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DEEL I ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Paragraaf 1. Algemene bepalingen  

 

Artikel 1.1. Reikwijdte van de regeling  

1. Deze onderwijs- en examenregeling (hierna verder: regeling) is van toepassing op de 

bacheloropleiding Religiewetenschappen (hierna verder: de opleiding) die in de faculteit der 

Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit zijn ingesteld. Deel 

II van de regeling omvat bepalingen die van toepassing zijn op alle initiële bacheloropleidingen 

die in de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen zijn ingesteld; in deel III 

zijn aanvullende specifieke bepalingen per opleiding opgenomen. 

2. De regeling geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2017-2018 voor de opleiding zijn 

ingeschreven. 

 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 

De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op 

het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna verder: de WHW) de betekenis die de 

WHW daaraan geeft.  

 

Artikel 1.3 Fraude 

De geldende frauderegeling staat vermeld in de Regels & Richtlijnen van de examencommissies van de 

Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen. 
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DEEL II ALGEMEEN DEEL 

 

Paragraaf 2. Toegang opleiding en onderwijs  

 

Artikel 2.1 (Nadere) vooropleidingseisen  

Voor toelating tot de opleiding dient de student te voldoen aan de voor inschrijving bij of krachtens de 

wet gestelde (nadere) vooropleidingseisen. Eisen bij toelating op grond van een hbo-propedeuse of een 

colloquium doctum zijn nader omschreven in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling. 

 

Artikel 2.1a [vervallen]  

 

Artikel 2.2 Ingangseisen  

Het is de student toegestaan om alle onderwijseenheden van de opleiding te volgen en de desbetreffende 

tentamens af te leggen, tenzij sprake is van in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling opgenomen 

ingangseisen.  

 

Paragraaf 3. Inrichting en vormgeving 

 

Artikel 3.1 Examen, graad en judicium 

1. De opleiding wordt afgesloten met het bachelorexamen. 

2. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 

Bachelor of Arts verleend.  

3. Aan degene die het examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd, kan door de 

examencommissie een judicium worden toegekend. De regels voor de toekenning van het 

judicium zijn vastgelegd in een universitaire richtlijn. Deze richtlijn is als bijlage 1 bij deze 

regeling gevoegd.  

 

Artikel 3.2 Algemene eindtermen 

De opleiding beoogt de student: 

a) kennis, inzicht en vaardigheden op het desbetreffende gebied bij te brengen;  

b) academisch te vormen, en 

c) voor te bereiden op een verdere (studie-)loopbaan. 

 

Artikel 3.3 Curriculum 

1. De opleiding bestaat uit het in het opleidingsspecifiek deel van deze regeling omschreven geheel 

van onderwijseenheden gericht op de verwezenlijking van welomschreven doelstellingen op het 

gebied van kennis, inzicht en vaardigheden waarover degene die de opleiding voltooit, dient te 

beschikken.  
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2. De opleiding biedt voor de inpassing van onderwijseenheden van buiten de opleiding een vrije 

ruimte van maximaal 30 EC.  

3. [vervallen] 

4. In de opleiding is de student verplicht als individuele proeve van bekwaamheid een 

eindwerkstuk te schrijven. 

 

Artikel 3.4 [vervallen]  

 

Artikel 3.5 Indeling onderwijs en tentamens 

De opleiding wordt verzorgd in een jaarindeling met twee semesters. In het opleidingsspecifiek deel is 

tenminste geregeld in welk semester gelegenheid wordt geboden tot het volgen van het onderwijs en het 

afleggen van het tentamen van de onderwijseenheden.  

 

Artikel 3.6 Vorm van het onderwijs 

1. In het opleidingsspecifiek deel van deze regeling is per onderwijseenheid de (werk)vorm van 

het onderwijs vastgelegd. Binnen de opleiding worden de volgende (werk)vormen 

onderscheiden:  

- het hoorcollege (HC): studenten verwerven reproduceerbare kennis die door de docent 

wordt aangereikt, ter ondersteuning van zelfstudie. Daarbij worden studenten gestimuleerd 

om vragen te stellen;  

- het werkcollege (WC) (verplichte aanwezigheid): studenten maken opdrachten die door de 

docent voorgeschreven worden en die tijdens het college in een interactieve setting worden 

besproken. De interactie tijdens het werkcollege ondersteunt het proces van zelfstandig 

leren, deze colleges kennen daarom verplichte aanwezigheid;  

- het practicum (PR) (verplichte aanwezigheid): studenten leren bepaalde vaardigheden aan 

de hand van door de docent vastgestelde opdrachten. Het beheersen van deze vaardigheden 

vormt een leerdoel op zich. De interactie en het wederzijds geven van feedback door 

studenten, is een integraal onderdeel van het leerproces, deze colleges kennen daarom 

verplichte aanwezigheid.  

