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VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

Omdat we geloven in de kracht, pracht en relevantie
van Gods Woord, geven wij inspirerend en gedegen
(theologisch) onderwijs, met als doel christenen toe te
rusten tot navolging van Jezus Christus en het vervullen
van een (leidinggevende) taak in kerk en samenleving.
Vanuit deze missie bieden we een breed palet van
deeltijdopleidingen, cursussen en trainingen aan op
het gebied van o.a. de Bijbel, theologie, missionair werk,
pastoraat, jongerenwerk, prediking en leiderschap.
Jaarlijks bedienen wij hiermee ruim 2000 studenten.
Zij wonen verspreid over het land en vertegenwoordigen
de volle breedte van christelijk Nederland. Dit zijn allen
christenen die verlangen naar verdieping van hun geloof
en naar meer kennis van Gods Woord. Zij willen toegerust
worden om de opgedane kennis en vaardigheid vrucht
te laten dragen in en voor Gods Koninkrijk. Herken jij
je in dit verlangen? In deze onderwijsgids laten we je
graag kennismaken met ons
veelzijdige onderwijsaanbod.
Misschien ben jij wel de nieuwe
student of cursist die wij bij één
van onze opleidingen mogen
verwelkomen. Van harte welkom!
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Studeren aan het Evangelisch College
Historische achtergrond
Het Evangelisch College is een organisatie die is
voortgekomen uit een fusie (september 2011) tussen
stichting Evangelische Bijbelscholen (1972) en stichting
Evangelische Theologische Academie (1985). Onder de
vlag van het Evangelisch College bieden we sinds 2011
een breed scala van onderwijsactiviteiten aan.

Identiteit
We zijn een opleidingsinstituut dat zich situeert binnen het
grotere geheel van de evangelische beweging. Dit betekent
dat het Evangelisch College een interkerkelijk karakter
heeft. Gelovigen verschillen van elkaar op onderdelen,
maar vinden elkaar in de fundamenten van hun geloof
en inspireren elkaar tot een leven in navolging van Jezus
Christus. Ons vertrekpunt is steeds het geloof in Hem als
de Zoon van God. Persoonlijk betekent dit de erkenning
van Jezus Christus als Verlosser en Heer van ons leven.
De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord
van God, vormt de basis voor ons onderwijs.
> www.evangelisch-college.nl/identiteit

Kwaliteit en erkenning
Het Evangelisch College streeft bewust geen
overheidserkenning na. Deze beslissing stelt ons al
jarenlang in staat om stabiele onderwijsprogramma’s aan
te bieden. Bovendien geeft het ons de vrijheid om de
inhoud van onze opleidingen vanuit onze eigen identiteit
in te vullen. Door de kwaliteit van de opleidingen is
het Evangelisch College wél maatschappelijk erkend.
Daarnaast staat het geregistreerd in het Centraal Register
Kort Beroepsonderwijs en voldoet het daarmee aan de
daarbij behorende kwaliteitscode.
> www.evangelisch-college.nl/erkenning

Wie kiest voor een opleiding
bij het Evangelisch College,
kiest bewust voor een opleiding
vanuit een evangelische
identiteit. Studenten en cursisten
worden geïnspireerd tot een
leven in navolging van Christus
en toegerust om Zijn evangelie
uit te dragen in de wereld.
Financieel
Het Evangelisch College is een missiegedreven organisatie
die ernaar streeft de opleidingen voor iedereen
toegankelijk en financieel haalbaar te maken. Dit is onder
meer mogelijk door giften van kerken en donateurs en
omdat medewerkers en docenten bereid zijn hun werk te
verrichten zonder dat daar een marktconforme beloning
tegenover staat. Hierdoor is het collegegeld van onze
deeltijdopleidingen – zelfs zonder dat we subsidies
ontvangen – beduidend lager dan het reguliere hboonderwijs. Voor diegenen voor wie het volgen van een
opleiding financieel gezien toch niet haalbaar is, bestaat
de mogelijkheid een beroep te doen op ons studiefonds.
> www.evangelisch-college.nl/studiefonds
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Comité van aanbeveling
Drs. John Boekhout

Dhr. Ruben Flach

Coach, oprichter en veldleider Stichting Apollos,
trainer en auteur

Directeur Stichting Opwekking

Dhr. Wilfred Hardeman
Ds. Pieter Both

Directeur Groot Nieuws Radio

Predikant Protestantse Kerk (Hervormde Gemeente,
Harderwijk), auteur

Drs. Theo van den Heuvel
Voorganger (De Stadskerk, Groningen), spreker en auteur

Ds. Henk van den Heuvel
Emeritus predikant Christelijke Gereformeerde Kerken

Mr. Wim Hoddenbagh
Spreker

“Het Evangelisch College geeft goed onderwijs, vanuit een doordacht onderwijsconcept. Mooi is dat je toegerust wordt
om je gaven in en buiten een kerkelijke
gemeente in te zetten. Daarnaast kan je
groeien in je eigen geloof.”
Pieter Both

Timon Kitsz, MA
Voorganger (Evangelische Gemeente Jozua, Dordrecht)

Ds. Jelle de Kok
Predikant Protestantse Kerk, toeruster bij het Evangelisch
Werkverband

Drs. Teun van der Leer
Docent en onderzoeker Baptistenseminarium Amsterdam

Ds. Orlando Bottenbley
Voorganger (Baptistengemeente De Verbinding,
Amsterdam)

Dhr. Cees van Breugel
Buurtpastor bij Hart voor West, een missionaire
pioniersplek van de CGK in Rotterdam

Drs. Gijs van den Brink
Voorganger (Elim gemeenschap, Doorn),
redacteur Studiebijbel.nl

Ds. Jos Douma
Predikant Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt
(Plantagekerk, Zwolle), auteur, docent

Dhr. Arnoud Drop
Directeur Alpha Nederland
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“Het Evangelisch College ondersteunt
de kerk van Nederland door tal van
cursussen en opleidingen. Zelf heb
ik deel mogen nemen aan de cursus
“Verantwoord Bijbelgebruik”. Een
inspirerende cursus waarin je meer van
de Bijbel ontdekt en begrijpt en het leert
toe te passen op je dagelijks leven.”
Wilfred Hardeman

Ds. Boudewijn van Schoonhoven, MSc
Directeur CAMA Zending

Ds. Ron van der Spoel
“De opleiding Missionair Werk van
het Evangelisch College is een mooie
opleiding voor mensen met een verlangen
om van betekenis te zijn in hun omgeving
en daar niet alleen handen en voeten aan
te geven, maar ook inhoudelijke input te
krijgen om in te zetten.”
Dorina Nauta

Predikant en pionier bij het Leger des Heils in Limburg,
directeur Open Doors Vlaanderen, voorzitter ChristenUnie
Limburg

Dr. Henk Stoorvogel
Pastor gemeenteontwikkeling (Vrije Evangelisatie Zwolle),
oprichter en internationaal leider van 4M, spreker en auteur

Ds. Wigle Tamboer
Voorganger (Baptistengemeente De Meerkerk,
Hoofddorp), presentator bij de EO

Ds. Arie M. Verduijn
Ds. Ies Maaswinkel

Voorganger (Baptistengemeente De Verbinding,
Veenendaal)

Predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark,
Maassluis)

Mevr. Inge Verhoef-Postma
Directeur Arab Vision, bestuurslid Interserve Nederland

Dhr. André Meulmeester
Voorganger (Christelijke Gemeente de Wegwijzer, Almere)

Drs. Jan C. Wessels

Ds. Arie W. Mol
Emeritus predikant Protestantse Kerk

Predikant in bijzondere dienst Christelijke Gereformeerde
Kerken (Bethelkerk, Veenendaal) en internationaal
directeur Faith2Share

Mevr. Dorina Nauta

Mevr. Paulien G. Zeeman-Lens, MA

Relatiemanager Integral Mission & kerken bij Tear, spreker

Spreker, auteur en docent

Dr. Gert Noort
Directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)

Dhr. Bert Noteboom
Missionair voorganger (Christelijke Gemeente de
Wegwijzer, Almere), spreker, dirigent, lid Raad van
Advies & Aanbeveling The Gospel Coalition Nederland

Prof. dr. Patrick Nullens
Hoogleraar Systematische theologie en ethiek
(Evangelische Theologische Faculteit, Leuven), pastor
theologie & onderwijs (Vrije Evangelisatie Zwolle)

Prof. dr. Willem J. Ouweneel
Theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist

Ds. Richard Santinge
Voorganger (Baptistengemeente De Wijngaard,
Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten

“Geweldig hoe het Evangelisch College
samenwerkt met lokale gemeenten,
hen ondersteunt met prachtig cursusmateriaal, gelovigen voedt met Bijbelgetrouw onderwijs en met mij een
hekel hebben aan polarisatie op diverse
randthema’s ;-). Van harte aanbevolen!”
Bert Noteboom
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Kernwaarden Evangelisch College
1

Bijbelgericht

De Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde
gezaghebbende Woord van God, vormt de basis voor ons
onderwijs. In bescheidenheid zoeken we ernaar Zijn Woord
recht te doen en ons erdoor te laten vormen.
2

Geloofsopbouwend

Gedreven door de liefde van en voor Christus willen we met
ons onderwijs bijdragen aan de geloofsopbouw van onze
studenten. We willen hen vormen en toerusten het Evangelie
in hun leven gestalte te geven. Moeilijke vragen en lastige
theologische dilemma’s gaan we hierbij niet uit de weg.
We willen onze studenten leren zelfstandig verantwoorde
theologische posities in te nemen. Hierin schrijven wij niet
voor, maar geven wel richting aan.
3

Verbindend

Wij willen een samenbindend opleidingsinstituut zijn
dat docenten en studenten met verschillende kerkelijke
achtergronden bij elkaar brengt. Gelovigen verschillen
van elkaar op onderdelen, maar vinden elkaar in de
fundamenten van hun geloof en inspireren elkaar tot een
leven in navolging van Jezus Christus. We geloven dat deze
uitwisseling verrijkend is voor het geloofsleven en bijdraagt
aan de eenheid van de gemeente van Jezus Christus. Waar
mogelijk zoeken we dan ook naar vruchtbare samenwerking
met kerken en partnerorganisaties om onze missie te
versterken.

wijze willen inzetten ten dienste van Gods Koninkrijk. Als
opleidingsinstituut zijn we hierin allereerst zelf een lerende
organisatie, die ernaar streeft zichzelf steeds te verbeteren
ten dienste van onze studenten en samenwerkingspartners.
We willen een kwalitatief hoogwaardige onderwijservaring
aanbieden, zowel in de colleges als in de ondersteunende
processen daaromheen.
5

6

Degelijk

Wij willen gedegen en academisch verantwoord onderwijs
aanbieden. We doen dit met een hecht team van gedreven
medewerkers en (gast)docenten die een passie hebben
voor God en hun gaven en talenten op professionele

8

Onderwijsgids 2020-2022

Toegankelijk

Het is ons verlangen een zo groot mogelijke groep mensen
te bereiken met ons onderwijs. We streven er daarom naar
ons onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken (o.a. door
meerdere studieniveaus en leslocaties aan te bieden) en
financieel haalbaar te maken (o.a. door studiefondsen aan te
bieden en geen winstoogmerk te hebben).
7

4

Praktijkgericht

In ons onderwijs willen we – door de werking van Gods
Geest – de vertaalslag maken van de theorie naar de praktijk,
zodat het geleerde vruchtbaar gemaakt kan worden in de
lokale geloofsgemeenschappen. Ons onderwijs is niet enkel
iets van het verstand, maar ook van ons hart en vindt z’n
uitwerking in de praktijk van het dagelijks leven. Het is ons
verlangen hiermee een bijdrage te mogen leveren aan het
vormen van toegewijde discipelen van Jezus Christus, tot
opbouw van de gemeente.

Persoonlijk

Met ons onderwijs willen we het persoonlijk leerproces
van iedere student zo optimaal mogelijk ondersteunen. We
zetten daarom in op een persoonlijke benadering en bieden
ruimte voor een persoonlijke ontwikkeling en geestelijke
groei.

