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VOORWOORD

INHOUDSOPGAVE

Vanuit de liefde van en voor Christus wil het Evangelisch
College als interkerkelijk opleidingsinstituut christenen
opleiden, toerusten en inspireren. We doen dit door
onderwijs te verzorgen aan volwassenen op het gebied
van de Bijbel, theologie, missionair werk en pastoraat
aan te bieden. Jaarlijks bedienen wij hiermee ruim 1500
studenten. Zij wonen en werken 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 hun leven.
Herken jij je in dit verlangen? In deze onderwijsgids
laten we je graag kennismaken met het veelzijdige
onderwijsaanbod van het Evangelisch College.
Misschien ben jij wel de nieuwe student of cursist
die wij bij één van onze opleidingen
mogen verwelkomen.
Van harte welkom!

Studeren aan het Evangelisch College

Jesse van Nes, MA
adjunct-directeur | opleidingen

COLOFON
Evangelisch College
Anjerstraat 79, 3333 GC Zwijndrecht
078-6190037 | info@evangelisch-college.nl
IBAN: NL37INGB0000605798
www.evangelisch-college.nl
www.facebook.com/evangelischcollege
Evangelisch College, april 2018
Aan de informatie in deze gids kunnen geen rechten worden ontleend.
Vormgeving: IDD | Oplage: 10.000 ex.
Foto’s: Anne Paul Roukema, Hilde Sneep, Elaine Hovenier, 123RF.
Het Evangelisch College is verantwoordelijk voor de volgende scholen:
ETS | Evangelische Toerusting School
ETA | Evangelische Theologische Academie
EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
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Studeren aan het Evangelisch College
Een breed aanbod,
een duidelijk fundament
In deze onderwijsgids voeren vijf kleuren de boventoon:
rood, groen, oranje, blauw en paars. Deze kleuren
illustreren de brede schakering aan opleidingen en
cursussen die het Evangelisch College verzorgt op het
gebied van Bijbel, theologie, missionair werk, pastoraat en
gemeente-onderwijs.
Alle opleidingen en cursussen bij het Evangelisch College
hebben de bedoeling om je op te bouwen in je geloof
en je toe te rusten om het evangelie van Jezus Christus
gestalte te geven in je leven.
Het Evangelisch College biedt onderwijs dat aansluit bij
je eigen behoefte en je persoonlijke situatie. Of je nu
op zoek bent naar een verdiepende bijbelcursus, een
volledige theologische opleiding, of je wilt je bekwamen
in het missionair werk of het pastoraat, je vindt in deze
onderwijsgids de opleiding die bij je past. Daarnaast
biedt het Evangelisch College ook diverse kortere
toerustingscursussen aan.

Onze scholen
Het Evangelisch College is in september 2011 ontstaan uit
een fusie van de stichtingen Evangelische Theologische
Academie (1984) en Evangelische Bijbelscholen (1972).
Hierdoor is het Evangelisch College verantwoordelijk voor
drie scholen:
ETS | Evangelische Toerusting School
ETA | Evangelische Theologische Academie
EPS | Evangelisch Pastoraal Studiecentrum
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Vanuit deze scholen biedt het Evangelisch College
deeltijdopleidingen en cursussen aan. Hoewel er
verschillen zijn wat betreft inhoud, doelgroep, niveau en
studiebelasting, hebben alle opleidingen en cursussen de
volgende kenmerken gemeenschappelijk:
• Bijbelgericht en geloofsopbouwend
• Gedegen onderwijs en studieniveau
• Goede prijs-kwaliteitverhouding
• Interkerkelijk
• Persoonlijke benadering
• Praktijkgericht

Onze identiteit
Het brede spectrum van het onderwijs aan het
Evangelisch College valt 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 kiest er bewust voor om
geen overheidserkende studies aan te bieden. 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.

COMITÉ VAN AANBEVELING
•

ds. Orlando Bottenbley
voorganger (Baptistengemeente De Verbinding,
Amsterdam)

•

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

•

ds. Hans Eschbach
predikant Protestantse Kerk (Traject 24, Driebergen),
oprichter en voormalig directeur Evangelisch
Werkverband, voorzitter Ondersteunings Fonds
Allochtone Kerken (SOFAK)

•

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 van
navolging van Christus en toegerust om
Zijn evangelie uit te dragen in de wereld.

drs. Theo van den Heuvel
Voorganger (Baptistengemeente Stadskerk,
Groningen), voormalig leider van Athletes in Action,
mede oprichter van de 4e Musketier

•

ds. Henk van den Heuvel
emeritus predikant Christelijke Gereformeerde Kerken

•

mr. Wim Hoddenbagh
spreker, werkzaam bij Royal Mission, voormalig
directeur 4e Musketier

•

ds. Jelle de Kok
predikant Protestantse Kerk, toeruster bij het
Evangelisch Werkverband

•

ds. Ies Maaswinkel
predikant Nederlands Gereformeerde Kerken (De Ark,
Maassluis)

•

ds. Arie W. Mol
emeritus predikant Protestantse Kerk

•

dr. Gert Noort
directeur Nederlandse Zendingsraad (NZR)

Door de kwaliteit van haar 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.

Financieel
Het Evangelisch College is een missie gedreven organisatie
die ernaar streeft haar 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 subsidies - ruim
30% voordeliger dan het reguliere hbo-onderwijs. 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

•

prof. dr. Willem J. Ouweneel
theoloog, docent, prediker, Bijbelleraar en publicist

•

ds. Richard Santinge
voorganger (Baptistengemeente De Wijngaard,
Leeuwarden), voorzitter ABC-gemeenten

•

ds. Ron van der Spoel
predikant Protestantse Kerk, gebedspastor bij IZB,
spreker, docent, ambassadeur en trainer bij Open
Doors, politicus voor de ChristenUnie in Amersfoort

•

ds. Wigle Tamboer
voorganger (Baptistengemeente De Meerkerk,
Hoofddorp), presentator bij de EO

•

ds. Arie M. Verduijn
voorganger (Baptistengemeente Veenendaal),
voormalig directeur Alliance World Fellowship (AWF)

•

mevr. Inge Verhoef-Postma
directeur Arab Vision

•

ds. Jan C. Wessels
directeur MissieNederland, predikant in bijzondere
dienst Christelijke Gereformeerde Kerken (Bethelkerk,
Veenendaal)

•

mevr. Paulien G. Zeeman-Lens, MA
spreker, auteur en docent
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“Door het héle verhaal van de
Bijbel te ontdekken, leer ik God
beter kennen.”
Sonja van der Schee, cursist ETS-Bijbelcursus
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BIJBEL
CURSUSSEN
• ETS Bijbelcursus
• Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

Leslocaties ETS-Bijbelcursus

Zaterdag leslocatie
Avond leslocatie

Video: www.evangelisch-college.nl/sonjavanderschee
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ETS-BIJBELCURSUS
• Je wilt groeien in geloof en God beter leren kennen
• Je wilt de hele Bijbel doorlezen.
• Je wilt meer begrijpen van de grote lijn
en de samenhang van de Bijbel.
• Je wilt meer leren over de achtergrond
van de Bijbel.
• Je wilt worden betrokken bij de Bijbelse
boodschap voor het leven van alledag.
• Je wilt leren van mede-gelovigen, over
kerkmuren heen.
• Je wilt toegerust worden voor een taak in de kerk.