2. In het opleidingsspecifiek deel van deze regeling is vastgelegd in welke taal het onderwijs wordt 

verzorgd.  

3. Het aantal contacturen in de propedeutische fase bedraagt minimaal vijftien uren per week. Het 

aantal contacturen in de postpropedeutische fase bedraagt minimaal vijftien uren per week. 

 

Artikel 3.7 Vorm van tentamens 

1. In het opleidingsspecifiek deel van deze regeling is omschreven op welke wijze het 

tentamineren zal plaatsvinden. Binnen de opleiding worden de volgende wijzen van het 

tentamineren onderscheiden:  

- het schriftelijk tentamen (ST): schriftelijke toets die door de student gemaakt wordt op een 

geroosterd tijdstip, veelal bestaand uit open en/of gesloten vragen;  

- het mondeling tentamen (MT): individuele toets;  
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- de schriftelijke opdracht (SO): studenten werken zelfstandig aan een geschreven product 

op basis van vooraf gegeven criteria. Zo’n schriftelijke opdracht omvat doorgaans max. 

1.500 woorden;  

- de mondelinge presentatie (MP): studenten presenteren een zelfstandig gemaakt betoog, 

dat aangepast is aan het beoogde publiek; het paper (PA): studenten maken een schriftelijke 

rapportage van zelfstandig uitgevoerd onderzoek en beantwoorden een vraagstelling. 

Daarbij verwerken en analyseren zij relevante literatuur in relatie tot de vraagstelling. Een 

paper omvat 1.500-6.000 woorden;  

- het werkstuk (WS): studenten maken een schriftelijke rapportage van zelfstandig 

uitgevoerd onderzoek en beantwoorden een vraagstelling. Daarbij verwerken en analyseren 

zij relevante literatuur in relatie tot de vraagstelling. Een werkstuk omvat meer dan 6.000 

woorden. Het werkstuk heeft uitsluitend betrekking op: het bachelorwerkstuk, het 

stageverslag, het verslag beroepsoriëntatie en de masterscriptie.  

De examencommissie kan in bijzondere gevallen bepalen dat van de daar omschreven 

tentamenvorm zal worden afgeweken.  

2. Mondelinge tentamens zijn openbaar, tenzij de examencommissie anders beslist. Een 

mondeling tentamen bestaat uit een individuele toets, waarbij in beginsel niet meer dan één 

persoon tegelijk wordt getentamineerd. Het mondeling afnemen van tentamens geschiedt in 

aanwezigheid van een tweede examinator of een door de examencommissie aangewezen 

waarnemer. In bijzondere gevallen kan de examencommissie bepalen dat een geluidsopname 

wordt gemaakt van het tentamen.  

3. Aan de student met een functiebeperking kan de examencommissie de mogelijkheid bieden 

tentamens af te leggen op een wijze die aan de individuele handicap is aangepast. Alvorens 

hierover te beslissen kan de examencommissie deskundig advies inwinnen. 

 

Artikel 3.8 Inpassen van onderwijseenheden behaald buiten de opleiding 

1. Op verzoek van de student past de examencommissie onderwijseenheden van buiten de 

opleiding in.  

2. Het inpassen van de onderwijseenheden als bedoeld in lid 1 is slechts toegestaan voor aanvang 

van die onderwijseenheid. 

3. Indien de eenheden van studiebelasting en studieresultaten van de in te passen 

onderwijseenheden afwijken van het in deze regeling bepaalde, vindt conversie plaats. De 

examencommissie beslist, met inachtneming van de nota ‘Conversie van studiebelasting en 

studieresultaten’ van de Radboud Universiteit, over de conversie.  

 

Artikel 3.9 [vervallen] 

 

Artikel 3.10 Vrijstelling 

1. De examencommissie kan een student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende examinator, 

geheel of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van een tentamen indien de student: 
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a) hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderwijseenheid van een universitaire 

of hogere beroepsopleiding heeft voltooid.  

b) hetzij aantoont door relevante werk- of beroepservaring over voldoende kennis en 

vaardigheden te beschikken ten aanzien van het desbetreffende onderwijseenheid. 

2. Indien de opleiding generieke vrijstellingen kent, dan zijn deze opgenomen in het 

opleidingsspecifiek deel van deze regeling.  

