
Stichting Fundament 
 
 

Theologiestudie in Nederland 
 
Al vele jaren biedt Fundament aan theologen uit Oost-Europa de mogelijkheid om een jaar aan de 
Theologische Universiteit in Kampen (TUK) of eventueel aan de Theologische Universiteit in 
Apeldoorn (TUA) te studeren. Fundament werkt gewoonlijk samen met de TUK. 
Deze studiebeurs is bedoeld voor wie al een theologische masterstudie afgerond heeft en intussen al 
als predikant of anders werkzaam is in de kerk. Studenten die nog ingeschreven staan aan een 
theologische opleiding hebben in het algemeen de mogelijkheid om met een beurs in het kader van 
het Erasmus-project van de Europese Unie of via een door de synode van de Gereformeerde Kerk in 
Hongarije aangeboden beurs in het buitenland te studeren.  
De studiebeurs van Fundament is dus in principe een zogenaamde “postgraduale” beurs.  
De door Fundament aangeboden studiebeurs is ook uniek in de zin dat de beurs de mogelijkheid biedt 
dat het eventuele gezin van degene die de beurs ontvangt in Kampen kan verblijven gedurende de 
studietijd. Fundament levert onderdak, levensonderhoud en helpt bij het vinden van een school voor 
de kinderen. 
Zo’n studie beoogt in grote lijnen: 

- Het volgen van een masterstudie, als verrijking voor de invulling van het dagelijks werk van de 
student (veelal een predikant) als hij weer thuis is.  

- In een aantal gevallen het faciliteren van een deel van een promotiestudie. 
- Een genuanceerder zicht krijgen op kerkelijke gebruiken en pastorale aanpak. 
- Kennis nemen van de kerkelijke en maatschappelijke cultuur in Nederland. 

Bij kerkelijke cultuur denken we aan taken voor een predikant, ontwikkeling pastoraat, de rol van 
ouderlingen, etc. Een studiejaar beoogt zo gezien meer dan een overdracht van wetenschappelijke 
kennis vanuit Nederland. Het gaat ook om een vorm van interculturele christelijke uitwisseling. Een 
studiejaar in Kampen is derhalve meer dan een individuele carrièreslag.  
Het primaire doel van deze studiebeurs is om de kerken in Midden- en Oost-Europa te dienen door 
een beurs aan te bieden die gericht is op personen die in actieve dienst zijn in de kerk.  
Om die doelstelling te bereiken is bij de student goede vooropleiding, intelligentie, motivatie, 
nieuwsgierigheid en taalkennis nodig.  
Bij de selectie en bij de begeleiding van studenten zijn dat aandachtspunten voor Fundament.  
 
Van toegelaten studenten verwacht Fundament dat ze hun studie afronden met het behalen van een 
masterdiploma, wanneer de student zich aangemeld heeft voor een masterstudie. Bij het faciliteren 
van een promotiestudie of studie ten behoeve van habilitatie wordt individueel met de student het 
studiedoel geformuleerd en een traject van regelmatige voortgangsrapportage afgesproken. 
 
 

Eisen met betrekking tot taalkennis 
 
De TUK stelt als taaleis ‘voldoende kennis van het Engels’.  
Dit betekent dat een student op tenminste een bepaald niveau een internationaal erkende Engelse 
taaltoets (naar keuze TOEFL of IELTS) met succes heeft afgelegd. Deze toetsen kunnen in eigen land 
afgelegd worden via internet of een dependance van TOEFL of IELTS. Het vereiste taalniveau is: 
IELTS-Academic: 6,5 of hoger; TOEFL iBT: 79 of hoger; TOEFL cBT 213 of hoger. In geval van een 
studie of onderzoek op het gebied van Nederlandse theologie is een taalexamen Nederlands vereist: 
NT2-II. Aan deze eis moet voldaan zijn voordat de student wordt toegelaten. Zie ook de website van 
de Theologische Universiteit Kampen voor actuele informatie:  
http://www.tukampen.nl/portal-informatieprogramma/how-to-apply-for-a-masters-programme  
 
Fundament neemt deze eis van de TUK over als voorwaarde-vooraf . Studenten moeten dus, voordat 
ze zich formeel kunnen aanmelden om in aanmerking te komen voor een studiebeurs, voldoen aan de 
gestelde eisen op het gebied van taalkennis. De kosten van het examen (taaltoets) worden 
desgevraagd vergoed door Fundament.  
 

http://www.tukampen.nl/


Fundament stelt naast de taaleis die de TUK stelt een eigen taaleis.  Studenten moeten zich inzetten 
om voldoende kennis te verwerven van de Nederlandse taal. Doel hiervan is om het mogelijk te 
maken kennis te nemen van maatschappelijke en kerkelijke gebruiken, literatuur en cultuur.  
Fundament stelt hiervoor een taalcursus beschikbaar. Deze cursus wordt in opdracht van Fundament 
gegeven door een erkend taalinstituut en door de student afgesloten met een certificaat NT2, zo 
mogelijk op niveau B1.  
Het examen mag worden afgelegd tijdens het studiejaar in Nederland. Als de internetverbindingen het 
mogelijk maken, start de cursus in de regel al in het land van herkomst, een half jaar voor de 
studieaanvang in Kampen. De kosten van de cursus en van de toetsing zijn voor rekening van 
Fundament.  
 
