Aanvraagformulier verplaatsing
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken
in Nederland

Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens

Naam opleiding

Master Theologie Algemeen

Internationale naam opleiding

n.v.t.

Taal

Nederlands / Engels

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 verzorgt mede de
opleiding

n.v.t.

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

WO Master

Inhoud (korte beschrijving opleiding)

De Master Theologie Algemeen is gericht op studenten
die hun kennis verder willen verdiepen op het gebied van
een specifieke theologische discipline of met een bepaald
profiel wil uitstromen.
De master heeft verschillende afstudeerrichtingen.
Disciplinegericht:
- Nieuwe Testament
- Oude testament
- Systematische Theologie
- Kerkgeschiedenis
Profielgericht:
- Church and Mission in the West
- Intercultural Reformed Theology (Engelstalig)
- Identiteit, Ethiek en Samenleving
- Christelijke Spiritualiteit
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Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)

De master kenmerkt zich door een gezamenlijke start met
een Common Course van 6 EC, waarna de studenten 5x
6EC in de door hen gekozen afstudeerrichting volgen. Er
is een vrije ruimte van 6 EC en de master wordt
afgesloten met een scriptie van 18 EC.
Meer informatie over de opleiding en het curriculum is te
vinden in de studiegids, via https://www.tukampen.nl/1jarige-masters/

Studielast1

60 EC

Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)

Voltijd en deeltijd

Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

Utrecht

Doelgroep van de opleiding

WO bachelor, premasters, zij-instromers

Croho (sub)onderdeel en motivering

Taal en cultuur

Geplande startdatum vestiging

1 september 2022

ISAT code van de opleiding

66117

BRIN code van de instelling

25AV

Handtekening College van bestuur
Kampen, 6 juli 2021
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Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en
wo) is alleen mogelijk voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 t/m 7 en 7.4b lid 3 t/m 7 van de Wet op het ho ger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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Criterium voor instemming met een verplaatsing
Spreiding
Toon aan dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de spreiding van het landelijk onderwijsaanbod. Onderbouw met (exacte
vindplaatsen in) relevante stukken over de spreiding van het opleidingenaanbod en het effect van de verplaatsing op het aanbod
en voeg deze toe als bijlagen.

Hiervoor wordt verwezen naar Bijlage 1 en 2.

Overige opmerkingen

Tot slot
Zijn alle criteria (voor zover van toepassing) beschreven?
Zijn alle relevante bijlagen toegevoegd?
Dan kan de aanvraag (schriftelijk in tweevoud en digitaal per email of digitale gegevensdrager) worden ingediend bij de Minis ter
van OCW p/a
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
Postbus 85498
2508 CD Den Haag
info@cdho.nl
Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met het bureau van de CDHO: info@cdho.nl/ 070 8505300.

