrijstelling verlenen van een tentamen of practicum op grond van: 

a. een eerder met goed gevolg afgelegd tentamen of practicum in het hoger onderwijs binnen 

Nederland of daarbuiten, hetgeen wat inhoud en studielast betreft overeenkomt met het onderdeel 

waarvoor vrijstelling wordt verzocht, of 

b. kennis en/of vaardigheden die buiten het hoger onderwijs zijn opgedaan. 
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2. Indien een student aan de eisen van bepaalde tentamens wenst te voldoen door studie aan een andere 

faculteit of (Nederlandse of buitenlandse) universiteit, is vooraf goedkeuring van de Examencommissie 

vereist. 

3. Van een scriptie of eindopdracht kan geen vrijstelling worden verleend. 

4. Studenten met een HBO- of WO-diploma komen in aanmerking voor een verkort bachelorprogramma 

van 120 EC, zie bijlage II Onderdelen opleiding. 

 

Artikel 24 Examen  

1. Indien de tentamens van de tot de opleiding behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn 

afgelegd, is het examen afgelegd.  

2. In afwijking van lid 1 kan de Examencommissie zelf een onderzoek instellen naar de kennis en/of 

vaardigheden van de student met betrekking tot een of meer onderdelen of aspecten van de opleiding, 

indien en voor zover de uitslagen van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven, 

alvorens de uitslag van het examen vast te stellen. 

3. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt door de besturen de graad 

“Bachelor of Arts” verleend. 

4. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. In voorkomende gevallen 

kan de graad in het diplomasupplement worden vermeld.  

5. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student voldoende bewijzen 

overlegt van de door hem of haar afgelegde toetsen.  

6. Het vaststellen van de uitslag omvat tevens het toekennen van het judicium.  

7. Tot de onder lid 5 genoemde bewijzen behoort een door de scriptiebegeleider getekende goedkeuring 

van de scriptie. 

8. De student dient het bewijs te overleggen op grond waarvan hij of zij is toegelaten tot de 

bacheloropleiding.  

 

6. Studiebegeleiding en studieadvies 

Artikel 25 Studievoortgangsadministratie  

De besturen van de instellingen dragen zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat 

een student te allen tijde via VU-net een overzicht op kan vragen van de door hem behaalde resultaten in 

het onderwijsprogramma van de opleiding. 

 

Artikel 26 Studiebegeleiding 

De besturen dragen zorg voor de studiebegeleiding van de studenten, die voor de opleiding zijn 

ingeschreven. Hiertoe behoren in ieder geval: 

- het geven van voorlichting en het beantwoorden van vragen over de opleiding 
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- studievoortgangscontrole in het eerste jaar  

- individuele begeleiding en advies van studenten 

- hulp bij studieplanning 

- doorverwijzen bij specifieke vragen of problemen 

 

Artikel 27  Aanpassingen ten behoeve van een student met een functiebeperking 

1. Een student met een functiebeperking komt in aanmerking voor aanpassingen in het onderwijs, de 

tentamens en de practica op grond van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek aan de 

studieadviseur/studentendecaan van de opleiding. Deze aanpassingen worden zoveel mogelijk op hun 

individuele functiebeperking afgestemd, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of 

het examenprogramma niet wijzigen. De te verlenen faciliteiten kunnen bestaan uit een op de individuele 

situatie afgestemde vorm of duur van de tentamens en/of practica, of het ter beschikking stellen van 

praktische hulpmiddelen. 

2. Het verzoek, genoemd in lid 1, wordt ingediend bij de studieadviseur/studentendecaan van de 

opleiding en wordt vergezeld van een recente aanbeveling van een studentendecaan. De verklaring is 

gebaseerd op een verklaring van een arts of een psycholoog. Indien er sprake is van dyslexie, kan zonder 

aanbeveling van een studentendecaan worden volstaan met een verklaring van een BIG-, NIP-, of NVO- 

geregistreerd testbureau. Zo mogelijk geeft deze verklaring een schatting van de mate waarin de 

studievoortgang wordt belemmerd. 

3. Ingeval een beperking aanleiding geeft tot een verlenging van de tentamentijd verstrekt de 

studieadviseur/studentendecaan van de opleiding een verklaring, waaruit het recht op verlenging van de 

tentamentijd blijkt. Indien de beperking aanleiding is tot het treffen van andere voorzieningen, dan kan de 

studieadviseur een VIB-pas (Voorzieningen inzake Beperkingen) toekennen. Op de pas staat vermeld op 

welke voorziening(en) betrokkene aanspraak kan maken. 

4. Een verklaring, bedoeld in lid 2, of VIB-pas is maximaal één jaar geldig. Op aanbeveling van een 

studentendecaan kan de geldigheidsduur in geval van een chronische aandoening worden verlengd. 

5. Op verzoeken over aanpassingen die de onderwijsvoorzieningen betreffen beslissen de besturen.  

6. Op verzoeken over aanpassingen die de examinering betreffen, beslist de Examencommissie. 

7. Een verzoek tot aanpassing kan worden geweigerd, als toekenning ervan een disproportioneel beroep 

doet op de organisatie of de middelen van de universiteit. 

 

Artikel 28 Bindend studieadvies   

1.  Gedurende het eerste jaar van inschrijving stellen de besturen de student regelmatig 

schriftelijk op de hoogte van zijn studievoortgang, maar in ieder geval aan het eind van het eerste 

semester van het eerste jaar van inschrijving in de voltijdse opleiding. Elke student ontvangt dit 

tussenadvies van de besturen van de instellingen uiterlijk 31 januari.  
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2. Het tussentijds advies, bedoeld in lid 1, is positief als ten minste 21 EC zijn behaald. Het bevat een 

waarschuwing als minder dan 21 EC zijn behaald. 

3. Als een student aan het eind van het eerste jaar van inschrijving minder dan 42 studiepunten heeft 

  behaald, wordt aan het studieadvies een afwijzing, zoals bedoeld in artikel 7.8b, lid 3 en lid 5 van de  

 Wet, verbonden („(negatief) bindend studieadvies‟).  

4.  Een afwijzing blijft achterwege, indien de persoonlijke omstandigheden van de student, zoals bedoeld 

in artikel 29a, zich daartegen verzetten. 

5.  Voordat een student wordt afgewezen, wordt de student in de gelegenheid gesteld te worden 

gehoord. Tijdens het horen wordt in ieder geval de juistheid van het overzicht van de behaalde 

studieresultaten besproken en wordt bezien of er persoonlijke omstandigheden dienen mee te wegen. 

