
 1 

 

 

Algemene studieinformatie 

 

Het curriculum van het OVP omvat de volgende onderdelen 

-    OVP oriëntatiejaar (jaar 1);  
-           OVP 2,5 jaar inclusief oriëntatiejaar, met de mogelijkheid tot instroom in de opleiding 

GPW bij Hogeschool Windesheim; 
-  OVP seminarie  

 
Wijzigingen voor nieuwe studenten met ingang van 1 september 2018: 
 
Studenten krijgen de mogelijkheid om binnen 3 jaar vanaf hun start in het oriëntatiejaar de 
studie af te ronden (zeer bijzondere situaties daargelaten).  
 

Studenten kiezen zelf voor het al dan niet maken van toetsen. Met dien verstande dat 
studenten die het oriëntatiejaar / jaar 1 hebben gevolgd alleen mogen doorstromen naar jaar 2 
als tenminste die vakken zijn afgerond die een vervolg krijgen in jaar 2; hetzelfde geldt voor de 
overgang naar jaar 3. Schriftelijke verklaringen over het afronden van (delen van) het 
curriculum worden alleen verstrekt als de toetsen zijn gemaakt en tenminste met voldoende 
zijn beoordeeld. 
 

Vakken kunnen eventueel ook als modules worden gevolgd. Dit kan alleen na goedkeuring 
door de rector; waarbij ook rekening wordt gehouden met de grootte van de groep studenten. 
De desbetreffende vakken moeten binnen een jaar nadat ze zijn gevolgd afgerond zijn om 
voor een schriftelijke verklaring daarover in aanmerking te komen. 
 
Voor studenten die na de OVP-opleiding van 2,5 jaar niet naar Hogeschool Windesheim willen 
doorstromen maar wel relevante ervaring uit hun werk- of vrijwilligerssituatie willen laten 
superviseren, kan prof.dr. Hetty Zock een vorm aanbieden die daarin voorziet. Dit staat dan 
los van het OVP traject. Studenten gaan hiertoe een overeenkomst aan met prof. Zock en 
moeten zelf zorgen voor relevante werk- of vrijwilligerservaring.  
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Oriëntatiejaar - jaar 1  

 

Vakken aantal 
dagdelen 

studiepunten 

Bijbelwetenschappen   

- Oude Testament en Jodendom 5 6 

- Nieuwe Testament 5 4 

Geschiedenis van het christendom   

- Het ontstaan en de groei van het vroege christendom 
in de eerste eeuwen  

3 3 

- De geschiedenis van het christendom in de 
Middeleeuwen en van de ideeën van de middeleeuwse 
wereld 

3 3 

- Ontwikkeling van de vrijzinnigheid in de 19e en 20e 
eeuw met bijzondere aandacht voor de moderne 
denkers uit die stroming. Algemene inleiding. 

3 2 

Godsdienstwetenschappen   

- Nieuwe spiritualiteit-grensverkeer tussen Oosterse en 
Westerse religiositeit 

3 4 

Godsdienstfilosofie en hermeneutiek   

- Godsdienstfilosofie 3 4 

Religieus humanisme  2 2 

Sociaal-pastorale wetenschappen in actie:   

- Pastorale en levensbeschouwelijke gespreksvoering 
(incl. pastorale en levensbeschouwelijke psychologie) 

5 4 

- Christelijke spiritualiteit 3 3 

- Werkplaats professionaliteit en spiritualiteit 5 3 

- Religieuze educatie 2 2 

   

Weekend / studiebegeleiding 3 1 

   

Totaal oriëntatiejaar (propedeuse) 45 41 

  dagdelen studiepunten 
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JAAR 2 

Vakken aantal 
dagdelen 

studiepunten 

Bijbelwetenschappen   

- Oude Testament en Jodendom 5 5 

Geschiedenis van het christendom   

- Christendom van de Reformatie tot heden 2 3 

- Ontwikkeling van de vrijzinnigheid in de 19e en 20e eeuw 
met bijzondere aandacht voor de moderne denkers uit die 
stroming 

2 3 

Godsdienstwetenschappen   

- Nieuwe spiritualiteit - grensverkeer tussen Oosterse en 
Westerse religiositeit 

3 4 

- Islam, islamitische geestelijken en geestelijke verzorging 2 2 

Godsdienstfilosofie en Hermeneutiek   

- Hermeneutiek 3 4 

Ethiek, zorgethiek en presentie (toetsing en punten in jaar 3) 2  

Religieus humanisme  2 2 

Geloofsbezinning (toetsing en punten in jaar 3) 2  

Sociaal-pastorale wetenschappen in actie   

- Pastorale en levensbeschouwelijke gespreksvoering (incl. 
pastorale en levensbeschouwelijke psychologie) 

5 4 

- Geestelijke verzorging 2 2 

- Religieuze educatie (in de context van de vakken 
Werkplaats spiritualiteit en professionaliteit en  
Geloofsbezinning; punten worden gegeven nadat beide 
vakken zijn afgerond) 

 4 

- Werkplaats spiritualiteit & professionaliteit 3 2 

Voorgaan en vieren   

- Liturgiek 4 3 

- Vrijzinnig religieuze vieringen 2 2 

Speciale studiedagen (integratie en reflectie) 4 2 

  

Totaal jaar 2 

 

43 

 

42 

  dagdelen studiepunten 
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JAAR 3  

 

   

Vakken aantal 
dagdelen 

studiepunten 

Bijbelwetenschappen   

- Nieuwe Testament 5 4 

Ethiek, zorgethiek en presentie (eerste helft colleges in 
jaar 2) 

2 4 

Geloofsbezinning (eerste helft colleges in jaar 2) 2 4 

Sociaal-pastorale wetenschappen in actie   

- Pastorale en levensbeschouwelijke gespreksvoering 
(incl. pastorale en levensbeschouwelijke psychologie) 

2 2 

- Werkplaats Spiritualiteit en professionaliteit 2 2 

Voorgaan en vieren 

- Homiletiek 
4 3 

Speciale studiedagen (integratie en reflectie ) 3 2 

   

Totaal jaar 3 20 21 

 dagdelen studiepunten 

 


