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Excellentietraject TUA 

1. Visie op excellentie 
De TUA ziet het als haar missie om naast het opleiden van predikanten en theologen ook haar kennis 
te verbreden en te delen. Zij doet dat door middel van het doordenken van sociaal-culturele kwesties 
die spelen in de samenleving van vandaag, van vraagstukken in en buiten de kerk. Daarnaast wil de 
TUA een bijdrage leveren aan de bevordering van de theologische wetenschap in het algemeen.  
Vanuit die missie heeft de TUA de ambitie studenten optimaal te begeleiden tijdens de studie.  
De studentenpopulatie is gering, waardoor het mogelijk is om maatwerk te leveren aan studenten 
die een extra uitdaging aankunnen. Voor deze excellente studenten worden individuele 
begeleidingstrajecten op maat aangeboden. In dit document is beschreven hoe deze trajecten 
bepaald worden.  
Excellente studenten: 

- hebben op hun eindcijferlijst van het vwo gemiddeld een 8,0 of hoger behaald, of 
- staan gemiddeld een 7,5, berekend over alle behaalde cijfers (niet gewogen) van de huidige 

opleiding (bachelor óf master), en 
- hebben voldaan aan alle vereisten van de studiefase waarin ze zich bevinden1. 

Deze studenten worden uitgenodigd om zich meer te verdiepen in een bepaald deel van de theologie 
en/of hun kennis, inzicht en academische vaardigheden te verbreden buiten het veld van de 
theologie. 

2. Excellentietraject 
Excellente studenten krijgen de mogelijkheid binnen de nominale studietijd een minor te doen van 
(minimaal) 15 EC bovenop de standaard 180 EC van hun bachelor en/of master.  
Deze minor is door de student geheel vrij in te vullen met studieonderdelen2 (in overleg met de 
studieadviseur en met toestemming van het college van hoogleraren en UHD’s), kan zowel intern als 
extern gedaan worden en dient aan de volgende eisen te voldoen: 

- bevat samenhang 
- alle studieonderdelen op minimaal leerlijnniveau 2 (masterstudenten minimaal niveau 3) 
- sluit aan bij minimaal 2 leerlijnonderdelen 
- sluit aan bij minimaal 1 eindterm van de opleiding 
- studieonderdelen hoeven niet per se theologisch van aard te zijn, maar dienen wel een link 

te hebben met (een deel van de) theologie. Bijvoorbeeld; rechten, geschiedenis, psychologie, 
pedagogiek, onderwijs, journalistiek, communicatie, klassieke talen, filosofie, methodologie. 

 
  

                                                           
1 Over studenten die een tweede studie volgen, minimaal 15% extra doen of een baan naast hun studie hebben 

(minimaal 0,4 fte) zal individueel geoordeeld worden. 
2
 Studieonderdelen zijn vakken of opdrachten van een geaccrediteerde universitaire opleiding  waar de student 

EC’s voor kan verkrijgen. 
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Voorbeelden van excellente studieonderdelen - onderscheiden in verdiepend en verbredend - zijn: 
Verdiepend 
- onderzoekstage volgen (bijv. artikel schrijven ter publicatie in wetenschappelijk tijdschrift, 

project op verzoek van werkveld)3 
- onderzoek in het kader van student-assistentschap 
- extra verdiepende opdrachten maken bij standaard (keuze)vakken 
- masterminor in de bachelor 

- masterkeuzevakken in bachelor 

Verbredend 
- vakken volgen aan andere universiteit 
- anderstalige vakken volgen 
- PEP-cursus  en/of goedgekeurde AKZ+-cursus bijwonen (en verslag van maken) 
- studieonderdelen aan een buitenlandse universiteit 
- extra talenstudie, bijv. Aramees, vroegchristelijk Grieks, Akkadisch, Ugaritisch 