Indien de student geen gehoor geeft aan de uitnodiging voor het horen, wordt hiervan aantekening 

gemaakt. Indien de persoonlijke omstandigheden of de onjuistheid van het overzicht geen hoorzitting 

behoeft, kan de  hoorzitting achterwege gelaten worden. Studenten die melding doen van persoonlijke 

omstandigheden ná 1 juli worden altijd gehoord.  

6. Tegen een afwijzing na een bindend studieadvies kan binnen zes weken rechtstreeks beroep worden 

ingesteld bij het college van beroep voor de examens.  

7.  De afwijzing geldt voor een termijn van drie jaren voor zowel de voltijdopleiding als de 

deeltijdopleiding van de bacheloropleiding Theologie aan de VU en de PThU. 

8. Als de student aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving niet alle onderdelen van het eerste 

studiejaar met voldoende resultaat heeft afgerond, wordt hem een negatief bindend studieadvies 

gegeven. Op dit studieadvies zijn de voorwaarden uit dit artikel van overeenkomstige toepassing.  

9. Een student die zijn inschrijving voor 1 februari van zijn eerste studiejaar beëindigt, ontvangt geen 

studieadvies.  

10.  De besturen kunnen de bevoegdheid tot het uitbrengen van een studieadvies mandateren aan de 

BSA-commissie. 

 

Artikel 28a Persoonlijke omstandigheden  

1.  De besturen verbinden geen afwijzing aan het studieadvies, indien er sprake is van persoonlijke 

omstandigheden en de betrokken student op grond hiervan in redelijkheid niet geacht kan worden te 

hebben voldaan een de gestelde BSA-norm. 

2.  Indien een omstandigheid, als bedoeld in het derde lid, zich voordoet, maakt de student daarvan zo 

spoedig mogelijk melding bij de studieadviseur/studentendecaan onder opgave van:  

a. de periode waarin de omstandigheid zich voordoet of voordeed;  

b. een omschrijving van de omstandigheid en de ernst ervan;  
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c. de mate waarin hij niet aan het onderwijs of een tentamen kan deelnemen of heeft kunnen 

deelnemen. Hij gebruikt hiervoor het daartoe bestemde formulier. 

4.  Als persoonlijke omstandigheden in de zin van dit artikel worden uitsluitend aangemerkt:  

a. ziekte van de student;  

b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student;  

c. zwangerschap van de studente;  

d. bijzondere familieomstandigheden;  

e. het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of opleidingscommissie van de universiteit;  

f. het lidmaatschap van een visitatiecommissie bedoeld in hoofdstuk 5a van de WHW;  

g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie die door de minister is aangewezen 

in het kader van de Regeling administratieve bepalingen landelijke afstudeersteun hoger onderwijs;  

h. individueel bepaalde andere persoonlijke omstandigheden en andere in individuele gevallen 

omschreven activiteiten met een algemeen maatschappelijk nut of in het belang van de universiteit, 

zulks, met inachtneming van de richtlijnen van het college van bestuur, ter bepaling van de besturen.  

5.  Indien de besturen op advies van de studieadviseur/studentendecaan of op grond van rechtstreeks 

van de student ontvangen informatie vaststelt dat er sprake is van persoonlijke omstandigheden in de 

zin van dit artikel, kan het de student een verlening van één studiejaar geven. De student moet dan in 

het tweede jaar van inschrijving alle 60 EC van het eerste jaar behaald hebben. 

 

Artikel 29 Studieadvies deeltijd 

1. In geval van een deeltijdse bacheloropleiding wordt uiterlijk aan het eind van het tweede jaar van 

inschrijving door de besturen een advies uitgebracht over de voortzetting van de studie. 

 

7. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 30 Strijdigheid met de regeling 

Indien een studiegids en/of overige regelingen die het studieprogramma en/of het examenprogramma 

raken, in strijd zijn met deze regeling gaat het bepaalde in deze regeling voor. 

 

 

 

 

Artikel 31 Wijziging regeling 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door de besturen bij afzonderlijk besluit vastgesteld, na advies 

van de opleidingscommissie over het geheel van de regeling, en met instemming van de gezamenlijke 

vergadering. 
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2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen 

van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

3. Een wijziging mag voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere beslissing, die 

krachtens deze regeling door de Examencommissie wordt genomen ten aanzien van een student. 

 

Artikel 32 Overgangsregeling 

1. Indien de samenstelling van het studieprogramma inhoudelijk wijziging ondergaat, dan wel indien deze 

regeling wordt gewijzigd, wordt door de besturen een (overgangs)regeling vastgesteld die wordt 

opgenomen in de bijlagen van deze regeling. 

2. In deze overgangsregeling worden in ieder geval opgenomen: 

a. een regeling betreffende de wijze waarop vakken die niet meer aangeboden worden vervangen kunnen 

worden door vakken uit het gewijzigde studieprogramma, 

b. indien van toepassing; de wijze waarop  eerder behaalde vakken in te passen zijn in het gewijzigde 

programma 

c. de geldigheidsduur van de overgangsregeling. 

3. Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen wordt na het laatste onderwijs in dit vak 

nog tweemaal de gelegenheid geboden het tentamen in dit vak te doen, te weten een herkansing in het 

studiejaar, volgend op het laatste studiejaar, waarin het onderwijs werd aangeboden. 

4. Studenten die vanuit de Bachelor Theologie Klassiek van de PThU instromen in de Bachelor Theologie 

(Joint Degree) dienen de Examencommissie een verzoek om omzetting van het studieprogramma te doen. 

Voor hen wordt geen algemene overgangsregeling vastgesteld. 

 

Artikel 33 Hardheidsclausule 

De Examencommissie kan in bijzondere gevallen ten gunste van de student afwijken van hetgeen in deze 

Onderwijs- en examenregeling is bepaald, wanneer toepassing leidt tot onevenredige benadeling of 

onbillijkheid van zwaarwegende aard.  

 

Artikel 34 Bekendmaking 

1. De instellingsbesturen dragen zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

regelen en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze 

stukken. De faculteit plaatst deze stukken op de website www.godgeleerdheid.vu.nl, de PThU op 

www.pthu.nl . 

2. Elke belangstellende kan inzage krijgen in de in het eerste lid bedoelde stukken, middels de in lid 1 

genoemde websites. 