3. Het aantal vrijstellingen als bedoeld in lid 1 is nooit hoger dan 90 EC.  

4. Het eindwerkstuk (bedoeld is het bachelorwerkstuk) is van de in lid 1 bedoelde 

vrijstellingsmogelijkheid uitgezonderd. 

5. De examencommissie verleent geen vrijstellingen op grond van resultaten behaald in de periode 

waarvoor de student is uitgesloten van deelname aan tentamens als bedoeld in artikel 7.12b lid 

2 van de WHW. 

 

Artikel 3.11 Geldigheidsduur behaalde tentamens 

1. De geldigheidsduur van behaalde tentamens (d.w.z. met succes afgeronde onderwijseenheden) 

is onbeperkt tenzij in het opleidingsspecifiek deel, met inachtneming van het hierover bepaalde 

in de WHW, anders is bepaald.  

2. De examencommissie heeft de bevoegdheid om de geldigheidsduur van behaalde tentamens in 

individuele gevallen te verlengen.  

 

Artikel 3.12 Aantal tentamens per onderwijseenheid 

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2, wordt per onderwijseenheid tweemaal gelegenheid gegeven 

tot het afleggen van het tentamen, tenzij anders is bepaald in het opleidingsspecifiek deel.  

2. Een met goed gevolg afgelegd tentamen mag zonder schriftelijke toestemming van de 

examencommissie niet nogmaals worden afgelegd.  

 

Paragraaf 4. Toetsing 

 

Artikel 4.1 Aanmelding voor tentamens 

1. De student die zich via Osiris inschrijft voor onderwijseenheden behorende bij de opleiding 

waarvoor hij is ingeschreven, is tevens aangemeld voor de eerstvolgende tentamengelegenheid 

in het desbetreffende studiejaar. Indien een student niet wenst deel te nemen aan het tentamen, 

dient hij zich uiterlijk zeven dagen voor de tentamendatum af te melden via Osiris. Wanneer 

een student zich niet tijdig afmeldt, wordt het niet verschijnen als een gebruikte tentamenpoging 

aangemerkt, tenzij de examencommissie in bijzondere gevallen anders beslist. 

2. De student dient zich uiterlijk zeven dagen voor de tentamendatum conform de daarvoor door 

of namens de desbetreffende examencommissie vastgestelde richtlijnen en aanwijzingen in te 

schrijven voor een herkansing.  
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Artikel 4.2 Vaststelling uitslag tentamens  

1. De uitslag van een tentamen wordt vastgesteld op hele of halve punten, met uitzondering van 

5,5. (zie lid 2). Indien afronding noodzakelijk is, gebeurt dit in twee stappen. Ten eerste wordt 

afgerond tot op één cijfer na de komma volgens de gewone afrondingsregels, namelijk: indien 

het tweede cijfer na de komma 0, 1, 2, 3 of 4 is, blijft het eerste cijfer zoals het is, indien het 

tweede cijfer na de komma 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt het voorgaande cijfer met 1 verhoogd. Ten 

tweede wordt afgerond op hele en halve cijfers met toepassing van de volgende regels: 

a) x,0 is het afgeronde cijfer van: [x-l],8 en [x-l],9; alsook x,1 en x,2 

b) x,5 is het afgeronde cijfer van: x,3 en x,4; alsook x,6 en x,7. In afwijking van het eerste 

lid wordt de uitslag van een tentamen niet vastgesteld op 5,5. Een score van 5,3 en 5,4 

wordt in afgerond naar een 5,0, een score van 5,5; 5,6 en 5,7 wordt afgerond naar 6. 

2.  Wanneer een tentamen wordt herkanst, is in alle gevallen het laatst behaalde cijfer bepalend  

voor het behaalde resultaat. 

3.  Wanneer de uitslag van een tentamen hoger of gelijk is aan 6,0 wordt het tentamen geacht te  

zijn behaald. Wanneer de uitslag van het tentamen lager of gelijk is aan 5,0 wordt het tentamen  

geacht niet te zijn behaald. 

 

Artikel 4.3 De bekendmaking uitslag tentamens 

1. Onmiddellijk na het vaststellen van de uitslag van het tentamen verschaft de examinator de 

administratie de benodigde gegevens ten behoeve van de bekendmaking daarvan.  

2. De examinator maakt de uitslag van een schriftelijk tentamen bekend binnen vijftien werkdagen 

na de dag waarop het tentamen is afgelegd. Ook bij andere toetsvormen geldt de regel van 

vijftien werkdagen na afloop van de gestelde deadline. De examinator maakt terstond, doch 

uiterlijk vijf werkdagen na afloop van een mondeling tentamen, de uitslag bekend en reikt de 

student een schriftelijke verklaring dienaangaande uit. Voor tentamens die op een andere wijze 

worden afgelegd bepaalt de examencommissie vooraf op welke wijze en binnen welke termijn 

de uitslag aan de student wordt bekendgemaakt.  

