Ontvangen: 21-8-2020

2020/061++

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Tilburg University
t.a.v. het College van Bestuur
Postbus 90153
5000 LE TILBURG

Hoger Onderwijs en
Studiefinanciering
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
25295567

Datum
Betreft

1 9 AUG. 2020
Besluit macrodoelmatigheid hbo-bacheloropleiding Theologie

Uw brief van
7 juli 2020
Uw referentie
811.20.0014
Bijlagen
1

Geacht College,
Met de brief van 7 juli 2020, door de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
(hierna: CDHO) ontvangen op 13 juli 2020, hebt u mij het voornemen voorgelegd
om de hbo-bacheloropleiding Theologie als bekostigde opleiding te verzorgen in
Utrecht.

Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.

Advies CDHO
De CDHO heeft mij bij brief van 10 augustus 2020, kenmerk 2020/061, positief
geadviseerd over uw aanvraag. Dit advies, dat integraal deel uitmaakt van dit
besluit, treft u hierbij aan.
Besluit
Gelet op het bovengenoemd advies van de CDHO, het bepaalde in de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: WHW) en in de Regeling
macrodoelmatigheid hoger onderwijs (hierna: Regeling), heb ik besloten in te
stemmen met uw voornemen om de hbo-bacheloropleiding Theologie als
bekostigde opleiding te verzorgen in Utrecht.
Beoordelingskader
De wettelijke grondslag voor mijn besluitvorming is gelegen in artikel 6.2 van de
WHW. Voorts is de Regeling leidraad geweest voor mijn afwegingen.
Motivering
Overeenkomstig het advies van de CDHO concludeer ik dat uw aanvraag voldoet
aan de criteria a en b van artikel 4, eerste lid, van de Regeling en het aanvullend
toetsingskader voor hbo-opleidingen bij universiteiten als bedoeld onder a, b en c
van art. 8 van de Regeling. Voor de nadere motivering verwijs ik u naar het
advies van de CDHO.
Croho-procedure
Ingevolge artikel 6.2, negende lid, van de WHW vervalt dit besluit indien de
opleiding niet binnen tien maanden na dagtekening van dit besluit is geregistreerd
in het Centraal register hoger onderwijs. Registratie binnen die termijn is niet
eerder mogelijk dan nadat de NVAO een positief besluit heeft genomen in het
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kader van de toets nieuwe opleiding. In verband met de geldigheidsduur van dit
besluit, adviseer ik u.zo spoedig mogelijk bij de.NVAO een aanvraag voor de toets
nieuwe opleiding in te dienen. Voor de registratie van uw opleiding kunt u gebruik
maken van a-Croho. Mocht u vragen hebben over de registratie, dan kunt u
contact opnemen met registersho@duo.nl.

Onze referentie
25295567

Een afschrift van deze brief is verzonden aan de CDHO, de NVAO, DUO
Groningen, de Inspectie van het Onderwijs en de Vereniging Hogescholen.
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de directeur Hoger Onderwijs en Studiefinanciering,
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Commissie
Doelmatigheid
Hoger Onderwiis