verspreid over heel Nederland. Iedere locatie heeft een
eigen docent Oude Testament en een eigen docent
Nieuwe Testament. Op de meeste locaties krijg je twee
keer per maand les op een doordeweekse avond, op
sommige locaties eens per maand op een zaterdag.
Op iedere cursuslocatie wordt hetzelfde programma
aangeboden, zodat je een gemiste les gemakkelijk in kunt
halen op een andere leslocatie.
Wat kost het?
Cursus

Cursusgeld (2018-2019)

ETS-Bijbelcursus:

€ 300,-

Jongerenkorting: Ben je jonger dan 23 jaar (peildatum 1
september), dan ontvang je € 100,- korting op het cursusgeld.
De ETS-Bijbelcursus is een vierjarige cursus die in heel
Nederland wordt aangeboden. Als cursist lees je niet
alleen de Bijbeltekst, maar je maakt ook kennis met de
achtergrond, de context, relevante thema’s, moeilijke
passages en de boodschap van ieder Bijbelboek.
Voor wie is deze cursus?
De ETS-Bijbelcursus is er voor iedereen die de Bijbel beter
wil leren kennen, begrijpen en toepassen. Voor deze
cursus is geen vooropleiding nodig. Met welke voorkennis
je ook aan de cursus begint, je zult merken dat je blijft
groeien in de kennis van het Woord.
Hoe is de cursus opgezet?
Wanneer je de ETS-Bijbelcursus volgt, lees je in vier jaar
de hele Bijbel door. Je krijgt iedere maand een les Oude
Testament en een les Nieuwe Testament. Alle Bijbelboeken
komen aan bod. Ieder jaar wordt ook een thema
besproken, dat je helpt om de Bijbel beter te kunnen
lezen. Per jaar volg je 18 lessen: 9 lessen Oude Testament
en 9 lessen Nieuwe Testament, van elk 2,5 uur.
Hoeveel tijd vraagt het?
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 vergaren van
aanvullende informatie op ETS-online en het volgen van
de lessen.
Waar wordt de cursus gegeven?
De ETS wordt aangeboden op ruim 55 cursuslocaties,
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Kan ik de cursus ook online volgen?
Jaarlijks volgen ruim 1000 cursisten de cursus op één van
de 55 cursuslocaties. Wie niet in de gelegenheid is om een
leslocatie te bezoeken, heeft de mogelijkheid om alleen
van het afstandsonderwijs gebruik te maken. Je krijgt
hierbij toegang tot ETS-online, de leeromgeving waarin
we je online door de Bijbelboeken heen begeleiden. Je
betaalt dan € 200,-.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als ETS-cursist heb je toegang tot de volgende
studiematerialen:
• De cursusmap ‘Rondreis door de Bijbel’: hierin vind je
een overzicht van ieder Bijbelboek.
• ETS-online, de online leeromgeving: als cursist krijg je
iedere maand toegang tot tien korte OT- en NT-lessen.
Wie iedere (werk)dag een les volgt, bereidt zich in een
vast ritme voor op de lessen op locatie. De online lessen
dagen je uit om na te denken over wat je leest, ze
bieden relevante achtergrondinformatie en ze geven je
de mogelijkheid om online op de les en op anderen te
reageren. Je kunt toegang krijgen tot ETS-online op elk
gewenst apparaat (computer, tablet, smartphone).
• Samenvattingen en hand-outs van de lessen zijn via het
cursistenportaal op de website beschikbaar.
• Daarnaast krijg je bij aanmelding ook direct gratis toegang
tot de online cursus Het grote verhaal van de Bijbel: In
deze cursus word je stap voor stap meegenomen door de
belangrijkste verhaallijnen van de Bijbel, waardoor je inzicht
krijgt in de samenhang van de Bijbelse boodschap.

Wat zijn de ETS-studiedagen?
De ETS organiseert jaarlijks drie (gratis) praktijkgerichte
studiedagen in Veenendaal. Tijdens de studiedagen word je
nog meer praktisch toegerust voor een taak in de kerkelijke
gemeente. De studiedagen zijn facultatief te volgen.
Kan ik een diploma behalen?
Ieder cursusjaar worden twee tentamens afgenomen.
Wanneer je de ETS-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.
Wanneer kan ik beginnen?
Het volledige programma van de ETS–Bijbelcursus duurt
vier jaar. Je kunt echter ieder jaar instromen of uitstromen.
Het cursusjaar begint in september, maar later in het jaar
instromen is ook mogelijk.
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht voor
meer informatie en kan je je opgeven voor een proefles.
> www.evangelisch-college.nl/ets-bijbelcursus

CURSUSPROGRAMMA
Cursusjaar 2018-2019
Oude Testament

Cursusjaar 2019-2020
Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Inleiding Evangeliën

I Samuël

Lucas 1-10

Mattheüs 1-16:20

II Samuël

Lucas 11-24

november Exodus

Mattheüs 16:21-28

I Koningen

Handelingen 1-12

december Leviticus

Marcus

II Koningen

Handelingen 13-28

Themales

Psalmen (1)

Themales

Lucas

Psalmen (2)

Romeinen 1-8

september Genesis 1-11
oktober Genesis 12-50

januari Numeri
februari Deuteronomium
maart Jozua

Johannes

Job

Romeinen 9-16

april Richteren

I Korinthiërs

Spreuken, Prediker

Galaten

mei Ruth

II Korinthiërs

Hooglied

Filippenzen

ETS-studiedagen:
Cursusjaar
2020-2021Missie van de kerk

ETS-studiedagen:
Pastoraat in de kerk
Cursusjaar
2021-2022

Oude Testament

Nieuwe Testament

Oude Testament

Nieuwe Testament

Marcus 1-8

I & II Kronieken

Johannes 1-12

september Jesaja 1-39

Marcus 9-16

Habakuk, Sefanja

Johannes 13-21

november Hosea

oktober Jesaja 40-66

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

januari Micha
februari Obadja, Jona, Nahum
maart Jeremia 1-25
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“Als je op een methodische
manier de Bijbel wilt
doornemen en handvatten
wilt ontvangen om zelf
de Bijbel beter te leren
begrijpen, dan is de ETS
een prachtige basis.”
Michel Hardin, hij behaalde in 2017
het diploma van de ETS-Bijbelcursus

Video: www.evangelisch-college.nl/michelhardin
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CURSUS VERANTWOORD BIJBELGEBRUIK
• Je verlangt naar meer voldoening
en diepgang bij het lezen van de Bijbel.
• Je wilt stap voor stap de kunst van het
ontdekkend Bijbellezen verstaan.
• Je wilt leren op verantwoorde wijze de Bijbel
uit te leggen.

Verantwoord Bijbelgebruik is een cursus die je helpt om
tot een grondige en verantwoorde bijbellezing te komen.
Ook wanneer je in groepsverband de Bijbel uitlegt, of
dat graag wilt leren doen – bijvoorbeeld als kringleider,
jeugdleider, pastoraal werker, diaken of kerkenraadslid –
zal deze cursus je op weg helpen. Ook voor predikanten
en sprekers blijkt de cursus een geweldige verrijking te zijn
om (opnieuw) te leren de rijkdommen van Gods woord te
ontdekken en door te kunnen geven.
Wat leer je in deze cursus?
In deze cursus leer je stap-voor-stap de kunst van het
ontdekkend bijbellezen. Je maakt daarbij gebruik 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.
Hoe is de cursus opgezet?
De cursus bestaat uit 10 lessen van 2,5 uur. In de les
wordt klassikaal onderwijs afgewisseld met praktische
opdrachten.