 

http://www.godgeleerdheid.vu.nl/
http://www.pthu.nl/
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Artikel 35 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013. 
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I Colloquium doctum  

1. Degene die toelating wenst tot de bacheloropleiding Theologie door het afleggen van een colloquium 

doctum wordt getoetst op theoretische kennis, inzicht en vaardigheden. De toetsing is afhankelijk van de 

gevolgde vooropleiding of elders verworven vaardigheden. De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken 

van die toetsing: 

vak:     niveau: 

Engels    6-VWO 

Nederlands   6-VWO 

Geschiedenis   6-VWO 

 

II onderdelen van de opleiding 

1. De bacheloropleiding heeft twee niveaus van onderwijs: 

a) inleidend niveau (geen voorkennis van de Theologie voorondersteld); 

b) verdiepend niveau (inleidende modules van dezelfde sectie voorondersteld). Aan het einde van de 

opleiding kan de student een kritisch/gereflecteerd/beargumenteerd oordeel geven over de stof 

wat o.a. tot uitdrukking komt in de scriptie in het derde jaar; 

2. Binnen de bachelor Theologie wordt onderscheid gemaakt tussen de trajecten Godgeleerdheid 

(inclusief de accenten HHS, DS en BS) en Algemene Godgeleerdheid (inclusief accent DS); 
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a)   De bacheloropleiding Theologie, traject Godgeleerdheid omvat de volgende onderdelen: 

 

Bachelor Theologie; Godgeleerdheid, regulier  Voltijd en Deeltijd  
Vanaf cohort 2013-2014 

 

Jaar 1 (voltijd) * 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_INLOT     G_HEBR1JB G_HEB2RAB G_HEBR3JB G_INLSOCWET G_PTWA  

Inleiding OT  
 

Hebreeuws I 
 

Hebreeuws II 
/Rabbinica 

 

Hebreeuws III 
 

Inleiding 
Sociale weten-

schappen 
 

Praktische 
Theologie en 

Wetenschap en 
ambacht 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa  

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_SYS G_EXOTJB  
Deeltijd  
Jaar 2  

Kerk-

geschiedenis  
 

Geschiedenis 

Filosofie 
 

Systematische 

theologie 

Exegese OT 

 
 

 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 
 

Jaar 2 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6 EC  

G_NCREL G_BRELEXA  G_PT2 G_BDOGET2 G_CGWIJS  

Niet-christelijke 
religies  

 

Religieuze 
existentie in 

Amsterdam  

 

Grieks NT  
(G_GRNT) 

of  

Vrije ruimte 

Praktische 
theologie II 

Ethiek / 
dogmatiek II 

Godsdienst-
wijsbegeerte  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

  G_BREFKGS G_BMODKGS  

Grieks 1a 
(G_GRKS1a) 

of  

Vrije ruimte 

Grieks 2a 
(G_GRKS2a) 

of  

Vrije ruimte 

Reformatie 
geschiedenis  

Moderne 
kerkgeschieden

is 

 
Deeltijd  
Jaar 4 

 

Jaar 3 (voltijd)* wordt aangeboden per 2015-2016 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BINLNT G_BEXENT G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Inleiding NT, 

Jodendom en 
Hellenisme 

 

Exegese NT 

 

Hermeneutiek 

 

Missiologie / 

Oecumenica  
 

Voorbereiding 

scriptie  

Scriptie 

 
 

 
 

 
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

Profilering Profilering G_BT G_GMDIV  

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Bijbelse 

theologie 

Gemeenschap 

en diversiteit 

 
Deeltijd  
Jaar 6 
 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor; Godgeleerdheid, HHS Voltijd en Deeltijd  

Vanaf cohort 2013-2014 

Gekleurde tekst: Seminarievakken 
 

Jaar 1 (voltijd)  * 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_INLOT     G_HEBR1JB G_HEB2RAB G_HEBR3JB G_INLSOCWET G_PTWAHHS  

Inleiding OT  
 

Hebreeuws I 
 

Hebreeuws II 
/Rabbinica 

 

Hebreeuws III 
 

Inleiding 
Sociale weten-

schappen 

 

Praktische 
theologie HHS 

 

 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa  

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_SYSHHS G_EXOTJB  
Deeltijd  
Jaar 2  
 

Kerk-

geschiedenis  
 

Geschiedenis 

Filosofie 
 

Systematische 

theologie HHS 
(Inleiding 

dogmatiek en 

Inleiding 
Symboliek) 

Exegese OT 

 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 

 
Jaar 2 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA  G_HHSBT1 G_BDOGET2A G_CGWIJS  

Niet-christelijke 

religies  
 

Religieuze 

existentie in 
Amsterdam  

 

Grieks NT 

(G_GRNT) 
of  

Vrije ruimte 

Bijbelse 

Theologie I 
HHS 

Dogmatiek/ 

Ethiek II HHS 
(Inl. 

Apologetiek)  

Godsdienst-

wijsbegeerte  
 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

  G_VAKERKPAL G_CALVIJN  

Grieks  1a 

(G_GRKS1a) 
of  

Vrije ruimte 

Grieks 2a 

(G_GRKS2a) 
of  

Vrije ruimte 

Geschiedenis  

van de 
Vaderlandse 

Kerk en 

Paleografie 

Theologie Van 

Calvijn 

 
Deeltijd  
Jaar 4 

 

Jaar 3 (voltijd) * wordt aangeboden per 2015-2016 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BINLNT G_BEXENT G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Inleiding NT, 

Jodendom en 
Hellenisme 

Exegese NT 

 

Hermeneutiek 

 

Missiologie / 

Oecumenica  
 

Voorbereiding 

scriptie  

Scriptie 

 

 
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

Profilering Profilering G_HHSBT2 G_HHSGMDIV  

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Bijbelse 

theologie II 
HHS  

Gemeenschap 

en diversiteit 
HHS 

 
Deeltijd  
Jaar 6 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie; Godgeleerdheid, BS  Voltijd en Deeltijd  

Vanaf cohort 2013-2014 

Gekleurde tekst: Seminarievakken  
 

Jaar 1 (voltijd) *2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_INLOT     G_HEBR1JB G_HEB2RAB G_HEBR3JB G_INLSOCWET G_PTWA  

Inleiding OT  
 

Hebreeuws I 
 

Hebreeuws II 
/Rabbinica 

 

Hebreeuws III 
 

Inleiding 
Sociale weten-

schappen 

 

Praktische 
Theologie en 

Wetenschap en 

ambacht 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa  

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_SYSBS G_EXOTJB  
Deeltijd  
Jaar 2  
 

Kerk-

geschiedenis  
 

Geschiedenis 

van de  
Filosofie 

 

Systematische 

theologie BS 

Exegese OT 

 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 
 

Jaar 2 (voltijd) *wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA  G_PT2BS   G_BDOGET2 G_CGWIJS  

Niet-christelijke 

religies  
 

Religieuze 

existentie in 
Amsterdam  

 