3. In bijzondere gevallen kan de examencommissie de termijnen bedoeld in het tweede lid 

desgevraagd verlengen dan wel bekorten. 

4. Bij de bekendmaking van een tentamenuitslag wordt de student gewezen op het inzagerecht 

zoals bedoeld in deze regeling en op de mogelijkheid van beroep bij het college van beroep voor 

de examens binnen de daarvoor geldende beroepstermijn. 

 

Artikel 4.4 Inzage- en kennisnamerecht 

1. Gedurende ten minste twintig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 

tentamen of een andere vorm van tentaminering krijgt de student op zijn verzoek inzage in het 

beoordeelde werk.  

2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belanghebbende tijdens de inzage 

tevens kennisnemen van vragen en opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een 

schriftelijk afgenomen tentamen en van de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 

plaatsgevonden. 
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3. In afwijking van het eerste en tweede lid kan de examinator bepalen dat de inzage collectief 

geschiedt op een vooraf vastgestelde datum, tijdstip en plaats. Indien een student aantoonbaar 

door overmacht verhinderd is de collectieve inzage bij te wonen, kan desgevraagd afzonderlijk 

inzage worden verleend op een ander tijdstip, bij voorkeur binnen de termijn genoemd in het 

eerste lid. 

4. In alle gevallen vindt de inzagemogelijkheid plaats uiterlijk vijf dagen voorafgaand aan de 

herkansingsmogelijkheid van een tentamen. 

 

Artikel 4.5 Vaststelling uitslag examen 

1. De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student de tentamens van 

de onderwijseenheden behorende bij de desbetreffende opleiding of fase van de opleiding met 

goed gevolg heeft afgelegd. De examendatum is in dat geval de datum waarop het laatste 

tentamen is afgelegd.  

2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een onderzoek 

instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer onderwijseenheden of 

aspecten van de opleiding. 

 

Paragraaf 5. Studievoortgang, -begeleiding en -advies 

 

Artikel 5.1 Studievoortgang en studiebegeleiding 

1. De decaan draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat de 

examencommissie aan elke student desgevraagd binnen een redelijke termijn een overzicht kan 

worden verschaft van de op dat moment behaalde resultaten.  

2. De decaan draagt zorg voor een adequate studiebegeleiding. 

 

Artikel 5.2 BSA-regeling 

De nadere uitvoeringsregels betreffende het bindende studieadvies (BSA) zijn als bijlage 2 bij deze 

regeling gevoegd.  

 

Paragraaf 5a. Onderwijsevaluatie 

 

Artikel 5a.1 Wijze van onderwijsevaluatie 

Met inachtneming van het kwaliteitzorgstelsel van de instelling, zoals beschreven in het Handboek 

Kwaliteitszorg Onderwijs Radboud Universiteit, draagt de decaan ervoor zorg dat het onderwijs van de 

opleidingen op systematische wijze wordt geëvalueerd. 
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DEEL III OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL bachelor 

Religiewetenschappen 

 

Paragraaf 6. Toegang opleiding en onderwijs  

 

Artikel 6.1(a) [vervallen]  

 

Artikel 6.1(b) [vervallen]  

 

Artikel 6.1(c) Vrijstelling op grond van hbo-propedeuse diploma 

1. Bezitters van een hbo-propedeuse diploma worden desgevraagd vrijgesteld van de 

vooropleidingseis bedoeld in artikel 7.24 WHW, mits zij beschikken over een 

toelatingsverklaring van de examencommissie. 

 

Artikel 6.1(d) Colloquium doctum 

Het toelatingsonderzoek, bedoeld in artikel 7.29 WHW, heeft betrekking op de volgende vakken op het 

daarbij vermelde niveau: 

a) Verplichte vakken (niveau vwo-eindexamen): Nederlands en Engels 

b) Twee vakken (niveau vwo-eindexamen) te kiezen uit: Frans, Duits, geschiedenis, 

maatschappijleer, wiskunde. 

 

Artikel 6.2 [vervallen]  

 

Artikel 6.3 Toelatingseisen verkorte bachelor Religiewetenschappen 

1. Degene die in het bezit is van een niet-religiewetenschappenlijke universitaire propedeuse of 

een hbo-bachelordiploma wordt toegelaten tot het verkorte bachelorprogramma voor zij-

instromers. 