BIJBEL
“Ik volg de ETS-Bijbelcursus omdat
ik mijn geloof wil verdiepen.”
Pieter Groenheide, cursist
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ETS-BIJBELCURSUS

In vier jaar tijd de héle Bijbel door
2 avonden of 1 zaterdag per maand
± 5 uur studiebelasting per week
55 leslocaties en afstandsonderwijs
€ 325,- per cursusjaar

De Bijbel leren kennen, begrijpen en toepassen
De ETS-Bijbelcursus is er voor iedereen die de Bijbel beter
wil leren kennen, begrijpen en toepassen. Met welke
voorkennis je ook aan de cursus begint, je zult merken dat
je je blijft verdiepen in Gods Woord. Als cursist lees je niet
alleen de hele Bijbel door, maar je maakt ook kennis met
de achtergrond, de context, relevante thema’s, moeilijke
passages en de boodschap van ieder Bijbelboek.
Alle Bijbelboeken komen aan bod
Wanneer je de ETS-Bijbelcursus volgt, lees je in vier jaar de
hele Bijbel door. Alle Bijbelboeken komen aan bod. Ieder
jaar wordt ook een thema besproken, dat je helpt om de
Bijbel beter te kunnen lezen. Je krijgt iedere maand een
les Oude Testament en een les Nieuwe Testament. Per jaar
volg je 18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9 lessen
Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur.
Een cursus die past in jouw (werk)week
Naast de lesuren vraagt de cursus een tijdsinvestering van
gemiddeld vier uur per week. Je besteedt deze tijd aan
het doorlezen van het Bijbelboek, het bestuderen van het
cursusmateriaal en het volgen van de lessen.
Aangeboden in heel Nederland en online
De cursus wordt aangeboden op ruim 55 locaties in
Nederland. Afhankelijk van de cursuslocatie worden de
lessen één keer per maand op een zaterdag, of twee
keer per maand op een doordeweekse avond verzorgd.
Op iedere cursuslocatie wordt hetzelfde programma
aangeboden, zodat je een gemiste les gemakkelijk in kunt
halen op een andere leslocatie.
Wie niet in de gelegenheid is om een leslocatie te
bezoeken, heeft de mogelijkheid om alleen van het
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afstandsonderwijs gebruik te maken. Je krijgt hierbij
toegang tot ETS-online, de leeromgeving waarin we je
online door de Bijbelboeken heen begeleiden.
Schriftelijk en digitaal cursusmateriaal
Als cursist ontvang je bij aanvang van de cursus de
volgende materialen:
• De cursusmap Rondreis door de Bijbel
• Samenvattingen en hand-outs van alle lessen
• De online leeromgeving ‘ETS-online’
• De online cursus Het grote verhaal van de Bijbel
Zelf kiezen om wel of geen tentamens te maken
Ieder cursusjaar worden twee tentamens digitaal
afgenomen. Wanneer je de cursus volgt én de tentamens
maakt, dan ontvang je het diploma ‘ETS-Bijbelcursus’.
Meedoen aan de tentamens wordt van harte aanbevolen,
maar het is geen verplichting.
Het cursusprogramma is ook ingericht als opleiding
tot ‘Assistent-gemeentewerker’. Je behaalt dit diploma
wanneer je naast de tentamens ook de ETS-studiedagen
bezoekt en de bijbehorende praktijkopdrachten
(voldoende) maakt.

Wil jij…
D God beter leren kennen?
D Groeien in geloof?
D De hele Bijbel doorlezen?
D Meer begrijpen van de samenhang
en achtergrond van de Bijbel?
D Geïnspireerd worden door mede-gelovigen
uit verschillende kerken?
D Ontdekken hoe je de Bijbelse boodschap
toe kunt passen in je dagelijkse leven?
D Gedegen Bijbels-theologisch onderwijs
krijgen van bekwame docenten?
D Toegerust worden voor een taak in de kerk?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze cursus.
> www.evangelisch-college.nl/ets-bijbelcursus

Inclusief drie praktijkgerichte studiedagen
De ETS organiseert ook jaarlijks drie praktijkgerichte
studiedagen, aangeboden op een centrale locatie in het
land. Tijdens de studiedagen word je nog meer praktisch
toegerust voor een taak in de kerk. De studiedagen zijn
facultatief te volgen.
Een betaalbare cursusprijs
De cursus kost jaarlijks € 325,-. (prijspeil: 1-9-2020).
Dit is inclusief tentamens, toegang tot ETS-online en
de Online Studiebijbel (t.w.v. € 120,-).
• Jongerenkorting: Ben je jonger dan 23 jaar dan
ontvang je € 100,- korting op het cursusgeld.
• Studiefonds: Wannneer je de cursuskosten niet kunt
opbrengen, is het mogelijk een aanvraag in te
dienen voor gebruikmaking van het studiefonds.

Start in september
De ETS-Bijbelcursus wordt aangeboden in een 4-jaarlijkse
cyclus. Aan- en afmelden is elk jaar mogelijk. Het
cursusjaar begint in september, maar later in het jaar
instromen is ook mogelijk.
Een investering voor de rest van je leven
Na het volgen van de ETS-Bijbelcursus heb je de hele
Bijbel grondig doorgenomen, heb je je geloof verder
verdiept en ben je – door de kennis en vaardigheden die
je hebt opgedaan – toegerust voor een taak in de kerk
(bijvoorbeeld: kerkenraadslid, oudste, diaken, kringleider,
jeugdleider, (assistent-)gemeentewerker, etc.).

CURSUSPROGRAMMA
Cursusjaar 2022-2023
Oude Testament
september Genesis 1-11
oktober Genesis 12-50

Cursusjaar 2023-2024
Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Inleiding Evangeliën

I Samuël

Lucas 1-10

Mattheüs 1-16

II Samuël

Lucas 11-24

november Exodus

Mattheüs 16-28

I Koningen

Handelingen 1-12

december Leviticus

I Korinthiërs

II Koningen

Handelingen 13-28

Themales

Job

Themales

II Korinthiërs

Psalmen (1)

Romeinen 1-8

Galaten

Psalmen (2)

Romeinen 9-11

april Richteren

Hebreeën 1-7

Spreuken, Prediker

Romeinen 12-16

mei Ruth

Hebreeën 8-13

Hooglied

Filippenzen

januari Numeri
februari Deuteronomium
maart Jozua

Cursusjaar 2020-2021
Oude Testament

Cursusjaar 2021-2022
Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Marcus 1-8

I & II Kronieken

Johannes 1-12

Marcus 9-16

Habakuk, Sefanja

Johannes 13-21

november Hosea

I & II Timotëus

Ezechiël 1-24

Efeziërs

december Joël, Amos

Titus & Filémon

Ezechiël 25-48

Kolossenzen

Hebreeën 1-7

Daniël

Themales

Hebreeën 8-13

Ezra & Nehemia

I & II Tessalonicenzen

Jacobus

Esther

Openbaring 1-5

april Jeremia 26-52

I & II Petrus & Judas

Haggaï, Zacharia

Openbaring 6-14

mei Klaagliederen

I & II & III Johannes

Maleachi

Openbaring 15-22

september Jesaja 1-39
oktober Jesaja 40-66

januari Micha
februari Obadja, Jona, Nahum
maart Jeremia 1-25
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“Ik volg de ETSBijbelcursus omdat
ik God beter wil
leren kennen.”
Mieke te Horst, cursist
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CURSUS VERANTWOORD BIJBELGEBRUIK

Leer de Bijbel verantwoord uitleggen
10 lesavonden

wordt klassikaal onderwijs afgewisseld met praktische
opdrachten. Als voorbereiding op de lessen heb je
een hoofdstuk uit het lesboek gelezen en enkele
verwerkingsopdrachten gemaakt. De cursus vraagt een
tijdsinvestering van gemiddeld 5 uur per les.

± 5 uur studiebelasting per les
Jaarlijks verschillende leslocaties
€ 200,- (inclusief cursusmap)

Op verantwoorde wijze de Bijbel leren lezen en uitleggen
Verantwoord Bijbelgebruik is een uitdagende, interactieve
10-delige cursus voor iedereen die verlangt naar meer
diepgang en voldoening in het Bijbellezen en toegerust
wil worden in het op verantwoorde wijze vertalen van de
Bijbelse boodschap naar de tijd van nu.
Leer de kunst van ontdekkend Bijbellezen
In deze cursus leer je de kunst van ‘ontdekkend
Bijbellezen’. Dit helpt je in je persoonlijk Bijbellezen,
maar ook wanneer je in groepsverband de Bijbel uitlegt,
– of dat graag wilt leren doen – bijvoorbeeld als spreker,
kringleider, jeugdleider, pastoraal werker, diaken of
kerkenraadslid. Er zijn geen toelatingseisen om deze
cursus te kunnen volgen.
Ontdekken, begrijpen en toepassen
In deze cursus leer je stap-voor-stap gebruik te maken van
de beproefde ‘OBT-methode’. Dat wil zeggen dat je bij de
bestudering van een Bijbelgedeelte drie fasen doorloopt:
•
Ontdekken
•
Begrijpen
•
Toepassen
De schrijvers van de Bijbel hadden in hun tijd en cultuur
een specifieke doelgroep voor ogen. Zij hebben hun
boodschap verpakt in een bepaalde vorm: genre, stijl,
tekststructuur. De OBT-methode gaat ervan uit dat de
doorvertaling van de Bijbel naar vandaag recht moet doen
aan de oorspronkelijke boodschap van de auteur en de
betekenis daarvan voor de eerste ontvangers. Voordat je
de tekst toe kunt passen, is het belangrijk om deze eerst te
ontdekken en te begrijpen.
10 interactieve lessen die op elkaar voortbouwen
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. In de les

CURSUSPROGRAMMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Het belang van verantwoord Bijbelgebruik
Contextueel Bijbelgebruik
De aanpak van verantwoord Bijbelgebruik
Het lezen van alinea’s
Het lezen van Bijbelboeken als geheel
Het uitleggen van de Bijbel
Het proces van verantwoord toepassen
Het verhaal van de Bijbel
Het actualiseren van de betekenis van de wet
Een verantwoorde evangelische theologie

Gebaseerd op de bestseller ‘Verantwoord Bijbelgebruik’
De cursus is gebaseerd op het gelijknamige boek,
geschreven door drs. John Boekhout. Tijdens de
cursus ga je met dit boek (welke je optioneel via ons
kunt aanschaffen) én de uitgebreide cursusmap (die is
inbegrepen) aan de slag.
Een investering waar je de rest van je leven profijt van hebt
De cursus kost € 200,- (prijspeil: 1-9-2020).

Wil jij…
D Meer voldoening en diepgang bij het lezen van
de Bijbel?
D Stap voor stap de kunst van het ontdekkend
Bijbellezen aangeleerd krijgen?
D Leren op verantwoorde wijze de Bijbel uit te
leggen?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
bekijk het actuele cursusaanbod en meld je aan.
Of nodig ons uit om deze cursus in jouw kerk of
gemeente te organiseren.
> www.evangelisch-college.nl/verantwoordbijbelgebruik
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TOERUSTINGSCURSUS BIJBELGESPREKSLEIDERS

Leid op inspirerende wijze een kringgesprek
over de Bijbel
3 lessen

CURSUSPROGRAMMA
1

Gespreksvaardigheden
Wat komt er allemaal kijken bij het leiden
van een gesprek? Hoe ga je van een gesprek
naar een ontmoeting? De nodige kennis
en vaardigheden worden aangereikt.
De belangrijkste vaardigheden worden
geoefend.

2

Gespreksvoorbereiding
Het maken van een gespreksopzet (het
schrijven van een Bijbelstudie) staat
centraal. De benodigde kennis wordt
aangereikt. De vaardigheid wordt geoefend.
Ook wordt er aandacht besteed aan het
gebruik van werkvormen.

± 2 uur studiebelasting per week
Jaarlijks verschillende leslocaties
€ 95,- (inclusief hand-outs)

Bijbellezen op de kring
De Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders is een
interactieve cursus van twee zaterdagen of drie avonden
voor wie toegerust wil worden om met een groep
gezamenlijk de Bijbel te lezen. Deze cursus leert hoe je
een kringgesprek over de Bijbel opzet en leidt, in een
groep met diverse achtergronden en opvattingen.
Mensen meenemen de Bijbel in
Als je zelf enthousiast bent over de rijkdom van Gods
Woord, dan wil je dat graag doorgeven aan anderen, al
dan niet gelovig. Een kring is daar een mooie manier voor.
Je neemt mensen mee de Bijbel in, in de verwachting
elkaar en God te ontmoeten. Deze cursus geeft je hiervoor
de handvatten die je nodig hebt om op inspirerende wijze
een open gesprek rondom de Bijbel te voeren.
Leer een gesprek opzetten en leiden
In twee zaterdagen of drie avonden leer je hoe je een
gesprek over de Bijbel opzet en leidt. Het aanleren van
vaardigheden staat centraal. De cursus is interactief,
praktisch en er wordt veel geoefend. De groep bestaat uit
minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Je ontvangt een
hand-out met de belangrijkste lesstof en verwijzingen. Na
iedere les maak je een thuisopdracht. De docent voorziet
de opdracht van feedback. Na het volgen van de cursus
ben je in staat het gesprek over de Bijbel voor te bereiden
en goed te leiden.
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Een investering waar je de rest van je leven profijt van hebt
De cursus kost € 95,- (prijspeil: 1-9-2020).

Wil jij...
D Leren hoe je een inspirerend gesprek
aangaat vanuit de Bijbel?
D Praktisch toegerust worden om een
Bijbelkring te leiden?
D Je gespreksvaardigheden ontwikkelen?
D Het lezen van de Bijbel gebruiken in
missionaire context?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
bekijk het actuele cursusaanbod en meld je aan.
Of nodig ons uit om deze cursus in jouw kerk of
gemeente te organiseren.
> www.evangelisch-college.nl/bijbelgespreksleiders

THEOLOGIE
“Ik wil mijn kennis
van de Bijbel
verdiepen en
meer geworteld
raken in mijn
geloof.”
Herm van Veen, student
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OPLEIDING THEOLOGIE

5-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau [240 ec]
Keuze uit drie studieniveaus

Keuze uit drie studieniveaus
Je kunt de opleiding volgen op drie studieniveaus, waarbij
je zelf kiest hoe intensief je studeert. De hoogte van het
collegegeld hangt af van je gekozen studieniveau.