CURSUSPROGRAMMA
1

Het belang van verantwoord bijbelgebruik

2

Contextueel bijbelgebruik

3

De aanpak van verantwoord bijbelgebruik

4

Het lezen van alinea's

5

het lezen van bijbelboeken als geheel

6

Het uitleggen van de Bijbel

7

Het proces van verantwoord toepassen

8

Het verhaal van de Bijbel

9

Het actualiseren van de betekenis van de wet

10

Een verantwoorde evangelische theologie

Wie kan de cursus volgen?
Je hebt voor deze cursus geen vooropleiding nodig.
Hoeveel tijd vraagt het?
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.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als cursist krijg je bij aanvang van de cursus het
gelijknamige boek Verantwoord Bijbelgebruik, geschreven
door drs. John Boekhout. Daarnaast krijg je een
uitgebreide cursusmap met oefeningen.
Kosten
Cursus

Cursusgeld (2018-2019)

Verantwoord Bijbelgebruik

€ 200,- (incl. cursusmap)

Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht
voor meer informatie, zoals het actuele cursusaanbod en
de leslocaties.
> www.evangelisch-college.nl/verantwoord-bijbelgebruik
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“Ik studeer theologie omdat ik
me wil verdiepen in Zijn Woord
en ik toegerust wil worden voor
een taak in Zijn Koninkrijk.”
Gerard Mourik, student opleiding Theologie
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THEOLOGIE
OPLEIDINGEN
• Opleiding Theologie (5 jaar)
• Opleiding Gemeentewerk (3 jaar)
• Opleiding Bijbel & Exegese (2 jaar)

CURSUSSEN
•
•
•
•

Toerustingscursus Gemeentewerk
Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks
Afzonderlijke vakken
Toerustingscursus Sprekers

Leslocaties opleiding Theologie /
Gemeentewerk / Bijbel & Exegese

Video: www.evangelisch-college.nl/gerardmourik
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OPLEIDING THEOLOGIE - 5 JAAR DEELTIJD
• Je wilt een deeltijdopleiding theologie
in kunnen passen in een werkzaam leven.
• Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel en
de christelijke theologie.
• Je wilt professionele vaardigheden
ontwikkelen voor de beroepspraktijk.
• Je wilt de vertaalslag kunnen maken van
de academische theologie naar de kerk.
• Je wilt na je opleiding beroepsbekwaam
zijn om als hbo-theoloog, voorganger of
gemeentewerker aan de slag te gaan.
De opleiding Theologie van de Evangelische Theologische
Academie (ETA) is volwaardige theologische opleiding
op hbo-niveau, die qua studiebelasting gelijk is aan een
reguliere bachelor opleiding. Door het toegespitste
lesmateriaal, de kwaliteit van de lessen en het contact
met je medestudenten zullen je investeringen meer dan
terugverdiend worden. Binnen vijf jaar ontwikkel je je
tot een professionele beroepskracht, die Gods Woord
kan uitleggen en de capaciteit heeft om theologische
vraagstukken te kunnen duiden in de praktijk.
Hoe is de opleiding opgezet?
De opleiding Theologie bestaat uit drie fasen: de Bijbelse
Theologie (leerjaar 1&2), de Systematische Theologie (leerjaar
3&4) en de Praktische Theologie (leerjaar 5). Ook de studie
van de Bijbeltalen Hebreeuws en Grieks maakt onderdeel uit
van het programma. Daarnaast doe je praktijkervaring op via
het praktijk-leergedeelte (leerjaar 1 t/m 4). Vanaf het derde
leerjaar kies je een specialisatietraject uit het volgende
aanbod:
• Prediking & onderwijs
• Pastoraat
• Leiderschap
• Missionair werk
• Vroege kerk
• Bijbeltalen.
Wat moet ik weten over het niveau en de studiebelasting?
De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en wordt
aangeboden in drie studievarianten:

14
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Studieniveau

Omschrijving Studiebelasting

Student
(B-niveau)

DLessen
D
DTentamens
D
DOpdrachten
D

± 24 uur p/w

Student
(A-niveau)

DLessen
D
DTentamens
D
UU Opdrachten

± 8 uur p/w

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Opdrachten

± 4 uur p/w

Wat moet ik weten over de vooropleiding?
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 3/4), dan kan je een toelatingstoets afleggen.
Voor een aanmelding op A-niveau en voor toehoorders
gelden geen toelatingsvoorwaarden. Wanneer je twijfelt
over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem
dan contact met ons op.
Welk studiemateriaal wordt er gebruikt?
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.
Waar worden de lessen gegeven?
De deeltijdopleiding vangt aan 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)
Is de opleiding ook op afstand te volgen?
De opleiding wordt ook aangeboden via het gestructureerd
afstandsonderwijs. Het gaat om een zelfstudietraject met
vaste tentamendata en studiebegeleiding.
Wat kost het?
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student (B-niveau)

€ 1375,-

Student (A-niveau)

€ 775,-

Toehoorder

€ 550,-

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?
Wanneer je het diploma Theologie hebt behaald, heb je de
mogelijkheid om:
• beroepsmatig aan de slag te gaan als voorganger of
gemeentewerker in een kerk of als (hbo-)theoloog in een
christelijke organisatie;
• door te stromen naar andere hogescholen en
universiteiten.

ETA
Leerjaar
1+2

Leerjaar
3+4

Welke doorstroommogelijkheden zijn er?
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) en Theologische
Universiteit Kampen (TUK).

ETA-CHE

ETA-ETF**

Bijbelse Theologie

Bijbelse Theologie

+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

+ 8 keuzevakken

+ 8 keuzevakken

+ Praktijk-leergedeelte

+ Praktijk-leergedeelte

96 ec (2x48)

96 ec (2x48)

Systematische Theologie

Systematische Theologie

+ Hebreeuws 2 en Grieks 2

+ Hebreeuws 2 en Grieks 2

+ Praktijk-leergedeelte

+ Praktijk-leergedeelte

ETA-TUK
Bijbelse Theologie

+ Hebreeuws 1 en Grieks 1

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

+ Specialisatie
96 ec (2x48)

76 ec (2x38)

Leerjaar

Praktische Theologie

Praktische Theologie

5

+ Specialisatieproject
48 ec

Leerjaar
6 (+)
RESULTAAT

Diploma Theologie

64 ec (2x32)
Pre-master

36 ec

Pre-master

60 ec

60 ec

Doorstroom- en specialisatietraject

Master Theologie

Master Theologie Algemeen

circa 60-100 ec*

120 ec

60 ec

Bachelorgraad (GPW of GL)

Mastergraad

Mastergraad

* Afhankelijk van uitkomst EVC-onderzoek (eerder verworven competenties). ** Uitgaande van een VWO-diploma of hbo-propedeuse als vooropleiding.

