
 

 

Basispakket ‘academische theologische vorming (PEGO)’  
 

 

Waarom biedt de ETF een basispakket ‘academische theologische vorming (PEGO)’ aan? 

 

PEGO-leerkrachten op alle graden van het Vlaamse lagere en middelbare onderwijs kunnen een 

‘voldoende geacht’ bekwaamheidsbewijs hebben indien zij beschikken over (a) een 

hogeronderwijsdiploma, (b) een bewijs van pedagogische bekwaamheid en (c) een bewijs van 

vakinhoudelijke bekwaamheid. Het comité PEGO bepaalt als inrichtende macht van het Protestants-

Evangelische Godsdienstonderwijs in Vlaanderen de vakinhoudelijke kennis die van een PEGO-

leerkracht minimaal wordt verwacht.  

 

Voor wie geen erkend diploma in theologie en/of godsdienstwetenschappen kan voorleggen, kan het 

comité PEGO een ‘certificaat PEGO’ uitreiken, dat voor de ontvanger geldt als bewijs van 

vakinhoudelijke bekwaamheid. Om dit certificaat PEGO te kunnen ontvangen, moet men (a) 

beschikken over een hogeronderwijsdiploma en (b) beschikken over een bewijs van pedagogische 

bekwaamheid en (c) aan een door het comité PEGO erkend opleidingsinstituut basiskennis hebben 

verworven in zeven theologische disciplines: Oude Testament, Nieuwe Testament, Hermeneutiek, 

Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, Ethiek en Wereldgodsdiensten. 

 

Het basispakket ‘academische theologische vorming (PEGO)’ aan de ETF 

 

Aan de ETF Leuven is een basispakket ‘academische theologische vorming (PEGO)’ samengesteld van 

zeven bachelorvakken op universitair niveau, dat aan de genoemde vraag tegemoetkomt: 

 Oriëntatie Oude Testament (4 ECTS) 

 Oriëntatie Nieuwe Testament (4 ECTS) 

 Oriëntatie Historische Theologie (4 ECTS) 

 Oriëntatie Godsdienstwetenschappen (4 ECTS) 

 Oriëntatie Systematische Theologie (4 ECTS) 

 Christelijke Ethiek & Moraalfilosofie (4 ECTS) 

 Hermeneutiek (3 ECTS) 

Deze opleidingsonderdelen kunnen zowel residentieel als via ETF Open University gevolgd worden. 

De ETF Open University maakt het mogelijk om via blended learning vooral thuis te studeren, in 

combinatie met vier ontmoetingsmomenten op vrijdagen doorheen het jaar.  

 

Een meerjarig ETF Open University traject laat toe het basispakket met beperkte jaarlijkse 

belasting te volgen, te verspreiden over twee, drie of vier jaar. Het is ook mogelijk het basispakket 

via de residentiële opleiding in één jaar af te leggen. 

 

  

 

http://www.pegosite.be/
http://www.pegosite.be/
https://www.etf.edu/toekomstige-student/instromen/als-voorbereiding-op/
https://www.etf.edu/onderwijs/etf-open-university/


 

 

 

 

 

Waarom zou je voor de ETF kiezen?  

 

 Aan de ETF kan het basispakket op een flexibele manier gevolgd worden: in één of meerdere 

jaren, residentieel of via Open University.  

 

 Aangezien de ETF een academische opleiding is, zijn deze (veelal oriënterende) 

opleidingsonderdelen niet slechts overzichtsvakken voor de genoemde vakinhoud. De vakken 

streven naar meer: noodzakelijke contexten, disciplinaire ontwikkelingen en algemene 

academische vorming zijn steeds in de opleidingsonderdelen verweven.  

 

 Je kan starten aan het begin van een nieuw semester: september of februari. 

 

Het ETF basispakket ‘academische theologische vorming (PEGO)’ is daarom vooral geschikt voor de 

(aspirant) PEGO leerkracht die academisch geschoold is/wordt en die in staat wil worden gesteld 

actuele discussies te volgen en daarop te reflecteren. Voor behaalde opleidingsonderdelen ontvangt 

de student bovendien een creditbewijs, waarmee onder andere vrijstellingen in geval van 

continuering van academische studie kunnen worden verworven. 

 

Voorwaarden en inschrijvingen 

Bij inschrijving voor deze opleidingsonderdelen dien je, conform de reglementering van het Vlaamse 

hoger onderwijs, minimaal te beschikken over een diploma middelbaar onderwijs (ASO/TSO/KSO of 

BSO met specialisatiejaar, of buitenlands equivalent). Voor ETF OU gelden bovendien de bijkomende 

voorwaarden dat je al hoger onderwijs gevolgd moet hebben en de minimale leeftijd van 25 jaar 

moet hebben bereikt. Heb je interesse of vragen? Neem contact op met het academisch secretariaat. 

 

mailto:as@etf.edu