4 tot 26 uur studiebelasting per week

Studieniveau

Toelichting

Studiebelasting

Collegegeld

Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht en
afstandsonderwijs

Student
(B-niveau)

DColleges
DTentamens
DOpdrachten
DBijbeltalen
DKeuzevakken
DPraktijk
DSpecialisatie

± 26 uur p/w

€ 1500,-

Student
(A-niveau)

DColleges
DTentamens

± 8 uur p/w

€ 875,-

Toehoorder

DColleges

± 4 uur p/w

€ 600,-

€ 600,- tot € 1500,- (excl. studiemateriaal)

Een volwaardige theologische opleiding op hbo-niveau
De opleiding Theologie van het Evangelisch College
(voorheen de ETA) is een volwaardige theologische opleiding
op hbo-niveau, die qua studieniveau en studiebelasting
gelijk is aan een reguliere bacheloropleiding. Door de lessen
van bevlogen en onderlegde docenten, het toegespitste
lesmateriaal, leerzame opdrachten én het contact met
je medestudenten, ontwikkel je je tot een professionele
beroepskracht die op verantwoorde wijze Gods Woord
kan uitleggen en de capaciteit heeft om theologische
vraagstukken te kunnen duiden.
Opgebouwd uit drie studiefasen
De 5-jarige deeltijdopleiding Theologie is opgebouwd
uit drie studiefasen:
• Fase 1 (jaar 1 en 2): Bijbelse Theologie
Nadruk op exegese en inhoud van de Bijbel
• Fase 2 (jaar 3 en 4): Systematische Theologie
Nadruk op o.a. christelijke geloofsleer, kerkgeschiedenis
en hermeneutiek
• Fase 3 (jaar 5): Praktische Theologie
Nadruk op o.a. prediking en onderwijs, leiderschap,
missionair werk en pastoraat
Ook de studie van de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks
maakt onderdeel uit van het programma. Daarnaast doe
je gedurende je studie praktijkervaring op via het praktijkleergedeelte. Je rondt je opleiding af met een uitgebreid
specialisatietraject.
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen
studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel schriftelijk
als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis met actuele
en relevante literatuur en word je ingeleid in het vakgebied
van de theologie.
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(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)

Afzonderlijke vakken volgen
Ben je niet in de gelegenheid om de volledige opleiding
te volgen en/of colleges bij te wonen? Maar ben je wel
theologisch geïnteresseerd en ben je op zoek naar
verdieping? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om
afzonderlijke vakken naar keuze te volgen.
Aangeboden op vier leslocaties en via afstandsonderwijs
De deeltijdopleiding begint elk jaar in september met een
landelijke startdag en wordt aangeboden in:
• Amersfoort (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Rotterdam (donderdagavond: wekelijks)
• Meppel (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Zwijndrecht (vrijdag: 2-/3-wekelijks)
Daarnaast wordt de opleiding ook aangeboden via het
gestructureerd afstandsonderwijs: een zelfstudietraject
met vaste tentamendata en studiebegeleiding.
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Om deze opleiding als student (B-niveau) goed te kunnen
volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je
een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo
of mbo-niveau 4), dan kun je een toelatingstest afleggen.
Voor een aanmelding als student (A-niveau) en voor
toehoorders gelden geen toelatingsvoorwaarden.
Veelzijdige doorstroommogelijkheden
Na deze opleiding heb je de mogelijkheid om (al dan niet

beroepsmatig) aan de slag te gaan als voorganger of
gemeentewerker in een kerk of als hbo-theoloog in een
christelijke organisatie. Ook is het mogelijk om door te
stromen naar andere hogescholen en universiteiten of een
traject te volgen bij één van de kerkgenootschappen waar
we een samenwerkingsovereenkomst mee hebben.
Het Evangelisch College heeft met de volgende
hogescholen en universiteiten een convenant gesloten,
waardoor studenten gemakkelijk kunnen doorstromen om
een overheidserkende bachelor- of mastergraad te behalen:
• Christelijke Hogeschool Ede (CHE),
• Evangelische Theologische Faculteit, Leuven (ETF),
• Theologische Universiteit Kampen (TUK).

Uit de praktijk blijkt dat alumni ook een plek vinden
als voorganger in een (zelfstandige) evangelische of
pinkstergemeente of bijvoorbeeld kerkelijk werker worden in
de Protestantse Kerk (al dan niet via een aanvullend traject).

Naast de convenanten met bovenstaande opleidingsinstituten heeft het Evangelisch College voor de Opleiding
Theologie een samenwerkingsovereenkomst gesloten met
de volgende kerkgenootschappen, waardoor studenten
na hun studie mogelijkheden hebben om in deze
kerkgenootschappen aan de slag te gaan:
• Unie van Baptistengemeenten in Nederland,
• Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten,
• Kerk van de Nazarener,
• Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten.

EC
Leerjaar
1+2

Leerjaar
3+4

EC→CHE

Bijbelse Theologie

Bijbelse Theologie

+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

+ 8 keuzevakken

+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte 1

+ Praktijk-leergedeelte 1

96 ec (2x48)

96 ec (2x48)

Systematische Theologie

Systematische Theologie

+ Hebreeuws 2 en Grieks 2

+ Hebreeuws 2 en Grieks 2

+ Praktijk-leergedeelte 2

+ Praktijk-leergedeelte 2

Wil jij...
D Een deeltijdopleiding theologie in kunnen
passen in een werkzaam leven?
D Je grondig verdiepen in de Bijbel en de
christelijke theologie?
D Professionele vaardigheden ontwikkelen
voor de beroepspraktijk?
D De vertaalslag kunnen maken van de
academische theologie naar de kerk?
D Na je opleiding beroepsbekwaam zijn
om als hbo-theoloog, voorganger of
gemeentewerker aan de slag te gaan?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/theologie

EC→ETF**

EC→TUK

Bijbelse Theologie
+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

68 ec (2x34)
Systematische Theologie
+ Hebreeuws 2 en Grieks 2

+ Specialisatie
Leerjaar
5

96 ec (2x48)

76 ec (2x38)

Praktische Theologie

Praktische Theologie

64 ec (2x32)
Pre-master

Pre-master

+ Specialisatie
60 ec

35 ec

Leerjaar

48 ec

Traject op maat

Master Theologie

Master Theologie Algemeen

6 (+)

circa 60-100 ec*

120 ec

60 ec

Bachelorgraad (GPW of GL)

Mastergraad

Mastergraad

Resultaat

Diploma Theologie

36 ec

* Afhankelijk van uitkomst EVC-onderzoek (eerder verworven competenties). ** Uitgaande van een VWO-diploma of hbo-propedeuse als vooropleiding.
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CURRICULUM OPLEIDING THEOLOGIE (240 EC)
BIJBELSE THEOLOGIE (leerjaar 1+2)
Inleiding in de Bijbel
Inleiding Hebreeuws
Pentateuch
Historische boeken
Intertestamentaire periode
Evangeliën
Handelingen
Exegese Oude Testament
Praktijk-leergedeelte 1a
Keuzevakken**

EC

CU

4
5
6
4
3
6
3
3
6
8
48

12
15
18
15
15
18
15
15
2
0
125

Inleiding in de Theologie
Inleiding Grieks
Koningen en profeten
Dichterlijke boeken
Boeken rond de ballingschap
Paulinische brieven
Algemene brieven / Openbaring
Exegese Nieuwe Testament
Praktijk-leergedeelte 1b
Keuzevakken**

EC

CU

4
5
5
4
3
5
5
3
6
8
48

12
15
18
15
15
18
15
15
2
0
125

EC

CU

3
3
3
4
3
3
3
2
8
6
10
48

15
15
15
18
15
15
15
2
15
0
0
125

SYSTEMATISCHE THEOLOGIE (leerjaar 3+4)

Eigenlijke theologie
Missiologie
Kerkgeschiedenis 1
Christologie / Soteriologie
Filosofie
Moderne theologie
Ethiek
Project
Hebreeuws 2
Praktijk-leergedeelte 2a
Specialisatie

EC

CU

3
3
3
4
3
3
3
2
8
6
10
48

15
15
15
18
15
15
15
2
15
0
0
125

PRAKTISCHE THEOLOGIE (leerjaar 5)

Bijbelstudiemethoden
Conflicthantering
Evangelistiek
Gesprekstechniek
Groepsdynamica
Homiletiek
Huwelijk en echtscheiding
Gemeente-ethiek
Leiderschap
Liturgiek
Pastoraat
Spiritualiteit
Specialisatie

EC

CU

4
2
2
3
3
5
2
2
3
2
5
3
12
48

9
4
9
9
5
15
9
9
12
9
15
9
0
114

Pneumatologie
Bibliologie
Kerkgeschiedenis 2
Kosmologie / Antropologie
Ecclesiologie
Eschatologie
Hermeneutiek
Project
Grieks 2
Praktijk-leergedeelte 2b
Specialisatie

** Keuzevakken (leerjaar 1+2)

EC

CU

Wereldreligies
Godsdienstsociologie
Gemeentevorming
Nederlandse kerkgeschiedenis
Apologetiek
Kinder-/tiener-/jeugdwerk
Symboliek
Psychologie

2
2
2
2
2
2
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0

Bij de keuzevakken volg je geen colleges. Deze vakken rond
je zelfstandig af, wanneer het jou uitkomt. Ook is het mogelijk
om deze studieruimte (16 EC) te gebruiken om bij een ander
opleidingsinstituut vakken te volgen.
* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren
CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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OPLEIDING GEMEENTEWERK

3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau [120 ec]
Te volgen als student of als toehoorder
4 tot 22 uur studiebelasting per week
Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en afstandsonderwijs
€ 600,- tot € 1500,- (excl. studiemateriaal)

Een praktijkgerichte deeltijdopleiding op hbo-niveau
De Opleiding Gemeentewerk is een driejarige
praktijkgerichte deeltijdopleiding op hbo-niveau. In deze
opleiding word je volledig onderwezen in de Bijbelse basis
van de theologie en je krijgt een gedegen toerusting voor
de praktijk van het gemeentewerk.
Gefaseerd aangeboden
De 3-jarige deeltijdopleiding Gemeentewerk bestaat uit
twee fasen:
• Fase 1 (leerjaar 1 en 2): Bijbelse Theologie (82 ec)
In de eerste twee leerjaren richt je je op de inhoud en
het verstaan van de Bijbel en doe je praktijkervaring op
via het praktijk-leergedeelte.
• Fase 2 (leerjaar 3): Praktische Theologie (38 ec)
In het derde leerjaar komen vakken aan bod die te
maken hebben met de praktijk van het gemeentewerk.
Je volgt in feite de opleiding Theologie zonder het
gedeelte systematische theologie (leerjaar 3 en 4), het
specialisatietraject en de Bijbeltalen. De talen zijn wel
facultatief te volgen.
Studieniveau

Omschrijving Studiebelasting

Collegegeld

Student

DColleges
DTentamens
DOpdrachten
DBijbeltalen
(facultatief)

± 22 uur p/w

€ 1500,-

Toehoorder

DColleges

± 4 uur p/w

€ 600,-

(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)

Te volgen als student of als toehoorder
Je kunt de opleiding volgen als student of als toehoorder.
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De hoogte van het collegegeld hangt af van je gekozen
studieniveau.
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis
met actuele en relevante literatuur.
Aangeboden op vier leslocaties en via afstandsonderwijs
De deeltijdopleiding begint elk jaar in september met
een landelijke startdag en wordt aangeboden in:
• Amersfoort (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Rotterdam (donderdagavond: wekelijks)
• Meppel (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Zwijndrecht (vrijdag: 2-/3-wekelijks)
Daarnaast wordt de opleiding ook aangeboden via het
gestructureerd afstandsonderwijs: een zelfstudietraject
met vaste tentamendata en studiebegeleiding. Het derde
leerjaar (Praktische Theologie) wordt alleen op
de leslocatie Amersfoort aangeboden.
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Om deze opleiding als student (B-niveau) goed te kunnen
volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je
een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 4), dan kun je een toelatingstest afleggen.
Voor een aanmelding als toehoorder gelden geen
toelatingsvoorwaarden.
Toegerust voor een leidinggevende taak in de gemeente
Wanneer je het diploma Gemeentewerk hebt behaald,
heb je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig)
aan de slag te gaan als gemeentewerker in een kerk of
gemeente. Je bent opgeleid om daar leidinggevende en
onderwijsgevende taken uit te voeren, zoals Bijbelstudies
geven, de prediking verzorgen en pastoraal werk te
verrichten.
Diverse mogelijkheden voor vervolgstudies
Ook zijn er diverse doorstroommogelijkheden voor
verdere studie. Zo kun je bij het Evangelisch College de
studie voortzetten en toewerken naar het behalen van het
diploma Theologie. Ook kun je de studie voortzetten bij de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)

Wil jij…
D Een deeltijdopleiding volgen die je in kunt passen
in je werkzame leven?
D Je grondig verdiepen in de Bijbel?
D Een praktijkgerichte opleiding met een gedegen
Bijbels-theologische basis?
D Professionele vaardigheden ontwikkelen voor de
beroepspraktijk?

D

Toegerust worden om een leidinggevende functie te
bekleden binnen een kerk of christelijke organisatie?