Waar kan ik na mijn studie aan de slag?
Het Evangelisch College heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Unie van Baptistengemeenten in
Nederland en de Alliantie van Baptisten en CAMA gemeenten,
waarin is vastgelegd op welke wijze een student via de
opleiding Theologie een traject bij het Baptisten Seminarium
kan volgen. Hiermee kan de student een beroepbaarstelling
als predikant of gemeentewerker aanvragen binnen beide
kerkverbanden.
Met het European Nazarene College is een overeenkomst
gesloten waarbij studenten wederzijds vrijstellingen
ontvangen en waarbij studenten van het EuNC een deel van

hun opleiding bij het Evangelisch College volgen. Hierdoor is
het ook mogelijk om aan de slag te gaan binnen de Kerk van
de Nazarener.
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).
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht voor
meer informatie en om je op te geven voor een open dag.
> www.evangelisch-college.nl/opleiding-theologie
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CURRICULUM OPLEIDING THEOLOGIE (240 EC)
BIJBELSE THEOLOGIE (leerjaar 1+2)
EC
Inleiding in de Bijbel
Inleiding Hebreeuws
Pentateuch
Historische boeken
Intertestamentaire periode
Evangeliën
Handelingen
Exegese Oude Testament
Praktijk-leergedeelte 1a
Keuzevakken**

CU

4
5
6
4
3
6
3
3
6
8

12
15
18
15
15
18
15
15
2
0

48

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

SYSTEMATISCHE THEOLOGIE (leerjaar 3+4)
EC

CU

15
15
15
18
15
15
15
12
0
0
120

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

4
3
3
4
3
3
4
8
6
10
48

15
15
15
18
15
15
15
12
0
0
120

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

** Keuzevakken (leerjaar 1+2)
Wereldreligies
Godsdienstsociologie
Gemeentevorming
Nederlandse kerkgeschiedenis
Apologetiek
Kinder-/tiener-/jeugdwerk
Symboliek
Psychologie

EC
2
2
2
2
2
2
2
2

CU
0
0
0
0
0
0
0
0

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

4
3
3
4
3
3
4
8
6
10
48

CU

PRAKTISCHE THEOLOGIE (leerjaar 5)

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

“Door de opleiding
Theologie ben ik anders
gaan kijken naar de Bijbel:
veel breder, meer open.
En ik heb zoveel nieuwe
inzichten gekregen!
Daardoor ben ik zelf ook
veel opener geworden in
het delen van het evangelie
in mijn omgeving. Ik wil
dat grote nieuws vertellen!
De opleiding heeft mij
handvatten gegeven om
hiermee aan de slag
te gaan.”
Hanneke Tan, zij behaalde in 2017 het
diploma van de opleiding Theologie
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OPLEIDING GEMEENTEWERK - 3 JAAR DEELTIJD
• Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt
passen in je werkzame leven.
• Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel.
• Je zoekt een praktijkgerichte opleiding met een
gedegen bijbels-theologische basis.
• Je wilt professionele vaardigheden ontwikkelen
voor de beroepspraktijk.
• Je wilt binnen drie jaar bekwaam zijn om een leidinggevende functie te bekleden binnen een kerk
of christelijke organisatie.

Mocht je geen vooropleiding hebben die dit aantoont
(minimaal havo of mbo-niveau 3/4), dan kan je een
toelatingstoets afleggen. Voor toehoorders gelden
geen toelatingsvoorwaarden. Wanneer je twijfelt over
het studieniveau waarop je in moet stromen, neem dan
contact met ons op.

Wanneer je kiest voor de praktijkgerichte opleiding
Gemeentewerk, dan kies je voor een driejarige opleiding
op hbo-niveau. Je wordt binnen die tijd volledig
onderwezen in de Bijbelse basis van de theologie en krijgt
een gedegen voorbereiding op de beroepspraktijk.

Waar worden de lessen gegeven?
De deeltijdopleiding vangt aan 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)

Hoe is de opleiding opgezet?
De opleiding Gemeentewerk bestaat uit twee fasen. In
de eerste twee leerjaren richt je je op de inhoud en het
verstaan van de Bijbel en doe je praktijkervaring op. 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, het specialisatietraject en de
Bijbeltalen. De talen zijn wel facultatief te volgen.
Wat moet ik weten over het niveau en de studiebelasting?
De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en wordt
aangeboden in twee studievarianten:
Studieniveau

Omschrijving Studiebelasting

Student
(B-niveau)

DLessen
D
DTentamens
D
DOpdrachten
D

± 20 uur p/w

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Opdrachten

± 4 uur p/w

Wat moet ik weten over de vooropleiding?
Om deze opleiding als student goed te kunnen volgen,
heb je een hbo werk- en denkniveau nodig en moet
je zelfstandig en gedisciplineerd kunnen werken.
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Welk studiemateriaal wordt er gebruikt?
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt dit zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen. Daarnaast kom je in
aanraking met relevante literatuur.

Is de opleiding ook op afstand te volgen?
De opleiding wordt ook aangeboden via het gestructureerd
afstandsonderwijs. Het gaat om een zelfstudietraject met
vaste tentamendata en studiebegeleiding.
Wat kost het?
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student

€ 1375,-

Toehoorder

€ 550,-

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?
Wanneer je het diploma Gemeentewerk hebt behaald, heb
je de mogelijkheid om:
• beroepsmatig aan de slag te gaan als gemeentewerker
in een kerk, je bent opgeleid om daar leidinggevende en
onderwijsgevende taken uit te voeren, zoals bijbelstudies
geven, de prediking verzorgen en pastoraal werk verrichten;
• bij het Evangelisch College de studie voort te zetten en toe
te werken naar het behalen van het diploma Theologie;
• de studie voort te zetten bij de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE), waar toegewerkt kan worden naar het
behalen van een overheidserkend hbo-diploma
Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst /
Levensbeschouwing (GL).

Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht voor meer informatie en om je op te geven voor een open dag.
> www.evangelisch-college.nl/opleiding-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

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

PRAKTISCHE THEOLOGIE (leerjaar 3)
EC

CU

Bijbelstudiemethoden
Conflicthantering
Evangelistiek
Gesprekstechniek

4
2
2
3

9
4
9
9

Groepsdynamica
Homiletiek
Huwelijk en echtscheiding
Gemeente-ethiek
Leiderschap
Liturgiek
Pastoraat
Spiritualiteit
1 keuzevak (zelf te kiezen)

3
5
2
2
3
2
5
3
2
38

5
15
9
9
12
9
15
9
0
114

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

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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OPLEIDING BIJBEL & EXEGESE - 2 JAAR DEELTIJD
• Je wilt een deeltijdopleiding volgen die je in kunt
passen in een werkzaam leven.
• Je wilt je grondig verdiepen in de Bijbel
• Je zoekt naar geloofsverdieping.
• Je wilt in staat zijn om zelfstandig en
op een verantwoorde manier de Bijbel
uit te leggen.
• Je wilt de mogelijkheid hebben om ook de
bijbelse talen Hebreeuws en Grieks te leren.
Hoe is de opleiding opgezet?
In de opleiding Bijbel & Exegese richt je je op de inhoud en
het verstaan van de Bijbel. Naast een grondige verdieping
leer je om de Bijbel te exegetiseren 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.
Wat moet ik weten over het niveau en de studiebelasting?
De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en wordt
aangeboden in drie studievarianten:
Studieniveau

Omschrijving Studiebelasting

Student
(B-niveau)

DLessen
D
DTentamens
D
DOpdrachten
D

± 14 uur p/w

Student
(A-niveau)

DLessen
D
DTentamens
D
UU Opdrachten

± 8 uur p/w

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Opdrachten

± 4 uur p/w

Wat moet ik weten over de vooropleiding?
Om deze opleiding als student goed te kunnen volgen,
heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 3/4), dan kan je een toelatingstoets afleggen.
Voor een aanmelding op A-niveau en voor toehoorders
gelden geen toelatingsvoorwaarden. Wanneer je twijfelt
over het studieniveau waarop je in moet stromen, neem
dan contact met ons op.
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Welk studiemateriaal wordt er gebruikt?
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt dit zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen.
Waar worden de lessen gegeven?
De deeltijdopleiding vangt aan 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)
Is de opleiding ook op afstand te volgen?
De opleiding wordt ook aangeboden via het
gestructureerd afstandsonderwijs (in een 2- en 4-jarige
variant). Het gaat om een zelfstudietraject met vaste
tentamendata en studiebegeleiding.
Wat kost het?
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student (B-niveau)

€ 1375,-

Student (A-niveau)

