
WELKOM BIJ CGO

Centrum voor Godsdienstonderwijs biedt:
• Toerustingscursussen voor kerkleden en ambtsdragers
• Hbo-opleidingen 

We voelen ons hartelijk verbonden aan de Heilige Schrift en 
de (gereformeerde) Belijdenis. 

In deze flyer vind je meer informatie over de opleidingen van 
CGO Hbo. Nog vragen? Neem contact op met het secretariaat.

Meer informatie en inschrijven: 
www.cgo.nu



Welkom bij CGO HBO

Basis Hbo Theologie (BHT)

Pastoraal Werk (PW)

“Ik kreeg de 
gelegenheid om 

online BHT te gaan 
beginnen. De 

deskundigheid van 
de docenten proef 

je  elke les 
opnieuw.”

Adriaan Jansen

Toe aan een uitdaging op Hbo-
niveau? Wij bieden de volgende 
opleidingen:
❑ Basis Hbo Theologie (BHT)
❑ Pastoraal Werk (PW)
❑ Opleiding Godsdienstleraar 

(GL) i.s.m. Driestar 
Educatief

❑ Losse modules Pastoraat
❑ Post Hbo Hebreeuws/Grieks

Het BHT programma bied je 
Theologisch vorming. Je volgt 
uitsluitend theoretische vakken 
zoals Bijbel & Taal, Nieuwe 
Testament, Oude Testament, 
Praktische Theologie, Apologe-
tiek, Dogmatiek, Ethiek, 
Godsdienstsociologie, Kerk-
geschiedenis, Filosofie etc.

De complete BHT-variant duurt 
4 jaar maar kan in overleg met 
de studieleider ook in kortere tijd 
afgerond worden. 
De studie biedt ook een goede 
basis voor een Theologisch 
gesprek en Toerusting met 
jongeren. Kortom: een 
waardevolle Theologie opleiding!

Doel van de opleiding PW is het 
vormen en toerusten van 
Pastorale- en kerkelijke 
werkers, jeugdwerkers en 
ambtsdragers.
De opleiding biedt drie 
uitstroomprofielen: 
1. Kerk en Pastoraat
2. Veldwerk
3. Pastoraat in instellingen
Je begint in september met de 
module Beroepenoriëntatie 
(BPO). Wanneer je die gehaald 
hebt, ga je in januari verder 
met de modules PW.



Losse modules

Godsdienstleraar (GL)

Grieks en Hebreeuws

Bij de PW-variant volg je met de 
andere studenten van de 
opleiding de modules van het 
Basisprogramma (BHT).  
Daarnaast volg je modules die 
gericht zijn op het werkveld. 
Uiteraard afhankelijk van welk 
uitstroomprofiel je kiest.
Gedurende de opleiding wordt 
er stage gelopen.

Als je een 4-jarige opleiding te 
intensief vindt, kun je er ook 
voor kiezen om één of meerdere 
losse keuzemodules te volgen uit 
de PW variant. Het gaat om 
praktische vakken zoals:
- Jongerenwerk 
- Kinderwerk
- Leiderschap (Kerk of 

organisaties)
- Communicatie van het 

Woord
- Missiologie & Evangelistiek
- Pastoraat (specifieke 

doelgroepen)
- Ziekentroost 
- Theologie en Muziek 
- Interculturele Theologie
- In gesprek met..

Studenten die graag docent 
Godsdienst willen worden 
kunnen zich inschrijven bij 
Driestar educatief. De 
Theologische modules volg je 
dan ook bij CGO.
We brengen je graag in contact 
met de studieleider LVO-
godsdienst.

Heb je vooral belangstelling 
voor het lezen van de Bijbel in 
één van de grondtalen? Elk 
even jaar starten we de 2-
jarige cursus Hebreeuws, 
terwijl in de oneven jaren 
gestart wordt met Grieks. Na 
afloop ben je in staat om grote 
delen van het OT en NT in de 
grondtaal te lezen.



www.cgo.nu/hbo-opleiding

secretariaat Hbo: secretariaathbo@cgo.nu

(06) 1530 6751 (maandag t/m donderdag)

CGO Toerusting
Wilt u meer informatie over de cursussen en leergangen van 
Toerusting zoals de basiscursus, verdiepingscursus of leergangen over 
de vervolgde kerk, Israël, de Christinnereis, Teellinck, Boston, Petrus 
Immens, het huwelijk etc.? 
Neem dan contact op met het secretariaat van Toerusting via 
secretariaat@cgo.nu en vraag naar de folder van Toerusting.
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