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ICL-normen*  

Godsdienst en Levensbeschouwing 

Ten minste 120 EC vakstudie, waarvan minimaal 90 EC verdeeld over alle kerndomeinen en methoden en maximaal 30 

EC besteed aan omgevingsvakken, dient te zijn behaald bij aanvang van de eenjarige master Leraar Voorbereidend 

Hoger Onderwijs in Godsdienst en Levensbeschouwing. 

Vakinhoudelijk toelaatbaar 
- Alle kandidaten met een bachelordiploma Theologie of equivalent hiervan, zoals Religiewetenschappen of

Godsdienstwetenschappen, en die in het bezit zijn van een masterdiploma van een Nederlandse universiteit.

- Alle kandidaten met een doctoraaldiploma Theologie of een equivalent hiervan, zoals Religiewetenschappen

of Godsdienstwetenschappen.

- Alle kandidaten die 120 EC vakstudie hebben behaald, verdeeld over alle kerndomeinen, via een andere

bachelor dan hierboven genoemd en die in het bezit zijn van een masterdiploma of via een combinatie van

een bachelor- en masteropleiding. Dit wordt tijdens je aanmelding beoordeeld.

Vakdeficiëntie 
Als je academische vooropleiding niet geheel, maar wel grotendeels voldoet aan de ICL-normen, dan heb je een 

vakdeficiëntie. Tijdens de lerarenopleiding mag maximaal 18 EC aan vakdeficiënties worden weggewerkt als 

afstudeervoorwaarde. Indien je meer dan 18 EC aan vakdeficiënties hebt, dien je deze voor aanvang van het 

masterprogramma te behalen via een individueel te bepalen premasterprogramma. Dit is alleen mogelijk bij een 

vakdeficiëntie van 60 EC of minder.  

Tijdens het aanmeldproces word je o.a. gevraagd een formulier “vakinhoudelijk niveau” in te vullen. Dit formulier vind je 

op de mastersite Leraar voorbereidend hoger onderwijs (> Toelating en aanmelden > Vereiste documenten). Dit 

formulier kun je ook gebruiken om alvast een inschatting te maken van je vakinhoudelijke toelaatbaarheid. 

Mastertoelating 
Mastertoelating zorgt voor de verwerking van de inschrijfverzoeken voor deze master. Vragen over de 

toelatingsprocedure kun je stellen via mastertoelating.gst@uu.nl. 

* ICL-normen zijn landelijke afspraken tussen de universitaire lerarenopleidingen over de vakinhoudelijke kennis die eerstegraads docenten moeten bezitten. Zie onderstaande

tabel. 

https://www.uu.nl/masters/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/toelating-en-aanmelden/nl/ru
mailto:mastertoelating.gst@uu.nl


 

ICL-normen Godsdienst en Levensbeschouwing 

Kerndomein Minimum aantal EC Subdomeinen waarin deze vakkennis en –bekwaamheden bereikt worden 

Christendom 10 EC, waaronder Bijbelwetenschap en 

geschiedenis van het christendom.   

• Bijbelwetenschap (OT, NT) 

• Ontstaan en geschiedenis van het christendom, inclusief kerkgeschiedenis  

• Christendom in Nederland  

• Wereldchristendom 

Godsdienstfilosofie, 

ethiek en 

levensbeschouwing 

10 EC • Godsdienstfilosofie en levensfilosofie  

• Ethiek  

• Systematische theologie  

• Humanisme  

Niet-christelijke 

religies en 

levensbeschouwingen 

10 EC, waaronder kennis over islam en de Oosterse 

religies. 

• Islam  

• Overige wereldgodsdiensten (jodendom, boeddhisme, hindoei ̈sme, evt. ook 

sikhisme, confucianisme, taoi ̈sme, shinto)  

Antieke godsdiensten en religies van schriftloze volken  

• Nieuwe religieuze bewegingen en ongebonden spiritualiteit  

• Vergelijkende godsdienstwetenschap  

 

Omgevingsvakken 

Alle geestes- en sociaalwetenschappelijke vakken (bijvoorbeeld islamstudies, 

geschiedenis, culturele antropologie en ontwikkelingssociologie, sociologie, 

psychologie, regiostudies, wijsbegeerte en humanistiek)  

 

Methoden 

Een kandidaat moet over aantoonbare vaardigheden beschikken op de volgende 

methodische subdomeinen: 

• Methoden met betrekking tot bronteksten: Historisch-filologische en/of literaire 

methodes. 

• Methoden met betrekking tot religieuze praktijken: Praktische theologie en/of 

rituaal- en liturgiestudies en/of godsdienstantropologie. 

• Sociaalwetenschappelijke theorie en methode: Godsdienstpsychologie en/of 

godsdienstsociologie en/of godsdienstpedagogiek. 

• Deze en overige vakspecifieke methoden zijn standaard verweven in de studie van 

de (sub)domeinen zoals hierboven genoemd. 




