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Informatie voor nieuwe en prospectieve studenten in
ETF Open University (ETF OU)
Hartelijk welkom aan de ETF! We hopen dat je een goede en verdiepende tijd zult hebben
tijdens je studie. Hierbj geven we je wat informatie om je vertrouwd te maken met de ETF en
ons ETF Open University programma.

Algemene informatie
1.1

Afstudeerrichtingen
Het programma aan de ETF kent 3 afstudeerrichtingen: Bijbel & Theologie (B&T), Kerk
& Pastoraat (K&P), Godsdienst & Onderwijs (G&O). Binnen ETF OU zijn de
mogelijkheden echter meer beperkt. Momenteel wordt het bachelorprogramma
alleen aangeboden in de afstudeerrichting B&T. Het masterprogramma (en bijgevolg
ook het voorbereidings- en schakelprogramma) in de afstudeerrichtingen B&T en
K&P.

1.2

Deeltijdsprogramma
ETF OU is bewust opgezet als een deeltijdstudie. Vergeleken met ons reguliere,
residentiele programma is het aantal aangeboden opleidingsonderdelen per
academiejaar beperkter. De studielast voor OU studenten die het modeltraject volgen
(zie hieronder) is ongeveer 30 ECTS 1 per jaar, overeenkomend met een halftijdse
studie. Afhankelijk van de aangeboden vakken, kunnen studenten zich inschrijven
voor meer dan 30 ECTS per jaar. Minder is ook mogelijk, het minimum is 15 ECTS.
Binnen de ETF OU kan elke student dus beslissen over zijn/haar eigen studietempo.

1.3

Modeltrajecten
Zoals hierboven aangegeven, is het ETF OU programma opgezet volgens
"modeltrajecten" van ongeveer 30 ECTS per jaar. Studenten die deze modeltrajecten
volgen, kunnen de bacheloropleiding (in totaal 180 ECTS) binnen zes jaar en de
masteropleiding (in totaal 120 ECTS) binnen vier jaar afronden.
De meeste vakken van de bachelor- en masteropleiding worden slechts om de twee
jaar aangeboden. Er zijn echter enkele vakken die jaarlijks plaatsvinden, namelijk
SOM, IHEB, IGR, SEMHEB1, SEMHEB2, SEMGR1, SEMGR2. Een overzicht van de
modeltrajecten is te vinden in  Bijlage A.

Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is een standaardmaat voor het vergelijken van de
studieomvang, gebaseerd op de vastgestelde leerresultaten en de bijbehorende studiebelasting voor het hoger
onderwijs in de Europese Unie en andere samenwerkende Europese landen. Aan de ETF staat één ECTS gelijk aan
een studiebelasting van 25-30 uur.
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1.4

Summer Colloquia
Binnen ETF OU bevatten zowel het bachelor- als het masterprogramma drie
keuzevakken, elk met een omvang van 5 ECTS.2 Deze keuzevakken worden gekozen
uit de verschillende Summer Colloquia die ieder jaar worden aangeboden. Een
Summer Colloquium (SC) bestaat uit voorbereidende opdrachten en een intensieve
studieweek tegen het einde van augustus op de ETF campus in Leuven. Voor meer
informatie over aankomende SC, zie de ETF website (www.etf.edu).

1.5

Volgtijdelijkheid
Veel verdiepende vakken veronderstellen kennis en vaardigheden die zijn
verworven in meer elementaire vakken. Daarom moeten studenten deze basisvakken
met succes voltooien voordat ze kunnen worden toegelaten tot de verdiepende
vakken. Dergelijke toelatingsvoorwaarden, die 'vereiste voorkennis' worden
genoemd, staan vermeld in de cursusbeschrijvingen in de 'Studiegids'3 en in de OU
syllabi. Bij het selecteren van hun vakken aan het begin van het jaar / semester,
moeten studenten rekening houden met deze vereisten. In twijfelgevallen dient de
voorkeur gegeven te worden aan vakken die als voorwaarden voor andere vakken
fungeren.
Een volledig overzicht van deze vereiste voorkennis is te vinden in  Bijlage B.

