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Religie, Politiek en 
Samenleving
Change perspective



Wil jij de invloed van religie op actuele 
maatschappelijke en politieke kwesties 
begrijpen? Dan is Religie, Politiek en 
Samenleving jouw opleiding!

Tijdens de Bachelor Religie, Politiek en 
Samenleving aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen bestudeer je het fenomeen religie 
en de complexe rol van religie in politiek en 
samenleving, niet alleen in de Nederlandse 
of West-Europese context, maar in 
verschillende delen van de wereld. Het is in 
die zin een echte wereldstudie!

Iets voor jou?
Van vredelievend tot gewelddadig, van fascinerend tot 
bevreemdend: de rol van religie in de hedendaagse samenleving en 
de internationale politiek is ingewikkeld en veelzijdig. En andersom: 
als je de grote politieke en maatschappelijke issues van vandaag 
recht wil doen, dan moet je kennis hebben van de 
levensbeschouwelijke en religieuze contexten. Kunnen we de situatie 
in het Midden-Oosten begrijpen zonder kennis van de islam? Kun je 
iets snappen van de Amerikaanse politiek als je de rol van het 
christendom aldaar vergeet? Is de leefbaarheid op onze planeet te 
redden zonder inzicht in de opvattingen die daarover bestaan 
binnen de religieuze gemeenschappen?  
 
Wil je de achtergronden leren kennen van de politieke islam in het 
Midden-Oosten, van conservatieve christenen in de Verenigde 
Staten of van de religieuze identiteit van bevolkingsgroepen in 
Europa? En wil je begrijpen wat de invloed daarvan is op de 
actualiteit? Dan is de bachelor Religie, politiek en samenleving jouw 
opleiding!

Dit ga je leren
In drie jaar tijd word je opgeleid tot expert in het fenomeen religie, 
met bijzondere aandacht voor de vele manieren waarop religie en 
politiek zich tot elkaar verhouden en voor de vele manieren waarop 
religie zich manifesteert in de samenleving. Om dat niveau van 
expert te kunnen bereiken, maak je intensief kennis met vijf religies 
(jodendom, christendom, islam, hindoeïsme en boeddhisme) en met 
hun heilige teksten. Je leert het fenomeen religie vanuit verschillende 
wetenschappelijke perspectieven te bestuderen, met als doel om 
hedendaagse politieke en maatschappelijke kwesties waarin religie 
een belangrijke rol speelt te kunnen onderzoeken.

Waarom Religie, Politiek en Samenleving in Nijmegen?
• Focus op religie, politiek en samenleving
• Interdisciplinair
• Verdiepende kennis van verschillende religieuze tradities
• Sluit aan bij actualiteit
• Ruimte voor vrije invulling
• Kleinschalig onderwijs
• Beroepsvoorbereiding

 
Het unieke van deze bachelor is dat je inzicht verwerft in de 
achtergronden en bronteksten van de vijf belangrijke religieuze 
tradities. Vanuit het perspectief van deze religies leer je naar actuele 
maatschappelijke kwesties en politieke vraagstukken te kijken. Je 
ontwikkelt relevante onderzoekvaardigheden, leert kritisch te lezen, 
schrijven en discussiëren en wordt opgeleid tot 
religiewetenschapper met oog voor de wereld om je heen. Kleine 
studentengroepen zorgen voor een hechte, goede sfeer en veel 
interactie in colleges. Tijdens de opleiding is er ruimte voor vrije 
invulling, bijvoorbeeld voor een stage, verdiepende of verbredende 
minoren, of een buitenlandverblijf.

‘Wat me aanspreekt is de 
combinatie van aandacht voor de 

ontstaansgeschiedenis van 
religies en hun bronteksten 

evenals wat religie doet in de 
hedendaagse praktijk.’

LAURA DE VALK



Check het hele studieprogramma op www.ru.nl/opleidingen/bachelors/religie-politiek-en-samenleving

Studieprogramma Religie, 
Politiek en Samenleving
Binnen de bachelor Religiewetenschappen doe je brede kennis op 
van de verschillende grote en kleine wereldreligies, hun bronteksten, 
hun rituelen en hun actuele gestalte. Daarbij speelt de wijze waarop 
deze religies de samenleving en de (internationale) politiek 
beïnvloeden steeds een grote rol. Aan het einde van het eerste jaar 
krijg je een bindend studieadvis.

Verkorte bachelor
Als je een hbo-opleiding of het eerste jaar van een universitaire 
bachelor hebt voltooid, ben je toelaatbaar voor het verkorte 
bachelorprogramma. De opleiding duurt 2 jaar en bestaat uit 120 EC. 
Je volgt een major-gedeelte van 90 EC met vakken op het snijvak van 
religie, politiek en samenleving en daarnaast kies je twee minoren 
van 15 EC. Als je al relevante verbredende of verdiepende vakken 
hebt gevolgd, kun je vrijstelling aanvragen voor (een deel van) je 
minorruimte.