Grieks NT 

(G_GRNT) 
of  

Vrije ruimte 

Praktische 

theologie II BS 

Ethiek / 

dogmatiek II 

Godsdienst-

wijsbegeerte  
 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

  G_BREFKGS G_BMODKGS  

Grieks  1a 

(G_GRKS1a) 
of  

Vrije ruimte 

Grieks 2a 

(G_GRKS2a) 
of  

Vrije ruimte 

Reformatie 

geschiedenis  

Moderne 

kerkgeschieden
is 

 
Deeltijd  
Jaar 4 

Jaar 3 (voltijd) *wordt aangeboden per 2015-2016 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BINLNT G_BEXENT G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Inleiding NT, 
Jodendom en 

Hellenisme 
 

Exegese NT 
 

Hermeneutiek Missiologie / 
Oecumenica  

 

Voorbereiding 
scriptie  

Scriptie 
 

 
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

Profilering Profilering G_BT1BS G_BSGMDIV  

Keuze uit 
profileringsvak

ken Theologie 

Keuze uit 
profileringsvak

ken Theologie 

Bijbelse 
theologie  

Gemeenschap 
en diversiteit 

Deeltijd  
Jaar 6 

 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie; Godgeleerdheid, DS  Voltijd en Deeltijd  

Vanaf cohort 2013-2014 

 Gekleurde tekst: Seminarievakken  
 

Jaar 1 (voltijd) * 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_INLOT     G_HEBR1JB G_HEB2RAB G_HEBR3JB G_INLSOCWET G_PTWADGS  

Inleiding OT  
 

Hebreeuws I 
 

Hebreeuws II 
/Rabbinica 

 

Hebreeuws III 
 

Inleiding 
Sociale weten-

schappen 

 

Praktische 
theologie DGS 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa  

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_SYSDGS G_EXOTJB  
Deeltijd  
Jaar 2  
 

Kerk-

geschiedenis  
 

Geschiedenis 

Filosofie 
 

Systematische 

theologie DGS 

Exegese OT 

 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 

 
Jaar 2 (voltijd) *wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA  G_PT2 G_BETHDS G_CGWIJS  

Niet-christelijke 

religies  

 

Religieuze 

existentie in 

Amsterdam  
 

Grieks NT 

(G_GRNT) 

of  
Vrije ruimte 

Praktische 

theologie II 

Ethiek DS Godsdienst-

wijsbegeerte  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

  G_BREFKGS G_BMODKGS  

Grieks  1a 

(G_GRKS1a) 

of  
Vrije ruimte 

Grieks  2a 

(G_GRKS2a) 

of  
Vrije ruimte 

Reformatie 

geschiedenis 

Moderne 

kerkgeschieden

is 

 
Deeltijd  
Jaar 4 
 

Jaar 3 (voltijd) * wordt aangeboden per 2015-2016 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BINLNT G_BEXENT G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Inleiding NT, 

Jodendom en 
Hellenisme 

 

Exegese NT 

 

Hermeneutiek Missiologie / 

Oecumenica  
 

Voorbereiding 

scriptie   

Scriptie 

 

 
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

Profilering Profilering G_BTBS G_BSGMDIV  

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Keuze uit 

profileringsvak
ken Theologie 

Bijbelse 

theologie  

Gemeenschap 

en diversiteit  

Deeltijd  
Jaar 6 

 
*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid  Regulier Voltijd en Deeltijd 

Vanaf cohort 2013-2014 

 
Jaar 1 (voltijd) * cohort 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_RELTWFIL G_JODEN G_ISLAM G_PTWA  

Kerk-

geschiedenis  

Geschiedenis 

van de filosofie  
 

Religie-

theorieën en 
Wetenschaps-

filosofie van de 

religie 

Jodendom Islam  Praktische 

Theologie en 
Wetenschap en 

ambacht 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa   

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_INLOT G_BOEDD G_SYS G_INLSOCWET  
Inleiding OT  
 

Boeddhisme  
 

Systematische 
theologie*  

Inleiding 
Sociale Weten-

schappen  
 

Deeltijd  
Jaar 2  
 

AcVa: Academische Vaardigheden (ACVA1) 

 
Jaar 2 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA G_HERM G_PT1 G_BDOGET2 G_NRELSTRO  

Niet-christelijke 

religies  
 

Religieuze 

existentie in 
Amsterdam 

 

Hermeneutiek 

 

Praktische 

theologie I  

Ethiek / 

dogmatiek II 

Nieuwe 

religieuze 
stromingen  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_GODSFIL G_RELPLUCUL G_BREFKGS G_BMODKGS  

Godsdienst 

filosofie  

Religies in een 

pluralistische 
cultuur  

 

Reformatie 

geschiedenis  

Moderne 

kerkgeschieden
is  

 
Deeltijd  
Jaar 4 

Jaar 3 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_MAGG G_MAGG G_MAGG G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Minor AGG 
 

Minor  AGG 
 

Minor AGG  
 

Missiologie / 
Oecumenica  

 

Voorbereiding 
scriptie 

 

Scriptie   
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_MAGG G_MAGG ETHTHEOR G_GMDIV  

Minor AGG 
 

Minor AGG  
 

Ethische 
Theorieën 

Gemeenschape
n Diversiteit 

 
Deeltijd  
Jaar 6 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS  Voltijd en Deeltijd 

Vanaf cohort 2013-2014 

Gekleurde tekst: Denominatievakken  
 

Jaar 1 (voltijd) * cohort 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_RELTWFIL G_JODEN G_ISLAM G_PTWADGS  

Kerk-
geschiedenis  

Geschiedenis 
van de filosofie  

 

Religie-
theorieën en 

Wetenschaps-

filosofie van de 
religie 

Jodendom Islam  Praktische 
Theologie en 

Wetenschap en 

ambacht DS 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa   

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_INLOT G_BOEDD G_SYSDGS G_INLSOCWET  
Inleiding OT  

 

Boeddhisme  

 

Systematische 

theologie DS 

Inleiding 

Sociale Weten-
schappen  

 

Deeltijd  
Jaar 2  
 

AcVa: Academische Vaardigheden (ACVA1) 
 

Jaar 2 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA G_HERM G_PT1 G_BETHDS G_NRELSTRO  

Niet-christelijke 
religies  

 

Religieuze 
existentie in 

Amsterdam 

 

Hermeneutiek 
 

Praktische 
theologie I  

Ethiek DS Nieuwe 
religieuze 

stromingen  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_GODSFIL G_RELPLUCUL G_BREFKGS G_BMODKGS  

Godsdienst 
filosofie  

Religies in een 
pluralistische 

cultuur  

 

Reformatie 
geschiedenis  

Moderne 
kerkgeschieden

is  

 
Deeltijd  
Jaar 4 

Jaar 3 (voltijd) * wordt aangeboden per 2015-2016 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_MAGG G_MAGG G_MAGG G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Minor AGG 

