Ik liep een dag mee op de TUA…
Mijn naam is Rinske den Hertog, derdejaarsstudent filosofie in Nijmegen en fractie-assistent bij
ChristenUnie Gelderland. Omdat het studeren me goed bevalt en ik nieuwsgierig ben naar de vragen
die bij theologie aan de orde zijn, heb ik me aan het einde van zomer 2021 aangemeld voor een
meeloopdag op de TUA. Binnen mijn netwerk is de TUA niet onbekend, daarnaast sprak het
kleinschalige en persoonlijke karakter mij erg aan. Ik kon meteen de eerste week na de vakantie al
terecht om een dagje mee te lopen. Daarbij mocht ik zelf de vakken kiezen die mij interessant leken.
Aan het begin van de dag werd ik vriendelijk ontvangen en gekoppeld aan studenten die bij die
vakken aanwezig zouden zijn. De sfeer was erg fijn, en doordat het nog maar de eerste studieweek
was kon ik de lessen prima volgen. Zowel de studenten als de docenten maakten tussendoor een
gezellig praatje met me, wat bijdroeg aan het welkome gevoel. Ook was de studieadviseur
beschikbaar voor een gesprekje om eventuele vragen van mijn kant te beantwoorden. Er werd fijn
meegedacht in verschillende mogelijkheden, en eigenlijk was geen één combinatie écht te gek.
Onderweg naar huis kon ik me niet zo goed voorstellen dat ik niet terug zou komen in de week
erna. Ik besloot deze vraag maar gewoon uit te zetten. Na een belletje met de studieadviseur en wat
kleine regeldingetjes stond ik ingeschreven aan de TUA! Een week later zat ik bij één van de vakken
die ik tijdens mijn meeloopdag gevolgd had. Inmiddels heb ik me ook voor het volgende blok (het
jaar is verdeeld in vier blokken) aangemeld bij een vak. Zo kan ik op een vrijblijvende manier
ervaren of de studie iets voor mij is.
Het beeld wat ik nu heb van de studie is dat er handvatten geboden worden om wegwijs te raken in
de Bijbel, onder andere door de klassieke talen en vakken die context geven rondom de Bijbelboeken
en de traditie en cultuur waarin deze boeken geschreven werden. Daarnaast worden er ook
handvatten geboden bij het nadenken over grote theologische vragen. Ook hierbij is de Bijbel het
uitgangspunt. Deze basis spreekt mij erg aan, en lijkt me een waardevolle aanvulling bij zowel mijn
studie filosofie als mijn baan binnen de ChristenUnie. De kans is dan ook groot dat ik volgend jaar
begin met de volledige bachelor theologie aan de TUA. Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar de
studie theologie aan de TUA dan kan ik uit ervaring zeggen dat een meeloopdag een laagdrempelige
en fijne manier is om een indruk te krijgen van de opleiding en de sfeer!