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Postadres

t.a.v. de Minister

Postbus 85498

Mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven

2508 CD Den Haag

Postbus 16375

Bezoekadres

2500 BJ DEN HAAG

Parkstraat 83
2514 JG Den Haag
T: 070 8505300
W: www.cdho.nl
E: info@cdho.nl

Advies nieuwe opleiding
Onderwerp

Ons Kenmerk

Datum

Nieuwe opleiding

2020/061

10/08/2020

Tilburg University
deeltijd en valtijd hbo bachelor
Theologie
Utrecht

Geachte mevrouw Van Engelshoven,
Op 13/07/2020 heeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs het voornemen ontvangen
van Tilburg University om de hbo bachelor Theologie als bekostigde opleiding te verzorgen te
Utrecht (brief van 07/07/2020 met kenmerk 811.20.0014). De aanvraag was voorzien van alle voor
de beoordeling benodigde gegevens en is door de commissie in behandeling genomen.
Advies Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Gelet op het hierna volgende adviseert de commissie u om positief te besluiten op het verzoek van
Tilburg University om de hbo bachelor Theologie als bekostigde opleiding te Utrecht te verzorgen.
Beoordelingskader
De wettelijke grondslag voor dit advies is gelegen in art. 6.2 van de Wet op het Hoger onderwijs en
Wetenschappelijk onderzoek (WHW}. Voorts heeft de Regeling macrodoelmatigheid hoger
onderwijs van 20 juni 2018, verder te noemen de Regeling, voor de commissie als leidraad
gediend. Het beoordelingskader treft u in de bijlage bij dit advies aan.
Omschrijving van de aanvraag
Sinds september 2011 wordt de hbo bachelor Theologie (iscatcode 35146} als bekostigde
opleiding in Utrecht aangeboden door Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing
(FHTL), onderdeel van Fontys Hogescholen. Het betreft een Nederlandstalige hbo bachelor in het
Croho onderdeel Gedrag en maatschappij. De opleiding omvat 240 EC en wordt in deeltijdvorm en
voltijdvorm aangeboden. Fontys Hogescholen is voornemens het verzorgen van deze opleiding te
beëindigen en over te dragen aan Tilburg School of Catholic Theology (TST}, onderdeel van Tilburg
University. De hbo bachelor Theologie die Fontys Hogescholen (niet zijnd� van katholieke
signatuur} in Tilburg verzorgt zal onder Fontys Hogescholen blijven voortbestaan.
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Ter motivering van beoogde overdracht heeft Tilburg University aangegeven de continuïteit van het
hoger katholiek theologisch onderwijs te borgen. Door de overdracht ontstaat er volgens aanvrager
een eenheid met een grotere schaal, die alleen al daardoor op de langere termijn over meer
mogelijkheden tot ontwikkeling .beschikt. De voorgenomen overdracht van deze reeds
geaccrediteerde hbo bachelor Theologie brengt volgens aanvrager geen wijziging qua
opleidingsniveau, inhoud en vestigingsplaats met zich mee.
De opleiding bestaat inhoudelijk uit vakken als christendom, filosofie, oosterse en westerse
spiritualiteit, religiewetenschappen, gespreksvoering en geschiedenis. De opleiding is toegankelijk
voor studenten met een havo of vwo diploma en met een diploma op mbo-4 niveau.
Afgestudeerden van de opleiding kunnen onder andere gaan werken als pastoraal werker,
geestelijk begeleider, geestelijk verzorger aan huis (palliatieve zorg), ritueelbegeleider en
zingevingscoach. Aan de opleiding is het kerkelijk baccalaureaat in de godsdienstwetenschappen
verbonden. Afgestudeerden van de voorgenomen opleiding voldoen aan de initiële kwalificatie
eisen die de Rooms-Katholieke Kerk stelt aan kandidaten voor een benoeming en zending als
geestelijk verzorger bij justitie en politie en in de gezondheidszorg en als aalmoezenier bij de
krijgsmacht. Daarnaast heeft de Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ) de hbo bachelor
Theologie erkend als initiële opleiding tot geestelijk verzorger.
Motivering

De aanvraag voldoet naar mening van de commissie aan de criteria a en b in art. 4 lid 1 van de
Regeling en het aanvullend toetsingskader voor hbo-opleidingen bij universiteiten als
bedoeld onder a, b en c van art. 8 van de Regeling.
Beoordeling criterium a
Aanvrager stelt dat de hbo bachelor Theologie aansluit op een arbeidsmarktbehoefte in combinatie
met een maatschappelijke behoefte.
Beoordeling arbeidsmarktbehoefte
Ter onderbouwing van de arbeidsmarktbehoefte doet aanvrager een beroep op ROA's database
AIS, de HBO-monitor en een steunbetuiging van kardinaal W. Eijk (11 juni 2020).
Aanvrager acht binnen ROA's AIS het opleidingstype bachelor psychologie, sociale en
maatschappijwetenschappen het meest relevant. De commissie acht binnen ROA's AIS het
opleidingstype bachelor taal en cultuur het meest relevant, omdat hierin de bestaande
bacheloropleiding Theologie is opgenomen. De commissie merkt voorts op dat binnen dit
opleidingstype vele niet verwante opleidingen geschaard zijn. Daarom biedt dit opleidingstype
slechts ee·n indicatie van de toekomstige arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de
bachelor Theologie. ROA verwacht voor dit opleidingstype enige knelpunten in de toekomstige
personeelsvoorziening in 2024 en typeert de toekomstige arbeidsmarktsituatie als redelijk.
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Tabel 1. Arbeidsmarktprognose opleidingstype bachelor taal en cultuur

Opleidingstype
> > Bachelor - taal en
cultuur
> > Bachelor - taal en
cultuur
> > Bachelor - taal en
cultuur
> > Bachelor - taal en
cultuur

Arbeidsmarktprognose variabele

Gem.

