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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1 .1. Inleiding en reikwijdte 
Studeren aan de opleidingen die aangeboden worden door het Centrum voor 
Godsdienstonderwijs (CGO) brengt voor de student rechten en plichten met zich mee. 
Ten behoeve van een voorspoedige studie heeft CGO alle zaken op papier gezet die van 
belang zijn voor de student. Bij de inschrijving voor een opleiding wordt verwezen naar dit 
document op de CGO website. 
Het statuut is openbaar en wordt om de twee jaar door de examencommissie 
geactualiseerd en door het bevoegd gezag goedgekeurd.  
 
De reikwijdte van dit statuut is beperkt tot de opleidingen Pastoraal Werk (PW) en 
Basisprogramma Hbo Theologie (BHT). Studenten van de opleiding tot docent Godsdienst 
verwijzen we naar de het studentstatuut van Driestar Educatief. Omdat een deel van het 
CGO-onderwijs gemeenschappelijk aan zowel PW, BHT als GL-studenten wordt 
aangeboden wordt in de tekst verschillende keren ook naar GL-studenten verwezen.         
 

1.2. Identiteit: grondslag en missie 
CGO is opgericht op 24 maart 1976 en gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten. Reeds 
in september 1975 werden er lessen gegeven. De stichting is statutair gevestigd te 
Rotterdam en heeft als doel of missie ‘het bevorderen van het onderwijs in en de 
bestudering van de leer der waarheid naar Schrift en belijdenis, door middel van 
cursussen, te geven aan doopleden en belijdende leden der Gereformeerde Gemeenten, 
die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben’. Ook cursisten van andere kerken, die de 
grondslag onderschrijven, zijn hartelijk welkom. Het CGO-bestuur legt periodiek 
verantwoording af aan de generale synode van genoemd kerkverband. In de Statuten van 
de Stichting CGO is aangegeven hoe de bestuursleden benoemd worden.  
 
De grondslag van CGO wordt gevormd door de Bijbel als het onfeilbare Woord van God 
en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid, t.w. de Heidelbergse Catechismus, 
de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.  
CGO beschouwt de Statenvertaling als de meest betrouwbare Nederlandse vertaling 
vanuit de grondtalen. Daarom wordt bij openingen en bij citeren uit de Bijbel in 
opdrachten en scripties primair gebruik gemaakt van deze vertaling.  
 

1.3. Kwaliteit  
De hbo-opleiding van CGO beoogt een gereformeerde opleiding te zijn, waar studenten 
opgeleid worden vanuit de grondbeginselen zoals verwoord in Schrift en Belijdenis.  
 
Binnen de opleiding wordt een goed hbo-niveau nagestreefd, dat voldoet aan  

• de normen die internationaal gelden voor het hbo-onderwijs;  

• de eisen die gesteld worden in de landelijke kennisbases voor de opleiding tot  
Pastoraal werker (PW-opleiding); 

• de eisen zoals geformuleerd in de competentieomschrijving van de landelijk 
voorgeschreven domeincompetenties voor de pastoraal werker; 

• de eisen die gesteld worden door de belangrijkste afnemers van de afgestudeerden.  
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De hbo-opleiding is zodanig georganiseerd dat het voor de studenten mogelijk is om in 
overleg met de studieleider aan het einde van ieder cursusjaar over te stappen naar een 
van de andere hbo-opleidingen. Bij overstap naar de GL-opleiding beslist de 
examencommissie van Hogeschool Driestar over de te verlenen vrijstellingen.  
 

1.4. Onderwijsaanbod  
De hbo-opleiding kent drie varianten: de geaccrediteerde opleiding tot docent godsdienst 

van de tweede graad (GL-opleiding), de opleiding tot kerkelijk pastoraal werker (PW-

opleiding) en het Basisprogramma Hbo Theologie (BHT). Studenten die kiezen voor het 

Basisprogramma Hbo Theologie volgen alleen de theologische basisvakken van de GL- en 

PW-opleiding.   

 

1.5.1. GL-opleiding 
Studenten van Driestar hogeschool die zich ingeschreven hebben voor de opleiding tot 

docent godsdienst volgen bij de lerarenopleiding van Driestar hogeschool het onderdeel 

algemene didaktiek, pedagogiek en andere vakken (zie website Driestar Hogeschool). 

CGO verzorgt de Theologische vakken.  

