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Inleiding 
Studenten die na de bacheloropleiding van FHTL door willen studeren aan de masteropleidingen 
Theologie of Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing van de TST moeten 
een premasterprogramma volgen van 30 EC. In deze notitie wordt beschreven op welke manieren 
een student onderdelen van dat premasterprogramma van de TST kan integreren in en/of 
combineren met de bacheloropleiding van FHTL. 

Premaster Theologie voor FHTL bachelor studenten 
Het premasterprogramma heeft een vastgestelde omvang van 30 EC. Studenten zijn vrij om een 
keuze te maken uit een bepaald aantal cursussen van TST. Met deze keuzevakken heeft de TST een 
premasterprogramma geformuleerd dat flexibel is, waardoor mogelijk is het vereiste programma te 
integreren in en/of te combineren met de bacheloropleiding van FHTL. Dit kan op twee manieren, 
namelijk  

1. door een aantal keuzevakken te volgen uit het aanbod van de TST. De studielast van deze 
onderdelen kan meetellen voor de invulling van de vrije ruimte van 15 ec van de eigen 
bacheloropleiding. 

2. door vakken uit het bachelor programma van FHTL in te wisselen voor vergelijkbare vakken 
uit het programma van de TST. Voor zover deze TST vakken een grotere studielast hebben 
dan die van FHTL kunnen de extra punten meetellen voor de invulling van de vrije ruimte 
van de eigen bacheloropleiding. 

Keuzevakken: 

studieonderdeel rooster TST studielast 

Bijbels Hebreeuws 2 en 3 ieder jaar, semester 1 en 2 6 EC 

Grieks 1, 2 en 3 ieder jaar, semester 1 en 2 9 EC 

Filosofie: natuur en cultuur jaar a, semester 2 9 EC 

Moraaltheologie: christelijke 

ethiek in een postchristelijke 

cultuur 

jaar b, semester 2 6 EC 

Canoniek recht: verdieping  jaar b, semester 2 3 EC 

Kerkgeschiedenis: 

middeleeuwen en moderniteit  

jaar a, semester 1 6 EC 

 

Vergelijkbare cursussen uit het programma van de TST: 

Oud programma FHTL 

Studieonderdeel rooster TST studielast verschil 

Dogmatiek: Natuur zonde en 

genade (i.p.v. FHTL 

jaar a, semester 1 6 EC +1 EC 



Theologische antropologie / 

Natuur, zonde en genade) 

Godsdienstfilosofie en 

metafysica (i.p.v. FHTL 

Filosofische godsleer) 

jaar a semester 1 3 EC 0 EC 

Dogmatiek: God en Christus 

(i.p.v. FHTL Theologische 

godsleer en christologie) 

jaar a semester 2 9 EC +4 EC 

Fundamentele theologie: 

Oecumenica en theologie van 

de religies (i.p.v. FHTL 

Interreligieuze dialoog en 

oecumene) 

jaar b semester 2 6 EC +1 EC 

Moraaltheologie: theologische 

antropologie (i.p.v. FHTL 

Speciale moraaltheologie 

jaar b semester 1 6 EC +1 EC 

Dogmatiek: kerk, liturgie en 

Sacramenten (i.p.v. FHTL Kerk 

en sacrament) 

jaar b semester 2 9 EC +4 EC 

 

Nieuw programma FHTL 

Studieonderdeel rooster TST studielast verschil 

Dogmatiek: Natuur zonde en 

genade en Dogmatiek: kerk, 

liturgie en Sacramenten (i.p.v. 

FHTL Systematische theologie) 

jaar a, semester 1 en jaar b 

semester 2 

15 EC +5 EC 

Godsdienstfilosofie en 

metafysica (i.p.v. deel van 

Beroepsproduct Filosofie10 

ec) 

jaar a semester 1 3 EC 0 EC 

Dogmatiek: God en Christus 

(i.p.v. FHTL Theologische 

godsleer en christologie) 

jaar a semester 2 9 EC +4 EC 

Fundamentele theologie: 

Oecumenica en theologie van 

de religies (i.p.v. FHTL 

jaar b semester 2 6 EC +1 EC 



Interreligieuze dialoog en 

oecumene) 

Moraaltheologie: theologische 

antropologie (i.p.v. FHTL 

Moraaltheologie II 

jaar b semester 1 6 EC +1 EC 

 

Door het verschil in jaarindeling in twee semesters (TST) en indeling in drie periodes (FHTL) kunnen 
de cursussen van TST niet volledig in de periode van de vrije ruimte van FHTL (periode 3) gevolgd 
worden. Voor de cursussen uit het tweede semester van TST is er een gedeeltelijke overlap met de 
periode van de vrije ruimte van FHTL, het andere deel moet naast het programma van de 
bacheloropleiding in periode 2 (op andere weekdagen) gevolgd worden. Cursussen uit het eerste 
semester van TST moeten naast het programma van de bacheloropleiding (op andere weekdagen) 
gevolgd worden in periode 1 en een deel van periode 2. 

Als er gekozen wordt voor de talen, dan kan de student nog twee andere vakken integreren met 
zijn/haar vrije ruimte: Oude Testament: psalmen (3 EC) als Hebreeuws 1 en 2 zijn gevolgd en Nieuwe 
Testament: Handelingen brieven (3 EC) in het geval dat Grieks 1 en 2 zijn gevolgd. De cursus Oude 
Testament: psalmen valt in het tweede semester van TST en overlapt dus gedeeltelijk met de 
periode van de vrije ruimte van FHTL. 

 

Tijdspad 
Studenten van FHTL die overwegen door te studeren in een van de masteropleidingen van de TST 
dienen dat bij voorkeur aan het einde van het eerste semester van het eerste jaar kenbaar te maken 
bij hun studieloopbaanbegeleider (SLB-er). Als ze een deel van hun premasterprogramma willen 
invullen met Hebreeuws dan kunnen ze Hebreeuws 1 volgen in de tweede helft van het jaar van de 
propedeuse bij FHTL en vanaf het 1e semester van jaar 2 Bijbels Hebreeuws 2 volgen aan de TST. 

Aan het einde van de propedeuse vindt een gesprek plaats met de SLB-er en de studieadviseur van 
de TST over de concrete invulling van het premasterprogramma. 