1.6

Onderwijstaal en communicatie
In het algemeen is de onderwijstaal die in de bachelor wordt gebruikt Nederlands,
terwijl Engels in de master wordt gebruikt. Er is echter een aantal uitzonderingen dat
betrekking heeft op bachelorvakken die ook deel uitmaken van het voorbereidingsen / of schakelprogramma. Hier is de taal die in de lessen wordt gebruikt Engels, om
zeker te zijn dat alle studenten de colleges kunnen volgen. Om dezelfde reden zal de
communicatie via de Virtual Campus (forums, aankondigingen) in het Engels zijn.
Toch kunnen bachelorstudenten die deelnemen aan deze vakken hun opdrachten in
het Nederlands schrijven en is er naast de Engelse een Nederlandse syllabus
beschikbaar.
In uitzonderlijke gevallen zullen reguliere bachelorvakken in het Engels zijn als de
docent niet in staat is om in het Nederlands te communiceren.
Voor alle algemene communicatie die zowel bachelor- als masterstudenten betreft,
wordt Engels gebruikt. De kapeldiensten op vrijdagmorgen zullen ook in het Engels
zijn.

2
3

Het voorbereidings- en schakelprogramma bevatten in de regel geen keuzevakken.
De studiegids kan worden gedownload op de ETF website: https://www.etf.edu/downloads/.
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1.7

Examens en examenperiodes
Binnen ETF OU worden verschillende vormen van evaluatie gebruikt. De meest
voorkomende vormen zijn opdrachten, maar er zijn ook mondelinge en schriftelijke
examens, foruminteracties, enz. Met uitzondering van SC-vakken, hebben studenten
per academiejaar twee kansen om een bepaald vak af te ronden. De eerste
mogelijkheid is gepland in de examenperiode die volgt op het semester waarin de
cursus is voltooid. De tweede mogelijkheid is gepland in de herkansingsperiode aan
het einde van het academiejaar.
Elk vak dat je niet kon afronden tijdens de eerste examenperiode kan nog steeds
worden voltooid tijdens de herkansingsperiode. Alle deelcijfers die je behaalt tijdens
de eerste examenperiode blijven geldig gedurende het academiejaar.
Voorbeeld: stel dat de beoordeling van een vak uit 3 delen bestaat (een paper, een
opdracht en een mondeling examen) en dat je alleen de paper hebt ingediend tijdens
de eerste examenperiode. Dan kun je de opdracht en het mondelinge examen nog
voltooien tijdens de herkansingsperiode en het vak succesvol afronden.
Deelcijfers

vervallen

na

afloop

van

een

academiejaar.

Wanneer

de

beoordelingsmethode in de herkansingsperiode afwijkt van de beoordelingsmethode
in de eerste examenperiode wordt dit expliciet vermeld in de syllabus.
Studenten hoeven zich niet aan te melden voor de examens van de eerste
examenperiode. Ze worden automatisch aangemeld. Voor herkansingen moeten
studenten zich echter officieel aanmelden via het registratieformulier dat beschikbaar
is op de Virtual Campus (Ad Valvas ETF Open University> Formulieren).
Inschrijving is mogelijk in de week na de proclamatie (publicatie van cijfers) van het
tweede semester. Het academisch secretariaat stuurt samen met de cijferlijsten een
uitnodiging. Als je je niet (tijdig) aanmeldt, verlies je het recht om deel te nemen aan
de herexamens.

1.8

Studievoortgangsbewaking
Tijdens de beraadslaging na de herexamenperiode bespreekt de examencommissie
van

de

ETF

ook

de

studievoortgang

van

elke individuele

student.

In

overeenstemming met artikel 22 van het "Examenreglement" (zie studiegids), kan de
commissie een officiële "waarschuwing" geven aan studenten die minder dan 50%
van de stp van hun jaarcontract hebben behaald, of die na vier examenkansen een
opleidingsonderdeel nog niet hebben afgerond. Aan het einde van het academiejaar
na de waarschuwing kan de examencommissie de inschrijving voor het volgende
academiejaar weigeren.
Deze maatregelen voor studievoortgangsbewaking zijn ingesteld om te zorgen voor
een gestage studievoortgang en om studenten te helpen hun diploma binnen een
redelijke termijn te behalen. Daarom moeten "waarschuwingen" niet worden
geïnterpreteerd als een vorm van straf. In plaats daarvan zijn ze bedoeld om
5

studenten aan te moedigen zich opnieuw aan hun studie te wijden en (meer)
haalbare plannen te maken voor het volgende academiejaar. Tegelijk moet worden
opgemerkt dat de commissie niet automatisch officiële "waarschuwingen" afgeeft of
een inschrijving weigert in iedere situatie waarin de voorwaarden van toepassing
zijn. Deze maatregelen worden alleen genomen na een zorgvuldige afweging van de
situatie van de individuele student. Daarom worden studenten geadviseerd de
commissie (via de OU-coördinator) op de hoogte te stellen van zaken die hun
studievoortgang aanzienlijk belemmeren.