Behoefte aan meer uitdaging?
Dan kun je deelnemen aan een Honours programma. 
Kijk voor meer informatie op www.ru.nl/honoursacademy

‘Ik ben zeer tevreden over mijn 
studiekeuze. Ik leer ontzettend 

veel over religies, maar ook over 
wat mensen beweegt, waarom 

mensen bepaalde keuzes maken 
en hoe religie daar nog steeds, 
ook in de westerse wereld, een 

enorme invloed op heeft.’
FROUKJE KOOTSTRA

'Er is veel ruimte voor eigen 
invulling waardoor je ook je 

eigen interesses kan ontdekken 
en ontwikkelen.'

LEANNE WOUTERS

Jaar       1

In het eerste jaar onderzoek je wat religie 
eigenlijk is, wat rituelen met religie te 
maken hebben en waarom religie vaak in 
verband wordt gebracht met ethiek. Je 
maakt kennis met de historische 
achtergronden van wereldreligies 
geleefde spiritualiteit. Daarnaast maak je 
kennis met academisch schrijven en het 
opzetten en doen van onderzoek.

Studiepunten

60

Jaar                                                       2

Je verdiept je kennis van religie vanuit een 
sociologisch, filosofisch en psychologisch 
perspectief en bestudeert heilige boeken 
en teksten. Samen met andere studenten 
voer je een onderzoeksproject uit rondom 
een actueel politiek of maatschappelijk 
thema. Je verdiept je in kwalitatieve en 
kwantitatieve onderzoeksmethoden en de 
betekenis van je vakgebied.

Studiepunten

60

Jaar                                                                                                      3

Het eerste semester van het derde jaar 
mag je zelf indelen. Je kunt kiezen voor 
verdiepende of verbredende vakken, een 
educatieve minor, stage of studeren in het 
buitenland. Het laatste semester schrijf je 
een scriptie en volg je vakken over de 
relatie tussen religie en gender, identiteit, 
spiritualiteit, migratie, multiculturaliteit of 
de staat. 

Studiepunten

60

http://www.ru.nl/bachelor
http://www.ru.nl/honoursacademy


Online Oriëntatieweek
Nog geen idee welke opleiding je wilt 
doen? Ontdek welke bacheloropleidingen 
bij jouw interessegebieden passen en nog 
veel meer! www.ru.nl/studievoorlichting

Bezoek de Open Dag
Meer weten over onze 
bacheloropleidingen? Maak kennis, proef 
de sfeer en stel vragen tijdens de Open 
Dagen. www.ru.nl/opendag

Verdiepende 
activiteiten
Interessante opleiding gevonden? Kom 
dan Proefstuderen of schrijf je in voor 
een Dagje Meelopen. 
www.ru.nl/studievoorlichting

024 - 361 23 45 (kantooruren) 

06 - 25 31 90 96 (kantooruren) 

religiewts@ru.nl

@Radboudfftr

@Radboudfftr

youtube.com/radbouduniversity

@RadboudFFTR

radboud_uni

Deze folder gaat over het collegejaar 
2022/2023. Er kunnen geen rechten aan 
worden ontleend.

Meer weten? Kijk op www.ru.nl/bachelor/religiewetenschappen/

Tijdens en na je opleiding

Wat wordt van je verwacht?
• Basiskennis van de geschiedenis van de 

hedendaagse (inter-)nationale politiek.
• Goede beheersing van het Nederlands 

en Engels.
• Brede belangstelling voor wat er in de 

samenleving gebeurt
• Open houding tegenover verschillende 

denkbeelden
• Plezier in lezen
• Zelfstandigheid (20 uur zelfstudie p/w)

Wat biedt de opleiding?
De opleiding hecht veel waarde aan een 
persoonlijke en professionele begeleiding. 
De studieadviseur volgt je in je studieproces 
en ouderejaarsstudenten helpen je met 
studeren gedurende het eerste jaar.

Wat kun je ermee?
Experts in het fenomeen religie komen 
terecht in uiteenlopende werkvelden: overal 
waar religies en culturen een rol spelen. Dit 

kan zijn in het onderwijs of onderzoek, als 
geestelijk verzorger in een zorginstelling of 
in de journalistiek. Als beleidsmedewerker 
voor overheidsorganisaties of bedrijven kun 
je je richten op diversiteitsmanagement. 
Alumni zijn daarnaast ook werkzaam in 
personeel of sociaal-cultureel werk, bij 
asielzoekerscentra of gemeenten. Je 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn 
breed en hangen af van je master 
specialisatie, interesses en kwaliteiten.

3
jaar voltijd

85% - 15%
Voertaal: 

Nederlands - Engels

15-20
eerstejaars

Rapportcijfer van onze 
studenten (Nationale 

Studenten Enquête 2019)

Toelatingseisen
Deze opleiding is toegankelijk op basis van een vwo-diploma, 
hbo-propedeuse of via het colloquium doctum. Verder 
verwachten we enige zelfstandigheid, een open houding, 
plezier in lezen en een brede belangstelling.

12 - 18
Contacturen 

per week

67%
Doorstroom 
naar tweede 

jaar
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