 

Naast bekwaamheid voor het docentschap is inhoudelijke kennis van het te onderwijzen 

vak nodig. De landelijke kennisbasis en het curriculum Godsdienst, zoals dat binnen het 

reformatorisch voortgezet onderwijs en reformatorisch middelbaar beroepsonderwijs 

vigeert, zijn richtinggevend voor de inhoud van de verschillende vakken die deel uit 

maken van het curriculum, zoals onder meer de vakken Oude Testament, Nieuwe 

testament, Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Bijbel & Taal, Wereldgodsdiensten, Ethiek, 

Burgerschap en maatschappij, Multiculturele samenleving, Inleiding theologie, Praktische 

theologie, Godsdienstsociologie, Filosofie, Apologetiek en Hermeneutiek.   
 

1.5.2 PW-opleiding 
De PW-opleiding is een niet door de overheid erkende opleiding. Het getuigschrift dat 

behaald wordt bij CGO wordt wel voluit erkend en ook hoog gewaardeerd door diverse 

instellingen die uitgaan van de Gereformeerde Gemeenten en in kerkverbanden die dicht 

bij ons staan. Uitstroomprofielen zijn: kerkelijk werker, instellingswerker en veldwerker.  

CGO ziet het als een opdracht om te voorzien in de behoefte aan (Kerkelijk) Pastoraal 

Werkers voor de Gereformeerde Gemeenten en aanverwante kerkverbanden. Enerzijds 

worden de studenten PW ingevoerd in de theologie van de reformatorische kerken, 

anderzijds verkrijgen zij ook diepgaande kennis van door het aanbod van vakken zoals o.a. 

Oude Testament, Nieuwe testament, Dogmatiek, Kerkgeschiedenis, Bijbel & Taal, 

Wereldgodsdiensten, Ethiek en Apologetiek. Deze kennis hebben alle (Kerkelijk) Pastoraal 

Werkers nodig in hun contacten met medegelovigen, dan wel andersdenkenden.  

Aanvullend volgen studenten in leerjaar 1 de module Beroepenoriëntatie. In leerjaar 2 en 

3 zijn er keuzemodules zoals: Jongerenwerk, Kinderwerk, Pastoraat, Leiderschap, 

Communicatie van het Woord of Missiologie en Evangelistiek. Verschillende modules 

worden gegeven in samenwerking met ZGG, JBGG en andere organisaties. Zie voor het 

actuele curriculum en de studiegids de website van CGO. 
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1.5.3. Basisprogramma Hbo Theologie 

Voor geïnteresseerde gemeenteleden is het mogelijk om uitsluitend de theologische 

vakken te volgen die deel uit maken het curriculum van zowel de GL- als de PW-opleiding, 

dus o.m. Oude Testament, Nieuwe testament, Hermeneutiek, Dogmatiek, 

Kerkgeschiedenis, Bijbel & Taal, Wereldgodsdiensten, Multiculturele samenleving, 

Praktische theologie, Apologetiek, Godsdienstsociologie, Filosofie, Burgerschap en 

maatschappij, Inleiding theologie en Ethiek.  

Na het behalen van de BHT-opleiding ontvangen de afgestudeerden een getuigschrift dat 

vrijstellingen geeft voor de theoretische vakken van de PW-opleiding. De studenten 

kunnen de overstap maken naar de GL-opleiding bij Driestar Educatief. De 

examencommissie van Driestar Educatief bepaalt of/welke vrijstellingen worden 

verleend. Dit is afhankelijk van het huidige curriculum en het jaar van afsluiten van de 

BHT-opleiding. 

 

Ook voor ambtsdragers heeft het Basisprogramma Hbo Theologie grote waarde. De 

opleiding reikt veel kennis aan die gebruikt kan worden bij huisbezoeken, catechisaties en 

discussies met de jeugd. Zie voor het actuele curriculum en de studiegids de website van 

CGO. 
 

1.5.4 Colleges en locatie 
De colleges van de GL-opleiding zijn op  

• Dinsdagavond, zie rooster Driestar educatief;   

• Woensdagavond, zie BHT, incidenteel vanaf 17.00u.  

 

De colleges van de PW-opleiding zijn op  

• Woensdagavond, zie BHT; 

• Woensdagavond praktijkavonden: van 18.30-21.45u; 

• Incidenteel een maandagavond (soms vanaf 17u). 
 
De colleges van de BHT-opleiding  zijn op  

• woensdagavond (ongeveer 30 avonden) van 18.45u tot 22.00u. 
 
De colleges worden gegeven in het gebouw van Driestar hogeschool, Burgemeester 

Jamessingel 2, 2803 PD Gouda.  
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Hoofdstuk 2 Instelling specifiek deel 

 

2.1 Het studentenstatuut/ de huisregels 
Colleges van CGO worden gegeven in het gebouw van Driestar hogeschool. Omdat de 

CGO te gast is in deze locatie zijn onderstaande ‘Driestar-huisregels’ ook van toepassing 

voor CGO-studenten. Zie voor eventuele tussentijdse aanpassingen altijd de actueel 

geldende regels op de website van de Driestar en het Studentenstatuut (instelllingsdeel) 

van Driestar hogeschool. 