Ga dan naar onze website voor meer informatie, geef je
op voor een open dag of meld je meteen aan voor deze
opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/gemeentewerk

CURRICULUM OPLEIDING GEMEENTEWERK (120 EC)
BIJBELSE THEOLOGIE (leerjaar 1+2)
EC
Inleiding in de Bijbel
Pentateuch
Historische boeken
Intertestamentaire periode
Evangeliën
Handelingen
Exegese Oude Testament
Praktijk-leergedeelte 1

4
6
4
3
6
3
3
12
41

CU
12
18
15
15
18
15
15
2
110

PRAKTISCHE THEOLOGIE (leerjaar 3)
EC
Bijbelstudiemethoden
Conflicthantering
Evangelistiek
Gesprekstechniek
Groepsdynamica
Homiletiek
Huwelijk en echtscheiding
Gemeente-ethiek
Leiderschap
Liturgiek
Pastoraat
Spiritualiteit
1 keuzevak (zelf te kiezen)**

4
2
2
3
3
5
2
2
3
2
5
3
2
38

Inleiding in de Theologie
Koningen en profeten
Dichterlijke boeken
Boeken rond de ballingschap
Paulinische brieven
Algemene brieven / Openbaring
Exegese Nieuwe Testament
Praktijk-leergedeelte 2

EC

CU

4
5
4
3
5
5
3
12
41

12
18
15
15
18
15
15
2
110

** Eén keuzevak zelf te kiezen
CU
9
4
9
9
5
15
9
9
12
9
15
9
0
114

EC
2

CU
0

Godsdienstsociologie

2

0

Gemeentevorming

2

0

Nederlandse kerkgeschiedenis

2

0

Apologetiek

2

0

Kinder-/tiener-/jeugdwerk

2

0

Symboliek

2

0

Psychologie

2

0

Wereldreligies

EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren
CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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OPLEIDING BIJBEL & EXEGESE

2-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau [58 ec]
Keuze uit drie studieniveaus
4 tot 16 uur studiebelasting per week
Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en afstandsonderwijs
€ 600,- tot € 1500,- (excl. studiemateriaal)

Gericht op de inhoud en het verstaan van de Bijbel
In de opleiding Bijbel & Exegese richt je je op de inhoud,
achtergronden en het verstaan van de Bijbel. Naast een
grondige verdieping leer je om de Bijbel te exegetiseren
en om zelfstandig tot een verantwoorde uitleg te komen.
Het programma is gelijk aan de eerste twee jaar van
opleiding Theologie zonder het praktijk-leergedeelte,
de keuzevakken en de Bijbeltalen. De Bijbeltalen zijn wel
facultatief te volgen.
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis
met actuele en relevante literatuur en word je ingeleid in
het vakgebied van de theologie.
Keuze uit drie studieniveaus
Je kunt de opleiding volgen op drie studieniveaus, waarbij
je zelf kiest hoe intensief je studeert. De hoogte van het
collegegeld hangt af van je gekozen studieniveau.
Studieniveau

Omschrijving

Studiebelasting

Collegegeld

Student
(B-niveau)

DColleges
DTentamens
DOpdrachten
DBijbeltalen
(facultatief)

± 16 uur p/w

€ 1500,-

Student
(A-niveau)

DColleges
DTentamens

± 8 uur p/w

€ 875,-

Toehoorder

DColleges

± 4 uur p/w

€ 600,-

(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)
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Aangeboden op vier leslocaties en via afstandsonderwijs
De deeltijdopleiding begint elk jaar in september met een
landelijke startdag en wordt aangeboden in:
• Amersfoort (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Rotterdam (donderdagavond: wekelijks)
• Meppel (zaterdag: 2-/3-wekelijks)
• Zwijndrecht (vrijdag: 2-/3-wekelijks)
Daarnaast wordt de opleiding ook aangeboden via het
gestructureerd afstandsonderwijs: een zelfstudietraject
met vaste tentamendata en studiebegeleiding.
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Om deze opleiding als student (B-niveau) goed te kunnen
volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je
een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 4), dan kun je een toelatingstest afleggen.
Voor een aanmelding als student (A-niveau) en voor
toehoorders gelden geen toelatingsvoorwaarden.
Toegerust voor Bijbeluitleg
Na afronding van deze opleiding ontvang je het certificaat
Bijbel & Exegese. In je studie ben je door de hele Bijbel
heengegaan en heb je twee vakken exegese gevolgd.
Je bent hierdoor in staat om op verantwoorde wijze
bijvoorbeeld de prediking en Bijbelstudies te verzorgen
in een kerk of gemeente.

Wil jij…
D Een deeltijdopleiding volgen die je in kunt
passen in een werkzaam leven?
D Je grondig verdiepen in de inhoud en
achtergronden van de Bijbel?
D In staat zijn om zelfstandig en op een
verantwoorde manier de Bijbel uit te leggen?
D De mogelijkheid hebben om ook de Bijbelse
talen Hebreeuws en Grieks te leren?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/bijbel-en-exegese

Diverse mogelijkheden voor vervolgstudies
Ook zijn er diverse doorstroommogelijkheden voor
verdere studie. Zo kun je bij het Evangelisch College de
studie voortzetten en toewerken naar het behalen van
het diploma Theologie. Ook kun je de studie voortzetten
bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

CURRICULUM OPLEIDING
BIJBEL & EXEGESE (58 EC)
BIJBELSE THEOLOGIE (leerjaar 1+2)
EC

CU

Inleiding in de Bijbel

4

12

Pentateuch

6

18

Historische boeken

4

15

Intertestamentaire periode

3

15

Evangeliën

6

18

Handelingen

3

15

Exegese Oude Testament

3

15

29

108

EC

CU

Inleiding in de Theologie

4

12

Koningen en profeten

5

18

Dichterlijke boeken

4

15

Boeken rond de ballingschap

3

15

Paulinische brieven

5

18

Algemene brieven / Openbaring

5

15

Exegese Nieuwe Testament

3

15

29

108

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren
CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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TRAJECT ‘GODS KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST’

2-jarig studietraject op hbo-niveau [16 ec]
4 collegedagen + retraitedag per jaar
± 5 uur studiebelasting per week
Amersfoort
€ 745,- (€ 495,- met kortingsregeling)

Aangeboden vanuit een unieke samenwerking
Het studietraject ‘Gods Koninkrijk en de Heilige Geest’
wordt aangeboden vanuit een unieke samenwerking van
het Evangelisch College met de organisaties New Wine
en Evangelisch Werkverband en de kerkgenootschappen
Rafäel Nederland, Vineyard Benelux en Verenigde
Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE).
Diepgaand en praktijkgericht
In dit programma verdiep je je in de Bijbelse,
systematische en praktische theologie van het Koninkrijk
van God en de uitwerking daarvan door Gods Geest in
de praktijk van de kerkelijke gemeente. In de praktischtheologische vakken wordt er naast de studie ook in een
veilige leeromgeving geoefend in het verstaan van Gods
stem, in gebedsministry en de bediening van genezing.
Gericht op (toekomstige) leiders in de kerk
De doelgroep is (toekomstige) predikanten, voorgangers,
kerkelijk werkers, oudsten en andere leidinggevenden
binnen de kerkelijke gemeente of theologiestudenten
die zich willen verdiepen in de theologie van het
Koninkrijk van God. Het traject kan gevolgd worden
als een zelfstandig traject, of als onderdeel van de
deeltijdopleiding Theologie van het Evangelisch College,
of voor predikanten en kerkelijk werkers in het kader van
permanente educatie.
Inspirerende (werk)colleges en een retraitedag
Het traject Gods Koninkrijk en de Heilige Geest is een
tweejarig studieprogramma, bestaande uit in totaal zes
vakken. In beide studiejaren bedraagt de studiebelasting
8 EC (1 European Credit = 28 studie-uren). Verspreid over
een studiejaar is dit ongeveer 5 uur studie per week.
De vakken bestaan uit videocolleges, werkcolleges,
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literatuurstudie en praktijkopdrachten. Jaarlijks zijn er vier
collegedagen en één retraitedag die verspreid over het
studiejaar worden aangeboden in Amersfoort op zaterdagen.
De colleges worden gegeven in het Nederlands en zijn
bedoeld om de te lezen literatuur samen te vatten en
hier gezamenlijk op te reflecteren door groepsgesprek
en oefeningen. De literatuur en videocolleges bestudeer
je zelfstandig en zijn voornamelijk Engelstalig. De vakken
worden afgerond met een Nederlandstalig (open boek)
tentamen en/of een verwerkingsopdracht.
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Het studietraject wordt aangeboden op hbo-niveau.
Om toegelaten te worden moet je over voldoende
vooropleiding beschikken en in staat zijn Engelstalige
literatuur te lezen en videocolleges te volgen. Het volgen van
het programma kost jaarlijks € 745,-, excl. studiematerialen.
Voor studenten van de Opleiding Theologie en voor
diegenen met beperkte financiële middelen wordt er een
kortingsregeling aangeboden. De kosten bedragen dan
€ 495,- per jaar. Betaling in termijnen is mogelijk.
Vrijstellingen voor de Opleiding Theologie
Ook zijn er goede mogelijkheden om door te studeren.
Je behaalde studiepunten van dit traject geven je vrijstelling
voor de keuzevakken binnen de Opleiding Theologie van
het Evangelisch College. Ook zal het mogelijk worden om
dit studietraject te gebruiken als invulling van de specialisatie
binnen de Opleiding Theologie.

Wil jij…
D Een stevig theologisch fundament ontwikkelen
onder je visie op Gods Koninkrijk, de werking
van de Heilige Geest en het spanningsveld
tussen het ‘reeds’ en het ‘nog niet’?
D Theologie en praktijk met elkaar verbinden?
D Je uitstrekken naar de werking van de Heilige
Geest in en door jou heen?
D Je toerusten voor je taak als (toekomstig)
leidinggevende in de kerk of in een christelijke
organisatie?
Ga dan naar onze website voor meer informatie en
meld je aan voor dit studietraject.
> www.evangelisch-college.nl/koninkrijkstheologie

CURRICULUM TRAJECT ‘GODS KONINKRIJK EN DE HEILIGE GEEST’
LEERJAAR 1

LEERJAAR 2
EC

Story of the Kingdom

2,5

EC
Demonstrating the Kingdom: Doing Healing

2,5

Theology of the Kingdom

2,5

Doing church

2,5

Demonstrating the Kingdom: Hearing God

2,5

Advancing the Kingdom together

2,5

Retraite

0,5

Retraite

0,5

8

8

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren
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CURSUS BIJBELTALEN:
HEBREEUWS EN GRIEKS

LOSSE VAKKEN VOLGEN

Leer de Bijbel lezen in de grondtaal

Volg losse vakken van de Opleiding Theologie

15 college-uren + zelfstudie

Keuze uit drie studieniveaus

Enkele uren per week

Circa 15 college-uren per vak

Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en afstandsonderwijs

Amersfoort, Meppel, Rotterdam, Zwijndrecht
en afstandsonderwijs

€ 190,- per vak (inclusief tentamen)

€ 22,50 tot € 50,- per ec (excl. studiemateriaal)

Leer de Bijbel in het Hebreeuws en Grieks lezen
Voor wie de Bijbel in de grondtalen wil leren lezen, bestaat
de mogelijk om hiervoor de lessen te volgen die worden
aangeboden bij de deeltijdopleiding Theologie.
Je volgt dan als student het vak Inleiding Hebreeuws en/
of Inleiding Grieks. Na afronding hiervan is het mogelijk ook
de vervolgvakken Hebreeuws 2 en/of Grieks 2 te volgen.
Via het afstandsonderwijs is het daarna ook mogelijk om
Hebreeuws 3 en Grieks 3 te volgen en zodoende een
certificaat ‘Bijbeltalen’ te behalen.
Jaarlijks aangeboden op meerdere leslocaties
De colleges worden verspreid over het studiejaar
aangeboden op de leslocaties van de Opleiding Theologie.
Niet ieder jaar worden op alle leslocaties alle vakken van
de Bijbeltalen gedoceerd. Voordat je je aanmeldt, is het
dus goed om uit te zoeken wanneer en op welke leslocatie
het vak dat je interesse heeft, gedoceerd wordt. Ook
de lestijden verschillen per locatie. Je kunt hiervoor op
de website de lesroosters van de verschillende locaties
raadplegen.

Volg vakken naar keuze
Ben je niet in de gelegenheid om een volledige studie te
volgen, maar ben je wel theologisch geïnteresseerd en
ben je op zoek naar verdieping? Maak dan gebruik van de
mogelijkheid om één of meerdere vakken naar keuze te
volgen. Op die manier kun je een eigen opleidingstraject
samenstellen dat aansluit bij jouw interesses en
beschikbare studietijd.
Jaarlijks aangeboden op meerdere leslocaties
De colleges worden verspreid over het studiejaar
aangeboden op de leslocaties van de Opleiding Theologie.
Bekijk op de website de lesroosters van de verschillende
locaties en stel je eigen studieprogramma samen.
Keuze uit drie studieniveaus
Je kunt de losse vakken volgen op drie studieniveaus
(Student B-niveau, Student A-niveau en Toehoorder),
waarbij je zelf kiest hoe intensief je studeert. Je betaalt
per EC (zie hiervoor het curriculum van de Opleiding
Theologie op pagina 19).

Wil jij…
D De Bijbel in de oorspronkelijke talen kunnen
lezen?
D Je Bijbeluitleg ondersteunen met kennis van
het Hebreeuws en het Grieks?

Wil jij…
D Niet meteen een hele opleiding volgen, maar
je wel verdiepen in de theologie?
D Zelf je eigen studietraject uitstippelen dat past
binnen jouw mogelijkheden?

Ga dan naar onze website voor meer informatie
en meld je aan.
> www.evangelisch-college.nl/bijbeltalen

Ga dan naar onze website voor meer informatie en
meld je aan.
> www.evangelisch-college.nl/losse-vakkentheologie
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MISSIONAIR WERK

“De opleiding Missionair Werk heeft echt zijn meerwaarde
gehad voor mijn werk bij Kerk in Actie. Na een paar maanden
merkte ik al het verschil. Kerkleiders in het Midden-Oosten
waren ervan overtuigd dat ik theoloog moest zijn.”
Wilma Wolswinkel, student
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OPLEIDING MISSIONAIR WERK

3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau [120 ec]
Keuze uit drie studieniveaus

Keuze uit drie studieniveaus
Je kunt de opleiding volgen in drie studieniveaus, waarbij
je zelf kiest hoe intensief je studeert. De hoogte van het
collegegeld hangt af van je gekozen studieniveau.