 

Samenvattend 
 
1. Studenten moeten tijdig, dat wil zeggen vóór de aanvraag van een studiebeurs bij Fundament, over 
voldoende kennis van het Engels beschikken. Dat moet aantoonbaar zijn uit een door de TUK erkend 
recentelijk behaald certificaat. 
2.  Als de student een specifiek Nederlands onderwerp wil studeren geldt als uitgangspunt voor 
taalkennis in plaats van Engels: Nederlands, volgens de door de TUK vastgestelde eisen. 
3. De inhoudelijke beoordeling van een aanvraag voor een studiejaar vindt door Fundament plaats in 
het najaar voorafgaand aan het studiejaar. Dan moet duidelijk zijn dat de aanvrager voldoet aan de 
eisen t.a.v. taalkennis. 
4.  Fundament wil daarnaast dat studenten ook Nederlands leren op een basisniveau. Dit wordt 
professioneel begeleid en getoetst. De cursus Nederlands wordt aangeboden door en komt voor 
kosten van Fundament. 
 
 

Procedure 
 
Het proces van het aanvragen van een studiebeurs van de Stichting Fundament voor een studie aan 
de Theologische Universiteit Kampen.  

a. Aanvraag studiefaciliteit bij de secretaris van Fundament: uiterlijk in september van het jaar 
voorafgaand aan het gewenste studiejaar Zie de website van Fundament, de aanvraag kan 
naar het mailadres van de secretaris gestuurd worden: http://www.stichting-
fundament.nl/contact/ 

b. Bij de aanvraag moet ook een aanbevelingsbrief gevoegd worden van een docent aan de 
theologische opleiding waar het diploma behaald is.  

c. Aanvraag vergezeld doen gaan van een studieplan, of van een keuze uit de door de TUK 
aangeboden modules (Missionaire Gemeente, Master of Intercultural Reformed Theology – 
MIRT, voor mogelijkheden zie www.tukampen.nl) 

d. Uiterlijke termijn voor het afleggen van het taalexamen: februari voorafgaand aan het 
studiejaar. Het certificaat van het taalexamen en de daarbij behaalde resultaten moet 
opgestuurd worden naar de stichting Fundament. 

e. Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag door het bestuur van Fundament: in het najaar 
voorafgaand aan het gewenste studiejaar. Besluit is afhankelijk van het behaalde taaldiploma, 
de beschikbaarheid van docenten aan de TUK, het gekozen programma, de motivatiebrief en 
de ontvangen referenties. 

f. Overleg tussen Fundament en de universiteit over mogelijke toelating en de praktische 
mogelijkheid van het volgen van de gewenste studie: uiterlijk in maart voorafgaand aan het 
studiejaar. 

g. Definitief besluit van Fundament omtrent toelating op basis van de gegeven informatie en het 
overleg met de TUK.  

Dit proces is te versnellen indien de aanvrager snel en adequaat de benodigde informatie aan de 
secretaris van Fundament verstrekt. 
 

 
 
 



Vragenlijst aan theologen die in aanmerking willen komen voor een 
studiebeurs gericht op een studie aan de Theologische Universiteit in Kampen 

 
Om een selectie te maken uit kandidaten die voor een studiejaar in aanmerking willen komen is 
informatie nodig. Aan de hand van de beantwoording van de volgende vragen, kan het bestuur  van 
Fundament zich een eerste beeld vormen. 

 
- Beschikt u over een recent afgegeven certificaat waaruit blijkt dat u aan de taaleisen voldoet 

zoals die door de universiteit zijn gesteld. 
Wilt u aan Fundament de volgende informatie overleggen: instituut waarbij het certificaat 
behaald is (TOEFL of IELTS), datum certificaat, niveau taalkennis, behaald resultaat bij test. 
 

- Bent u bereid een door Fundament aan te bieden cursus Nederlands te volgen. 

 
- Aan welke universiteit heeft u eerder gestudeerd; welke studierichting. 

 
- Bent u in het bezit van een bachelor- en masterdiploma theologie. In geval er op de 

universiteit gewerkt is met een ongedeelde studie: bent u hij in het bezit van een 
masterdiploma-theologie. 
 

- Welke studie wilt u nu aan de theologische universiteit volgen. Past uw studiewens binnen het 
studieaanbod van de TUK. 
 

- Wat is het directe doel van deze studie.  
 

- Hoe past die studie binnen het geheel van uw verdere studieplannen.  
 

- Waarom kiest u voor de Theologische Universiteit in Kampen.  
 

- Heeft u al eerder aan een andere (buitenlandse) faculteit gestudeerd, zo ja, welke en rond 
welk thema? 
 

- Waar werkt u momenteel als predikant. 
In geval u momenteel ander werk doet, welk werk is dit. 
 

- Hoe komt deze studie concreet ten goede aan de kerken in Midden- en Oost-Europa. 
Met andere woorden: wat is de meerwaarde van de studie voor de kerken. 
 

- Van wie heeft u gehoord over de stichting Fundament? 
 

- Welke studieperiode denkt u in Kampen nodig te hebben (studieduur en studiestart) 
 

- Kunt u voor uw studieverzoek een aanbeveling overleggen van (oud)-hoogleraren. 
 

- Persoonlijke gegevens: 
o Naam 
o Leeftijd 
o Gehuwd/ongehuwd 
o Kinderen, leeftijd 
o Huidig adres 
o E-mailadres 

 
- Wilt u ook op termijn meewerken aan de versterking van de relatie tussen de kerken in Oost-

Europa en Fundament, zo ja, hoe denkt u dat te kunnen vormgeven. 
 

- Andere informatie die volgens u belangrijk is om het bestuur van Fundament een duidelijk 
beeld te geven van de achtergrond en van het doel van uw aanvraag. 
 

 