6 jr.

jaarlijks %

2400

6

verwachte vervangingsvraag tot 2024

7300

18

verwachte baanopeningen tot 2024

9700

24

Typering

1 hoog

2.8 gemiddeld

3.7 gemiddeld
----

verwachte instroom van schoolverlaters tot 2024
ITKP toekomstige knelpunten

cultuur

personeelsvoorziening in 2024

cultuur

Totaal%

verwachte uitbreidingsvraag tot 2024

> > Bachelor - taal en

> > Bachelor - taal en

Indicator Aantal

------

ITA toekomstige arbeidsmarktsituatie in 2024

9400

23

3.6 gemiddeld

1.02

enige

1.02

redelijk

Bron: ROA, AIS

De commissie constateert op grond van het bovenstaande dat ROA's prognoses per opleidingstype
niet zonder meer representatief zijn voor de toekomstige arbeidsmarktsituatie voor afgestudeerden
van de bachelor Theologie. Om die reden heeft de commissie tevens het betoog van aanvrager dat
ziet op beroepsgroepen in ROA's database AIS bij de beoordeling van de arbeidsmarktbehoefte
betrokken. Aanvrager doet binnen het AIS van ROA een beroep op de arbeidsmarktprognose voor
de beroepsgroepen maatschappelijk werkers en psychologen en
sociologen. De beroepsgroep psychologen en sociologen bestaat onder meer uit theologen en
voorgangers van de eredienst en daarom acht de commissie deze beroepsgroep relevant. ROA
verwacht grote knelpunten in de personeelsvoorziening.
Tabel 2. Arbeidsmarktprognose beroepsgroep psychologen en sociologen

Beroepsgroep
Psychologen en
sociologen
Psychologen en
sociologen
Psychologen en
sociologen

Arbeidsmarktprognose variabele

Indicator Aantal

Totaal % 6 Gem. jaarlijks

%

jr.