€ 775,-

Toehoorder

€ 550,-

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?
Na afronding van de opleiding ontvang je het certificaat
Bijbel & Exegese. Hiermee heb je de mogelijkheid om:
•
op verantwoorde wijze de prediking en Bijbelstudies
te verzorgen in een kerk;
•
bij het Evangelisch College de studie voort te zetten
en toe te werken naar het behalen van het diploma
Theologie, danwel het behalen van certificaten voor
de fases Systematische Theologie of Praktische
Theologie;
•
de studie voort te zetten bij de Christelijke
Hogeschool Ede (CHE), waar toegewerkt kan worden
naar het behalen van een overheidserkend hbodiploma Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar
Godsdienst / Levensbeschouwing (GL).
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht voor
meer informatie en om je op te geven voor een open dag.
> www.evangelisch-college.nl/opleiding-bijbel-exegese

CURRICULUM OPLEIDING BIJBEL & EXEGESE (58 EC)
BIJBELSE THEOLOGIE (leerjaar 1+2)
EC
Inleiding in de Bijbel
Pentateuch
Historische boeken
Intertestamentaire periode
Evangeliën
Handelingen
Exegese Oude Testament

4
6
4
3
6
3
3
29

CU
12
18
15
15
18
15
15
108

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

EC

CU

4
5
4
3
5
5
3
29

12
18
15
15
18
15
15
108

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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“Deze opleiding heeft mij het gereedschap
gegeven en de vaardigheden geleerd om
diamanten uit te hakken. En dat is van
ontzettende waarde, waar ik de rest van mijn
leven de zegen van mag ontvangen, en waarmee
ik dienstbaar kan zijn aan de mensen om mij
heen en aan de gemeente van de Here Jezus.”
Ramon Plakke – hij behaalde in 2017 het certificaat Bijbelse Theologie
en het certificaat Systematische Theologie
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TOERUSTINGSCURSUS GEMEENTEWERK
• Je wilt op gedegen wijze leiding kunnen geven in
een kerk of christelijke organisatie.
• Je wilt kennis van zaken hebben wanneer je voor
uitdagingen komt te staan.
• Je wilt een cursus volgen die je in kunt passen in
je werkzame leven.
• Je wilt geïnspireerd en toegerust worden voor
je taak als oudste, ouderling, diaken, jeugdleider,
pastoraal werker of kringleider.
Hoe is de cursus opgezet?
De 1-jarige Toerustingscursus Gemeentewerk omvat de
vakken van het vijfde leerjaar Praktische Theologie van de
opleiding Theologie. Je richt je op de gebieden die van
groot belang zijn in het gemeentewerk:
• Prediking en onderwijs
• Leiderschap
• Missionair werk
• Pastoraat
Wat moet ik weten over de vooropleiding, het niveau en
de studiebelasting?
Wanneer je je inschrijft voor de cursus, neem je als
toehoorder deel aan het jaar Praktische Theologie, het
vijfde jaar van de opleiding Theologie. Er worden geen
toelatingseisen gesteld. Om van de colleges en het
studiemateriaal het meest profijt te hebben, is een hbo
werk- en denkniveau gewenst.
Studieniveau

Omschrijving Studiebelasting

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Opdrachten

± 4 uur p/w

Welk studiemateriaal wordt er gebruikt?
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt dit zowel
schriftelijk als digitaal ontvangen.

Waar worden de lessen gegeven?
De Toerustingscursus Gemeentewerk vangt aan in
september en wordt aangeboden in Amersfoort en beslaat
14 zaterdagen.
Wat kost het?
Cursus

Cursusgeld (2018-2019)

Toerustingscursus
Gemeentewerk

€ 550,-

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

Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht
voor meer informatie en om je op te geven voor een
open dag.
> www.evangelisch-college.nl/
toerustingscursus-gemeentewerk
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AFZONDERLIJKE VAKKEN

BIJBELTALEN

• Je wilt de Bijbel in haar oorspronkelijke talen
kunnen lezen.
• Je wilt je Bijbeluitleg graag ondersteunen met
kennis van het Hebreeuws en het Grieks.

• Je bent specifiek geïnteresseerd in bepaalde
vakken van de opleiding Theologie.
• Je wilt je eigen studietraject uitstippelen dat past
binnen jouw mogelijkheden.

Het Evangelisch College biedt je de gelegenheid om de
lessen Hebreeuws en Grieks van de opleiding Theologie
als afzonderlijke vakken te volgen. Het gaat om de vakken:
• Inleiding Hebreeuws
• Inleiding Grieks
• Hebreeuws 2
• Grieks 2

Waar kan je deze vakken volgen?
De lessen worden aangeboden in Amersfoort, Meppel,
Rotterdam en Zwijndrecht. Het verscheelt per locatie
welke vakken worden aangeboden.
Zie de website voor de actuele lesroosters om te bepalen
welke vakken je waar en wanneer kunt volgen.

Waar kan ik deze vakken volgen?
Zie de website voor de actuele lesroosters om te bepalen
welke vakken u waar en wanneer kunt volgen.
> www.evangelisch-college.nl/bijbeltalen
Wat kost het?
Het leren van de Bijbeltalen kost per vak:
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student (B-niveau)

€ 175,- (incl. tentamen)

Wat kost het?
Afhankelijk van het gekozen studieniveau bedragen de
kosten per vak:
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student (B-niveau)

€ 45,- per ec; incl. tentamen /
incl. opdrachten

Student (A-niveau)

€ 30,- per ec; incl. tentamen /
excl. opdrachten

Toehoorder

€ 20,- per ec; excl. tentamen /
excl. opdrachten

Meer informatie
> www.evangelisch-college.nl/afzonderlijke-vakken

AFSTANDSONDERWIJS
Ben je niet in de gelegenheid om een volledige studie 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 het afstandsonderwijs.
Via het afstandsonderwijs is het mogelijk om naar eigen keuze en op eigen tempo de studiemodulen van
de opleiding Theologie te bestuderen. Deze studiemodulen zijn eenvoudig via onze Webshop te bestellen:
www.evangelisch-college.nl/webshop. Als je wilt, kan je na het bestuderen van de studiemodule hierover
ook tentamen afleggen, online via een digitale toets. Zo kan je toewerken naar het behalen van een
certificaat op A-niveau van de opleiding Theologie.
Zie voor meer informatie: > www.evangelisch-college.nl/afstandsonderwijs.
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TOERUSTINGSCURSUS SPREKERS
• Je wilt op een overtuigende manier de
Bijbelse boodschap over kunnen brengen.
• Je wilt Bijbelvast én cultuurbewust spreken.
• Je wilt niet alleen weten wat je moet zeggen,
maar ook hoe je het moet zeggen.
• Je wilt aandacht besteden aan het Woord dat
je wilt spreken, maar ook aan jezelf als spreker
en aan de hoorder van je preek.
• Je wilt niet alleen de theorie leren, maar ook
oefenen in de praktijk.
God heeft er voor gekozen om mensen in te schakelen
om Zijn Woord door te geven aan anderen. In de
Toerustingscursus Sprekers leer je hoe je zo’n werktuig
kunt zijn. Goed preken vraagt om kennis, een goede
voorbereiding, vaardigheden en de juiste hartsgesteldheid.
Hoe is de cursus opgezet?
In de cursus komen de drie aspecten aan bod waar een
spreker mee te maken heeft:
• De spreker: wie ben je als persoon?
• De Bijbel: hoe kom je tot een verantwoorde
bijbeluitleg?
• De hoorder: hoe structureer en communiceer je een
boodschap?