3. Organisatie en sturing 
De verantwoordelijkheid voor het excellentietraject ligt bij de student zelf. Via een formulier kan de 
student toestemming vragen aan de examencommissie. Het aanmeldformulier dient ingevuld te 
worden door de examencommissie van de instelling(en) (ook de TUA) waar de student 
studieonderdelen zal volgen in het kader van het excellentietraject. Het aanvraagformulier dat door 
de student zelf wordt ingevuld, levert de student in (gelijktijdig met de ingevulde 
aanmeldformulieren) bij de examencommissie van de TUA. 
De examencommissie bepaalt vooraf (in geval van vakken volgen aan andere instelling(en)) het 
niveau van de studieonderdelen aan de hand van de niveaus van de leerlijnen van de TUA. De 
studieadviseur geeft advies aan de examencommissie. De examencommissie beslist of de student het 
voorgestelde traject mag volgen in het kader van excellentie.  
Het college van docenten zal jaarlijks door de studieadviseur geïnformeerd worden over de 
excellentietrajecten en studenten die mogelijk in aanmerking komen voor een dergelijk traject (aan 
de hand van de gemiddelde cijfers en studievoortgang van de studenten). Het college van docenten 
zal gestimuleerd worden studenten te attenderen op excellentiemogelijkheden en eventuele hulp bij 
het onderzoek van de docent.  
Het gevolgde excellentietraject zal vermeld worden op het diploma(supplement) van de student.  

4. Begeleiding 
De begeleiding van excellente studenten vergt van de hoogleraren en docenten extra vakkennis en 
professionaliteit. Aan de TUA kunnen alleen gepromoveerde docenten die minimaal een BKO hebben 
behaald verantwoordelijkheid dragen voor de begeleiding van excellente studenten. De 
hoogleraar/UHD’er van het vakgebied dat het meest aansluit bij het excellentietraject van een 
student, is verantwoordelijk voor de begeleiding van de betreffende student. 
Binnen de vakgroepen zal regelmatig gesproken worden over het aanbod en niveau van 
studieonderdelen in het kader van het excellentietraject. 

                                                           
3 In het werkveld liggen mogelijk vragen die door studenten middels excellentietrajecten (onderzoekstage of 

scriptie) beantwoord kunnen worden. Jaarlijks zal een oproep om dergelijke vragen te melden, gedaan worden 
in De Wekker en bij instellingen zoals Centrum voor Israëlstudies, ForumC, Lindeboominstituut en diverse 
deputaten.  
Het werkveld kan ook betrokken worden door het aantrekken van externe beoordelaars. Deze beoordelaars 
dienen academisch geschoolde professionals te zijn op verwant vakgebied. 
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5. Invoering 
In studiejaar 2015-2016 zullen alle docenten en hoogleraren van de TUA tijdens een 
docentenvergadering op de hoogte gesteld worden van het uiteindelijke excellentietraject. (In 2014-
2015 zijn zij reeds op de hoogte gebracht van de plannen hieromtrent). De docenten en hoogleraren 
krijgen dan ook gelegenheid vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan. 
Ook voor de studenten zal in 2015-2016 een bijeenkomst georganiseerd worden. Bij deze 
bijeenkomst zullen enkele docenten/hoogleraren en de studieadviseur aanwezig zijn. Er zal uitleg 
gegeven worden over de ins en outs van het excellentietraject. 
In volgende studiejaren zullen de nieuwe studenten bij de introductie informatie ontvangen over het 
excellentiebeleid. 
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Aanvraagformulier toestemming volgen studieonderdelen bij 

andere instelling t.b.v. excellentietraject 

 
 
Aan de leden van de examencommissie van de TUA, 
 
Ondergetekende verzoekt de examencommissie om toestemming voor het volgen van de volgende 

studieonderdelen in het kader van het excellentietraject bij (naam en plaats instelling):  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam 
studieonderdeel 

Omschrijving 
(Ba/Ma) 

Studielast 
(EC’s) 

Niveau (in te vullen 

door 
examencommissie) 

    

    

    

 

(informatie over betreffend studieonderdeel wordt als bijlage bij dit formulier meegezonden) 
 
 

Naam van de student 

  

Datum aanvraag 

  

Handtekening 
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Aanmeldformulier studieonderdelen t.b.v. excellentietraject TUA 

Naam: Studentnummer: 

Opleiding:  

Naam begeleider(s):  

Instelling(en) waar de studieonderdelen gevolgd worden: 

 

Vakcode Vaknaam/studieonderdeel Studielast (EC’s) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Totale studielast (EC’s): 

Korte omschrijving van de te volgen studieonderdelen: 

 

 

 
Ondertekening: 
De student(e),                         De begeleider,      De examencommissie, 
 
 
 
 
 

secretaris. 
(handtekening)    (datum)       (handtekening)    (datum)           (handtekening)    (datum) 
(inleveren bij examencommissie TUA, Wilhelminapark 4 te Apeldoorn) 


