
 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel: 

Bacheloropleiding: Godgeleerdheid  

 

 

 

 

Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals 

vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 

Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling 

regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het 

tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel 

9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de Onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen. 

Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen 

gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte 

vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling 

hebben. 
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Artikel 2.1 Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van 

kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van  de godgeleerdheid, dat: 

-  voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen. 

-  de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en 

vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn. 

 

Artikel 2.2 Afstudeerrichtingen  

Niet van toepassing. 

 

  

Artikel 2.3 Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

a. De bachelor heeft kennis van de volgende religieuze tradities in hun historische verschijningsvormen: 

christendom en islam, alsmede van twee van de volgende religieuze tradities: antieke godsdiensten, 

hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en nieuwe religieuze bewegingen. Het christendom wordt nader 

bestudeerd langs de lijnen van een aantal van de belangrijke subdisciplines van de godgeleerdheid: 

- de bachelor is in staat oudtestamentische, hellenistisch-joodse, nieuwtestamentische en 

kerkhistorische bronnen, waartoe de bachelor zelfstandig toegang heeft, wetenschappelijk 

verantwoord te interpreteren; 

- de bachelor is in staat vragen van godsdienstige of morele aard te beschrijven en te analyseren in het 

licht van de wijsgerige traditie; 

- de bachelor heeft kennisgenomen van godsdienstwetenschappelijke methoden om religieuze 

verschijnselen te beschrijven en te analyseren; 

- de bachelor heeft kennisgenomen van godsdienstsociologische onderzoeksmethoden en van de 

toepassing hiervan op religieus-maatschappelijke verschijnselen en ontwikkelingen; 

- de bachelor heeft kennisgenomen van godsdienstpsychologische onderzoeksmethoden op het gebied 

van zingevingsvraagstukken. 

b. De bachelor kan op die terreinen gegevens en informatie kritisch beoordelen, problemen formuleren 

en analyseren, zelfstandig materiaal en informatie verzamelen en/of argumenten aanvoeren voor 

mogelijke oplossingen. 

c. De bachelor is in staat zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen van onderzoek naar een 

onderwerp van tamelijk grote omvang en zich hierbij te verantwoorden volgens de in de wetenschap 

geldende regels. 

d. De bachelor heeft door middel van het volgen van een keuzevak van 30 ECTS-punten zijn/haar 

kennis en vaardigheden op één of twee van de theologische deeldisciplines verdiept, of in een keuzevak 
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zijn/haar kennis en vaardigheden verbreed op het gebied van een buiten de theologie liggend vak, dan wel 

een keuzevak gevolgd dat hem/haar voorbereidt op een concreet omschreven maatschappelijke loopbaan. 

e. De bachelor kan de kennis en vaardigheden vermeld onder a. t/m d. in de praktijk te nutte maken in  

beroepen of functies die toepassing van wetenschappelijke theologische kennis vragen. 

f. De bachelor bezit de leervaardigheden en de inhoudelijke kennis om een masteropleiding op het 

gebied van de godgeleerdheid aan te vangen. 

 

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene 

academische vaardigheden. 

 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is de voertaal binnen de opleiding Nederlands en Engels. 

 

Artikel 3.2 Keuzevrijheid 

3.2.3. In afwijking van het gestelde in 3.2.2 kunnen de volgende minoren, of onderwijseenheden daaruit, 

niet worden gekozen omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte 

onderwijseenheden van de opleiding: 

- Religie, samenleving en cultuur. 

 
Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

3.4.2  Aan de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan het tentamen van 

de daarbij vermelden onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

1. Inleiding tot het Nieuwe Testament: na het behalen van Grieks voor niet-classici. Voor dit laatste 

vak kan de examencommissie de compensatieregeling toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

2. Ethiek: na behalen van Geschiedenis van de filosofie; 

3. Exegese Oude Testament 1: na het behalen van Literatuur en cultuur van het Oude Israël en 

Grieks voor niet-classici. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

4. Godsdienstsociologie: na het behalen van Inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van 

godsdienst en geloof. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

5. Exegese Nieuwe Testament 1: na het behalen van Grieks en Inleiding tot het Nieuwe Testament; 

6. Exegese Oude Testament 2: na het behalen van Exegese Oude Testament 1 en Hebreeuws 2; 

7. Exegese Oude Testament 3: na het behalen van Exegese Oude Testament 2; 

                                                                 