Waar wordt de cursus gegeven?
De cursus wordt jaarlijks op verschillende locaties
gegeven. Kijk op de website voor het actuele
cursusaanbod.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als deelnemer ontvang je een uitgebreide studiemap
Homiletiek van het Evangelisch College en een hand-out
van de powerpoints.
Wat kost het?
Cursus

Cursusgeld (2018-2019)

Toerustingscursus Sprekers

€ 175,-

Groepskorting:
Indien meerdere deelnemers uit dezelfde kerk zich
inschrijven, wordt er groepskorting aangeboden.
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
> www.evangelisch-college.nl/toerustingscursus-sprekers

LESSEN
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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“Mijn verlangen is om
de gebrokenen van hart
met de liefde van Jezus
te bereiken. De opleiding
Missionair Werk geeft mij
de verdieping die
ik hiervoor nodig heb.”
Daniëlle Meeuws, student
opleiding Missionair Werk
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MISSIONAIR
WERK
OPLEIDING
•

Opleiding Missionair Werk (3 jaar)

CURSUS
• Leven met een Missie

Leslocatie opleiding Missionair Werk

Video: www.evangelisch-college.nl/daniellemeeuws
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OPLEIDING MISSIONAIR WERK - 3 JAAR DEELTIJD
• Je wilt Gods missie vormgeven in je eigen leefwereld.
• Je wilt in verbinding op deze aarde leven, op zoek
naar herstel tussen God en mens - en tussen
mensen onderling.
• Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire
gemeenschap tot bloei te laten komen.
• Je bent grensverleggend en je houdt van de
uitdaging om kennis te maken met de leefwereld
van anderen.
In de driejarige opleiding Missionair Werk leer je om Gods missie
in deze wereld praktisch te maken op de plaats waar je gesteld
bent. 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, zoals je bent, op de plaats waar je bent.
Hoe is de opleiding opgezet?
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 de missionaire rol van de kerk en
bekwaam je je in de gespreksvoering rondom bezinning en
geloofszaken. Iedere lesdag zijn twee uren gereserveerd
voor ‘Inspiratie & discipelschap’ - gegeven in samenwerking
met een missionaire organisatie of een missionair werker waarin 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.
Wat moet ik weten over het niveau en de studiebelasting?
De opleiding wordt gegeven op hbo-niveau en wordt
aangeboden in twee studievarianten:
Studieniveau

Omschrijving

Studiebelasting

Student

DLessen
D
DTentamens
D
DOpdrachten
D
DPraktijk
D
& stage

± 20 uur p/w

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Opdrachten
UU Praktijk & stage

± 4 uur p/w
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Wat moet ik weten over de vooropleiding?
Om deze opleiding als student goed te kunnen volgen,
heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 3/4), dan kan je een toelatingstoets afleggen.
Voor toehoorders gelden geen toelatingsvoorwaarden.
Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in moet
stromen, neem dan contact met ons op.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt dit materiaal
zowel schriftelijk als digitaal ontvangen. Voor de overige
vakken wordt relevante literatuur gebruikt.
Waar worden de lessen gegeven?
De deeltijdopleiding vangt aan in september met
een startweekend. De lessen worden aangeboden in
Amersfoort (jaarlijks 12 zaterdagen).
Wat kost het?
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student

€ 1375,-

Toehoorder

€ 550,-

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?
Wanneer je het diploma Missionair Werk op zak hebt, heb
je de mogelijkheid om:
• al dan niet beroepsmatig aan de slag te gaan als
missionair werker in een kerk of door een christelijke
organisatie te worden uitgezonden;
• een zendingsmaster te gaan doen, zoals het overheidserkende masterprogramma van het Redcliffe College
in Gloucester (Engeland), waar het Evangelisch College
een doorstroomovereenkomst mee gesloten heeft;
• je studie voort te zeggen op de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE), waar toegewerkt kan worden naar het
behalen van van een overheidserkend hbo-diploma
Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst /
Levensbeschouwing (GL).
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht voor
meer informatie en om je op te geven voor een open dag.
> www.evangelisch-college.nl/opleiding-missionair-werk

CURRICULUM OPLEIDING MISSIONAIR WERK (120 EC)

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2
EC

CU

Oude Testament 1
Nieuwe Testament 1

5
5

9
9

Inleiding Hermeneutiek

2

6

Geloof

Eigenlijke theologie
Missiologie

2
3

Kerk

Ecclesiologie &
gemeentestichting
Ethiek
Diaconaat

Apologetiek
Gesprekstechniek
Wereldreligies 1: Islam

Bijbel

Gesprek

Praktijk

Diversen

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

6
6

Bibliologie
Christologie / Soteriologie
Kosmologie

2
2
2

6
6
6

Eschatologie
Pneumatologie
Moderne theologie

2
2
2

6
6
6

4

6

3

6

Homiletiek
Management

3
3

6
6

3
2

6
6

Nederlandse kerk- en
zendingsgeschiedenis
Pastoraat
Leiderschap &
groepsdynamica

2
4

6
6

2
2
2

6
6
6

2
3
2

6
6
6

Filosofie
Evangelistiek
Culturele
antropologie
Wereldreligies 3
Moderne spiritualiteit

2
3
3

6
6
6

2

6

Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)

(3)

Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

(4)

Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)

(3)

Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

(4)

(7)

0
1
40

12
24
108

Zending en cultuur
Godsdienstsociologie
Wereldreligies 2:
Oosterse godsdiensten

Praktijk en stage
(nieuwe studenten)
Praktijk en stage
(2e/3e jaar)

(3)

Introductieweekend
(nieuwe studenten)
Diversen (tentamens)
Inspiratie & Discipelschap

(4)

(7)

0
1
40

12
24
108

(7)

0
1
40

12
24
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 wilt Gods missie leren vormgeven in je eigen
leefwereld.
• Je ervaart de roeping om de kerk als missionaire
gemeenschap tot bloei te laten komen.
• Je bent grensverleggend en je houdt van de
uitdaging om kennis te maken met de leefwereld
van anderen.
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.

• je persoonlijke roeping
• de dagelijkse praktijk
De docenten zijn ervaren in de veelzijdigheid van de
missionaire praktijk en zijn onderlegd in het onderwerp
waarmee ze je komen toerusten.
Waar wordt de cursus gegeven?
De cursus wordt jaarlijks op verschillende locaties
gegeven. Kijk op de website voor het actuele
cursusaanbod.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als deelnemer ontvang je bij aanvang van de cursus een
uitgebreide cursusmap met daarin hand-outs van de
powerpoint van de tien lessen.

Iedereen die dit verlangen heeft, kan zich aanmelden, als
individu of als groep. Je hebt geen vooropleiding nodig en
de studielast is laag (geen tentamens en opdrachten).

Wat kost het?

Hoe is de cursus opgezet?
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

Groepskorting:
Indien meerdere deelnemers uit dezelfde kerk zich
inschrijven, wordt er groepskorting aangeboden.

Cursus

Cursusgeld (2018/2019)

Leven met een Missie

€ 200,-

Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
De cursus is ook op maat te boeken door kerken en
organisaties. Je kunt meer informatie vinden op:
>www.evangelisch-college.nl/levenmeteenmisse

CURSUSPROGRAMMA
Ochtend

Middag

Lesdag 1

Gods missie
Gods verhaal en mijn verhaal

Bijbel en missie
Het evangelie in missionaire context

Lesdag 2

Evangelie en cultuur
Goed nieuws is divers

Cultuur en communicatie
Bruggen slaan naar culturen

Lesdag 3

Communicatieve vaardigheden
Wat is communicatie?