4 tot 20 uur studiebelasting per week

Studieniveau

Omschrijving

Studiebelasting

Collegegeld

Amersfoort (12 zaterdagen per jaar)

Student
(B-niveau)

DColleges,
DTentamens
en opdrachten
DPraktijk en stage

± 20 uur p/w
(40 ec per
jaar)

€ 1500,-

Student
(A-niveau)

DColleges,
DTentamens en opdrachten (selectie)
DPraktijk en stage

± 10 uur p/w
(20 ec per
jaar)

€ 875,-

Toehoorder

DColleges

± 4 uur p/w

€ 600,-

€ 600,- tot € 1500,- (excl. studiemateriaal)

Aansluiten bij Gods missie, dichtbij en/of ver weg
In deze 3-jarige deeltijdopleiding Missionair Werk leer je
om Gods missie in deze wereld praktisch te maken. Je leert
verbinding te maken tussen mensen, gelovig en ongelovig.
Je leert hoe je Gods liefde uit kunt dragen, niet zozeer
vanuit datgene wat je doet, maar des te meer vanuit wie je
bent. Dat maakt deze opleiding geschikt voor een ieder die
missionair actief is of wil zijn en zich wil laten inspireren en
toerusten. Ook voor wie nadenkt over zending verder weg
is dit een ideale manier om je daarop voor te bereiden.
Theologie, praktijk en persoonlijke vorming
Wanneer je de opleiding Missionair Werk volgt, begin
je met het leggen van een Bijbelse basis en de vertaling
daarvan naar de christelijke geloofsleer. Daarnaast krijg
je vakken op het gebied van missionair kerk-zijn en
bekwaam je je in de gespreksvoering rondom bezinning
en geloofszaken. Ook worden er iedere collegedag twee
lesuren gereserveerd voor ‘Inspiratie & discipelschap’
– gegeven in samenwerking met een missionaire
organisatie of een missionair werker – waarin vanuit de
praktijk aandacht wordt besteed aan persoonlijke vorming,
ontwikkeling en geestelijke groei. Belangrijke onderdelen
van de opleiding zijn ook de praktijk en de stage, die je
kunt volgen bij één van de vele organisaties waar het
Evangelisch College mee samenwerkt. Je kunt ook een
langere (zendings)stage in het buitenland volgen.
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College eigen
studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel schriftelijk
als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis met
actuele en relevante literatuur en word je ingeleid in het
vakgebied van de theologie en missiologie.
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(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)

Aangeboden op zaterdagen in Amersfoort
De deeltijdopleiding begint in september met een
introductieweekend. De lessen worden aangeboden in
Amersfoort (jaarlijks 12 zaterdagen).
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Om deze opleiding als student (B-niveau) goed te kunnen
volgen, moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo
werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding
hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4),
dan kun je een toelatingstest afleggen. Voor een aanmelding
Wil jij…
D Leren Gods missie vorm te geven in je eigen
leefwereld?
D Op aarde te leven in verbinding, op zoek naar
herstel tussen God en mens, en tussen mensen
onderling?
D Toegerust worden om het Evangelie in woord en
daad uit te dragen?
D Een holistische missionaire visie te ontwikkelen?
D Bijdragen om de kerk als missionaire gemeenschap tot bloei te laten komen?
D De uitdaging aangaan om je te verdiepen in de
leefwereld van anderen?
Ga dan naar onze website voor meer informatie, geef
je op voor een open dag of meld je meteen aan voor
deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/missionair-werk

als student (A-niveau) en voor toehoorders gelden geen
toelatingsvoorwaarden.
Aan de slag als missionair werker
Wanneer je het diploma Missionair Werk hebt behaald, heb
je de mogelijkheid om (al dan niet beroepsmatig) aan de
slag te gaan als missionair werker in een kerk of christelijke
organisatie of uitgezonden te worden als zendeling.

Veelzijdige mogelijkheden voor verdere studie
Ook zijn er diverse doorstroommogelijkheden voor
verdere studie. Zo kun je een zendingsmaster gaan doen,
zoals de overheidserkende missionaire master van het
Redcliffe College in Gloucester (Engeland), waar het
Evangelisch College een doorstroomovereenkomst mee
gesloten heeft. Ook kun je de studie voortzetten bij de
Christelijke Hogeschool Ede (CHE).

CURRICULUM OPLEIDING MISSIONAIR WERK (120 EC)
LEERJAAR 1
Bijbel

Theologie

Missionaire
gemeente

Cultuur

Praktijk

Diversen

LEERJAAR 2
EC

CU

Oude Testament 1
Nieuwe Testament 1
Inleiding Hermeneutiek
Eigenlijke theologie
Missiologie 1

5
5
2
2
3

9
9
6
6
6

Missionaire ecclesiologie
Ethiek
Diaconaat

4
3
2

6
6
6

Apologetiek
Gesprekstechniek en interculturele communicatie
Wereldreligies 1:
Islam en Jodendom
Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)
Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

2
2

6
6

2

LEERJAAR 3
EC

CU

EC

CU

Oude Testament 2
Nieuwe Testament 2

5
5

9
9

Oude Testament 3
Nieuwe Testament 3

5
5

9
9

Bibliologie
Christologie / Soteriologie
Kosmologie
Geschiedenis mondiaal
christendom
Pastoraat
Missionair leiderschap

2
2
2
3

6
6
6
6

Eschatologie
Pneumatologie
Moderne theologie
Homiletiek
Gemeentestichting

2
2
2
3
3

6
6
6
6
6

2
4

6
6

2
3
2

6
6
6

6

Interculturaliteit
Godsdienstsociologie
Wereldreligies 2:
Oosterse godsdiensten

2
3
3
2

6
6
6
6

(3)

0
1

12
24

Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)
Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

Filosofie
Evangelistiek
Culturele antropologie
Wereldreligies 3:
Moderne spiritualiteit
Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)
Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

40

108

(3)
(7)
(4)

(7)
(4)
0
1

12
24

40

108

(3)
(7)
(4)
0
1

12
24

40

108

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten

Participerende organisaties
Het Evangelisch College streeft ernaar om zoveel mogelijk samen te werken met christelijke (missionaire) organisaties
om de opleiding Missionair Werk vorm en inhoud te geven. Op deze manier kom je als student in contact met het brede
spectrum aan missionaire activiteiten in Nederland. Deze organisaties hebben meegedacht over de invulling van het
curriculum, leveren een bijdrage aan het onderwijs, bieden stageplekken, of bevelen de opleiding van harte aan.
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TOERUSTINGSCURSUS LEVEN MET EEN MISSIE
• je persoonlijke roeping
• de dagelijkse praktijk

Leer je geloof op authentieke en eigentijdse wijze
uit te dragen

De cursus wordt gegeven door docenten die ervaren zijn
in de veelzijdigheid van de missionaire praktijk.

10 lessen
± 2 uur studiebelasting per les

Aan de slag met de praktijk
Tijdens de cursus wordt er naast theorie ook veel praktijkervaring gedeeld en je wordt uitgedaagd om zelf aan de
slag te gaan met een missionair project, bij voorkeur vanuit
je eigen lokale gemeente.

Jaarlijks verschillende leslocaties
€ 200,- (inclusief studiemap)

Een investering waar je de rest van je leven profijt van hebt
De cursus kost € 200,-, inclusief uitgebreide cursusmap

Gods missie handen en voeten geven
De Toerustingscursus Leven met een Missie is een cursus
voor iedereen die op zoek is naar hoe je vanuit de missie
van God een getuige van Jezus kunt zijn voor de mensen
om je heen. De cursus ondersteunt je om vanuit Gods
Woord en de gevoeligheid voor Zijn Geest op een relevante
en eigentijdse manier een brug te slaan naar anderen.
Iedereen die dit verlangen heeft, kan zich aanmelden, als
individu of als groep. De cursus leent zich er vooral voor
om met een team vanuit de gemeente te volgen.

(prijspeil: 1-9-2020).

Wil jij…
D Jouw rol ontdekken in Gods missie?
D Leren de brug te slaan naar andere mensen
en culturen?
D Een missionaire levenshouding ontwikkelen?
D Geïnspireerd worden om in je eigen
leefomgeving aan de slag te gaan?

Missionaire levenshouding
In vijf zaterdagen (of tien avonden) werk je aan de basis
van een missionaire levenshouding. Je ontdekt dat de
missionaire omgeving veel dichterbij kan zijn dan we
wellicht denken, of vrezen. Naast de Bijbelse basis over
Gods missie met en in deze wereld, denken we onder
andere na over:
• diverse aspecten van cultuur en communicatie
• de plaats en de rol van de kerk

Ga dan naar onze website voor meer informatie,
bekijk het actuele cursusaanbod en meld je aan.
Of nodig ons uit om deze cursus in jouw kerk of
gemeente te organiseren.
> www.evangelisch-college.nl/leven-met-eenmissie

CURSUSPROGRAMMA
1

Gods missie: God is missionair

6

Missionair kerk zijn: De rol van de kerk

2

Bijbel en missie: De Bijbel is van kaft tot kaft missionair

7

Communicatieve vaardigheden: Communicatie is alles

3

Evangelie en cultuur: Goed nieuws is divers

8

Moderne media: Moderne media als verpakking

4

Cultuur en communicatie: Bruggen slaan naar culturen

9

Missie in deze wereld: Barmhartigheid en gerechtigheid

5

Kerk en samenleving: De plaats van de kerk

10

Missie in de praktijk: Hoe nu verder?
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PASTORAAT

“Het is waardevol om samen te ontdekken hoe groot
de krachtige werking van Gods macht is, juist ook
in het pastoraat.”
Annet van Willigen, oud-student en docent
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OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING

3-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau [100 ec]
Te volgen als student of als toehoorder
4 tot 16 uur studiebelasting per week

De hoogte van het collegegeld hangt af van je gekozen
studieniveau.
Studieniveau

Omschrijving

Studiebelasting

Collegegeld

Student

DColleges
DTentamens
DOpdrachten
DPraktijk en stage

± 16 uur p/w

€ 1500,-

Toehoorder

DColleges

± 4 uur p/w

€ 600,-

Meppel (zaterdag) / Zwijndrecht (vrijdag)
€ 600,- tot € 1500,- (excl. studiemateriaal)

Vanuit een liefde voor God en voor mensen
De opleiding Pastorale Hulpverlening is een driejarige
deeltijdopleiding op hbo-niveau. De opleiding is bedoeld
voor hen die een liefde hebben voor God én mensen en
opgeleid willen worden tot pastoraal hulpverlener om
hiermee (al dan niet beroepsmatig) actief te zijn in de kerk
of organisatie of zelf een eigen hulpverleningspraktijk
willen beginnen.
Theologie, pastoraat en praktijk
De opleiding is een gedegen combinatie van theorie
en praktijk. Het bijzondere van de opleiding is dat je,
naast dat je veel informatie vergaart over de pastorale
praktijk, ook veel kennis van de Bijbel opdoet: een
unieke combinatie van pastoraat en (Bijbelse- en
systematische) theologie! Tijdens de colleges wordt deze
relatie tussen de theologische vakken en het pastoraat
duidelijk uiteengezet. Daarnaast maak je kennis met het
goede dat de psychologie te bieden heeft. Je ontwikkelt
pastorale vaardigheden, die je in leert zetten in de
praktijkopdrachten en de stages.
Jaarlijks zijn er tien lesdagen en een praktijkdag. Daarnaast
vraagt de opleiding veel zelfstudie en het uitvoeren van
praktijkopdrachten.
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis
met actuele en relevante literatuur en word je ingeleid in
het vakgebied van de theologie en het pastoraat.
Te volgen als student of als toehoorder
Je kunt de opleiding volgen als student of als toehoorder.
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(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)

Aangeboden in Meppel en Zwijndrecht
De opleiding start elk jaar in september. De lessen worden
aangeboden in Meppel (jaarlijks 11 zaterdagen) en in
Zwijndrecht (jaarlijks 11 vrijdagmiddagen- en avonden).
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Om deze opleiding als student goed te kunnen volgen,
moet je zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo
werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding
hebben die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau
4), dan kun je beginnen als toehoorder en enkele vakken

Wil jij…
D Een deeltijdopleiding in kunnen passen in
een werkzaam leven?
D Vanuit een stevig Bijbels-theologisch
fundament opgeleid worden tot pastoraal
hulpverlener?
D Pastorale vaardigheden ontwikkelen om
daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn
in het leven van een ander?
D Kennis en inzicht opdoen om een
verantwoorde inschatting te maken van
de pastorale situatie?
D Je persoonlijk ontwikkelen om een
bestendige rol te kunnen spelen in het
leven van een ander?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/pastoralehulpverlening

proberen als student. Voor een aanmelding als
toehoorder gelden geen toelatingsvoorwaarden.
Opgeleid tot professioneel pastoraal hulpverlener
Na het volgen van deze opleiding heb je veel
kennis over de Bijbel opgedaan en heb je geleerd
deze kennis op verantwoorde wijze te gebruiken
in het pastoraat. Door de praktijkopdrachten en
de stage heb je ook de benodigde praktische
pastorale vaardigheden opgedaan om als pastoraal
hulpverlener te kunnen functioneren. Hierdoor
ben je opgeleid om (al dan niet beroepsmatig) aan
de slag te gaan als pastoraal hulpverlener in een
kerk, (zorg)instelling, organisatie of zelf een eigen
pastorale praktijk te beginnen.