 

Minor  AGG 

 

Minor AGG  

 

Missiologie / 

Oecumenica  

 

Voorbereiding 

scriptie 

 

Scriptie   
Deeltijd 
Jaar 5 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_MAGG G_MAGG G_ETHTHEOR G_GMDIV  

Minor AGG 

 

Minor AGG  

 

Ethische 

Theorieën 

Gemeenschape

n Diversiteit 

 
Deeltijd  
Jaar 6 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid   Verkort Voltijd en Deeltijd 

Vanaf cohort 2013-2014 

 
Jaar 1 (voltijd) – cohort 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_RELTWFIL G_PT1 G_BDOGET2 G_PTWA  

Kerk-

geschiedenis  

Geschiedenis 

van de filosofie  
 

Religie-

theorieën en 
Wetenschaps-

filosofie van de 

religie 

Praktische 

theologie I  

Ethiek / 

dogmatiek II 

Praktische 

Theologie en 
Wetenschap en 

ambacht 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa   

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_INLOT G_BOEDD G_SYS G_INLSOCWET  
Inleiding OT  
 

Boeddhisme  
 

Systematische 
theologie*  

Inleiding 
Sociale Weten-

schappen  
 

Deeltijd  
Jaar 2  
 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 

 
Jaar 2 (voltijd) – wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Niet-christelijke 

religies  
 

Religieuze 

existentie in 
Amsterdam 

 

Hermeneutiek 

 

Missiologie / 

Oecumenica  
 

Voorbereiding 

scriptie 
 

Scriptie  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_GODSFIL G_RELPLUCUL G_BREFKGS G_BMODKGS  

Godsdienst 

filosofie  

Religies in een 

pluralistische 
cultuur  

 

Reformatie 

geschiedenis  

Moderne 

kerkgeschieden
is  

 
Deeltijd  
Jaar 4 

 
*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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Bachelor Theologie Algemene Godgeleerdheid DS Verkort  Voltijd en Deeltijd 

Vanaf cohort 2013-2014 
Gekleurde tekst: Seminarievakken 

 
Jaar 1 (voltijd) * cohort 2013-2014 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_BKERKGS G_GESCHFIL G_RELTWFIL G_PT1 G_BDOGET2 G_PTWADGS  

Kerk-

geschiedenis  

Geschiedenis 

van de filosofie  

 

Religie-

theorieën en 

Wetenschaps-
filosofie van de 

religie 

Praktische 

theologie I  

Ethiek / 

dogmatiek II 

Praktische 

Theologie en 

Wetenschap en 
ambacht DS 

 
Deeltijd 
Jaar 1  
 

AcVa AcVa AcVa  AcVa AcVa AcVa   

6EC 6EC  6EC 6EC   

G_INLOT G_BOEDD G_SYSDGS G_INLSOCWET  
Inleiding OT  
 

Boeddhisme  
 

Systematische 
theologie DS 

Inleiding 
Sociale Weten-

schappen  
 

Deeltijd  
Jaar 2  
 

AcVa: Academische Vaardigheden (G_ACVA1) 

 
Jaar 2 (voltijd) * wordt aangeboden per 2014-2015 

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

6EC 6EC 6EC 6EC 6EC 6EC  

G_NCREL G_BRELEXA G_HERM G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA  

Niet-christelijke 

religies  

 

Religieuze 

existentie in 

Amsterdam 
 

Hermeneutiek 

 

Missiologie / 

Oecumenica  

 

Voorbereiding 

scriptie 

 

Scriptie  

 

 
Deeltijd 
Jaar 3 
 

6EC 6EC 6EC 6EC  

G_GODSFIL G_RELPLUCUL G_BREFKGS G_BMODKGS  

Godsdienst 

filosofie  

Religies in een 

pluralistische 

cultuur  
 

Reformatie 

geschiedenis  

Moderne 

kerkgeschieden

is  

 
Deeltijd  
Jaar 4 

 

*Voor deeltijders geldt er in periode 3 en in periode 6 een extra studiebelasting. 
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III Afstudeerprocedure 

 

a) Afstuderen BA in augustus 

 

 Wanneer je na je bachelor gelijk wil doorstromen naar een master, binnen of buiten de Vrije 

Universiteit, dan is onderstaande procedure voor jou van toepassing: 

- je dient je vóór 1 juni aan te melden om in augustus te kunnen afstuderen; 

- aanmelden geschiedt door het invullen en inleveren van het formulier “Aanvraag getuigschrift”; 

- je ontvangt voor 15 juni een schriftelijk bevestiging van je aanvraag;  

- wij verzoeken je bij de aanmelding duidelijk aan te geven welke tentamenuitslagen nog ontbreken.  

- Let op: voor 25 juli dien je alle vakken te hebben behaald, ook de BA-scriptie, en dienen alle cijfers 

ingeleverd te zijn bij het studiesecretariaat. Alleen dan is het mogelijk om per 1 september door te 

stromen naar de master; 

- eventuele vrijstellingen of wijzigingen in je studieprogramma dien je z.s.m., maar uiterlijk voor 1 juni 

aan te vragen bij de examencommissie van je opleiding; 

- het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of je hebt voldaan aan de eisen van het programma. 

Je ontvangt voor 15 juli bericht over de stand van zaken; 

- uiterlijk 1 augustus lever je 1 ingebonden exemplaar + 1 digitaal exemplaar van de definitieve scriptie 

in bij het studiesecretariaat. Tevens upload je een exemplaar via de website van de UBVU. 

 

Belangrijke data: 

- 30 juni 2014 is de laatste vrijdag van periode 6 en dus de laatste gelegenheid waarop je de 

bachelorscriptie kan inleveren bij de docent (en eventueel de tweede lezer).  

- 11 juli 2014 is de uiterste datum waarop de docent aan jou bekend maakt of je scriptie een voldoende 

of een onvoldoende krijgt. Als je een onvoldoende krijgt, dan heb je tot 15 juli de tijd om correcties 

aan te brengen. 

- 15 juli 2014 is de uiterste datum waarop je eventuele correcties moet hebben verwerkt en de 

definitieve versie van je scriptie moet inleveren bij de docent (en eventueel de tweede lezer).  

- 25 juli 2014 is de uiterste datum voor de docent om het cijfer voor jouw scriptie door te geven aan het 

studiesecretariaat.  
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 Wanneer je na je bachelor niet direct wil doorstromen naar een master dan is onderstaande 

procedure voor jou van toepassing. 