Moderne media
Nieuwe vormen van communicatie

Lesdag 4

Kerk en samenleving
De plaats van de kerk

Missionair kerk zijn
De rol van de kerk

Lesdag 5

Missie in deze wereld
Barmhartigheid en gerechtigheid

Missie in de praktijk
Hoe nu verder?
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“Ik miste een theoretische
ondergrond en praktische
vaardigheden bij het voeren
van pastorale gesprekken.
Wat ik nu leer bij deze
opleiding kan ik direct
toepassen in de praktijk.”
Bas Keijzer, student opleiding
Pastorale Hulpverlening
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PASTORAAT
OPLEIDING
• Opleiding Pastorale Hulpverlening (3 jaar)

CURSUS
• Toerustingscursus Pastoraat

Leslocaties opleiding Pastorale Hulpverlening

Video: www.evangelisch-college.nl/baskeijzer
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OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING - 3 JAAR DEELTIJD
• Je wilt een deeltijdopleiding in kunnen passen
in een werkzaam leven.
• Je wilt vanuit een stevig bijbels-theologisch
fundament opgeleid worden tot pastoraal werker.
• Je wilt pastorale vaardigheden ontwikkelen om
daadwerkelijk van betekenis te kunnen zijn in het
leven van een ander.
• Je wilt brede kennis opdoen om een verantwoorde inschatting te maken van de pastorale situatie.
• Je hebt de geestelijke stabiliteit om een bestendige rol te kunnen spelen in het leven van een ander.

In de driejarige deeltijdopleiding Pastorale Hulpverlening
word je toegerust om (al dan niet beroepsmatig) zorg te
dragen voor de pastorale hulpverlening binnen een kerk,
instelling of organisatie. De brede kennis die je opdoet, stelt
je in staat om een pastorale problematiek te herkennen
en in kaart te brengen, zodat je een goede afweging kunt
maken tussen zelf pastorale zorg aan te bieden of om door
te verwijzen.
Hoe is de opleiding opgezet?
De opleiding is een gedegen combinatie van theorie en
praktijk. Je doet veel kennis van de Bijbel op en maakt
daarnaast 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.
Wat moet ik weten over het niveau en de studiebelasting?
De opleiding is op hbo-niveau en wordt aangeboden in
twee studievarianten:
Studieniveau

Omschrijving

Studiebelasting

Student

DLessen
D
DTentamens
D
DWerkstukken
D
DPraktijk
D
& stage

± 16 uur p/w

Toehoorder

DLessen
D
UU Tentamens
UU Werkstukken
UU Praktijk & stage

± 4 uur p/w
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Wat moet ik weten over de vooropleiding?
Om deze opleiding als student goed te kunnen volgen,
heb je een hbo werk- en denkniveau nodig. Mocht je geen
vooropleiding hebben die dit aantoont (minimaal havo of
mbo-niveau 3/4), dan kan je een toelatingstoets afleggen.
Voor toehoorders gelden geen toelatingsvoorwaarden.
Wanneer je twijfelt over het studieniveau waarop je in
moet stromen, neem dan contact met ons op.
Welk studiemateriaal wordt er gebruikt?
Voor de meeste vakken heeft het Evangelisch College
eigen studiemodulen ontwikkeld. Je kunt dit materiaal
zowel schriftelijk als digitaal ontvangen.
Waar worden de lessen gegeven?
De opleiding begint in september, de lessen worden
aangeboden in:
• Meppel (10 lesdagen zaterdagen en een praktijkdag);
• Zwijndrecht (10 lesdagen op vrijdagmiddag/-avond en
een praktijkdag).
Wat kost het?
Studieniveau

Collegegeld (2018-2019)

Student

€ 1375,-

Toehoorder

€ 550,-

Wat zijn de mogelijkheden na de studie?
Wanneer je het diploma Pastorale Hulpverlening hebt
behaald, heb je de mogelijkheid om:
• al dan niet beroepsmatig aan de slag te gaan als
pastoraal hulpverlener in een kerk, (zorg)instelling of
organisatie;
• een eigen pastorale praktijk te starten;
• je studie voort te zeggen op de Christelijke Hogeschool
Ede (CHE), waar toegewerkt kan worden naar het
behalen van een overheidserkend hbo-diploma
Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) of Leraar Godsdienst /
Levensbeschouwing (GL).
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Aanmelden gaat via de website. Ook kan je daar terecht
voor meer informatie en om je op te geven voor een
open dag.
> www.evangelisch-college.nl/
opleiding-pastoralehulpverlening

CURRICULUM OPLEIDING PASTORALE HULPVERLENING (100 EC)

LEERJAAR 1

LEERJAAR 2
EC

CU

3

3

3

3

Evangeliën

3

Bibliologie
Eigenlijke theologie
Exegese en
Hermeneutiek

Bijbels- Inleiding in de Bijbel
theologische Pentateuch
vakken:

Praktisch- Pastoraat 1
theologische Spiritualiteit
vakken:
Inleiding ethiek
Gesprekstechniek

Praktijk/stage: Praktijkopdrachten
Stage
Diverse

LEERJAAR 3
EC

CU

EC

CU

Historische boeken

3

3

Koningen en profeten

3

3

Dichterlijke boeken

3

6

Boeken rond de
ballingschap
Algemene brieven /
Openbaring

2

6

6

Handelingen

2

3

3

3

2

3

Paulinische brieven

3

2

3

Christologie / Soteriologie

3

6

Pneumatologie

2

3

6

Ecclesiologie

2

3

3

3

Kosmologie / Antropologie

3

6

Eschatologie

2

3

5

15

2

3

Pastoraat 2

5

15

Pastoraat 3

5

15

Psychologie

3

6

Conflicthantering

2

6

4
2

9

Huwelijk en echtscheiding

2

6

Bijbelstudiemethoden

1

3

6

Groepsdynamica

2

6

Homiletiek
Nederlandse
kerkgeschiedenis

2

3

2

6

2,5

Praktijkopdrachten

2,5

Eindopdracht

2

1,5

Stage

1,5

Stage

3

Diverse

1

Diverse

1
34

54

1
34

60

32

57

* EC = European Credit; 1 EC = 28 studie-uren | CU = Contacturen; 1 CU = 45 minuten
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“De praktijkgerichte opleiding Pastorale Hulpverlening bracht
me theologische en psycho-pastorale kennis. Een zegen voor
mij, die ik nu mag doorgeven tijdens ontmoetingen in mijn
pastorale werk in mijn gemeente en in het verpleeghuis.”
Aria van Staveren, zij behaalde in 2017 het diploma van de opleiding Pastorale Hulpverlening
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TOERUSTINGSCURSUS PASTORAAT
• Je hebt het verlangen om met mensen mee te
leven en hen te ondersteunen.
• Je wilt mensen begeleiden vanuit Gods Woord en
door Zijn Geest.
• Je wilt toegerust worden om mensen in allerlei
situaties het goede van Gods koninkrijk mee te
geven.
In de Toerustingscursus Pastoraat leer je om anderen
te ondersteunen vanuit je eigen relatie met God. Dit
gebeurt in kerken, gemeenten, kringen, organisaties, of in
persoonlijke relaties.
Hoe is de cursus opgezet?
De cursus legt een basis voor het pastorale werk. Je
leert wat je moet weten en welke vaardigheden je nodig
hebt. Iedere les legt een theoretische basis van waaruit je
toewerkt naar de praktijk: hoe pas ik dit toe? Ook komt
je eigen relatie met God aan bod, het vertrekpunt van
waaruit je anderen benadert. Vanuit de Bijbel worden
principes en voorbeelden aangereikt.