CURRICULUM OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING (100 EC)
LEERJAAR 1

LEERJAAR 2
EC CU

Bijbelstheologische
vakken:

Praktischtheologische
vakken:

Praktijk/
stage:

Inleiding in de Bijbel
Pentateuch
Evangeliën
Bibliologie
Eigenlijke theologie
Exegese en Hermeneutiek

Pastoraat 1
Spiritualiteit
Inleiding ethiek
Gesprekstechniek

Praktijkopdrachten
Stage
Diverse

3

3

3
3

3
6

2
2

3
3

3

9

5

18

2

3

4

6

2

6

1,5
1
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EC CU

Historische boeken
Koningen en profeten
Handelingen
Paulinische brieven
Christologie / Soteriologie
Kosmologie / Antropologie

Pastoraat 2
Psychologie
Huwelijk en echtscheiding
Groepsdynamica

Praktijkopdrachten
Stage
Diverse

2,5

LEERJAAR 3

60

3

3

3
2

3
3

3
3

6
6

3

6

5

15

3

6

2

6

2

6

2,5
1,5
1
34

60

EC CU

Dichterlijke boeken
Boeken rond de
ballingschap
Algemene brieven /
Openbaring
Pneumatologie
Ecclesiologie

3

6

2

6

3

3

2

3

2

3

Eschatologie

2

3

Pastoraat 3
Conflicthantering
Bijbelstudiemethoden
Homiletiek
Nederlandse
kerkgeschiedenis
Eindopdracht
Stage
Diverse

5

15

2

6

1

3

2

3

2

6

2

3

3
1
32

60

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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TOERUSTINGSCURSUS PASTORAAT
Tien inspirerende lessen
Je krijgt op vijf zaterdagen of tien avonden les van
verschillende ervaren docenten. De cursus wordt jaarlijks
op verschillende locaties gegeven. Bekijk onze website
voor het actuele cursusaanbod.

Een inspirerende basiscursus pastoraat
5 zaterdagen
Jaarlijks aangeboden op verschillende leslocaties

Een betaalbare cursusprijs
De kosten voor deze cursus bedragen € 250,-. Naast de
lessen ontvang je een cursusmap en via ons studieportaal
toegang tot aanvullend lesmateriaal van de docenten.
Kom je als groep, dan ontvang je groepskorting.

€ 250,- (inclusief cursusmap)

Een gedegen basis voor pastoraal werk
De Toerustingscursus Pastoraat is een inleidende cursus
van vijf zaterdagen en is bedoeld voor iedereen die een
verlangen heeft om zich te bekwamen in het verlenen van
pastorale zorg aan anderen, vanuit Gods Woord en door
Zijn Geest. Deze cursus legt hiervoor een gedegen basis.
Je hebt geen bepaalde vooropleiding nodig en hoeft ook
geen tentamens en opdrachten te maken.

Wil jij…
D Toegerust worden om vanuit je geloof
mensen te ondersteunen?
D Kennis opdoen over verschillende pastorale
thema’s?
D Pastorale vaardigheden ontwikkelen?

Theorie en praktijk
In deze cursus wordt een basis gelegd voor pastoraal
werk. Wat moet je weten en welke vaardigheden komen
van pas? Er wordt een theoretische ondergrond gelegd,
en telkens wordt daarbij de praktijk gezocht: hoe pas je dit
toe? De eigen relatie met God krijgt ook aandacht, want
van daaruit wordt uitgedeeld. Vanuit de Bijbel worden
principes en voorbeelden aangereikt.

Ga dan naar onze website voor meer informatie
en of meld je aan. Het is ook mogelijk ons uit te
nodigen deze cursus in jouw kerk te verzorgen.
> www.evangelisch-college.nl/
toerustingscursus-pastoraat

CURSUSPROGRAMMA
1

Pastoraat: Hoe doen we dat?

6

Grenzen: Stop! Een grens

2

Emoties: Een geschenk

7

Ziekenpastoraat: Ziek, maar toch geholpen

3

Karakter en identiteit: Weet wie je bent

8

Ouderenpastoraat: Als de eindstreep in zicht komt

4

Gesprekstechnieken: Over het voeren van een gesprek

9

Strijd in het denken: De kamer van ons gedachteleven

5

Relaties: Een belevenis

10

Bidden en zegenen: Pastoraat: een geestelijke zaak
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JONGERENWERK

“De Jongerenwerkersopleiding geeft mij niet alleen een
rugzak met kennis over jongeren, het helpt mij ook om
mijn fundament als jongerenwerker op de Rots te bouwen.”
Niels Verdouw, student
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JONGERENWERKERSOPLEIDING
praktijkervaringen van studenten zijn. De studenten
moeten hetgeen ze leren kunnen toepassen in de praktijk.
De opleiding kent een geleid leerplan. Dit wil zeggen
dat de onderwijsdoelstellingen vastliggen, maar dat de
invulling ervan deels door docenten en studenten samen
wordt bepaald. Het onderwijs wordt ingedeeld naar
beroepsgerichte thema’s en problemen. Voor de lessen
betekent dit een hoge mate van eigen inbreng.

2-jarige deeltijdopleiding op hbo-niveau
Te volgen als student of als toehoorder
4 tot 12 uur studiebelasting per week
Lessen om de week op vrijdagen in Zeist
€ 750,- tot € 1750,- (excl. studiemateriaal)

Een beroepsopleiding voor jongerenwerk op hbo-niveau
De Jongerenwerkersopleiding (JWO) van het Evangelisch
College (voorheen van de Wittenberg) leidt je in twee jaar
op tot professioneel jongerenwerker die beroepsmatig
inzetbaar is in de kerk of een christelijke jongerenorganisatie.
Werken aan persoonlijke en geestelijke ontwikkeling
De opleiding bestaat uit twaalf modulen die elk een bepaald
aspect uit het werk van de jongerenwerker uitlichten. In elke
module doe je relevante kennis op, ontwikkel je praktische
vaardigheden en werk je aan je persoonlijke en geestelijke
ontwikkeling. Ook oefen je gedurende de gehele opleiding
met het voorbereiden en geven van Bijbelstudies aan
jongeren en hoe het christelijk geloof toe te passen in hun
leefwereld.
Te volgen als student of als toehoorder
Je kunt de opleiding volgen op twee studieniveaus, waarbij
je zelf kiest hoe intensief je studeert. De hoogte van het
collegegeld is afhankelijk van het gekozen studieniveau.
Studieniveau

Toelichting

Studiebelasting

Collegegeld

Student

DLessen
DVerwerkingsopdrachten
DPraktijkopdrachten

± 12 uur p/w

€ 1750,-

Toehoorder

DLessen

± 4 uur p/w

€ 750,-

Werken en leren
Van studenten wordt verwacht dat ze al in de
praktijk van het jongerenwerk actief zijn (of gaan
worden). Dit kan zowel betaald als vrijwillig werk
zijn, zowel in een kerkelijke gemeente als elders.
Het gaat om gemiddeld 8 uur per week.
• Voor jongerenwerkers
De Jongerenwerkersopleiding is bijzonder
geschikt om te volgen als je beroepsmatig actief
bent / wordt in het jongerenwerk. Informeer bij je
werkgever naar de mogelijkheid om deze opleiding (al dan niet betaald) te volgen naast je baan.
• Voor kerken en organisaties
Investeer in je jongerenwerker door hem/haar
aan te bieden deze opleiding te volgen. Dit levert
een vruchtbare werk-leeromgeving op.
Traineeship HGJB
De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond
(HGJB) biedt in samenwerking met het Evangelisch
College en de Wittenberg jaarlijks een aantal
studenten een traineeship aan onder de naam
‘Overtuigend jong’. Samen met andere studenten
vorm je gedurende 2 jaar een innovatief team.
Je gaat aan de slag bij jeugdwerkorganisatie
HGJB, je volgt de Jongerenwerkersopleiding
bij het Evangelisch College en je woont in de
leefgemeenschap van de Wittenberg.

(prijspeil: 1-9-2020; excl. studiemateriaal)

Theorie sluit aan bij de praktijk
Uitgangspunt voor de opleiding is dat de theorie aansluit
bij de praktijk. Dit betekent dat de ervaringen uit de
praktijk uitgangspunt zijn voor de lessen. Dit kunnen
zowel algemene ervaringen uit het werkveld, als de eigen
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Aangeboden in Zeist
De opleiding begint met een introductieweekend
(van donderdagavond t/m vrijdag). Jaarlijks zijn er
twintig lesdagen. Deze worden om de week op vrijdag
aangeboden in het gebouw van de Wittenberg in Zeist.

Daarnaast is er een experienceweekend in Amsterdam en
een feestelijke jaarafsluiting.
Een stevige opleiding op hbo-niveau
Jongerenwerkers werken over het algemeen heel
zelfstandig. Ze moeten veel initiatieven en beslissingen
nemen. Vaak staan ze daarbij in een spanningsveld tussen
verschillende belangengroepen (bijvoorbeeld jongeren
en kerkenraad, of probleemjongeren en buurtbewoners).
Daarom moet een jongerenwerker op hbo-niveau kunnen
functioneren. De opleiding wordt daarom aangeboden
op een (post-)hbo denk- en werkniveau. Als je geen
vooropleiding hebt die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 4), dan kun je door middel van deelname
aan een proefopdracht bekijken of je mogelijk toch kunt
instromen.
Aan de slag als professioneel jongerenwerker
Na afronding van deze opleiding kun je solliciteren naar
een betaalde baan als jongerenwerker in de kerk of een
christelijke organisatie. Goed opgeleide jongerenwerkers
zijn hard nodig en er zijn regelmatig vacatures. Een aantal
studenten kiest ervoor zich als vrijwilliger (bijvoorbeeld als
jeugdouderling) in te zetten.
Curriculum Jongerenwerkersopleiding
De opleiding is opgebouwd uit 12 modules (8 modules
met elk 4 lesdagen en 4 kleinere modules met elk 2
lesdagen) en wordt cyclisch aangeboden: het ene

jaar worden de modules van Jaar A verzorgd, het jaar
daaropvolgend de modules van Jaar B.
In de eerste fase van elk studiejaar vindt er differentiatie
plaats tussen eerste- en tweedejaars studenten. Daarna
worden beide groepen samengevoegd en worden de
resterende modules gezamenlijk gevolgd. Hierdoor is
instromen elk jaar mogelijk. Naast de modules volg je ook
een supervisietraject. De meeste studenten doen dat na de
twee jaar. Het certificaat dat dit oplevert vormt samen met
het JWO-certificaat het diploma.

Wil jij…
D Opgeleid worden tot professioneel
jongerenwerker?
D Een praktijkgerichte opleiding volgen met
bevlogen docenten uit het werkveld?
D Investeren in jezelf en loop je niet weg voor
uitdagingen?
D Leren hoe je op aanstekelijke wijze het
christelijk geloof in deze tijd aan jongeren
kunt overbrengen?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/
jongerenwerkersopleiding

CURRICULUM JONGERENWERKERSOPLEIDING
JAAR A

JAAR B

LESDAGEN

1e jaars studenten: Introductie: Jongerenwerk
2e jaars studenten: Teamwork: Identiteit en teamrollen

2

1e jaars studenten: Jongeren begrijpen: Cultuur en ontwikkeling
2e jaars studenten: Pastoraat: Jongeren met problemen

4

Leiderschap 1: Visie, beleid en projectmanagement

Leiderschap 2: Vrijwilligers begeleiden en trainen

4

Missionair Werk 1: Daden

Missionair Werk 2: Woorden

4

Straatwerk: Present zijn in de wijk

Intercultureel werken: Geloof, cultuur en communicatie

2

Leren geloven: Aanpak en inhoud

Vieren: (S)preken, vertellen en presenteren

4

Totaal

20
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LOSSE MODULES JONGERENWERKERSOPLEIDING

Volg afzonderlijke modules naar keuze
Te volgen als student of als toehoorder
2 of 4 collegedagen per module
Zeist
€ 150,- per module

Investeer in jezelf als jongerenwerker
Ben je als vrijwilliger of als professional actief in het
jongerenwerk en wil je je verder toerusten en/of
bijscholen? Volg dan jaarlijks één of meerdere modules
van de Jongerenwerkersopleiding naar keuze.
Verdiepende en uitdagende modules
Binnen de Jongerenwerkersopleiding wordt een
gevarieerd aanbod modules aangeboden die je los kunt
volgen als student (inclusief verwerkingsopdrachten) of als
toehoorder (waarbij je alleen de lessen volgt). De lessen
worden aangeboden op vrijdagen in het gebouw van de
Wittenberg in Zeist. Op onze website vind je een rooster
met een overzicht wanneer welke modules worden
aangeboden. Ook vind je hier een beschrijving van de
inhoud van elke module.

