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ONDERWIJS-  EN EXAMENREGELING  

2 0 1 6 - 2 0 1 7  
 

Faculteit der Filosofie, Theologie 

en Religiewetenschappen 
 

Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) 

Master Theologie en Religiewetenschappen 

 
 Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.  

 Het Algemeen deel (Deel 1), het Opleidingsspecifieke deel (Deel 2; documenten per opleiding) en 

de Slot- en overgangsbepalingen (Deel 3) zijn als afzonderlijke documenten onderdeel van de 

OER-FFTR 2016-2017. 

 

 Het Algemeen Deel (Deel 1) geldt voor alle studenten. 

 Het Opleidingsspecifieke deel (Deel 2) geldt voor alle studenten van die opleiding. 

 De Overgangs- en Slotbepalingen (Deel 3) gelden voor alle studenten. 
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DEEL II  OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL (MASTER) 

Paragraaf 13. Algemene bepalingen ‘Theologie en Religiewetenschappen’  
 

Artikel 13.1 Toepasselijkheid algemeen deel 

Op de opleiding Theologie en Religiewetenschappen is het bepaalde in het algemeen deel van deze 

regeling van toepassing voor zover daarvan in de navolgende bepalingen niet wordt afgeweken.  

 

Artikel 13.2 Joint degree  n.v.t. 

 

Artikel 13.2a Afwijkende instroom  

In afwijking van hierover bepaalde in artikel 1.3a van deze regeling kennen de specialisaties 

‘Religiestudies’ en ‘Islamstudies’ twee instroommomenten: 

 1 september; 

 1 februari.   

 

Paragraaf 14. [vervallen]  
 

Paragraaf 14a. Inrichting en vormgeving Theologie en Religie-

wetenschappen  
 

Artikel 14a.1 Specifieke eindtermen 

Onverminderd de algemene eindtermen genoemd in het algemeen deel deze regeling beschikken de 

studenten Theologie en Religiewetenschappen na een succesvolle afronding van de opleiding over een 

academische houding die de volgende aspecten bevat: 

 

1. Verwerven van specifieke kennis en inzicht 

a. Studenten hebben grondige kennis van en inzicht in de onderzoeksmethoden en -technieken van 

een gekozen onderzoeksgebied, en wel met nadruk op comparativiteit en oordeelsvorming. 

b. Studenten hebben grondige kennis van en inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de actuele 

situatie van wereldreligies, respectievelijk de Islam, en dit met betrekking tot hun bronteksten, 

doctrinele inhoud, religieuze praktijken, alsook de maatschappelijke en culturele uitingen 

daarvan. 



 

 

 

OER FFTR 2016-2017             Master Theologie en Religiewetenschappen            

 
 
Pagina 3 van 8             17-06-2016 

 
 

c. Studenten hebben grondige kennis van en inzicht in de geschiedenis van de verhoudingen en de 

interacties tussen de wereldreligies, respectievelijk de Islam en andere Abrahamitische religies, 

met betrekking tot een specifiek thema. 

d. Studenten hebben grondige kennis van en inzicht in de actuele situatie van de verhoudingen en 

de interacties tussen de wereldreligies, respectievelijk de Islam en de andere Abrahamitische 

religies, met betrekking tot een specifiek thema tegen de achtergrond van de globalisering, de 

modernisering en de reactie hierop. 

 

2. Toepassen van specifieke kennis en inzicht 

a. Studenten kunnen gedifferentieerd (en relatief zelfstandig) kennis van en inzicht in de religieuze 

tradities en hun interacties toepassen, aan de hand van onderzoeksmethoden en -technieken door 

een nieuwe probleemsituatie adequaat te beschrijven, te analyseren en te synthetiseren, binnen 

een onderzoek. 

b. Studenten zijn bekwaam in het gedifferentieerd (en relatief zelfstandig) toepassen van kennis van 

en inzicht in de religieuze tradities, hun interacties, en onderzoeksmethoden en -technieken in een 

van de volgende professionele contexten: onderzoek, beleid en geestelijke verzorging. 

 

3. Oordeelsvorming 
Studenten kunnen zich zelfstandig een wetenschappelijk oordeel vormen aangaande (enkele 

specifieke) opvattingen, religieuze praktijken en maatschappelijke consequenties van religieuze 

tradities door relevante informatie te verzamelen en te interpreteren, en door deze te evalueren tegen 

de achtergrond van wetenschappelijk verantwoorde interne en externe criteria.  