1.9

Turabian
Aan de ETF is 'Turabian Style' de standaard voor correcte referentie en opmaak van
papers en scripties. Meer informatie zal worden verstrekt in het bachelorvak Studieen onderzoeksmethoden (SOM) en in het mastervak Theological and Sociological Research
Methods (TSRM). Nieuwe studenten worden sterk aangemoedigd om zich in te
schrijven voor het vak SOM in het eerste jaar van hun studie. Ga voor meer
informatie over "Turabian Style" en over het schrijven van goede papers naar de
Virtual Campus: Ad Valvas ETF Open University > Documents > Study, Research
and Writing Skills.

1.10 Jaarlijkse registratie vakken
Studenten die zijn ingeschreven voor onze opleidingen hoeven hun inschrijving niet
jaarlijks formeel te vernieuwen. Normaal blijven ze ingeschreven tot de voltooiing
van hun programma of totdat ze zich terugtrekken. Toch zijn er enkele belangrijke
stappen die elke student vóór het begin van elk academiejaar moet nemen.
1. Als je dat nog niet hebt gedaan, neem dan alle OU collegedagen op in je agenda.
Je kunt alle data vinden in de academische kalender van de ETF op de Virtual
Campus (Ad Valvas ETF Open University).
2. Download de meest recente versie van het overzicht van de modeltrajecten van
de Virtual Campus (Ad Valvas ETF Open University > Documents > Information)
om te zien welke vakken worden aangeboden.
3. Denk goed na over je plannen voor het aankomende academiejaar. Hoeveel tijd
kun je besteden aan je studie? Als je het hele jaar door minimaal 20 uur per week
hebt, kun je ervoor kiezen om het modeltraject van 30 ECTS te volgen. De meeste
studenten moeten ten minste 40 minuten per week besteden voor iedere ECTS
die is opgenomen in hun jaarcontract. Op basis van je mogelijkheden kun je zelf
de berekening maken. Er is een minimum van drie vakken of ongeveer 15 ECTS.
Houd er bij het maken van je plannen ook rekening mee dat er vereiste
voorkennis is voor een aantal vakken (zie hierboven).

6

4. Als je twijfelt over je studieplanning kun je voor advies altijd contact opnemen
met de OU-coördinator (contactgegevens aan het einde van deze brochure).
5. Stuur je volledige lijst met gekozen vakken naar de OU-coördinator. Dit moet zo
snel mogelijk gebeuren, maar niet later dan twee weken voor de opening van het
academiejaar. Vermeld alle cursussen die je in het hele academiejaar wilt volgen.
Je keuze voor vakken van het tweede semester kan voorlopig zijn. Je kunt het
nog steeds wijzigen in de loop van het eerste semester (deadline zie academische
kalender).
6. Ga op de eerste collegedag naar het academisch secretariaat om je studiecontract
te ondertekenen en je studentenkaart op te halen.

Onderwijsconcept
2.1

Blended Learning

De naam voor het onderwijsconcept dat wordt gebruikt binnen ETF OU is 'blended
learning'. Zoals het woord ‘blended’ suggereert, combineert dit concept twee elementen.
•

Ten eerste is er het element van onafhankelijke zelfstudie. ETF OU vakken zijn
zodanig opgezet dat het merendeel van het werk (zoals het bestuderen van
studieboeken en artikelen of het schrijven van papers) eenvoudig vanuit huis kan
worden gedaan of waar de student ook maar besluit te studeren. Om deze zelfstudie
mogelijk te maken, maakt ETF gebruik van een online leerplatform genaamd "Virtual
Campus".

•

Het tweede element bestaat uit de collegedagen op de ETF in Leuven, waar
studenten hun docenten alsook hun medestudenten ontmoeten. In lijn met het motto
van de ETF fides quaerens intellectum (geloof zoekend te verstaan) beginnen deze
collegedagen met een ochtendwijding in de kapel (vrijdagen) of in een klaslokaal
(zaterdagen). Daarna volgen studenten colleges, genieten van koffie- en lunchpauzes,
of brengen ze wat tijd door in de bibliotheek van de ETF. Er zijn twee OU
collegedagen per semester, één aan het begin en één aan het einde. Deze
collegedagen

zijn

gepland

voorbereidingsprogramma)

en

op

vrijdagen

zaterdagen

(bachelor-,

schakel-

(masterprogramma).

Naast

en
de

collegedagen wordt van studenten verwacht dat zij voor twee andere doeleinden
naar Leuven afreizen, namelijk om mondelinge of schriftelijke examens 4 af te leggen
en het Summer Colloquium bij te wonen (zie boven).