Wil jij…
D Zelf je eigen studietraject uitstippelen dat
past binnen jouw mogelijkheden?
D Je persoonlijk (blijven) ontwikkelen als
jongerenwerker?
D Geïnspireerd en toegerust worden voor je taak
als jongerenwerker?
Ga dan naar onze website voor meer informatie
en meld je aan.
> www.evangelisch-college.nl/losse-modules-jwo

CURSUSPROGRAMMA
4 LESDAGEN

2 LESDAGEN

Jongeren begrijpen: Cultuur en ontwikkeling

Introductie: Jongerenwerk

Pastoraat: Jongeren met problemen

Teamwork: Identiteit en teamrollen

Leiderschap 1: Visie, beleid en projectmanagement

Straatwerk: Present zijn in de wijk

Leiderschap 2: Vrijwilligers begeleiden en trainen

Intercultureel werken: Geloof, cultuur en communicatie

Missionair Werk 1: Daden
Missionair Werk 2: Woorden
Leren geloven: Aanpak en inhoud
Vieren: (S)preken, vertellen en presenteren
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PREDIKING

“Eén van de beste investeringen voor je preekbediening.
Van het meer grip krijgen op Bijbel en toepassing, tot
het maken en houden van een preek – alles komt hier
deskundig en praktisch toepasbaar aan bod.”
Evert Leeflang, docent Sprekersroute

39

SPREKERSROUTE

2-jarig studietraject op hbo-niveau [30 ec]
Student
6-8 uur studiebelasting per week
Amsterdam, 8 collegedagen op vrijdagmiddag
en -avond
€ 975,-

In samenwerking met het Baptisten Seminarium
Het Evangelische College en het Baptisten Seminarium
bieden gezamenlijk de Sprekersroute aan om ‘leken’
(s)prekers toe te rusten inhoudelijke verdieping aan te
brengen en de spreekvaardigheid te vergroten.
Ontwikkel een gedegen bijbels-theologische basis
De Sprekersroute is een kort, maar volledig traject op
hbo-niveau van twee jaar dat voorbereidend is op en
ondersteunend bij het voorgaan in kerken en gemeenten.
Het vakkenpakket brengt je naast inhoudelijke exegetische
vaardigheden ook de mogelijkheid je spreekvaardigheid te
trainen onder professionele begeleiding. Je leert zo niet
alleen de Bijbel te lezen en te bevragen, maar ook uit te
leggen en over te brengen aan anderen.
Verdieping aanbrengen aan het preken in een gemeente
De Sprekersroute is er voor beginnende en gevorderde
sprekers die inhoudelijke verdieping willen aanbrengen
bij het preken in een gemeente. De Sprekersroute is
geen vervanging van of aanvulling op een bestaande
theologiestudie, maar een toegespitst traject gericht op
het preekproces.
Aangeboden in Amsterdam; te volgen naast je werk
De opleiding begint elk jaar in september met een
landelijke startdag in Zwijndrecht. Jaarlijks zijn er 8
collegedagen op vrijdagmiddag en -avond in het
Baptist House in Amsterdam. Voor het vak Preek
Praktijk 1 (welke pas gevolgd kan worden als het
vak Homiletiek is afgerond) worden er daarnaast 4
afzonderlijke trainingsdagen georganiseerd met specifieke
Masterclasses gericht op preekvaardigheid.
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Investeer in je preekvaardigheid
Het collegegeld voor de Sprekersroute, inclusief de
masterclasses bedraagt jaarlijks € 975,- (prijspeil: 1-9-2020;
excl. studiemateriaal).

Een stevig studietraject op hbo-niveau
Om de Sprekersroute goed te kunnen volgen, moet je
zelfstandig kunnen werken en heb je een hbo werk- en
denkniveau nodig. Mocht je geen vooropleiding hebben
die dit aantoont (minimaal havo of mbo-niveau 4, dan
kun je een toelatingstest afleggen.
Klaar om te preken
Na afloop van dit studieprogramma ontvang je het
certificaat van de Sprekersroute. Door deze studie heb
je een goede Bijbels-theologische basis opgebouwd en
vaardigheden meegekregen om de prediking te verzorgen
in Baptisten- en evangelische gemeenten.
Ook zijn er goede doorstroommogelijkheden voor verdere
studie bij het Baptisten Seminarium en het Evangelisch
College, waar je vrijstelling kunt krijgen voor de gevolgde
vakken van de Sprekersroute.

Wil jij…
D Een deeltijdopleiding volgen die je in
kunt passen in je werkzame leven?
D Een praktijkgerichte opleiding met een
gedegen Bijbels-theologische basis?
D Toegerust worden als spreker, zowel
inhoudelijk als praktisch?
D Colleges ontvangen van ervaren en
gedreven docenten van zowel het
Evangelisch College als het Baptisten
Seminarium die jou verder kunnen helpen
in je ontwikkeling als spreker?
D De mogelijkheid hebben de studie in de
toekomst uit te bouwen naar een volledige
theologische opleiding?
Ga dan naar onze website voor meer informatie,
geef je op voor een open dag of meld je meteen
aan voor deze opleiding.
> www.evangelisch-college.nl/sprekersroute

CURRICULUM SPREKERSROUTE (30 EC)
JAAR A

JAAR B
EC CU

EC CU

Exegese Oude Testament

3

12

Exegese Nieuwe Testament

3

12

Bijbelse Theologie Oude Testament

4

15

Bijbelse Theologie Nieuwe Testament

3

12

Dogmatiek

4

15

Hermeneutiek

4

15

Homiletiek

4

15

Liturgiek

3

12

15

57

Preekpraktijk masterclasses

2
15

51

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten

Preekpraktijk masterclasses
De Preekpraktijk masterclasses worden verzorgd door diverse professionals in spreekvaardigheid. Hiervoor
worden vier aparte trainingsdagen ingepland. Dit onderdeel kan gevolgd worden als het vak Homiletiek is
afgerond. De vier masterclasses zien er als volgt uit.
• Masterclass 1: Preekstructuur (door Paulien Vervoorn)
• Masterclass 2: Storytelling (door Natalie Holwerda & Farah Nobbe)
• Masterclass 3: Het verhaal achter de tekst (Thijs Feenstra)
• Masterclass 4: Sprekend jezelf (Gabriëlle Dik)
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TOERUSTINGSCURSUS SPREKERS

Leer op een overtuigende manier de Bijbelse
boodschap verkondigen
3 zaterdagen of 5 avonden
± 5 uur studiebelasting per les
Jaarlijks verschillende leslocaties
€ 200,- (inclusief studiemodule)

Toerusting voor beginnende sprekers
Goed preken vraagt om kennis, een goede voorbereiding,
vaardigheden en de juiste hartsgesteldheid. De
Toerustingscursus Sprekers wil je hierin toerusten. Je
leert de basisvaardigen hoe je als spreker Bijbelvast én
cultuurbewust kunt spreken; dicht bij de oorspronkelijke
tekst en dicht bij de hedendaagse hoorder.
De spreker, de boodschap en de hoorder
De cursus bestaat uit vijf lessen van 2 uur. In de les
wordt klassikaal onderwijs afgewisseld met praktische
opdrachten. De laatste les staat in het teken van praktijkoefening (afhankelijk van de groepsgrootte worden er
twee lessen ingepland).
In de lessen komen de drie aspecten aan bod waar een
spreker mee te maken heeft:
1. De spreker: wie ben je als persoon?
2. De Bijbel: hoe kom je tot een verantwoorde
Bijbeluitleg?
3. De hoorder: hoe structureer en communiceer je
een boodschap?

CURSUSPROGRAMMA
1

De spreker: roeping, karakter en mandaat

2

De Bijbel: context, exegese, boodschap

3

De boodschap: structuur, focus en functie

4

De hoorder: doelgroep en communicatie

5/6

De praktijk: preekoefeningen
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Een investering die je snel terugverdient
De cursusprijs bedraagt € 200,- (inclusief studiemodule
Homiletiek). (prijspeil: 1-9-2020). Kom je als groep, dan
ontvang je groepskorting.

Wil jij…
D Op een overtuigende manier de Bijbelse
boodschap over kunnen brengen?
D Bijbelvast én cultuurbewust leren spreken?
D Niet alleen weten wat je moet zeggen, maar
ook hoe je het moet zeggen?
D Aandacht besteden aan het Woord dat je wilt
spreken, maar ook aan jezelf als spreker en
aan de hoorder van je preek?
D Niet alleen de theorie leren, maar ook oefenen in de praktijk?
Ga dan naar onze website, bekijk het actuele
cursusaanbod en meld je aan. Of nodig ons uit
om deze cursus in jouw kerk of gemeente te
organiseren.
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursussprekers

LEIDERSCHAP
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TOERUSTINGSCURSUS LEIDERSCHAP

1-jarige cursus op hbo-niveau
Circa 4 uur per week (inclusief colleges)

je ontwikkeling als leidinggevende door de inspirerende
collegedagen te volgen, gegeven door bevlogen
en ervaren docenten. Tussen de collegedagen door
bestudeer je zelfstandig het uitgereikte studiemateriaal.
Je betaalt € 600,- collegegeld en de bijbehorende kosten
voor de studiematerialen (prijspeil 1-9-2020).

14 zaterdagen in Amersfoort
€ 600,- (excl. studiemateriaal)

Gedegen toerusting voor (toekomstige) kerkleiders
Leidinggeven in een gemeente - bijvoorbeeld als oudste,
kerkenraadslid, ouderling, diaken, jongerenwerker of
kringleider - is geen eenvoudige taak. Een gedegen
toerusting voor deze taak kan je enorm helpen. De
Toerustingscursus Leiderschap geeft je hiervoor een
gedegen praktijkgerichte basis. Op 14 zaterdagen komen
tal van zaken aan de orde waar je als leidinggevende in de
kerk mee te maken hebt.
Praktische theologie op hbo-niveau
Als je je aanmeldt voor de Toerustingscursus Leiderschap,
neem je als toehoorder deel aan het jaar Praktische
Theologie (het vijfde leerjaar van de Opleiding Theologie
/ het derde leerjaar van de Opleiding Gemeentewerk) van
het Evangelisch College. De lessen worden verzorgd op
hbo-niveau. Je krijgt les over onderwerpen die van groot
belang zijn in het gemeentewerk:
• Prediking en onderwijs
• Ethiek
• Leiderschap
• Missionair werk
• Pastoraat
Verdiepend studiemateriaal
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt deze zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen. Daarnaast maak je kennis
met actuele en relevante literatuur en word je ingeleid in
het vakgebied van de praktische theologie.
Een éénjarige investering
De cursus wordt aangeboden in Amersfoort en beslaat 14
zaterdagen, verspreid over het jaar. De cursus vangt elk
jaar aan in september. Gedurende één jaar investeer je in
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Wil jij…
D Op gedegen wijze leiding kunnen geven in
een kerk?
D Kennis van zaken hebben wanneer je in de
kerk voor uitdagingen komt te staan?
D Een cursus volgen die je in kunt passen in je
werkzame leven?
D Geïnspireerd en toegerust worden voor je
taak als oudste, ouderling, diaken, jeugdleider,
pastoraal werker of kringleider?
Ga dan naar onze website voor meer informatie
en meld je aan.
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursusleiderschap

CURSUSPROGRAMMA
CU
Bijbelstudiemethoden

9

Conflicthantering

4

Evangelistiek

9

Gesprekstechniek

9

Groepsdynamica

5

Homiletiek

15

Huwelijk en echtscheiding

9

Gemeente-ethiek

9

Leiderschap

12

Liturgiek

9

Pastoraat

15

Spiritualiteit

9

* CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten

VOOR KERKEN

45

Cursusaanbod voor kerken
Het Evangelisch College wil graag bijdragen aan het opbouwen en toerusten van
de plaatselijke gemeente. De volgende onderwijs-programma’s kan het Evangelisch
College op uitnodiging verzorgen.
ETS-Bijbelcursus

18 lessen

€ 2500,-

Zie ook
blz. 8 en 9

Het programma bestaat uit tien interactieve lesavonden.
Daarnaast worden deelnemers aangemoedigd om thuis
met de aangereikte kennis aan de slag te gaan middels
uitdagende verwerkingsopdrachten die in de eerstvolgende
les besproken worden.

Toerustingscursus Bijbelgespreksleiders
Met de ETS-Bijbelcursus haal je als gemeente een
volledige Bijbelschool in huis, waarmee in vier jaar tijd
alle Bijbelboeken worden behandeld. De lessen vinden
plaats op achttien avonden of negen zaterdagen in het
jaar. Participerende gemeenteleden worden ingeschreven
als volwaardig ETS-cursist en ontvangen alle voordelen,
zoals toegang tot ETS-online, de ETS-studiedagen en
de mogelijkheid om tentamens en praktijkopdrachten te
maken, waardoor ze kunnen toewerken naar het behalen
van een diploma.

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

10 lessen

€ 1500,-

Zie ook
blz. 13

Deze cursus leert gemeenteleden de kunst van ontdekkend
Bijbellezen en helpt ze te komen tot een verantwoorde
uitleg en toepassing van de Bijbelse boodschap.
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3 lessen

€ 600,-

Zie ook
blz. 14

Train je kringleiders in drie avonden of twee zaterdagen om
op inspirerende wijze gesprekken te leiden vanuit de Bijbel.
Het aanleren van vaardigheden staat centraal in deze cursus.

Toerustingscursus Leven met een Missie

10 lessen

€ 1500,-

Zie ook
blz. 30

Wil je als gemeente aan de slag met missionair kerkzijn en gemeenteleden hiervoor uitdagen en toerusten?
Organiseer dan in samenwerking met het Evangelisch
College de Toerustingscursus Leven met een Missie.

Toerustingscursus Pastoraat
Onderwijs op maat
10 lessen

€ 1750,-

Zie ook
blz. 34

Met deze cursus kan het pastorale team toegerust worden
voor haar taak in de gemeente. Zowel voor beginnende
als meer ervaren pastoraal werkers in de gemeente is deze
cursus een aanrader. En door de cursus samen te volgen
in de eigen gemeente, kan opgedane kennis geborgd en
geïmplementeerd worden in de gemeente.

Toerustingscursus Sprekers

5 lessen

€ 1250,-

Preekbeurt
Zie ook
blz. 42

Zijn er meerdere eigen sprekers in de gemeente?
De Toerustingscursus Sprekers wil (beginnende) sprekers
leren hoe ze Bijbelvast én cultuurbewust kunnen
spreken, dicht bij de oorspronkelijke tekst en dicht bij de
hedendaagse hoorder. Deze cursus legt hiervoor een
gedegen basis. Door dit in de eigen gemeente aan te
bieden, leer je met én van elkaar.