Wanneer je van plan bent om in augustus af te studeren, dan gelden de volgende procedureregels: 

- je dient je vóór 1 juni aan te melden om in augustus te kunnen afstuderen; 

- aanmelden geschiedt door het invullen en inleveren van het formulier “Aanvraag getuigschrift”; 

- je ontvangt voor 15 juni een schriftelijk bevestiging van je aanvraag;  

- wij verzoeken je bij de aanmelding duidelijk aan te geven welke tentamenuitslagen nog ontbreken. Let 

op: om op 31 augustus af te kunnen studeren, dien je alle tentamens voor die tijd afgelegd te hebben;  

- op uiterlijk 31 augustus dient het cijfer van de scriptie bij het studiesecretariaat ingeleverd te zijn via 

een tentamenbriefje;  

- eventuele vrijstellingen of wijzigingen in je studieprogramma dien je z.s.m., maar uiterlijk voor 1 juni 

aan te vragen bij de examencommissie van je opleiding; 

- het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of je hebt voldaan aan de eisen van het programma. 

Je ontvangt voor 15 juli bericht over de stand van zaken; 

- uiterlijk 31 augustus lever je 1 ingebonden exemplaar + 1 digitaal exemplaar van de definitieve scriptie 

in bij het studiesecretariaat. Tevens upload je een exemplaar via de website van de UBVU. 

 

Wanneer je van plan bent af te studeren in september, dan gelden de volgende procedureregels:  

- 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 moet je voor 1 juni aangevraagd 

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 dient het cijfer van het afsluitende werkstuk bij het studiesecretariaat 

ingeleverd te zijn via een tentamenbriefje;  

- het studiesecretariaat controleert a.d.h.v. de OER of je  voldaan hebt aan de eisen van het 

programma;  

- je ontvangt voor 22 september bericht over de stand van zaken. 

Wanneer je van plan bent af te studeren in oktober t/m juni, dan gelden de volgende procedureregels: 

- 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 
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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. 

 

IV Cum laude regeling 

1. De instellingen kennen 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 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 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). 

 

 

V Overgangsregelingen tot en met cohort 2010-2011 

Met ingang van het studiejaar 2011-2012 zijn de PThU en de Vrije Universiteit, Faculteit van start gegaan 

met een gezamenlijke Bachelor Theologie. Voor studenten die vóór 1 september 2011 de Bachelor 

opleiding Theologie aan de VU of de PThU zijn begonnen kunnen wijzigingen zijn opgetreden in het 

curriculum van hun (oorspronkelijke) bachelorprogramma. Voor studenten die hun opleiding aan de VU 

begonnen zijn geldt onderstaande: 

 

Voltijd cohorten tot en met 2010-2011, en deeltijd cohorten 2006-2007 en 2007-2008, kunnen hun 

oorspronkelijke programma zonder wijzigingen afronden. Voor deeltijd cohorten 2008-2009 tot en met 

2010-2011 is een overgangsregeling gemaakt (zie overgangsregelingen in deze bijlage). Daarnaast zijn er 



 36 

studenten die ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma (studie-)vertraging hebben opgelopen. 

Voor de vakken tot en met studiejaar 2010-2011 die niet meer worden aangeboden zijn vervangende 

vakken aangewezen (zie vervangende vakkenlijst in deze bijlage).  

 

Overgangsbepalingen met ingang van studiejaar 2012-2013 

Overzicht vervangende vakken Bachelor Godgeleerdheid en Algemene Godgeleerdheid voor 
m.i.v. 2012-2013 voor vertraagde studenten. 

 

Vak (oud)   Vak nieuw in 2012 

G_GODSFIL Godsdienstfilosofie 6EC G_GODSFIL Godsdienstfilosofie (R&L) 6EC 

G_HHSDOGM1 Dogmatiek (HHS) 6EC G_CALVIJN Theologie Calvijn 6EC 

G_DOPETHIEK Doperse ethiek  6EC G_BDOGET2 Ethiek/Dogmatiek regulier, PKN 6EC 

G_DOGMATI2 Dogmatiek II 6EC G_BDOGET2 Ethiek/Dogmatiek regulier, PKN 6EC 

G_GODADAM 

Godsdienst in Amsterdam 

6EC G_BRELEXA Religieuze existentie 6EC 

G_HHSBT1 
Bijbelse Theologie HHS 
3EC G_HHSBT1 Bijbelse theologie HHS 6EC 

G_THEOLWET 

Theologie als wetenschap 

3EC G_BTHEOWS 

Theologie als wetenschap en ambacht 

3EC 

G_BAHHSETH2 Ethiek HHS 3EC G_BDOGET2A Ethiek/Dogmatiek HHS jaar 2 6EC 

G_BASISP Basispastoraat 3EC G_PT2 Praktische Theologie II 3EC 

G_PTZORGPR 

Praktische theologie van 

de zorgpraktijken  3EC G_PT2 Praktische Theologie II 3EC 

G_GESDOOPNL 

Geschiedenis van de 
Doopsgezinden in 

Nederland 6EC G_BREFKGS Reformatie geschiedenis 6EC 

G_MEDIARL 
Media, religie en 
levensbeschouwing  6EC G_MEDIARL 

Media, Religie en Populaire Cultuur 
(R&L) 6EC 

G_GODSPED Godsdienstpedagogiek 6EC G_GODSPED Godsdienstpedagogiek (R&L) 6EC 

G_PTCULT 

Praktische theologie van 

de cultuur  6EC G_PT1 Praktische Theologie I 6EC 

G_THEWIJEST 
Theologische en wijsgerige 
esthetiek  3EC G_GODSWIJS Godsdienstwijsbegeerte 3EC 

G_PUBTHEA Publieke Theologie A 3EC G_RELPUB 

Religie in het Publieke Domein 

(R&L)3EC 

G_ETHTHEOR 

Ethische Theorieen 6EC 

(verkort AGG) G_ETHTHEOR Ethische Theorieen 6EC (R&L) 

  

Grieks 15EC 
(LXGBAGRI108, 

LXGBAGRI109, 
LXGBAGRI110, 

LXGBAGRI111)    

Grieks 15 EC (G_GRKS1a, G_GRKS2a, 

G_GRKS3a)  

G_HEBR1 Hebreeuws I G_HEBR1JB Hebreeuws I  

G_HEBR2 Hebreeuws II xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  

G_HEBR3 Hebreeuws III xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  
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Overzicht vervangende vakken Bachelor Godgeleerdheid en Algemene Godgeleerdheid 
m.i.v. studiejaar 2012-2013 t.b.v. vertraagde studenten. 

  oud Nieuw   

vakcode   Vakcode   

100003 

Geschiedenis van het 

Christendom (6) G_BKERKGS Kerkgeschiedenis (6) 

100009 Jodendom en hellenisme (6) G_BINLNT 

Inleiding NT, Jodendom en Hellenisme 

met extra lit. Jodendom en Hellenisme 
(6) 

100002 

Inleiding in het Nieuwe 

Testament (6) G_BINLNT 

Inleiding NT, Jodendom en Hellenisme 

met extra lit. NT (6) 

100011 
Interculturele theologie 
(PKN, DS) (6)  G_INTCULTHE Interculturele Theologie (3) 

100098 Dogmatiek I (PKN, BS) (6)   
Indien je dit vak moet inhalen neem 
contact op met de studieadviseur.  

100106 
Praktische theologie van 
rituelen (PKN, BS) (3)   

Literatuurstudie (3). Indien je dit vak 

moet inhalen neem contact op met de 
studieadviseur. 

