Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Tilburg University

Naam opleiding

B Theologie

Internationale naam opleiding

B Theology

Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte

N.v.t.

In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding

N.v.t.

In geval van een joint degree-opleiding:
welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede de
opleiding

N.v.t.

Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)

hbo bachelor

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

In de opleiding Theologie leren studenten ter sprake te brengen
wat mensen ten diepste beweegt in hun leven, wat ‘zin’ geeft,
en wel vanuit een religieus (binnen)perspectief. Filosofie en
reflectie, belangrijke onderdelen van de katholieke theologie,
vormen het vertrekpunt van deze studie. Studenten krijgen een
brede kennisbasis, leren kritisch te reflecteren op hun eigen
handelen en krijgen zicht op de mogelijkheden om anderen te
begeleiden.
Tijdens de opleiding Theologie komen naast het christendom,
de levensbeschouwing die de westerse cultuur gevormd heeft,
ook andere levensbeschouwelijke tradities aan bod. Er is een
grote diversiteit aan vakken, zoals filosofie, oosterse en
westerse spiritualiteit, religiewetenschappen, gespreksvoering
en geschiedenis. Bij de stages horen trainingen en intervisie die
studenten startklaar maken voor de arbeidsmarkt.
Afgestudeerden werken vaak in een context met diverse
levensbeschouwingen, maar kunnen ook bij een specifieke
geloofsgemeenschap aan de slag. Afgestudeerden gaan
bijvoorbeeld werken als:
x Pastoraal werker
x Geestelijk begeleider
x Ritueelbegeleider
x Zingevingscoach
Zie bijlage 1

Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)

1

Studielast1

240

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)

Voltijd en deeltijd

Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

Utrecht

Doelgroep van de opleiding

Voltijd en deeltijd: HAVO en VWO. MBO niveau 4

Croho (sub)onderdeel en motivering

Gedrag en Maatschappij
Motivering: de huidige opleiding is in dit subonderdeel
ondergebracht.

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

1 januari 2022

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

35146

BRIN code van de instelling

21PN

Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

N.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

N.v.t.
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