Waar wordt de cursus gegeven?
Je krijgt op vijf zaterdagen of tien avonden les van
verschillende ervaren docenten. De cursus wordt jaarlijks
op verschillende locaties gegeven. Kijk op de website voor
het actuele cursusaanbod.
Welk cursusmateriaal wordt er gebruikt?
Als deelnemer ontvang je een uitgebreide studiemap met
daarin de hand-outs van de powerpoints van de tien lessen.
Wat kost het?
Cursus

Cursusgeld (2018-2019)

Toerustingscursus Pastoraat

€ 250,- (incl. cursusmap)

Groepskorting:
Indien meerdere deelnemers uit dezelfde kerk zich
inschrijven, wordt er korting aangeboden.
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
De cursus is ook op maat te boeken door kerken en
organisaties. Je kunt meer informatie vinden op
> www.evangelisch-college.nl/
toerustingscursus-pastoraat

Welke vooropleiding wordt van mij verwacht?
Je hebt geen vooropleiding nodig en hoeft ook geen
tentamens en opdrachten te maken.

CURSUSPROGRAMMA
Ochtendprogramma

Middagprogramma

Lesdag 1

Pastoraat
Hoe doen we dat?

Emoties
Een geschenk

Lesdag 2

Karakter en identiteit
Weet wie je bent

Gesprekstechnieken
Over het voeren van een gesprek

Lesdag 3

Relaties
Een belevenis

Grenzen
Stop! Een grens

Lesdag 4

Ziekenpastoraat
Ziek, maar toch geholpen

Ouderenpastoraat
Als de eindstreep in zicht komt

Lesdag 5

Strijd in het denken
De kamer van ons gedachteleven

Bidden en zegenen
Pastoraat: een geestelijke zaak
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VOOR
KERKEN
ONDERWIJSPROGRAMMA’S
• Gemeente-onderwijs
• Toerustingsprogramma Leiderschap
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GEMEENTE-ONDERWIJS
Het Evangelisch College stelt graag haar expertise ter beschikking voor het opbouwen en toerusten
van de plaatselijke gemeente. De volgende onderwijsprogramma’s kan het Evangelisch College op
uitnodiging verzorgen:
Cursus

Omvang*

Kosten (2018-2019) **

ETS-Bijbelcursus

18 lessen p/j

€ 2500,-

Toerustingscursus Kringleiders

4 lessen

€ 750,-

Toerustingscursus Samenkomst en muziek

2 of 4 lessen

€ 450,-

Toerustingscursus Sprekers

5 lessen

€ 1250,-

Toerustingscursus Pastoraat

10 lessen

€ 1750,-

Toerustingscursus Leven met een Missie

10 lessen

€ 1500,-

Cursus Rondreis door de Bijbel

10 lessen

€ 1750,-

Cursus Verantwoord Bijbelgebruik

10 lessen

€ 1750,-

Cursus Bouwstenen voor je leven

8 lessen p/j

€ 1250,-

Onderwijs op maat

1-18 lessen

€ 175,- per les

Preekbeurt

Gift voor het Evangelisch College

*1 les = circa 2,5 uur (incl. pauze)
** Genoemde kosten kunnen eventueel geheel of ten dele verrekend worden met de deelnemers uit uw gemeente.

> www.evangelisch-college.nl/kerk
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TOERUSTINGSPROGRAMMA LEIDERSCHAP
• Je wilt geïnspireerd en toegerust worden om je
leidinggevende positie in de kerk (nog) beter te
kunnen uitvoeren.
• Je zoekt een vertrouwde omgeving waarin je
kunt reflecteren op wat leiding geven in de kerk
inhoudt en welke rol je hier zelf in hebt.
• Je wilt jaarlijks vier dagdelen investeren om getraind te worden in leiderschapsvaardigheden.
In het toerustingsprogramma Leiderschap word je binnen
vier dagdelen ondersteund om je taak als leidinggevende
in de kerk met meer kennis en kunde uit te voeren. Je
creëert hiermee voor jezelf essentiële leermomenten van
bezinning en reflectie.
Hoe is de cursus opgezet?
Het programma bestaat jaarlijks uit vier trainingen, die van
jaar tot jaar verschillen. In deze bijeenkomsten worden
onderwerpen behandeld die toegespitst zijn op de praktijk
van het leiding geven in de kerk. Iedere bijeenkomst wordt

verzorgd door een landelijk bekende spreker of trainer met
een ruime ervaring in leiderschapsontwikkeling binnen de
kerk. Na afloop van iedere training vindt een nabespreking
plaats, waarin je in een kleine groep reflecteert op je eigen
praktijksituatie.
Waar kan je het programma volgen?
Het leiderschapsprogramma wordt aangeboden in
Amersfoort op vier vrijdagmiddagen (geopend met een
lunch) en in Zwijndrecht op vier zaterdagochtenden
(afgesloten met een lunch).
Wat kost het?
Cursus

Kosten

Toerustingsprogramma Leiderschap

€ 250,-

Groepskorting:
Indien meerdere deelnemers uit dezelfde kerk zich
inschrijven, wordt er groepskorting aangeboden.
Studiepaskorting:
Studiepashouders van het Evangelisch College ontvangen
korting.
Wat krijg je hiervoor?
Als je je aanmeldt voor het Toerustingsprogramma
Leiderschap krijg je:
•
Deelname aan jaarlijks vier bijeenkomsten, verzorgd
door ervaren trainers. Inclusief een verzorgde lunch.
•
Toegang tot de video-opnamen van de
bijeenkomsten.
•
Een vertrouwde/veilige plek waarin je met medeleidinggevenden uit je eigen regio praktijkervaringen
kunt uitwisselen en reflecteert op wat leiderschap in
jouw context en voor jezelf inhoudt.
Hoe kan ik meer weten en me aanmelden?
Voor meer informatie over het programma van het
komende jaar, zie:
> www.evangelisch-college.nl/
toerustingsprogramma-leiderschap
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DE VOLGENDE STAP….
1

Bid er voor
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.

2

Doe de studiekeuze-test
Heeft deze onderwijsgids je enthousiast gemaakt over het studieaanbod van het Evangelisch
College en weet je nog niet welke cursus of welke studie het beste bij je past? Doe dan de
online studiekeuze-test. Je wordt op weg geholpen om een goede keuze te maken. Wil je
dat er contact met je opgenomen wordt? Ook hiervoor kan je op onze website terecht.
> www.evangelisch-college.nl/studiekeuze

3

Meld je aan voor 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 en alle vragen stellen die je nog
hebt. Zie voor het actuele overzicht en het aanmeldingsformulier:
> www.evangelisch-college.nl/opendag

4

Blijf op de hoogte
a.
b.

c.

5

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief en ontvang voortaan om de maand een
e-mail met ons actuele onderwijsaanbod: www.evangelisch-college.nl/nieuwsbrief;
Ontvang gratis drie keer per jaar het EC-Magazine per post. In dit Magazine 		
houden we je graag op de hoogte van het werk van het Evangelisch College. 		
Meld je hiervoor aan op: www.evangelisch-college.nl/magazine;
En volg ons natuurlijk op Facebook: www.facebook.com/evangelischcollege.

… Overtuigd? Meld je dan snel aan voor de studie van je keuze!
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!
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Foto genomen in het Onderwijscentrum van het Evangelisch College in Zwijndrecht.
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Verbreding
Verdieping
Versterking

www.evangelisch-college.nl
Anjerstraat 79 | 3333 GC Zwijndrecht
078 - 6190037 | info@evangelisch-college.nl
IBAN: NL37INGB0000605798
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