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Zie eerst de toelichting op de achterzijde.  

Kruis aan wat van toepassing is. Haal door wat niet van toepassing is. 

Naam:   …………………………………. 

Studentnummer:  …………………………………. 

 

  Dit is het eerst ingediende formulier. 

    Het betreft een mutatie t.o.v. eerder (d.d. ……………..) verleende goedkeuring,  

    nl. de nummers: …………. 

 

Samenstelling masteropleiding 

Naam onderdeel          EC 

1. Masterseminar Migratie, transnationaliteit en diaspora (RSMAI101)  10 

2. Masterseminar Politieke islam: van moslim broederschap tot  

    islamitische staat( RSMAI100)       10 

3. Keuze masterseminar:   …………………………………………. 10 

       …………………………………………. 

4. Stage    …………………………………………. 10 

     …………………………………………. 

5. Scriptie          20 

6. Eventueel overig:    …………………………………………. ….. 

TOTAAL          60 

Opmerkingen 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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Ondertekening 

Aldus in overleg met de scriptiebegeleider opgesteld en ter goedkeuring ingediend. 

Ondertekening student 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

Akkoord scriptiebegeleider / studieadviseur 

Naam:  ………………………………………… 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

Goedkeuring namens de examencommissie Theologie en Religiewetenschappen,  

prof. dr. C. Hübenthal / dr. J.E.A. Ackermans 

Datum:  ………………………… Handtekening: ……………………………. 

 

Toelichting Goedkeuring Masteropleiding Religiewetenschappen – specialisatie 
Islamstudies 

 Inschrijving voor de opleiding kan pas plaatsvinden indien de voor toelating vereiste 
vooropleiding met goed gevolg is afgerond. 

 De student kiest een specialisatie en stelt in overleg met de studieadviseur een voorlopig 
programma samen. Vervolgens legt de student in overleg met de coördinator van de 
gekozen specialisatie het programma vast op dit formulier.  

 De student legt het ondertekende formulier vervolgens ter goedkeuring voor aan de 
examencommissie (indienen via de studentenadministratie, M. Peters, E15.24). 

 Eventuele latere veranderingen in de samenstelling van het programma moeten na 
overleg met en met instemming van de coördinator opnieuw ter goedkeuring aan de 
examencommissie worden voorgelegd. Gebruik daarvoor weer dit formulier Goedkeuring 
(en kruis aan dat het een mutatie betreft). 

 Aanvullende informatie is beschikbaar in de Studiegids. Voor vragen kun je terecht bij de 
studieadviseurs of de coördinator. 

 

 

 