Minder dan de helft van de bachelorvakken wordt afgesloten met mondelinge en / of schriftelijke examens. In
het masterprogramma worden bijna alle vakken geëvalueerd door middel van opdrachten.
4
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2.2

Virtual Campus
Het

online

leerplatform

"Virtual

Campus"

(VC)

is

het

belangrijkste

communicatiemiddel voor OU studenten. In de verschillende webruimten op de VC
vinden ze alle nodige informatie over het programma in het algemeen en over
individuele vakken. De webruimte "Ad Valvas Open University" is de belangrijkste
plaats voor algemene informatie en documenten. Via deze webruimte worden
mededelingen gedaan door de administratie. Studenten worden per e-mail op de
hoogte gebracht wanneer een nieuwe aankondiging is gepubliceerd. 5
De vakgerelateerde webruimten hebben allemaal een vergelijkbaar ontwerp en
dezelfde opzet, waardoor de studenten de volgende mogelijkheden hebben:
•

Bekijk / download de syllabus inclusief het leerpad;

•

Bekijk / download bronnen die nodig zijn voor het vak, zoals artikelen, audio- of
video-lezingen, templates, enz.;

2.3

•

Lever opdrachten in;

•

Bekijk feedback van de docent(en);

•

Stel een vraag aan de docent(en);

•

Communiceer met medestudenten;

•

Lees de aankondigingen verzonden door de docent(en).

Syllabi
Voor elk vak bereidt de docent een "syllabus" voor, een document met informatie
over het betreffende vak. Naast meer technische details en de cursusbeschrijving
bevat elke OU syllabus een "leerpad". Het leerpad is een gedetailleerde beschrijving
van alle noodzakelijke stappen die een student moet nemen om het vak met succes af
te ronden. Deze stappen bevatten vaak leesopdrachten, papers of deelname aan
forumdiscussies. Docenten geven ook deadlines6 voor deze verschillende stappen,
evenals wat informatie over de inhoud van de colleges die op de collegedagen zijn
gepland. Daarnaast bevatten syllabi over het algemeen informatie over de manier
waarop de docent(en) feedback geven op de opdrachten, de wijze van beoordeling
en over verplichte en aanbevolen literatuur.

E-mailnotificaties worden verzonden vanaf chamilo@etf.edu. Om te voorkomen dat belangrijke informatie
ontbreekt, moeten studenten ervoor zorgen dat e-mails die vanaf dit adres worden verzonden, niet als
spambericht worden geclassificeerd en verwijderd door hun e-mailproviders en / of e-mailtoepassingen.
6 Let op het verschil tussen "aanbevolen" en "verplichte" deadlines. Verplichte deadlines moeten worden
gerespecteerd om het vak te kunnen halen. Aanbevolen deadlines zijn suggesties van de docent die leiden tot de
beste leerervaring.
5
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Praktische informatie
3.1

Collegedagen
OU collegedagen beginnen met een korte ochtendwijding en een paar minuten
aankondigingen en vraag en antwoord. Na deze openingssessie beginnen de
colleges. De roosters van de collegedagen worden ruim van tevoren gepubliceerd op
de Virtual Campus (Ad Valvas Open University). Van studenten wordt verwacht dat
zij de colleges van die vakken bijwonen waarvoor zij zijn ingeschreven. Als je
vanwege onvermijdelijke omstandigheden (bijv. gezondheidsredenen) niet in staat
bent de colleges bij te wonen, moet je je docent(en) en de OU-coördinator zo snel
mogelijk op de hoogte stellen.
De meeste colleges vinden plaats in een van de LCCS lokalen op de eerste verdieping
van het peda-gebouw van de ETF. Er hangen roosters bij de ingang van de LCCS
gang en bij de deuren van de afzonderlijke klaslokalen.

3.2

Overnachten
Voor studenten die lange afstanden moeten afleggen, biedt de ETF de mogelijkheid
om te overnachten op de campus in een van onze LCCS gastenkamers. De prijs voor
een eenpersoonskamer is € 38,00; voor een tweepersoonskamer € 49,00 (voor het
geval u deze kamer deelt met een andere student, € 24,50 per persoon). Ontbijt wordt
niet voorzien, al kunnen gasten gebruik maken van de LCCS keuken. Om een kamer
te boeken, stuur dan een e-mail naar onze hospitality manager (hospitality@lccs.eu)
uiterlijk twee weken voor uw verblijf. Het is ook mogelijk om een kamer te boeken
voor alle contactdagen tegelijk. Annulering is mogelijk tot twee weken van tevoren
zonder enige kosten. Opmerking: Er is slechts een beperkt aantal kamers beschikbaar
(wie het eerst komt, het eerst maalt).