 
1. Algemene regels 

• Instructies gegeven door personeel van Driestar hogeschool of docenten CGO 
dienen opgevolgd te worden.  

• Iedereen die zich op het terrein of in het gebouw van Driestar hogeschool bevindt, 
moet voorkomen dat aan iets of iemand schade wordt toegebracht.  

 
2.  Legitimatie 

• Iedereen die zich in het gebouw van Driestar hogeschool bevindt, moet in staat 
zijn zich te legitimeren.   

 
3.  Gebouwen en terreinen 

• Wanneer iemand materiële schade veroorzaakt aan de inventaris en/of een 
gebouw van Driestar hogeschool moet hij deze persoonlijk melden bij de afdeling 
Studentzaken. Voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld of het 
gevolg is van onoordeelkundig of onbevoegd gebruik, kan degene die de schade 
heeft veroorzaakt aansprakelijk worden gesteld. 

 
4.  Persoonlijke bezittingen 

• Driestar hogeschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake diefstal, 
vermissing, vernieling, beschadiging en/of misbruik van persoonlijke 
eigendommen. 

• Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de receptie.  
 
5.  Eten en drinken 

• Zonder vooraf gemaakte andere afspraken met de verantwoordelijke docent is 
eten en drinken (uitgezonderd water) niet toegestaan in de onderwijslokalen. Bij 
toetsen kunnen op dit vlak specifieke regels gelden. In het gebouw geldt een 
verbod op het drinken van alcohol. 

 
6. Inzamelingsacties en reclame 

• Voor het houden van inzamelingsacties, verkoop van loten en andere bijzondere 
activiteiten is vooraf toestemming nodig van de directie van de CGO. 

• Alleen als vooraf toestemming is gegeven door Driestar hogeschool mogen 
posters worden opgehangen op de algemene prikborden en/of mag binnen de 
gebouwen promotiemateriaal worden uitgedeeld. Posters die zonder 
toestemming zijn opgehangen, kunnen worden verwijderd. 
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7. Calamiteiten 

• Calamiteiten zoals ongevallen, gevaarlijke situaties, vandalisme en diefstal moeten 
onmiddellijk worden gemeld bij de entreebalie, dan wel bij de directie van de 
CGO.  

• Bij een ontruimingssignaal moet iedereen onmiddellijk het gebouw verlaten via de 
dichtstbijzijnde nooduitgang. Meer informatie over de vluchtwegen is te vinden op 
de geplastificeerde kaarten die overal in het gebouw hangen.  

• Instructies van bevoegde personen moeten goed en snel worden opgevolgd. 

• Om bij calamiteiten snel en veilig te kunnen vluchten moeten de nooduitgangen te 
allen tijde vrij blijven. 
 

8. ICT-faciliteiten 

• De door Driestar hogeschool beschikbaar gestelde ICT-faciliteiten zijn bedoeld 
voor activiteiten die nodig en/of gewenst zijn in het belang van studie.  

• De door Driestar hogeschool vastgestelde ICT-reglementen en voorschriften met 
betrekking tot het gebruik van ICT-faciliteiten moeten in acht worden genomen.  
 

9. Intellectuele eigendomsrechten 

• Het is verboden zonder toestemming van de maker inbreuk te doen op diens 
intellectuele eigendomsrechten. 

• Er is geen sprake van inbreuk op het auteursrecht wanneer auteursrechtelijk 
beschermde werken, zoals boeken, brochures, nieuwsbladen of andere 
geschriften, zonder toestemming worden verveelvoudigd, onder de voorwaarde 
dat de verveelvoudiging: 

• beperkt blijft qua omvang; 
• uitsluitend dient tot eigen oefening of eigen gebruik van degene die de 
 verveelvoudiging vervaardigt of doet vervaardigen; 
• beperkt blijft tot een gedeelte van het werk; 
• raadpleeg bij twijfel altijd de actuele wetgeving inzake het auteursrecht    

 

2.2.  Aanmelding en inschrijving 
Aanmelding vindt bij voorkeur plaats via de website www.cgo.nu.  
De aanmelding voor de PW- en BHT-opleiding moet 1 september binnen zijn.  Studenten 
voor de opleiding tot docent godsdienst (GL) moeten zich formeel bij Driestar hogeschool 
inschrijven.  