100007 

Inleiding systematische 

theologie: dogmatiek (PKN, 
BS) (3)  G_BSYS_C Systematische Theologie (3) 

 100010 

 Symboliek/Oecumenica 

(PKN, BS, DS) (3)   

Literatuurstudie (3). Indien je dit vak 

moet inhalen neem contact op met de 
studieadviseur. Vanaf 2012 

Missiologie/Oecomenica (3) 

100114 

Inleiding praktische 

theologie (HHS) (3)   

Literatuurstudie (3). Indien je dit vak 
moet inhalen neem contact op met de 

studieadviseur. 

100022 
Inleiding dogmatiek (HHS) 
(3)  G_BSYS_A Systematische Theologie HHS (3) 

G_BAPTISTIC1 

Baptistica I: De 

geschiedenis van het 

internationaal bapt  (BS) xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 

contact op met de studieadviseur.  

G_DOPGZ2 

Doperse geloofs- en 

zedenleer II  xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 

contact op met de studieadviseur.  

G_GESCKNLSAM 
Geschiedenis van de kerk 
in de NL samenleving (lit)  xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  

G_PATRISTIEK Patristiek   xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  

G_CHRETH Christelijke ethiek  xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  

G_BAPTISTIC2 

Baptistica II: De 

geschiedenis van het 
Nederlands baptisme 6 EC  xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  

G_DOGM 
Dogmatiek HHS (Ba jr2/M 
jr1) xxxx 

Indien je dit vak dit jaar niet met een 

voldoende hebt afgesloten neem 
contact op met de studieadviseur.  
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100025 Apologetiek (HHS) (3) 

 

Literatuurstudie (3). Indien je dit vak 

moet inhalen neem contact op met de 

studieadviseur. Vanaf 2012 Inl. 
Apologetiek (3) 

100026 

Inleiding symboliek (HHS) 

(3)  G_BDOGET1A Dogmatiek/Ethiek HHS (3) 

100099 Bijbelse theologie (HHS) (6)   

Literatuurstudie (6). Indien je dit vak 

moet inhalen neem contact op met de 
studieadviseur. Vanaf 2012 Bijbelse 

Theologie I HHS (6) 

100091 

Doperse geloofs- en 

zedenleer I (DS) (6)   

Literatuurstudie (6). Indien je dit vak 
moet inhalen neem contact op met de 

studieadviseur. 

100088 

Inleiding in de geschiedenis 

van het doperdom (DS)(3)   

Literatuurstudie (3).  Indien je dit vak 
moet inhalen neem contact op met de 

studieadviseur. 

100112 
Praktische theologie vanuit 
Dopers perspectief (DS)(3)   

Indien je dit vak moet inhalen neem 
contact op met de studieadviseur. 

    

100005 
Introductie-Niet Christelijke 
religies 

 

Extra herkansingsmogelijkheid in 2011 

periode 1. In 2012 aangeboden in 
periode 1.  

 

 
 

Onderwijsprogramma’s en Overgangsregeling Bachelor Theologie, traject Godgeleerdheid 
(PKN)  

Voltijd en Deeltijd 

 
 

Overgangsprogramma Bachelor Theologie; Godgeleerdheid Regulier (PKN)   Deeltijd 
 

- Deeltijd jaar 3 en 4 blijven zoals in het oorspronkelijke programma aangeboden t/m studiejaar 

2011-2012.  
- Deeltijd jaar 5 en 6 blijven zoals in het oorspronkelijke programma aangeboden t/m studiejaar 

2012-2013. 
 

Cohort 2010-2011 Deeltijd 

 
Deeltijd BA GG Regulier (PKN) Cohort 2010-2011 
Studiejaar 1: 2010-2011 
 
100005 Introductie niet-christelijke religies  
100006 Geschiedenis van de filosofie  

100106 Praktische theologie van de rituelen  

100098 Jodendom en Hellenisme  
100021 Inleiding sociale wetenschappen  

100011 Interculturele Theologie  
 

Jaar 2: Studiejaar 2011-2012 Wordt niet meer aangeboden. 
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 
6EC 6EC 3EC 6EC 6EC 3EC 
G_INLOT     G_HEBR1 G_HEBR2 G_HEBR3 G_INLSOCWET G_BDOGET1C 
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Inleiding OT 
 
 
 

Hebreeuws I Hebreeuws II Hebreeuws III Exegese OT Dogmatiek/Ethi
ek I  
 

 

Jaar 3: Studiejaar 2012-2013 Wordt niet meer aangeboden. 
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 
6EC 6EC 3EC 6EC 6EC 3EC 
   G_BINLNT G_BDOGET2 G_GODWIJS 
Grieks 
(G_GRKS1a) 
of  
Vrije ruimte 

Grieks  
(G_GRKS1b) 
 of  
Vrije ruimte 

Grieks  
(G_GRKS1c) 
of  
Vrije ruimte 

Inleiding NT, 
hellenisme en 
jodendom met 
extra NT * 

Ethiek / 
dogmatiek II 
 

Godsdienst-
wijsbegeerte  

 

Jaar 4: Studiejaar 2013-2014 

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

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

G_BKERKGS G_BRELEXA G_HERMJB G_BREFKGS G_BMODKGS G_PT2 

Kerk-
geschiedenis* 

 

 

Religieuze 
existentie in 

Amsterdam  

Hermeneutiek Reformatie 
geschiedenis 

  

Moderne 
kerkgeschieden

is  

 

Praktische 
theologie II  

 

 

 
Jaar 5: Studiejaar 2014-2015 

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

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

G_NTGRKS G_BEXENT G_RABJOD G_BMISO G_VOOBASCR G_SCRBA 

NT Grieks  Exegese NT  Rabbijns 

jodendom  

Missiologie/ 

Oecomenica 

Voorbereiding 

scriptie (skills 3 

EC, lit 3 EC) 
 

Scriptie  

 

Jaar 6: Studiejaar 2015-2016 

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

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

G_PRTH G_PRTH G_PRTH G_BT G_GMDIV G_SCRBA 

 Profilering Profilering Profilering Bijbelse 
theologie  

Gemeen- 
schap en 

diversiteit 
 

Scriptie 

 

Deeltijd studenten Bachelor GG, PKN, cohort 2010-2011 volgen in Jaar 3, periode 4, Inleiding NT, 
hellenisme en Jodendom met extra literatuur voor NT. In jaar 4 periode 1 doen studenten cohort 2010-

2011 Kerkgeschiedenis, i.p.v. Niet-Christelijke Religies.  
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Onderwijsprogramma’s en Overgangsregeling Bachelor Theologie, traject Algemene 

Godgeleerdheid Regulier (PKN) 
Deeltijd 

 
 

Bachelor Theologie; Algemene Godgeleerdheid, PKN   Deeltijd 

Jaar 1: Wordt niet meer aangeboden. 
Jaar 2: Wordt niet meer aangeboden. 