Typering

verwachte uitbreidingsvraag tot 2024

2800

4

0.6 gemiddeld

verwachte vervangingsvraag tot 2024

10600

14

2.2 gemiddeld

verwachte baanopeningen tot 2024

13_400

18

2.8 laag

Psychologen en

ITKB toekomstige knelpunten beroepsgroep in

sociologen

2024

0.838

groot

Bron: ROA, AIS

Aanvrager heeft voorts op basis van de HBO-monitor informatie verstrekt over de werkloosheid
onder afgestudeerden van de hbo bacheloropleiding Theologie (voorheen Godsdienst-pastoraal
Werk) van Fontys Hogescholen. De alumni die de HBO-monitor in 2018 hebben ingevuld hebben
blijkens dit onderzoek allemaal een baan (0% werkloosheid). De commissie merkt met aanvrager op
dat 10 alumni werden benaderd en dat 3 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. De
commissie is van oordeel dat gelet op het klein aantal respondenten deze
werkloosheidscijfers geen volledig representatief beeld geven. De commissie is dan ook van
mening dat uit deze bron niet de conclusie kan worden getrokken dat afgestudeerden van de hbo
bacheloropleiding Theologie betere arbeidsmarktposities bekleden dan een gemiddeld
afgestudeerde hbo bachelorstudent.
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Aanvrager betoogt voorts dat het werkveld signaleert dat in de afgelopen 5 à 10 jaar de tendens is
dat vacatures op het terrein van theologie steeds meer op hbo bachelorniveau worden ingevuld in
plaats van op masterniveau en dat deze waarneming wordt bevestigd door de HBO-monitor. De
commissie is van oordeel dat aanvrager dit betoog niet heeft onderbouwd.
Aanvrager verwijst tenslotte naar een steunbetuiging van kardinaal W. Eijk die namens de
Nederlandse bisschoppenconferentie zijn steun betuigt voor de overdracht van de hbo bachelor
Th·eologie. Kardinaal W. Eijk benadrukt dat de voorgenomen opleiding de enige rooms-katholieke
hbo-bacheloropleiding Theologie in Nederland is en van belang is voor de bisdommen. De alumni
die deze opleiding oplevert kunnen volgens de bisschoppenconferentie benoemd worden als
categoriaal pastoraal medewerkers in de bisdommen (en via een schakelprogramma kunnen zij in
aanmerking komen voor een benoeming en zending als geestelijk verzorgerbij justitie en politie en
in de gezondheidszorg en als aalmoezenier bij de krijgsmacht). De commissie onderschrijft het
belang van de voorgenomen hbo bachelor voor de bisdommen. De steunbetuiging geeft
echter geen informatie over de omvang van de arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van
deze hbo bachelor.
De commissie is van mening dat aanvrager hoofdzakelijk op basis van de arbeidsmarktprognose
voor de beroepsgroepen psychologen en sociologen in ROA's database AIS een
marginale arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden van de de hbo bachelor
Theologie aannemelijk heeft gemaakt.
Beoordeling maatschappelijke behoefte
Ter onderbouwing van de maatschappelijke behoefte heeft aanvrager onder andere verwezen naar
de Kamerbrief 'Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding' van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (8 oktober 2018), het 'lmplementatieplan Geestelijke
Verzorging Politie' van het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (18 januari 2019) en de
'Sectoranalyse hoger sociaal agogisch onderwijs' van Ecorys (2011). De commissie heeft laatst
genoemde stuk buiten beschouwing gelaten aangezien deze inmiddels gedateerd is.
Aanvrager beschrijft onder verwijzing naar de Kamerbrief 'Aanpak geestelijke
verzorging/levensbegeleiding' dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf
1 januari 2019 jaarlijks 7 miljoen euro vanuit het regeerakkoord middelen beschikbaar wil stellen,
waarvan 5 miljoen structureel vanaf 2021. De Minister wil daarmee de bereikbaarheid en
financiering van geestelijke verzorging in de thuissituatie verbeteren (p. 2). In de Kamerbrief wordt
geconstateerd dat naast het verplicht aanbieden van geestelijke verzorging die aansluit bij de
godsdienst of levensovertuiging van cliënten die verblijven in instellingen als ziekenhuizen,
instellingen voor mensen met eeh handicap, GGZ-instelling en verpleeghuizen, er ook behoefte is
aan begeleiding in de thuissituatie (p. 2). De Minister stelt in de Kamerbrief dat er weliswaar
overlap is met het beroepsdomein van (klinisch) psychologen, praktijkondersteuners van huisartsen,
en maatschappelijk werkers, maar dat 'geestelijk verzorgers specifieke expertise hebben als het