1 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op 

www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-studenten.gedragscodes/gedragscode-voertaal.html 
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8. Godsdienstpsychologie: na het behalen van Inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van 

godsdienst en geloof. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

9. Exegese Nieuwe Testament 2: na het behalen van Exegese Nieuwe Testament 1; 

10. Exegese Nieuwe Testament 3: na het behalen van Exegese Nieuwe Testament 2; 

11. Modern christendom 1: na het behalen van Christendom in Middeleeuwen en Reformatie; 

12. Modern christendom 2: na het behalen van Modern christendom 1. 

 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde  

4.2.1  Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan de 

tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

 

1. Inleiding tot het Nieuwe Testament: na het behalen van Grieks voor niet-classici. Voor dit laatste 

vak kan de examencommissie de compensatieregeling toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

2. Ethiek: na behalen van Geschiedenis van de filosofie; 

3. Exegese Oude Testament 1: na het behalen van Literatuur en cultuur van het Oude Israël en 

Grieks voor niet-classici. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

4. Godsdienstsociologie: na het behalen van Inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van 

godsdienst en geloof. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

5. Exegese Nieuwe Testament 1: na het behalen van Grieks en Inleiding tot het Nieuwe Testament; 

6. Exegese Oude Testament 2: na het behalen van Exegese Oude Testament 1 en Hebreeuws 2; 

7. Exegese Oude Testament 3: na het behalen van Exegese Oude Testament 2; 

8. Godsdienstpsychologie: na het behalen van Inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van 

godsdienst en geloof. Voor dit laatste vak kan de examencommissie de compensatieregeling 

toepassen. Zie hiervoor bijlage F. 

9. Exegese Nieuwe Testament 2: na het behalen van Exegese Nieuwe Testament 1; 

10. Exegese Nieuwe Testament 3: na het behalen van Exegese Nieuwe Testament 2; 

11. Modern christendom 1: na het behalen van Christendom in Middeleeuwen en Reformatie; 

12. Modern christendom 2: na het behalen van Modern christendom 1. 

 

Artikel 4.12 Vervolgopleiding 

4.12.1 Degene aan wie de graad Bachelor is verleend op grond van een examen als bedoeld in artikel 2.7, 

eerste lid sub b, van deze regeling heeft voldaan aan de toelatingseis van de masteropleiding 

Godgeleerdheid (Religious Studies) aan de Universiteit Leiden, en vanaf september 2012 aan de 

toelatingseis van de afstudeerrichtingen Biblical Studies, Christianity en Religion, Culture and society van 

de masteropleiding Theology and Religious Studies.   

 

Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar 

6.3.2 Niet van toepassing  
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Bijlage F 
Compensatieregeling BA Godgeleerdheid 

1  Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende 

voorwaarden: 

a. In de hieronder gedefinieerde clusters van onderdelen mag per cluster voor maximaal één 

onderwijseenheid een onvoldoende worden behaald; 

b. Het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster is ten minste  een 6.0. 

c. Geen van de behaalde resultaten binnen een cluster mag lager zijn dan een 5.0. 

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen 

voor het examen waarop hij zij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden. 

2  Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende 

clusters van onderwijseenheden binnen de opleiding:  

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen van het volgende cluster: 

Cluster 1 

� Grieks voor niet-classici (eerste helft) 5570BGNC1H (5EC) 

� Grieks voor niet-classici (eerste helft) 5570BGNC2H (5EC) 

� Grieks voor niet-classici (tweede helft) 5570BGNC3H (5EC) 

� Grieks voor niet-classici (tweede helft) 5570BGNC4H (5 EC) 

 

en/of tussen de cursussen binnen het volgende cluster: 

Cluster 2  

� Kerncurriculum: Inleiding godsdienstwetenschap; (5EC) 

� Inleiding sociaalwetenschappelijke benaderingen van godsdienst en geloof (5EC) 

� Geschiedenis van de filosofie; (5EC) 

Cluster 3.  

� Islamologie (5EC) 

� Inleiding  Hindoeïsme (5EC) 

� Nieuwe Religieuze Bewegingen en New Age; (5EC)  

� Christendom: Middeleeuwen en Reformatie; (5EC) 

� Literatuur en cultuur van het Oude Israël; (5EC) 

� Godsdienstwijsbegeerte. (5EC) 

 

In de postpropedeuse is compensatie niet mogelijk. 

 