3.3

Lunch
Er zijn lunchpauzes tijdens elke collegedag. Studenten kunnen hun eigen eten
meenemen of een lunch bestellen bij de ETF. Deze lunch kost € 7,50 en bestaat uit
twee broodjes (diverse soorten beleg), fruit, water of sinaasappelsap. Daarnaast
zullen koffie en thee worden verstrekt. Om logistieke redenen kan ETF alleen lunch
voorzien als er meer dan 6 registraties zijn. Je hoeft niet contant te betalen. Later
ontvang je een factuur.
De deadline voor inschrijvingen is altijd maandag, 17.00 uur voor elke OU
collegedag. Je kunt je aanmelden door het formulier op de Virtual Campus in te
vullen (Ad Valvas ETF Open University). Voor verdere vragen over de lunch, dieet /
allergieën kun je contact opnemen met onze hospitality manager (hospitality@lccs.eu).
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3.4

Avondeten
ETF voorziet geen diner maar iedereen die in een van onze kamers verblijft, kan de
keuken op de vijfde verdieping vrij gebruiken en zijn / haar eigen eten klaarmaken.
De eetzaal op de eerste verdieping is ook beschikbaar voor gasten. Hier zijn enkele
suggesties voor het geval je eten wilt laten bezorgen of als je uit eten wilt gaan:

3.5

-

Café Tabor – heerlijke spaghetti, croque monsieur etc.

-

Frituur ‘t Friethuisje – lekkere, typisch Belgische friet

-

T' dagelijks broodje – Pizza, pasta, sandwiches, etc. (gratis bezorging vanaf € 10)

-

Veel mogelijkheden in het centrum van Leuven.

Receptie
Tijdens OU collegedagen zijn de openingstijden van de receptie als volgt:

3.6

•

Vrijdagen:

08:30–16:30;

•

Zaterdagen:

08.30–14.00.

Bibliotheek
Als OU student kun je uiteraard gebruik maken van de bibliotheek van de ETF. Je
studentenkaart

functioneert

ook

als

bibliotheekkaart

(streepjescode

op

de

achterkant). Scan de kaart wanneer je de bibliotheek binnenkomt en toon deze
wanneer je boeken wilt lenen. OU studenten kunnen maximaal 20 items lenen. De
uitleentermijn is 15 weken.
Na inschrijving in ons programma ontvang je automatisch een e-mail met informatie
over

de

toegang

tot

je

account

op

de

website

van

onze

bibliotheek

(https://library.etf.edu/). Daar kun je een lijst bekijken met alle items die je hebt
geleend en deze indien nodig verlengen.
OU studenten hebben het speciale voorrecht om boeken te reserveren voorafgaand
aan de collegedagen. Je vindt de instructies voor deze procedure op de Virtual
Campus in de webruimte "Library" (onder "Information"). Het is belangrijk om
kennis te nemen van de bibliotheekvoorschriften die je ook in dezelfde webruimte
kunt vinden. Voor meer informatie over het maken van kopieën en scans,
vergoedingen en boetes, uitleenbeperkingen, enz., kun je de website van de
bibliotheek raadplegen. De openingstijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid
van studenten. Raadpleeg het rooster van de bibliotheek voor meer en actuele
informatie over openingstijden.

3.7

Studiegids
Ieder jaar publiceert de ETF een uitgebreide "Studiegids" die in PDF-formaat
beschikbaar is in de downloadsectie van onze website. OU studenten dienen op de
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hoogte te zijn van dit document, zelfs als niet alle informatie erin op dezelfde manier
van toepassing is als op voltijds, residentiële studenten.7 De studiegids bevat immers
zowel het onderwijs- en examenreglement als de academische kalender. Als student ben je
verantwoordelijk voor het kennen van de voorschriften die in deze documenten
worden vermeld.

3.8

Studiegelden
Informatie over de studiegelden voor ETF-OU is te vinden in de studiegids,
onderwijsreglement art. 17 alsook in de hoofdstukken 5.5 en 5.6. Aan het begin van
elk academiejaar, nadat je inschrijving voor de vakken is voltooid, ontvang je een
factuur van de boekhouding (bo@etf.edu). Een overzicht van de studiegelden is te
vinden in  Bijlage C.

3.9

Communicatie
Voor alle communicatie met betrekking tot de inhoud van je vakken, kun je gebruik
maken van de vraagfora in de betreffende webruimten. De fora hebben het voordeel
dat elke vraag maar één keer moet worden beantwoord, omdat de reactie van de
docent meteen toegankelijk is voor alle studenten. Gebruik e-mail alleen voor vragen
die strikt persoonlijk zijn of betrekking hebben op individuele kwesties. Voor
administratieve vragen (zoals programma's, cijferlijsten, etc.) kun je contact opnemen
met onze twee academische secretarissen (as@etf.edu): Elsie Wilms en Johan
Jacobse.