Toerustingscursus Kringleiders

4 lessen

Het is ook mogelijk het Evangelisch College
uit te nodigen een Bijbelstudie (serie), training
of preekbeurt te verzorgen. Door ons grote
docententeam en ons uitgebreide netwerk
kunnen wij vaak een passende (vrijblijvende)
aanbieding doen van onze mogelijkheden en
de daaraan verbonden kosten.

€ 750,-

In veel gemeenten zijn de kringen of celgroepen
het kloppende hart van de gemeente. De rol van de
kringleider is hierbij van groot belang. Deze cursus traint
(toekomstige) kringleiders. In vier praktijkgerichte lessen
komen de belangrijkste onderwerpen aan bod waar elke
kringleider mee te maken heeft:
• Groepsdynamica
• Gesprekstechniek
• Pastoraat
• Bijbelstudiemethoden.

Namens het Evangelisch College is algemeendirecteur drs. Cees van Nes beschikbaar voor het
verzorgen van een preekbeurt. We vertellen dan
ook graag (kort) wat het Evangelisch College je
gemeente(leden) te bieden heeft.

Wil jij…
D Inspirerend en gedegen onderwijs in je
gemeente?
D Gemeenteleden toerusting bieden voor
hun taak?
D Les van ervaren docenten?
D Een win-win situatie creëren door een
onderwijsprogramma aan te bieden in
samenwerking met het Evangelisch College?
Ga voor meer informatie, voorwaarden en de
contactgegevens naar:
> www.evangelisch-college.nl/kerk

Deze cursus wordt op maat aangeboden, aansluitend
op de leerbehoeften van de kringleiders.
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Cursusmateriaal:
Rondreis door de
Bijbel
Een prachtige kennismaking met de Bijbel
De cursus Rondreis door de Bijbel is bedoeld als
onderwijsprogramma voor kerken en gemeenten om
gemeenteleden bekend te maken met de inhoud, opzet en
boodschap van de Bijbel. Er komen vragen aan bod als:
• Hoe is de Bijbel ontstaan?
• Wat is de globale inhoud van de Bijbelboeken?
• Wat is de historische en heilshistorische opbouw in de
Bijbel?
• Wat zijn de historische achtergronden?
Een cursus om zelf te verzorgen
De cursus is opgezet om gedoceerd te worden in en door
de plaatselijke gemeente. Wil je deze cursus organiseren
in jouw gemeente, dan bestel je de hiervoor gewenste
cursusmaterialen in onze webshop (voor zowel de docent
als de cursisten). Ter ondersteuning bij het geven van de
cursus is er een uitgebreide docentenhandleiding met
bijbehorende PowerPoint beschikbaar met daarin 12
uitgewerkte lessen (7 lessen Oude Testament en 5 lessen
Nieuwe Testament). Het is daarnaast ook mogelijk een
docent van het Evangelisch College deze cursus te laten
verzorgen.
Bij de cursus hoort een rijk geïllustreerde full-colour
cursusmap waarin bij elk Bijbelboek een inleiding wordt
gegeven over:
• de schrijver van het Bijbelboek;
• de tijd van ontstaan;
• de historische achtergrond;
• de onderverdeling en inhoud;
• de praktische toepassing;
• de plaats van het Bijbelboek binnen de Bijbel;
• de bijzondere kenmerken van het Bijbelboek.
Kosten
• Cursusmap (per deelnemer): € 27,50
• Docentenhandleiding: € 50,-
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Cursusmateriaal:
Bouwstenen voor
je geloof
Een gedegen fundament
Bouwstenen voor je geloof is modulair opgezet
cursusmateriaal dat ingezet kan worden voor onderwijs
en toerusting in de plaatselijke gemeente. De cursus biedt
op aansprekende wijze een gedegen systematische studie
aan over de fundamenten van het christelijk geloof en de
praktijk van het christenleven.
Een cursus om zelf te verzorgen
De cursus Bouwstenen voor je geloof is opgezet om
gedoceerd te worden in en door de plaatselijke gemeente.
Wil je deze cursus organiseren in jouw gemeente, dan
bestel je de hiervoor gewenste cursusmaterialen in onze
webshop (voor zowel de docent als de cursisten).
Het is daarnaast ook mogelijk een docent van het
Evangelisch College deze cursus te laten verzorgen.
Een afwisselend programma
Het programma bestaat uit 4 modulen met elk 8 lessen.
Deze modulen zijn los, of als combinatiepakket te
bestellen. Het cursusmateriaal geeft op aantrekkelijke
en afwisselende wijze invulling aan de onderwerpen
die worden behandeld: een docent geeft les, er zijn
filmfragmenten, leesfragmenten, groepsgesprekken
en persoonlijke studieopdrachten.
Kosten
• Cursusmap (per deelnemer): € 27,50 (per module) /
€ 45,- (combi van twee modulen)
• Docentenhandleiding: € 45,- (per module) / € 75,(combi van twee modulen)

Meer informatie
:
www.evangelisch
college.nl/
bouwstenen-voo
rje-geloof

MODULES
BOUWSTENEN VOOR JE GELOOF
Module 1: Persoonlijke relatie met God

1

Het Vaderhart van God

2

Omgang met God

3

Persoonlijk gebed

4

Samen bidden

5

Gebedsverhoring

6

Geloofszekerheid

7

Standhouden

8

Gods wil ontdekken

Module 2: Vergeving, verzoening en getuigenis

1

Verzoening door voldoening

2

Vergeving en verzoening 1

3

Vergeving en verzoening 2

4

Wie zijn mijn buren?

5

Hoe vertel ik het mijn buren?

6

Je persoonlijke getuigenis

7

Communicatie van het Evangelie

8

Opruimen van blokkades

Module 3: Bijbel en gemeente

1

De Bijbel: van vroeger naar nu

2

Betrouwbaarheid en inspiratie van de Bijbel

3

Omgaan met de Bijbel

4

Aan de slag met de Bijbel

5

De gemeente als lichaam

6

Andere beelden van de gemeente

7

Rentmeesterschap

8

Heilige levenswandel

Module 4: Christus en de Geest

1

Jezus, God en mens

2

Jezus, de Verlosser

3

De Heilige Geest in het Oude Testament

4

De Heilige Geest in het Nieuwe Testament

5

De Heilige Geest in de christen

6

De vervulling met de Heilige Geest

7

De gaven van de Heilige Geest

8

God dienen met de gaven die je hebt
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Overzicht studieaanbod
Deeltijdopleidingen
(hbo-niveau)

Opleiding
Theologie

Opleiding
Gemeentewerk

Opleiding
Bijbel & Exegese

Traject ‘Gods
Koninkrijk en de
Heilige Geest’

Opleiding
Missionair
Werk

Studiejaren

5 jaar

3 jaar

2 jaar

2 jaar

3 jaar

Studiepunten

240 ec

120 ec

58 ec

16 ec

120 ec

22 uur

16 uur

5 uur

20 uur

Studieomvang

Studieniveaus en studiebelasting (per week; inclusief colleges)

Student (B-niveau)

26 uur

Student (A-niveau)

8 uur

8 uur

10 uur

Toehoorder

4 uur

4 uur

4 uur

4 uur

Leslocaties

Amersfoort (za)
Meppel (za)
Rotterdam (do)
Zwijndrecht (vr)

Amersfoort (za)
Meppel (za)
Rotterdam (do)
Zwijndrecht (vr)

Amersfoort (za)
Meppel (za)
Rotterdam (do)
Zwijndrecht (vr)

Amersfoort (za)

Amersfoort
(za)

Afstandsonderwijs?

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

€ 1500,-

€ 745,-

Leslocaties en afstandsonderwijs

Collegegeld (prijspeil: 1-9-2020; exclusief studiemateriaal)

Student (B-niveau)

€ 1500,-

Student (A-niveau)

€ 875,-

Toehoorder

€ 600,-

Cursussen

ETS-Bijbelcursus

€ 1500,-

€ 1500,-

€ 875,-

€ 875,-

€ 600,-

€ 600,-

€ 600,-

Cursus
Verantwoord
Bijbelgebruik

Toerustingscursus
Bijbelgespreksleiders

Cursus Bijbeltalen
Hebreeuws /
Grieks

Toerustingscursus Leven
met een missie

10 lessen

Studieomvang

Studiejaren

4 jaar

Aantal lessen*

18 lessen p/j

10 lessen

2 lessen

15 college-uren

Tentamens

Ja (facultatief)

Nee

Nee

Ja

Opdrachten

Ja (facultatief)

Ja

Ja

Cursuslocaties

55 leslocaties

Wisselend

Wisselend

Amersfoort (za)
Meppel (za)
Rotterdam (do)
Zwijndrecht (vr)

Alleen op
aanvraag
lokale
gemeente

Afstandsonderwijs?

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Aan te vragen door kerken?

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Zelf te verzorgen door kerken?

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Cursusgeld

€ 325,-

€ 200,-

€ 95,-

€ 190,-

€ 200,-

Voor kerken**

€ 2500,-

€ 1500,-

€ 600,-

Nee
Ja (praktijkopdracht)

Leslocaties en afstandsonderwijs

Cursuskosten (prijspeil: 1-9-2020)
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€ 1500,-

Opleiding
Pastorale
Hulpverlening

Sprekersroute

Jongerenwerkersopleiding

3 jaar

2 jaar

2 jaar

100 ec

30 ec

DE VOLGENDE
STAP…
1

16 uur

8 uur

4 uur
Meppel (za)
Zwijndrecht (vr)

12 uur
4 uur

Amsterdam (vr)

Zeist (vr)
2

Nee

Nee

Nee

€ 1500,-

€ 975,-

€ 1750,-

€ 600,-

Toerustingscursus
Pastoraat

Toerustingscursus
Leiderschap

Toerustingscursus
Kringleiders

1 jaar

Cursus
Rondreis door
de Bijbel

Cursus
Bouwstenen voor
je geloof

1 jaar

2 jaar

10 lessen

5 lessen

14 zaterdagen

4 lessen

10 lessen

16 lessen p/j

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Presentatie

Nee

Nee

Nee

Nee

3

Wisselend

Wisselend

Amersfoort

Alleen op aanvraag
lokale gemeente

Verzorgd door
lokale gemeente

Verzorgd door
lokale gemeente

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

€ 200,-

€ 1750,-

€ 1250,-

€ 600,€ 750,-

Bezoek een open dag

Heb je concrete interesse voor één van onze
opleidingen? Meld je dan aan voor een open
dag. Je kunt een goede impressie opdoen van
de opleiding, ervaringen horen van studenten
en vragen stellen.
> www.evangelisch-college.nl/opendag

4

€ 250,-

Studieadvies

Heb je behoefte aan een beetje studieadvies?
Maak dan eens gebruik van ons online
studiekeuze-adviesformulier. Met een aantal
klikken zie je meteen welke studies van het
Evangelisch College aansluiten op jouw interesses
en bij jou passen. Uiteraard kun je ook telefonisch
of per e-mail aan ons persoonlijk advies vragen.
> www.evangelisch-college.nl/studieadvies

€ 750,-

Toerustingscursus
Sprekers

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief.
Je ontvangt dan elke maand een e-mail
met ons actuele onderwijsaanbod.
> www.evangelisch-college.nl/nieuwsbrief

Bid ervoor

Als Evangelisch College zijn we ervan overtuigd
dat God met een ieder van ons zijn eigen unieke
weg gaat. Vraag je je af of een studie bij het
Evangelisch College bij je past en of het goed
zou zijn om een studie te gaan volgen? Bid er
dan voor en vraag Hem om wijsheid.

5

Meld je aan

Ben je eenmaal tot een keuze gekomen, wacht
dan niet langer en meld je aan voor de opleiding
die past bij wat je zoekt. Je studie-avontuur kan
beginnen!

Alleen aanschaf cursusmateriaal

* Eén les duurt circa 2,5 uur; één collegeuur duurt 45 minuten.
** Genoemde kosten kunnen eventueel geheel of ten dele verrekend worden met de deelnemers uit de gemeente.
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GEEF GODS
WOORD DOOR!
Wij vinden het belangrijk om iedereen toegang te
geven tot onze opleidingen. Daarom bieden we
veelzijdige studiemogelijkheden aan op ruim 60
leslocaties en via afstandsonderwijs. Daarnaast
proberen we ons collegegeld voor iedereen
betaalbaar te houden. En voor wie het toch financieel
teveel gevraagd is, bieden we een studiefonds
aan. Op die manieren geven wij aan een zo groot
mogelijke groep mensen Gods Woord door.

Verdiep je geloof

We kunnen dit alleen doen, dankzij medewerkers
en docenten die tegen een niet-marktconforme
beloning hun werk verrichten en dankzij giften van
kerken en particulieren.
Jouw gift is dus van grote waarde!

Wat is het belang van ons aanbod?
Alumni aan het woord:
“De investering in Gods Woord is
een schat geworden waar ik elke
dag de vruchten van pluk”
Ramon Plakke

“Ik leerde veel over wat mensen op
hun levenspad kunnen ontmoeten
en hoe je hen daarin kunt bijstaan”
Corine Huizinga

Vind jij het ook
belangrijk dat
opleidingen
voor iedereen
toegankelijk
blijven?

www.evangelisch-college.nl

Ondersteun on

s

Ga naar evange
lischcollege.nl/door
geven
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