 

Artikel 6.4 Specialisaties 

1. Bij aanvang van de bacheloropleiding religiewetenschappen kan de student kiezen tussen de 

specialisatie Religiestudies en de specialisatie Islamstudies. 

2. De twee specialisaties omvatten 55 EC aan specifieke onderdelen van de 120 EC van de 

major. 

3. Onderdeel van de specialisatie Religiestudies is de bestudering van Aziatische religies. 

Onderdeel van de specialisatie Islamstudies is de verwerving van de Arabische taal op 

elementair niveau. 
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Paragraaf 7. Inrichting en vormgeving  

 

Artikel 7.1 Opleidingsspecifieke eindtermen 

In aanvulling op de algemene eindtermen genoemd in het algemeen deel van deze regeling  

beschikken de studenten Religiewetenschappen na een succesvolle afronding van de studie over een 

academische houding, die de volgende aspecten bevat:  

  

1. Kennis van en inzicht in:  

a) het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Abrahamitische 

religies met betrekking tot hun narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, 

experiëntiële en materiële dimensies en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten.  

b) de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische religies 

onderling tegen de achtergrond van globalisering, modernisering en de reactie hierop. 

c) de geschiedenis en de actuele situatie van en de beeldvorming over de Abrahamitische religies, 

gericht op thematische zwaartepunten.  

  

Voor de specialisatie Religiestudies bovendien: 

d) het ontstaan, de geschiedenis, de ontwikkeling en de actuele situatie van de Aziatische religies, 

enkele levensbeschouwelijke tradities en nieuwe religieuze bewegingen met betrekking tot hun 

narratieve, doctrinaire, ethische, rituele, organisatorische, experiëntiële en materiële dimensies 

en de daarmee verbonden wetenschappelijke debatten. 

e) enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, 

religiewetenschappen, theologie, antropologie, sociologie en psychologie. 

f) de actuele situatie van de verhoudingen en de interacties tussen de Abrahamitische en Aziatische 

religies. 

g) de onderzoeksmethoden en -technieken (literair, historisch, hermeneutisch en empirisch) van de 

wetenschappelijke studie van religie in comparatief perspectief.   

  

Voor de specialisatie Islamstudies bovendien: 

h) enkele algemene (functionele en substantiële) theorieën over religie vanuit filosofie, 

religiewetenschappen, antropologie, sociologie en politicologie. 

i) de Arabische taal. 

j) de cultuur en politieke vraagstukken van de islam en andere Abrahamitische religies. 

k) de onderzoeksmethoden en -technieken (literair-historisch, empirisch) van de 

wetenschappelijke studie van cultuur en politieke vraagstukken met betrekking tot de islam.  

  

2. Toepassen van kennis en inzicht 

De afgestudeerde kan in nieuwe probleemsituaties zijn kennis van en inzicht in de religieuze tradities 

en hun interacties toepassen. De afgestudeerde kan daartoe, mede met het oog op gestelde eisen op de 
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arbeidsmarkt wetenschappelijk verantwoord, enkele onderzoeksmethoden en -technieken adequaat 

beschrijven, analyseren en uitvoeren.  

  

3. Oordeelsvorming  

De afgestudeerde kan zich een oordeel vormen aangaande (enkele specifieke) opvattingen, religieuze 

praktijken en maatschappelijke consequenties van religieuze tradities. Daartoe kan de afgestudeerde 

relevante informatie verzamelen, interpreteren en evalueren tegen de achtergrond van interne en externe 

criteria.  

 

4. Communicatie  

De afgestudeerde kan mondeling en schriftelijk rapporteren en communiceren over religieuze kwesties, 

problemen en oplossingen daarvoor. De afgestudeerde kan daarbij zowel een gespecialiseerd als een 

niet-gespecialiseerd publiek aanspreken.  

  

5. Leervaardigheid m.b.t. generen van kennis en inzicht  

De afgestudeerde beschikt over leervaardigheden om relatief zelfstandig informatie aangaande 

religieuze tradities te reproduceren, begrijpen, interpreteren, analyseren en evalueren. De afgestudeerde 

kan relatief zelfstandig nieuwe kennis te genereren en informatie aangaande religieuze tradities 

vergaren.  

 

Artikel 7.2 Studielast van de opleiding 

De opleiding heeft een studielast van 180 EC.  

 

Artikel 7.3 Vorm van de opleiding (major-minorstelsel) 

1. De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. 

2. De opleiding is ingericht volgens het major-minorstelsel. 

3. De major omvat 135 EC met verplichte onderdelen op het eigen vakgebied van de opleiding. 

4. De propedeuse bestaat voor 60 EC geheel uit verplichte major-onderdelen. 

postpropedeutische fase bestaat voor 75 EC uit verplichte major- onderdelen en voor 45 EC 

uit ruimte voor minoren. 