Hun

kantoor

bevindt

zich

op

de

vierde

verdieping

van

het

academiegebouw (kantoor 416). De coördinator van ETF Open University is
Matthias Mangold (matthias.mangold@etf.edu). Je kunt hem vinden in kantoor 503
op de vijfde verdieping.
Elsie Wilms

7

Johan Jacobse

Matthias Mangold

OU Syllabi wijken bijvoorbeeld soms af van de cursusbeschrijvingen in de studiegids
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Bijlage A: Overzicht modeltrajecten
Bachelorprogramma (180 ECTS)
Bijbel & Theologie
Modeltraject 2019-2020; 2021-2022; 2023-2024; etc.

Modeltraject 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025 etc.

Bachelor 1

Bachelor 1

Jaarvak: Inleiding Hebreeuws (IHEB) (7)*

Jaarvak: Inleiding Grieks (IGR) (7)*
Jaarvak: Studie- en Onderzoeksmethoden (SOM) (4)*

Semester A

Semester B

Semester A

Semester B

Oriëntatie Oude Testament (OOT) (4)
Oriëntatie Nieuwe Testament (ONT) (4)
Oriëntatie Systematische Theologie (OST) (4)

Oriëntatie Historische Theologie (OHT) (4)
Geschiedenis Westerse Wijsbegeerte (GWW) (3)

Oriëntatie Praktische Theologie (OPT) (4)
Christelijke Spiritualiteit (CS) (3)

Oriëntatie Godsdienstwetenschappen en
Missiologie (OGM) (4)
Hermeneutiek (HERM) (3)
Inleiding in de Methodiek van de Bijbelexegese
(IMBE) (4)

Bachelor 2

Bachelor 2

Zomer: Summer Colloquium (SC) (5)

Zomer: Summer Colloquium (SC) (5)

Semester A

Semester B

Semester A

Semester B

Systematische Theologie 1 (ST1) (4)
Oude Testament 1 (OT1) (4)
Seminarie Grieks 1 (SEMGR1) (3)

Christelijke Ethiek en Moraalfilosofie (CEM) (4)
Ecclesiologie en Oecumene (EOE) (5)
Nieuwe Testament in Context (NTC) (4)
Seminarie Grieks 3 (SEMGR3) (3)*

Wetenschapsfilosofie (WF) (4)
Nieuwe Testament 2 (NT2) (4)
Historische Theologie 2 (HT2) (4)
Seminarie Hebreeuws 1 (SEMHEB1) (3)

Kerkgeschiedenis van de Nederlanden (KGN) (3)
Oude Testament in Context (OTC) (4)
Interdisciplinair College (IC) (4)
Seminarie Hebreeuws 3 (SEMHEB3) (3)*

Bachelor 3

Bachelor 3

Jaarvak: Stage (12)*
Jaarvak: Scriptie (8)*

Jaarvak: Stage (12)*
Jaarvak: Scriptie (8)*
Zomer: Summer Colloquium (SC) (5)

Semester A

Semester B

Semester A

Semester B

Nieuwe Testament 1 (NT1) (4)
Historische Theologie 1 (HT1) (4)
Seminarie Bijbelwetenschappen (SEMBW) (4)
Seminarie Hebreeuws 2 (SEMHEB2) (3)

Seminarie System. Theologie (SEMST) (4)**

Seminarie Hist. Theologie (SEMHT) (4)**
Oude Testament 2 (OT2) (4)
Systematische Theologie 2 (ST2) (4)
Seminarie Grieks 2 (SEMGR2) (3)

Seminarie Religie & Spiritualiteit (SEMRS) (4)

*

SOM, IHEB, IGR, SEMHEB3, SEMGR3, Stage en Scriptie worden jaarlijks aangeboden. De onderwijstaal die gebruikt wordt in de colleges van de taalvakken is
Nederlands. Er zijn Engelstalige tutoren voor studenten die geen Nederlands spreken.
** In de loop van hun studie kiezen studenten of Seminarie Systematische Theologie of Seminarie Historische Theologie.
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Master’s Programme (120 ECTS)
Bible & Theology | Church & Pastoral Ministries
Courses Offered 2019-2020; 2021-2022; 2023-2024 etc.
Year-long course: Thesis (25)
Year-long course: Thesis Colloquium (TC) (5)
Summer: Summer Colloquium (5)*
Semester A

Semester B

Common Courses

Common Courses

Old Testament Exegetical Methods (OTEM) (5)
New Testament Exegetical Methods (NTEM) (5)
Theological and Sociological Research Methods (TSRM) (5)**