gaat om het reflecteren op ethische, levensbeschouwelijke en religieuze thema's. Geestelijk
verzorgers hebben een opleiding in de theologie, humanistiek of religiewetenschappen op
universitair of hbo-niveau.' (p. 3). De commissie overweegt dat in de Kamerbrief wordt uiteengezet
hoe de Minister de middelen uit het regeerakkoord voor de inzet van geestelijk
verzorgers/levensbegeleiders in de thuissituatie wil besteden en de toegankelijkheid tot geestelijk
verzorgers/levensbegeleiders wil verbeteren door financiering van inzet in de thuissituatie via
netwerken Palliatieve Zorg. De commissie deelt de mening van aanvrager dat uit de Kamerbrief een
behoefte aan geestelijk begeleiders/verzorgers aan huis (palliatieve zorg) naar voren komt en dat
afgestudeerden van de hbo bachelor Theologie o.a. voor deze functies in aanmerking komen. Om
die reden sluit deze opleiding naar mening van de commissie aan op een maatschappelijke
behoefte.
Aanvrager heeft voorts verwezen naar het 'lmplementatieplan Geestelijke Verzorging Politie'.
Dit betreft een plan met betrekking tot de implementatie van de benodigde capaciteit voor
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Geestelijke Verzorging (15 fte) en het in werking brengen daarvan teneinde de toegankelijkheid
voor werknemers te waarborgen. De politieorganisatie streeft in het aanbod en
formatieplaatsenplan naar een adequate mix van de verschillende levensbeschouwelijke sectoren
passend bij de achtergronden van de medewerkers. Diversiteit in het aanbod wordt onder andere
gegarandeerd door het uitgangspunt dat de levensbeschouwelijke sectoren protestant christelijk,
katholiek, humanistisch, islamitisch en SING (sector institutioneel niet gezonden) allen met 2-fte in
de formatie vertegenwoordigd zijn (p. 2). De vereiste vakkennis en vakkundigheid van de geestelijk
verzorgers dient gewaarborgd te zijn door lidmaatschap van de beroepsvereniging VGVZ en door
registratie in het kwaliteitsregister SKGV of RGVZO. Blijkens de vacaturebeschrijving van korps
geestelijk verzorger (bijlage 1 van het lmplementatieplan) wordt geworven naar kandidaten met
zowel een wo als hbo werk- en denkniveau (p. 9 en 10). Volgens aanvrager geeft het document het
belang aan van geestelijke verzorgers voor de politie en het feit dat er tegenwoordig ook op hbo
niveau wordt geworven naar geestelijke verzorgers. De katholieke sector kan daarin niet zijri
vertegenwoordigd zonder deze opleiding. De commissie stelt met aanvrager vast dat de hbo
bachelor Theologie de enige theologieopleiding is met een specifiek katholieke signatuur in
Nederland en dat middels de overdracht de continuïteit van deze katholieke variant binnen de
theologieopleidingen in de toekomst beter kan worden gewaarborgd.
De commissie concludeert dat de aanvraag aansluit op een maatschappelijke behoefte en een
marginale arbeidsmarktbehoefte. De aanvraag voldoet aan criterium a in art. 4 lid 1 van de
Regeling.
Beoordeling criterium b
Vanaf 13/07/2020 is op de website van de CDHO kennis gegeven van het voornemen van Tilburg
University om de hbo bachelor Theologie in Utrecht aan te bieden. Hiermee is aan de instellingen
voor hoger onderwijs de mogelijkheid gegeven om hun zienswijzen op dit voornemen kenbaar. te
maken. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Aanvrager heeft een overzicht geleverd van verwante opleidingen. Aanvrager stelt dat de
voorgenomen hbo bachelor Theologie uniek is omdat het de enige katholieke hbo-opleiding in
Theologie in Nederland betreft. Een vergelijking met de andere, niet-katholieke,
theologieopleidingen in Nederland laat volgens aanvrager zien dat dit er slechts enkele zijn, en dat
het om kleinschalige opleidingen gaat met relatief lage uitstroomcijfers. Het betreft de hbo
bachelors Theologie (in het Croho geregistreerd onder de naam Godsdienst-pastoraal Werk) van
de Christelijke Hogeschool Ede, de Christelijke Hogeschool van Windesheim, Fontys Hogescholen,
de Gereformeerde Hogeschool en Hogeschool lnholland. Aanvrager heeft een overzicht geleverd
van de uitstroom in verwante bekostigde opleidingen op basis van gegevens afkomstig van het
DUO. De instroom in het verwante bekostigde onderwijsaanbod fluctueerde de afgelopen 5 jaar
tussen de 143 en 213 eerstejaarsstudenten.
Tabel 3. Instroom hbo bachelor Godsdienst-pastoraal Werk
Opleiding