5. Een minor omvat 15 EC en kan bestaan uit onderdelen op het terrein van het eigen vakgebied 

(verdiepingsminoren, waarmee studenten hun kennis op het gebied van de major kunnen 

verdiepen) of uit onderdelen op het terrein van een ander vakgebied (verbredingsminoren, 

waarmee studenten hun kennis op andere terreinen binnen of buiten de geesteswetenschappen 

kunnen uitbreiden). Gedurende het tweede en derde jaar van de bacheloropleiding volgt de 

student twee minoren naar keuze en een verplichte minor, namelijk het core curriculum 

geesteswetenschappen. 
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Artikel 7.3a Minoren 

1. De  toelatingseisen,  werkvormen,  studielast,  toetsing  en  volgtijdelijkheid  van  het 

minoronderwijs zijn niet vastgelegd in deze Onderwijs- en Examenregeling, maar in de 

jaarlijks te verschijnen Minorgids van de faculteit. Het bepaalde in deze Onderwijs- en 

Examenregeling met betrekking tot de tijdvakken, frequentie en mogelijke vormen van 

tentaminering, de vaststelling en bekendmaking van de tentamenuitslag, de geldigheidsduur en 

het inzagerecht is onverkort van toepassing op het minoronderwijs. Voor cursussen die buiten 

de faculteit gevolgd worden, geldt met betrekking tot de tentaminering etc. hetgeen bepaald is 

door de decaan en/of de examencommissie van de opleiding die het onderwijs verzorgt. 

2. Voor zover een minor wordt samengesteld uit onderdelen buiten het minoronderwijsaanbod 

van de opleiding, vereist deze minor de goedkeuring van de examencommissie. Een verzoek 

tot goedkeuring wordt door de student ten minste drie maanden voor het afleggen van het 

eerste tentamen bij de examencommissie ingediend. 

3. Ten aanzien van het in lid 2 bedoelde verzoek beslist de examencommissie binnen vier weken 

na ontvangst van het verzoek of, indien het verzoek is ingediend binnen een academische 

vakantie, binnen vier weken na afloop daarvan. De examencommissie kan de beslissing voor 

ten hoogste twee weken verdagen. Van de verdaging wordt voor de afloop van de in de eerste 

zin genoemde termijn schriftelijk mededeling gedaan aan de student. 

4. Een besluit om goedkeuring aan het in lid 2 bedoelde minorpakket te onthouden, wordt door 

de examencommissie gemotiveerd genomen, nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld 

te worden gehoord. 

5. Indien een student in de in lid 2 bedoelde minor wijzigingen wenst aan te brengen in de keuze 

van de onderdelen waarover reeds goedkeuring is verkregen, kan hij een verzoek daartoe 

indienen bij de examencommissie. De criteria die in dit artikel worden genoemd, zijn ook van 

toepassing op de gewenste wijzigingen. 

 

Artikel 7.4 Taal van de opleiding  

1. De opleiding wordt verzorgd in het Nederlands.  

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 worden het onderwijs en de tentamens van een beperkt 

aantal onderwijseenheden verzorgd in het Engels, mede met het oog op voldoende aanbod voor 

uitwisselingsstudenten.  

 

Artikel 7.5 Samenstelling propedeutische fase 

Met inachtneming van het bepaalde in het algemeen deel van deze regeling omvat de propedeutische 

fase de volgende onderwijseenheden, studielast, werkvormen, toetsvormen en contacturen:  

 

Legenda: 

HC: hoorcollege 

WC: werkcollege 

PR: practicum 
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SO: schriftelijke opdracht 

MP: mondelinge presentatie 

ST: schriftelijk tentamen 

PA: paper 

WS: werkstuk 

 

B1, eerste semester Religiestudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Academische vaardigheden 5 EC WC SO+MP+PA 24 

Inleiding religiewetenschappen 5 EC HC+PR ST 30 

Jodendom 5 EC HC ST 24 

Christendom 5 EC HC+WC SO+ST 24 

Islam 5 EC HC ST 24 

Hindoeïsme 5 EC HC+WC PA+ST 24 

 

B1, eerste semester Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Academische vaardigheden 5 EC WC SO+MP+PA 24 

Inleiding religiewetenschappen 5 EC HC+PR ST 30 

Jodendom 5 EC HC ST 24 

Christendom 5 EC HC+WC SO+ST 24 

Islam 5 EC HC ST 24 

Arabisch 1 5 EC WC ST 24 

 