Postmodernism, Philosophical Hermeneutics and Theology (PPHT) (5)

Bible & Theology

Bible & Theology

Church & Pastoral Ministries

Ecumenical Dialogue in the 21st Century (ED21) (5)
Approaches to Old Testament Study (AOTS) (5)
New Testament Theology (NTT) (5)

Ecumenical Dialogue in the 21st Century (ED21) (5)
Advanced Liturgy (ALIT) (5)
Advanced Pastoral Care and Psychology (APCP) (5)
Philosophy of Christian Education (PHCE) (5)

Church & Pastoral Ministries

The European Reformations (ER) (5) Issues in Pastoral Theology (ISPT) (5)

Courses Offered 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025 etc.
Year-long course: Thesis (25)
Year-long course: Thesis Colloquium (TC) (5)
Summer: Summer Colloquium (5)*
Year-long course: Field Study Project (FSP) (5) (Only for Church & Pastoral Ministries)
Semester A

Semester B

Common Courses

Common courses

History of Christian Doctrine (HCD) (5)
Church in a Multi-Religious Society (CMRS) (5)
Theological and Sociological Research Methods (TSRM) (5)**

Models of Christian Leadership (MCL) (5)

Bible & Theology

Bible & Theology

Church & Pastoral Ministries

Contemporary Issues in Christian Ethics (CICE) (5)
Old Testament Theology (OTT) (5)
Approaches to New Testament Study (ANTS) (5)
Medieval & Post-Reformation Scholasticism (MPRS) (5)

Contemporary Issues in Christian Ethics (CICE) (5)
Advanced Homiletics (AHOM) (5)

Church & Pastoral Ministries

* In the course of their studies, master’s students have to complete three Summer Colloquium courses.
** TSRM is offered on an annual basis.
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Preparatory Programme
Bible & Theology (63 ECTS) | Church & Pastoral Ministries (60 ECTS)
Courses Offered 2019-2020; 2021-2022; 2023-2024; etc.
Common Course
Year-long course:

Introduction to Biblical Hebrew (IHEB) (7)*
Introduction to New Testament Greek (IGR) (7)*

Semester A

Semester B

Common Courses

Common Courses

Introduction to Old Testament Studies (OOT) (4)
Introduction to Systematic Theology (OST) (4)
Introduction to New Testament Studies (ONT) (4)

Christian Ethics and Moral Philosophy (CEM) (4)
Introduction to Historical Theology (OHT) (4)

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Church & Pastoral Ministries

Sociology of Religion (GST) (3)

Hebrew Seminar 2 (SEMHEB2) (3)
Greek Seminar 1 (SEMGR1) (3)

Bible & Theology
Hebrew Seminar 3 (SEMHEB3) (3)*
Greek Seminar 3 (SEMGR3) (3)*

Courses Offered 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025 etc.
Common Course
Year-long course:

Introduction to Biblical Hebrew (IHEB) (7)*
Introduction to New Testament Greek (IGR) (7)*

Semester A

Semester B

Common Courses

Common Courses

Philosophy of Science (WF) (4)

Hermeneutics (HERM) (3)
Introduction to Exegetical Methods (IMBE) (4)

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Introduction to Practical Theology (OPT) (4) Hebrew Seminar 1 (SEMHEB1) (3)
Greek Seminar 2 (SEMGR2) (3)

*

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Introduction to Religious Studies and
Missiology (OGM) (4)
Seminar in Practical Theology (SEMPT) (4)

Hebrew Seminar 3 (SEMHEB3) (3)*
Greek Seminar 3 (SEMGR3) (3)*

IHEB, IGR, SEMHEB3, and SEMGR3 are offered on an annual basis. The language of instruction used in the classes of language courses is Dutch. Students who
are not proficient in Dutch will be tutored separately in English.
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Linking Programme
Bible & Theology (47 ECTS) // Church & Pastoral Ministries (45 ECTS)
Courses Offered 2019-2020; 2021-2022; 2023-2024; etc.
Common Courses
Year-long course: Introduction to Biblical Hebrew (IHEB) (7)*
Introduction to New Testament Greek (IGR) (7)*

Semester A

Semester B

Common Course

Common Course
Christian Ethics and Moral Philosophy (CEM) (4) **

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Sociology of Religion (GST) (3)

Seminar in Biblical Studies (SEMBW) (4)
Hebrew Seminar 2 (SEMHEB2) (3)
Greek Seminar 1 (SEMGR1) (3)

Seminar in Systematic Theology (SEMST) (4) Seminar in Systematic Theology (SEMST) (4)***
Hebrew Seminar 3 (SEMHEB3) (3)*
Greek Seminar 3 (SEMGR3) (3)*