B Godsdienst-pastoraal Werk
(35146)

Instelling

Christelijke Hogeschool Ede {25BA)

'15-'16 '16-'17 '17-'18 '18-'19 '19-'20
82

87

88

68

73

65

33

30

28

32

Christelijke Hogeschool Windesheim
{OlVU)
------ -----

Fontys Hogescholen {30GB)
Gereformeerde Hogeschool {22HH)
lnholland {27PZ)

Eerstejaarsinstroom

Totaal

5

34
---31

18

1

0

213

143

-·-·-- -·----

23
29
37
- ---· ·---24
25
21

166

149

163

Bron: DUO, bewerking ABF
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Aanvrager heeft een prognose gemaakt van de instroom in de voorgenomen opleiding op grond
van de instroom in de bestaande hbo bachelor Theologie van Fontys-Hogescholen. Die fluctueerde
de afgelopen jaren tussen 12 (2014) en 20 (2019) studenten. Aanvrager verwacht dat de
overdracht van de opleiding van Fontys Hogescholen naar Tilburg University geen negatieve
impact zal hebben op de instroomcijfers, aangezien de opleiding en de
vestigingsplaats ongewijzigd blijven.
Als de instroom in de bestaande opleidingen en de verwachte instroom in de voorgenomen hbo
bachelor Theologie wordt afgezet tegen de behoefte die bij criterium a aannemelijk is gemaakt,
blijkt dat er enige ruimte is om deze opleiding binnen het bekostigde domein vorm te geven.
Vestiging van de opleiding in Utrecht heeft geen negatief effect op de landelijke spreiding van het
onderwijsaanbod. Hierbij heeft de commissie het feit betrokken dat het gaat om de overdracht van
een bestaande opleiding en aldus onderdeel uitmaakt van het bestaande aanbod en de opleiding
niet wordt verplaatst.
De commissie concludeert dat er ruimte in het landelijk aanbod bestaat om de hbo bachelor
Theologie te realiseren. De aanvraag voldoet aan criterium b in art. 4 lid 1 van de Regeling.
Beoordeling aanvullende criteria hbo-opleidingen bij universiteiten
Aangezien het hier gaat om een aanvraag voor een hbo-opleiding door een universiteit, zijn de
aanvullende criteria van toepassing zoals die zijn vastgelegd in artikel 8 van de Regeling.
Het betreft de volgende aanvullende criteria:
a. de opleiding is complementair aan het bestaande aanbod; en
b. de opleiding sluit aan bij het profiel van de instelling; en
c. (...) er is sprake van een duurzame relatie met een hogeschool, indien het een voornemen van een
universiteit betreft.
Criterium a
De hbo bacheloropleiding Theologie die aanvrager wil aanbieden is een pendant van een hbo
opleiding aan een hogeschool, te weten de gelijknamige bachelors Theologie van de Christelijke
Hogeschool Ede, de Christelijke Hogeschool van Windesheim, Fontys Hogescholen, de
Gereformeerde Hogeschool en lnholland. De voorgenomen hbo bachelor Theologie kan naar het
oordeel van de commissie desalniettemin als complementair aan het aanbod van de hogescholen
worden beschouwd vanwege de specifiek katholieke signatuur van de opleiding. De voorgenomen
opleiding is immers de enige katholieke hbo-opleiding in Theologie in Nederland.
De aanvraag voldoet aan criterium a van artikel 8 van de Regeling.
Criterium b
Fontys Hogescholen en Tilburg University zijn in 2010 een samenwerkingsverband aangegaan.
Met het oog op een versterking van de samenwerking tussen Fontys Hogeschool Theologie en
Levensbeschouwing (FHTL) en de School of Catholic Theology van Tilburg University (TST) zijn
de twee bacheloropleidingen Theologie (isatcode 35146) en Leraar voortgezet onderwijs van de
tweede graad in Godsdienst (isatcode 35441) alsmede de masteropleiding Leraar Godsdienst
(isatcode 45274) verplaatst van Amsterdam naar Utrecht. TST is als theologische opleiding erkend
door de Heilige Stoel en door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en verantwoordelijk voor het
academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening
onder meer op het gebied van de katholieke theologie. TST leidt mensen op die zich voorbereiden
op een kerkelijke, maatschappelijke of wetenschappelijke functie die te maken heeft met geloof,
zinvragen en existentiële vragen, onder meer in het parochiepastoraat, de categoriale zielzorg en
het onderwijs. TST is de enige faculteit voor katholieke theologie in Nederland waar de
wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten en diensten verzorgd wordt (toekomstige
priesters, diakens en pastoraal werkenden). Tilburg University is voornemens om de hbo
bacheloropleiding Theologie onder te brengen bij TST en beoogt daarmee de continuïteit van het
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hoger katholiek theologisch onderwijs te borgen. Hierdoor kan blijven worden voorzien in de
behoefte aan geestelijke verzorging in de katholieke sector. De commissie is van mening dat gelet
op het onderwijsaanbod van TST de voorgenomen opleiding past in het profiel van aanvrager.
De aanvraag voldoet aan criterium b van artikel 8 van de Regeling.
Criterium c
Zoals hierboven beschreven heeft aanvrager een duurzaam samenwerkingsverband met Fontys
Hogescholen.
De aanvraag voldoet eveneens aan criterium c van artikel 8 van de Regeling.
De commissie concludeert dat de aanvraag voldoet aan artikel 8 van de Regeling.
Gelet op het vorenstaande adviseert de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs u om
positief te besluiten op het voorliggende verzoek.
De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