 

4. Communicatie 
Studenten kunnen mondeling en schriftelijk communiceren over de vergelijking, de analyse, de 

synthese en de evaluatie van specifieke religieuze fenomenen binnen meerdere religieuze tradities, 

zowel tegenover een gespecialiseerd als een niet-gespecialiseerd publiek.  

 

5. Leervaardigheid 
Studenten beschikken over leervaardigheden om zelfstandig nieuwe informatie aangaande religieuze 

tradities te generen, te reproduceren, te begrijpen, te interpreteren, te analyseren en te evalueren in 

een van de volgende professionele contexten: onderzoek, beleid en geestelijke verzorging.  
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Artikel 14a.2 Samenstelling programma  

1. Met inachtneming van het hierover bepaalde in het algemeen deel van deze regeling, omvat de 

opleiding ‘Theologie en Religiewetenschappen’ de volgende specialisaties met de daarbij 

vermelde studielast: 

 Specialisatie Religiestudies  

1 Masterseminar scriptievak 10 EC 

2 Masterseminar naar keuze 10 EC 

3 Masterseminar naar keuze 10 EC 

4 Onderzoeksstage of masterseminar naar keuze 10 EC 

5 Masterscriptie 20 EC 

  60 EC 

 

  Specialisatie Islamstudies  

1 Masterseminar Islam 10 EC 

2 Masterseminar Islam 10 EC 

3 Masterseminar naar keuze 10 EC 

4 Stage Islam of masterseminar naar keuze 10 EC 

5 Masterscriptie 20 EC 

  60 EC 

 

 Specialisatie Religie en Beleid  

1 Filosofie van religie, staat en samenleving 5 EC 

2 Religie, culturele diversiteit en overheidsbeleid 5 EC 

3 Religie en recht 5 EC 

4 Religie en diversiteitsmanagement 5 EC 

5 Methoden van religie- en beleidsonderzoek 5 EC 

6 Beleidsplanning- en implementatie 5 EC 

7 Opdrachtstage 15 EC 

8 Masterscriptie 15 EC 

  60 EC 

 

  Specialisatie Geestelijke Verzorging  

1 Grondslagencursus geestelijke verzorging 5 EC 

2 Rituele expressie 5 EC 

3 Spirituele counseling 5 EC 

4 Ethische advisering 5 EC 

5 Spirituele diagnostiek 5 EC 

6 Klinische onderzoeksmethoden 5 EC 

7 Beroepsstage 15 EC 

8 Masterscriptie 15 EC 
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  60 EC 

 

Artikel 14a.3 Andere taal onderwijs en tentamens  

In afwijking van het hierover bepaalde in artikel 2.1a van deze regeling wordt het onderwijs voor de 

opleiding ‘Theologie en Religiewetenschappen’ (deels) verzorgd, en worden tentamens en examens 

(deels) afgenomen, in de Engelse taal. 

 

Paragraaf 15. [vervallen] 
 

Paragraaf 15a. Toelating Theologie en Religiewetenschappen 
 

Artikel 15a.1 Toelatingseisen Theologie en Religiewetenschappen 

1. Toelaatbaar tot de opleiding Theologie en Religiewetenschappen is : 

a) Degene die in het bezit is van een getuigschrift dat naar het oordeel van de 

examencommissie ten minste gelijkwaardig is aan het diploma als bedoeld in lid 2; 

b) Degene die de premaster behorende bij de opleiding met goed gevolg heeft afgerond.  

2. In ieder geval voldoet degene die het afsluitend examen van de navolgende bacheloropleidingen 

met goed gevolg heeft afgerond.  

 

Specialisatie Religiestudies 

 BA Religiewetenschappen 

 BA Theologie 

Specialisatie Islamstudies 

 BA Islam en Arabisch 

 BA Religiewetenschappen 

 Specialisatie Religie en Beleid 

 BA Religiewetenschappen 

 BA Theologie 

 BA Islam en Arabisch 

 Specialisatie Geestelijke Verzorging 

 BA Religiewetenschappen 

 BA Theologie 

 BA Islam en Arabisch 
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Voorafgaande aan de toelating tot  de specialisatie ‘Geestelijke Verzorging’ vindt een 

adviesgesprek plaats, waaraan de student verplicht is deel te nemen.  

 

3. Tot de opleiding is ook toelaatbaar een student die naar het oordeel van de examencommissie 

voldoende blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het volgen van de opleiding.  

 

 

 

Artikel 15a.2 Premaster 

1. Indien niet aan alle toelatingseisen is voldaan maar de toelatingscommissie van oordeel is dat 

de tekortkomingen binnen een redelijke termijn kunnen worden weggenomen, wordt 

desgevraagd de omvang en de inhoud van een premasterprogramma vastgesteld.  