Courses Offered 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025 etc.
Common Course
Year-long course:

Introduction to Biblical Hebrew (IHEB) (7)*
Introduction to New Testament Greek (IGR) (7)*

Church & Pastoral Ministries
Year-long course: Paper (5)*

Semester A

Semester B

Common Course

Common Course

Philosophy of Science (WF) (4)**

Hermeneutics (HERM) (3)

Church & Pastoral Ministries

Bible & Theology

Church & Pastoral Ministries

Seminar in Historical Theology (SEMHT) (4) Seminar in Historical Theology (SEMHT) (4)*** Seminar in Practical Theology (SEMPT) (4)
Hebrew Seminar 1 (SEMHEB1) (3)
Greek Seminar 2 (SEMGR2) (3)
*

Bible & Theology
Hebrew Seminar 3 (SEMHEB3) (3)*
Greek Seminar 3 (SEMGR3) (3)*

IHEB, IGR, SEMHEB3, SEMGR3, and PAPER are offered on an annual basis. The language of instruction used in the classes of language courses is Dutch.
Students who are not proficient in Dutch will be tutored separately in English.
** In the course of their studies, students with the specialization Bible & Theology choose either Philosophy of Science or Christian Ethics and Moral Philosophy.
*** In the course of their studies, students with the specialization Bible & Theology choose either Seminar in Systematic Theology or Seminar in Historical Theology.
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Bijlage B: Vereiste voorkennis OU Bachelor (Bijbel & Theologie)

BA2

BA1

Bijbelwetenschappen

IHEB7

SEMHEB13

OOT4

IMBE4

HERM3

OTC4

OT14

NT24

SEMHEB23

BA3

SEMHEB33

BA1
BA2

IGR7

SEMGR13

NTC4

SEMGR23

OR

OT24

SEMBW4

OF

OST4

SOM4

CEM4

ST14

EOE5

OF

SEMST4

SEMGR33

NT14

Overig

Historische Theologie

Systematische Theologie

BA3

ONT4

OR
OF

OF
OF

WF4

SOM4

GWW3

OHT4

KGN3

HT24

CS3

OPT4

IC4

SC5

OGM4

x3

OF

ST24

SEMHT4

HT14

SEMRS4

SCRIPTIE8

STAGE12

student kiest

getallen in superscript = ECTS credits | kleur = academiejaar (rood = oneven getallen / blauw = even getallen) + semesterverdeling | pijlen = volgtijdelijkheid
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Bijlage C: Berekening studiegeld
ETF Open University 2019–2020
De methode voor de berekening van de studiegelden in ETF Open University verdeelt studenten
in drie groepen, afhankelijk van hun nationaliteit: (1) Belgen, (2) studenten uit EER-landen8 of
Zwitserland en (3) studenten uit andere landen. Bij Belgische studenten wordt bovendien een
onderscheid gemaakt tussen (a) diegenen die een beurs ontvangen van de Vlaamse overheid, (b)
“bijna-beursstudenten” en (c) studenten zonder beurs.

A. Studenten met een jaarcontract van maximaal 35 stp
Studenten met een jaarcontract van maximaal 35 stp betalen een vast bedrag plus een
variabel bedrag (afhankelijk van hun nationaliteit) per studiepunt. De bedragen staan
vermeld in de onderstaande tabel.
Belgen
beurstarief

bijna-beurstarief

zonder beurs

110,80 €

242,80 €
+
4,20 € per stp

242,80 €
+
11,60 € per stp

EER* + CH

Andere

242,80 €
+
23,60 € per stp

242,80 €
+
100,60 € per stp

Voorbeeld:
Studenten die het modeltraject van 30 stp volgen, betalen in het academiejaar 2019–2020 de
volgende bedragen:
Belgen
beurstarief

bijna-beurstarief

zonder beurs

110,80 €

242,80 €
+ 30 x 4,20 €
= 368,80 €

242,80 €
+ 30 x 11,60 €
= 590,80 €

EER* + CH
242,80 €
+ 30 x 23,60 €
= 950,80 €

Andere
242,80 €
+ 30 x 100,60 €
= 3260,80 €

B. Studenten met een jaarcontract van 36 stp of daarboven
Studenten met een jaarcontract van 36 stp of daarboven betalen een vast bedrag afhankelijk
van hun nationaliteit. De bedragen staan vermeld in de onderstaande tabel.
Belgen
beurstarief

bijna-beurstarief

zonder beurs

110,80 €

494,80 €

938,80 €

EER* + CH

Andere

1.660,00 €

6.280,00 €

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje,
Tsjechië, Zweden.
8

17