B1, tweede semester religiestudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Buddhism 5 EC HC PA+ST 24 

Methoden en technieken I 5 EC HC SO+ST 24 

Antropology of Religion 5 EC HC ST 24 

Sociology of Religion 5 EC HC SO+ST 24 

Theorieën van religie 5 EC HC+WC ST 24 

Nieuwe religieuze bewegingen 5 EC HC SO+ST 24 
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B1, tweede semester Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Arabisch 2 5 EC WC ST 24 

Arabisch 3 5 EC WC ST 24 

Religie en cultuur in het M-O en 

Europa 

5 EC HC SO+ST 24 

Theorieën van religie 5 EC HC+WC ST 24 

Sociology of Religion 5 EC HC SO+ST 24 

Vroegmoderne geschiedenis van 

het M-O 

5 EC HC+WC PA 24 

 

Artikel 7.5a Samenstelling postpropedeutische fase 

Met inachtneming van het bepaalde in het algemeen deel van deze regeling omvat de postpropedeutische 

fase de volgende onderwijseenheden: : 

 

B2, eerste semester Religiestudies (cohort 2016-2017) 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Bronteksten jodendom 5 EC HC+WC SO+PA 30 

Bronteksten christendom 5 EC HC+WC SO+MP+PA 30 

Bronteksten islam 5 EC WC SO+PA 30 

Methoden en technieken I 5 EC HC SO+ST 30 

Core Curriculum vak 1 

Godsdienstfilosofie 

5 EC HC ST 30 

Core Curriculum vak 2 5 EC   30 

 

B2, eerste semester Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Bronteksten jodendom 5 EC HC+WC SO+PA 30 

Bronteksten christendom 5 EC HC+WC SO+MP+PA 30 

Bronteksten islam 5 EC WC SO+PA 30 

Minorruimte 15 EC    

 

B2, tweede semester Religiestudies (cohort 2016-2017) 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Bronteksten Aziatische religies 5 EC HC ST+PA 30 

Psychology of Religion 5 EC HC ST 30 

Antropology of Religion 5 EC HC ST 24 

Minor 15 EC    

 

  



OER 2017-2018 Bachelor Religiewetenschappen 

pagina 16 van 19  

B2, tweede semester Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Islam en Europa 5 EC WC SO+PA 30 

Moderne geschiedenis van het 

Midden-Oosten 

5 EC HC PA 30 

Relatie Midden-Oosten en Europa 5 EC HC+WC MP+ST 30 

Minor 15 EC    

 

B3, eerste en tweede semester Religiestudies (cohort 2016-2017) 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Christendom en cultuur in de 

moderne tijd 

5 EC HC PA 36 

Gender, multiculturaliteit en 

religie 

5 EC HC+WC SO+MP+PA 36 

Migratie en interreligieuze studies 5 EC HC SO+ST 36 

Core Curriculum vak 3 5 EC    

Werkplaats eindwerkstuk+ 

Bachelor eindwerkstuk 

10 EC WC SO + WS 14 

Minor 15 EC    

Minor  15 EC    

 

B3, eerste en tweede semester Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Etnisch-religieuze conflicten in 

Europa en het M-O 

5 EC WC MP+SO+PA 24 

Islam in Nederland 5 EC HC+WC MP+SO+PA 24 

Diversiteit en staatvorming in het 

M-O 

5 EC WC PA 24 

Media Arabisch 0 EC WC  24 

Methoden en technieken I 5 EC HC SO+ST 30 

Core Curriculum vak 1 

Interculturele filosofie 

5 EC HC ST 30 

Core Curriculum vak 2 5 EC    

Core Curriculum vak 3 5 EC    

Werkplaats eindwerkstuk+ 

Bachelor eindwerkstuk 

10 EC WC SO + WS 14 

Minor 15 EC    
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Artikel 7.5b Samenstelling programma verkorte bachelor 

Met inachtneming van het bepaalde in het algemeen deel van deze regeling omvat de verkorte bachelor 

de volgende onderwijseenheden:  

 

Eerste jaar verkorte bachelor Religiestudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Methoden en technieken I 5 EC HC SO+ST 30 

Inleiding religiewetenschappen 5 EC HC+PR ST 30 

Jodendom 5 EC HC ST 24 

Christendom 5 EC HC+WC SO+ST 24 

Islam 5 EC HC ST 24 

Hindoeïsme 5 EC HC+WC PA+ST 24 

Buddhism 5 EC HC PA+ST 24 

Rituele studies 5 EC HC+WC MP+ST 30 

Sociology of Religion 5 EC HC SO+ST 24 

Religie en ethiek 5 EC HC+WC ST 24 

Nieuwe religieuze bewegingen 5 EC HC SO+ST 24 

Bronteksten Aziatische religies 5 EC HC ST+PA 30 

 