drs. P.M.M. Rullmann
Voorzitter CDHO
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Bijlage:
Beoordelingskader macrodoelmatigheid nieuwe opleiding of nevenvestiging
Aan de hand van de in de Regeling macrodoelmatigheid hoger onderwijs van 20 juni 2018 genoemde
voorwaarden worden voornemens tot het verzorgen van een nieuwe opleiding beoordeeld op doelmatigheid.
Een nieuwe opleidin� kan volgens artikel 4 van deze Regeling alleen doelmatig worden geacht indien het
voornemen voldoet aan de criteria a en b.
Volgens criterium a heeft het instellingsbestuur aangetoond dat er behoefte bestaat aan de nieuwe opleiding of
nevenvestiging, zijnde overwegend een arbeidsmarktbehoefte, dan wel een overwegend maatschappelijke
behoefte in combinatie met een arbeidsmarktbehoefte, dan wel een overwegend wetenschappelijke behoefte in
combinatie met een arbeidsmarktbehoefte.
Volgens criterium b dient het instellingsbestuur aan te tonen dat in de behoefte die bij criterium a is aangetoond
niet door het bestaande opleidingenaanbod wordt voorzien.
Advies aan de NVAO over naam- en taalkeuze en Croho onderdeel
In de Toelichting op de Regeling is aangegeven dat·de CDHO ook een rol heeft bij de beoordeling van de
voorgestelde naam en voertaal van de opleiding en bij de voorgestelde positionering in het Croho.
Wat betreft de opleidingsnaam: de CDHO kijkt of de voorgestelde naam van de opleiding passend is, gelet op
de namen van verwante opleidingen. Daarbij is het uitgangspunt dat sterk op elkaar lijkende opleidingen
dezelfde naam krijgen, om de transparantie van het opleidingenaanbod voor studiekiezers en werkgevers te
borgen. In het Croho kan ook een internationale (Engelse) naam worden geregistreerd. Dit onderdeel van het
CDHO advies is niet gericht aan de Minister van OCW, maar aan de NVAO. Het panel van de NVAO toetst of de
naamkeuze gerechtvaardigd is gelet op de inhoud van de opleiding en de namen van vergelijkbare opleidingen
(artikel 5.7, vierde lid, onderdeel a, van de WHW).
Wat betreft de taalkeuze: het uitgangspunt in de wet is dat een opleiding in het Nederlands wordt aangeboden.
De arbeidsmarktbehoefte kan een reden zijn om een opleiding in een andere taal aan te bieden. Dit onderdeel
van het CDHO advies is niet gericht aan de Minister van OCW, maar aan de NVAO. Het panel van de NVAO
toetst de motivering van de taalkeuze bij Standaard 2 in het Accreditatiekader.
Wat betreft de positie in het Croho: de CDHO kijkt of de voorgestelde indeling in het Croho passend is, gelet op
de indeling van verwante opleidingen. Daarbij is het uitgangspunt dat sterk op elkaar lijkende opleidingen in
hetzelfde Croho onderdeel worden geregistreerd, om de transparantie van het opleidingenaanbod voor
studiekiezers en werkgevers te borgen. Dit onderdeel van het CDHO advies is niet gericht aan de Minister van
OCW, maar aan de NVAO. Het panel van de NVAO toetst of de voorgestelde indeling in het Croho aansluit bij
de ordening van verwante opleidingen.
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