 
Jaar 3: Zoals oorspronkelijke programma tot en met studiejaar 2011-2012 

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

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

G_GODADAM G_DOGMATI2 G_BTHEOWS G_PATRISTIEK G_GODSPED G_THEWIJEST 

Godsdienst in 

Amsterdam 
 

Dogmatiek II 

 

Theologie als 

wetenschap 

Patristiek Godsdienst-

pedagogiek 

Theologische 

en wijsgerige 
esthetiek 

 

Jaar 4: Zoals oorspronkelijke programma tot en met studiejaar 2011-2012 

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

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

G_GODSFIL G_GESCKNLSAM G_PTZORGPR G_CHRETH G_MEDIARL G_PTCULT 

Godsdienst-
filosofie 

Geschiedenis 
van de kerk in 

de NL 

samenleving lit. 

Theologie als 
wetenschap 

Christelijke 
Ethiek 

Media, Religie 
en 

levensbeschou

wing 

Publieke 
Theologie 

 

Jaar 5: Zoals oorspronkelijke programma tot en met studiejaar 2012-2013 

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

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

G_109003 G_109003 G_109003 G_GESREF G_THEOTNT G_SCRBA 

Minor AGG 

 

Minor AGG 

 

Minor AGG 

 

Geschiedenis 

van de 
Reformatie 

 

Theologie 

OT/NT 6EC 

Scriptie  

(vervolg jaar 6) 

 

Jaar 6: Zoals oorspronkelijke programma tot en met studiejaar 2012-2013 

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

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

G_109003 G_109003 G_109003 G_ETHTHEOR G_VOOBASCR G_SCRBA 

Minor AGG 

 

Minor AGG 

 

Minor AGG 

 
 

 

Ethische 

theorieën  

Voorbereiding 

scriptie 
 

Scriptie 
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VI Examenprogramma’s en overgangsregelingen tot en met cohort 2010-2011 PThU 

 
Met ingang van het studiejaar 2011-2012 zijn de PThU en de Vrije Universiteit, Faculteit Godgeleerdheid, 

van start gegaan met een gezamenlijke Bachelor Theologie. Voor studenten die vóór 1 september 2011 

de Bachelor opleiding Theologie aan de VU of de PThU zijn begonnen kunnen wijzigingen zijn opgetreden 

in het curriculum van hun (oorspronkelijke) bachelor programma. Het examenprogramma voor deze 

groep PThU studenten is opgenomen in de OER van het betreffende cohort. De overgangsregeling voor 

deze studenten wordt, na vaststelling door de Examencommissie bekend gemaakt via de website van de 

PThU. 

 

VII Examenprogramma’s en wijzigingen in het programma vanaf 2013-2014 

 

Met ingang van het studiejaar 2013-2014 wordt een onderwijsherziening ingevoerd. In 2013-2014 wordt 

het eerste jaar van het aangepaste programma ingevoerd. Studenten worden tot de nominale studieduur 

plus 1 jaar uitloopmogelijkheid in de gelegenheid gesteld af te studeren conform het programma zoals 

aangeboden in 2011-2012 en 2012-2013. Studenten die vakken missen uit het eerste jaar van de 

opleiding of deeltijdstudenten vinden in de vervangende vakkenlijst (op www.godgeleerdheid.nl) welke 

vakken uit het herziene eerste jaar de vakken uit het oude eerste jaar vervangen. 

 

 
VIII Buitenlandse diploma’s en toets Nederlands  

 

Zij die in het bezit zijn van het getuigschrift van de Interuniversitaire Toets Nederlands worden geacht te 

hebben voldaan aan de eis van voldoende kennis van het Nederlands. 

Blijkens brief CvB d.d. 11/01/99, kenmerk MAD/IS/98/0037V rechtvaardigen onderstaande buitenlandse 

diploma‟s (met Nederlands als eindexamenvak) bij toelating tot universitair onderwijs in Nederland in 

principe vrijstelling van de toets Nederlands. 

 

 

 
Schriftelijk examen Mondeling examen 

Vrijstelling 

gerechtvaardigd 

International Baccalaureate:    

Language A: Higher Level  

(1ste  vreemde taal) 
            X            X          ja 

Language A: Subsidiary Level             X            X          ja 

Language B (2de taal): Higher 

level 
            X            X          ja 

Language B: Subsidiary Level             X            X          nee 

Verenigd Koninkrijk:    

GCSE              -            -          nee 

GCE: (t/m 1997) A-level             X             -          nee 

GCE (vanaf 1998) A-level             X            X          ja 
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International GCSE First language             X            X          ja 

International GCSE Foreign 

language 
            X            X          nee 

Europees Baccalaureaat:    

Nederlands als 2de taal             X            X          ja 

Nederlands als 3de taal naar keuze: (óf,óf) naar keuze          nee 

Nederlands als 4de taal naar keuze naar keuze          nee 

Frankrijk: Baccalauréat:    

Nederlands als 1ste vreemde taal             X             -          nee 

Nederlands als 2de vreemde taal             -             X          nee 

Nederlands als 3de vreemde taal             -             X          nee 

Duitsland: Abitur    

Leistungskurse             X Schoolonderzoek          ja 

Grundkurse Schoolonderzoek             X          ja 

Schoolonderzoek onder 
Reifeprüfung Ordnung 

            X             X          ja 

Suriname:    

VWO-diploma             X             X          ja 

Propedeuse diploma Anton de 

Kom Universiteit 
            X             X          ja 

België:    

Diploma van Secundair Onderwijs             X             X          ja 

Aruba, Curaçao en Sint 

Maarten : 
   

VWO-diploma en elk diploma uit 

het hoger onderwijs 
            X             X         ja 

 

 