2. Toelaatbaar tot de premaster is in ieder geval: 

a) degene die een wo-bachelorgraad heeft behaald; 

b) degene die een hbo-bachelorgraad heeft behaald en op de eindlijst een gemiddeld cijfer 

van 7,50 of hoger heeft gehaald. 

4. Tot de premaster kan – op basis van een selectiegesprek – degene worden toegelaten die een 

hbo-bachelorgraad heeft behaald met een gemiddeld cijfer van 7,00 tot 7,50 op de eindlijst. 

5. Het programma van de premaster omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 

studielast: 

 Religiestudies Islamstudies  

1 Inleiding religiewetenschappen Idem 5 EC 

2 Jodendom Idem 5 EC 

3 Christendom Idem 5 EC 

4 Islam Idem 5 EC 

5 Boeddhisme Diversiteit en staatsvorming in het M-O 5 EC 

6 Bronteksten jodendom en christendom Idem 5 EC 

7 Bronteksten Islam Idem 5 EC 

8 Religie en ethiek Islam in Europa 5 EC 

9 Godsdienstsociologie Moderne geschiedenis van het M-O 5 EC 

10 Empirische religiewetenschap Etnisch-religieuze conflicten in Europa 

en het M-O 

5 EC 

11 Werkstuk  10 EC 

   60 EC 
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Artikel 15a.3 Taaleis opleiding 

Gezien het hierover bepaalde de paragraaf 2 is voor deelname aan het onderwijs en de tentamens van de 

opleiding Theologie en Religiewetenschappen een voldoende beheersing van de Nederlandse taal 

vereist.  

 

Artikel 15a.4 Inschrijvingscapaciteit n.v.t. 

 

Artikel 15a.5 Toelatingprocedure masteropleiding n.v.t.  

 

 

Artikel 15a.6 Beperking doorstroming tot het masteronderwijs 

De examencommissie kan besluiten een student die ingeschreven staat voor de bacheloropleiding aan 

de universiteit als bedoeld in artikel 15.a1, lid 2, en die aansluitend wenst te worden toegelaten tot deze 

masteropleiding, maar de desbetreffende bachelorgraad nog niet heeft behaald, vooruitlopend op die 

masterinschrijving toe te laten tot bepaalde delen van het onderwijs. De examencommissie beslist alleen 

tot de bedoelde toelating: 

a) indien de desbetreffende student aantoont dat hij het bacheloreindwerkstuk met een  

 voldoende heeft afgerond en; 

b) dat hij ten minste 160 EC van het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding heeft 

  behaald. EC toegekend in het kader van vrijstellingen kunnen worden meegeteld. 

 

Artikel 15a.7 Ingangseisen 

Gezien het hierover bepaalde in artikel 4.8 van deze regeling, kan aan het onderwijs en de tentamens 

van de hierna te noemen vier specialisaties van de opleiding ‘Theologie en Religiewetenschappen’  niet 

eerder worden deelgenomen dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald: 

 

 Specialisatie Na het behalen van  

a) Tentamen methodecursus (Religie en Beleid) Praktische oefening  

b) Methodecursus (Geestelijke Verzorging) Praktische oefening  

c) Stage (Religie en Beleid) Methodecursus 

d) Stage (Geestelijke Verzorging) Methodecursus, cursus Spirituele counseling, 

cursus Rituele expressie 

 

In bijzondere gevallen kan de examencommissie toestaan dat op verzoek van de student wordt 

afgeweken van de volgorde zoals boven vermeld.  
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Paragraaf 16. Tentamens en examens Theologie en 

Religiewetenschappen 
 

Artikel 16.1 [vervallen] 

 

Artikel 16.2 Beperking geldigheidsduur behaalde studieresultaten  n.v.t. 

 

Artikel 16.3 Deelname aan tentamens 

Met uitzondering van in lid 2 van deze bepaling te noemen onderdelen mogen studenten twee maal per 

studiejaar deelnemen aan de desbetreffende tentamens.  

 

Artikel 16.4 Standaard vrijstellingen  n.v.t. 

 

Artikel 16.5 [vervallen] 

 

Artikel 16.6 Graad 

1. Aan degene die het examen van de masteropleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de 

graad “Master of Arts” verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 

 

 

 

----- Einde Deel 2 Master ‘Theologie en Religiewetenschappen’------ 

 

 

Zie Deel 3 voor de overgangs- en slotbepalingen (afzonderlijk document) 

 