Eerste jaar verkorte bachelor Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Religie en cultuur in het M-O en 

Europa 

5 EC HC SO+ST 24 

Inleiding religiewetenschappen 5 EC HC+PR ST 30 

Jodendom 5 EC HC ST 24 

Christendom 5 EC HC+WC SO+ST 24 

Islam 5 EC HC ST 24 

Arabisch 1 5 EC WC ST 24 

Arabisch 2 5 EC WC ST 24 

Arabisch 3 5 EC WC ST 24 

Sociology of Religion 5 EC HC SO+ST 24 

Vroeg moderne geschiedenis van 

het M-O 

5 EC HC+WC PA 24 

Moderne geschiedenis v.h. M-O 5 EC HC PA 30 

Bronteksten islam 5 EC WC SO+PA 30 
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Tweede jaar verkorte bachelor Religiestudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Bronteksten jodendom 5 EC HC+WC SO+PA 30 

Bronteksten christendom 5 EC HC+WC SO+MP+PA 30 

Bronteksten islam 5 EC WC SO+PA 30 

Gender, multiculturaliteit en 

religie 

5 EC HC+WC SO+MP+ST 36 

Werkplaats eindwerkstuk + 

Bachelor eindwerkstuk 

10 EC WC SO + WS  14 

Minor 15 EC    

Minor 15 EC    

 

Tweede jaar verkorte bachelor Islamstudies 

Onderwijseenheid Studielast Werkvorm Tentamenvorm Contact 

Diversiteit en staatsvorming in het 

M-O 

5 EC WC PA 24 

Media Arabisch 0 EC WC  24 

Etnisch-religieuze conflicten in 

Europa en het M-O 

5 EC WC MP+SO+PA 24 

Islam in Nederland 5 EC HC PA 24 

Relatie M-O en Europa 5 EC HC+WC MP+ST 30 

Werkplaats eindwerkstuk + 

Bachelor eindwerkstuk 

10 EC WC SO + WS 14 

Minor 15 EC    

Minor 15 EC    

 

Artikel 7.6 [vervallen]  

 

Artikel 7.7 Generieke vrijstellingen 

In aanvulling op het bepaalde in het algemeen deel van deze regeling verleent de examencommissie de 

student (generiek) de volgende vrijstellingen op grond van de daarbij genoemde eerder genoten 

opleidingen: De student die in het bezit is van een niet-religiewetenschappelijke propedeuse of een hbo-

diploma kan instromen in de postpropedeutische fase, namelijk in de verkorte bacheloropleiding (art. 

7.5b. 

 

Paragraaf 8. Toetsing 

 

Artikel 8.1 [vervallen]  
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DEEL IV  OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

 

Paragraaf 9. Overgangsbepalingen 

 

Artikel 9.1 Minorruimte 

1. Studenten die de opleiding zijn gestart vóór september 2017, kunnen aanspraak maken op de in 

het desbetreffende OER vastgelegde omvang van de minorruimte (te weten: drie minoren van 

15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC), óf kiezen voor de 

omvang van de minorruimte zoals die in het OER 2017- 2018 is opgenomen (te weten: twee 

minoren van 15 EC en de minor core curriculum geesteswetenschappen van 15 EC). 

 

Paragraaf 10. Slotbepalingen 

 

Artikel 10.1 Vangnetregeling en hardheidsclausule  

2. In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of niet duidelijk voorziet beslist de decaan. 

3. De examencommissie respectievelijk de decaan is bevoegd om in geval van onbillijkheden van 

overwegende aard, in individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te 

maken op het bepaalde in deze onderwijs‐ en examenregeling.  

 

Artikel 10.2 Vaststelling en wijziging 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de structuurregeling, wordt deze regeling 

vastgesteld of gewijzigd door de decaan nadat de opleidingscommissies daarover hebben 

geadviseerd en de facultaire gemeenschappelijke vergadering daarmee heeft ingestemd. 

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de 

belangen van de student daardoor niet onevenredig worden geschaad.  

 

Artikel 10.3 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017.  

2. De eerder voor de opleiding vastgestelde onderwijs- en examenregeling komt per die datum te 

vervallen. 

 

Artikel 10.4 Bekendmaking 

1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede van 

eventuele wijzigingen.  

2. Elke belanghebbende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde 

stukken verkrijgen. 

 

Aldus vastgesteld door de decaan op 31 augustus 2017.  

 