Een student kan na aanmelding worden uitgenodigd voor een gesprek. De student kan 
ook zelf een gesprek aanvragen. Als bewijs van een geldige inschrijving ontvangt de 
student via de mail bevestiging van de inschrijving. De inschrijving kan worden geweigerd 
of worden ingetrokken, wanneer de gegronde vrees bestaat dat de betrokkenen van die 
inschrijving en daaraan verbonden rechten misbruik zal maken. 

2.3. Rechten en plichten van studenten 

2.3.1. De inschrijving op een van de opleidingen geeft recht op  

• het bijwonen van de colleges; 

• het volgen van studielessen; 

• studiebegeleiding; 

http://www.cgo.nu/
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• begeleiding bij afstudeerwerkstuk en stage. 
  

2.3.2. Inschrijving verplicht de student tot 

• het (fysiek of onder voorwaarden digitaal) bijwonen van 75% de colleges, tenzij in 
het moduleboek anders is aangegeven;   

• uitvoeren van stages (indien voor de betreffende opleiding van toepassing); 

• respectvol gedrag ten opzichte van medestudenten en personeel; 

• respectvol gedrag t.o.v. de medewerkers van het stage-instituut; 

• opvolgen van aanwijzingen ten aanzien van het gebruik van het gebouw; 

• het tijdig voldoen van de collegegelden. 
o Voor zowel de betaalmogelijkheden als de (jaarlijks) vastgestelde hoogte 

van de collegegelden en overige specifieke kosten van studieboeken, 
studiereizen, enz. verwijzen we naar de website van CGO.   

 

2.3.3. Studentenstatuut kennen 

De student verplicht zich bij inschrijving op de hoogte te zijn van de 
opleidingsdocumenten zoals te vinden op de website www.cgo.nu. 
 

2.3.4. Inspanningsverplichting  
De opleiding heeft een inspanningsverplichting kwalitatief goed onderwijs te verzorgen 
en het een student wat betreft de organisatie redelijkerwijs mogelijk te maken de 
opleiding succesvol af te ronden. Studenten die de opleidingen BHT of PW niet geheel 
afronden ontvangen geen opleidings-certificaat maar wel een bewijs van behaalde 
resultaten.  
 

2.3.5 Terugbetaling collegegelden 
Na uitschrijving door een student via het secretariaat, uitsluitend per mail of per brief, 
wordt door de CGO een deel van de collegegelden terugbetaald volgens de volgende 
regeling: 

• bij uitschrijving tussen 1 september en 1 november ontvangt student ¾ retour; 

• bij uitschrijving tussen 1 november en 1 januari ontvangt student ½ retour; 

• bij uitschrijving tussen 1 januari en 1 maart ontvangt student ¼ retour; 

• bij uitschrijving na 1 maart ontvangt de student niets retour. 
 

2.4. Studentvoorzieningen 

2.4.1. Studentensecretaresse 
Op de site is te vinden tot welke secretaresse de student zich kan wenden voor allerlei 
Studentzaken. 
Dit betreft o.a. 

• informatie over betalingen; 

• informatie over (niet) ingevoerde cijfers; 

• (her) tentamens; 

• uitreiking getuigschrift. 
  

2.4.2. Studieleider 
De adjunct-directeur/ studieleider geeft advies bij 
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• vragen over de studie; 

• vragen over afstudeerwerkstuk, stage, etc.;  

• toets Nederlands; 

• toelatingsexamen; 

• studievoortgang. 
 

2.4.3 Mentor 
De mentor neemt twee keer per jaar contact op met de student en voert minimaal één 
mondeling gesprek.  
De student kan bij hem terecht met vragen over: 

• studiebelasting; 

• organisatie en planning van de studie; 

• persoonlijke problemen. 
 

2.4.4. Stagecoördinator  

De stagecoördinator van CGO geeft advies/informatie over allerlei zaken betreffende de 
stage. Hij/zij helpt bij het verkrijgen van een stageplaats. 
 

2.4.5. Vertrouwenspersoon 
De instelling heeft een externe vertrouwenspersoon. Elke student heeft het recht hierop 
een beroep te doen. Meer informatie hierover is op onze website te vinden. 

 
2.4.6. Klachtenprocedure 
De klachtenprocedure is te vinden op de website. Daar is ook een klachtenformulier te 
vinden. Het ingediende bezwaar omvat minimaal: naam van de student, de klacht en 
welke voorziening door de klager(s) wordt gevraagd ter opheffing van de klacht. Het 
termijn voor het indienen van een beroep op bezwaar is 30 werkdagen (zes weken). De 
student krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van een klacht. 

2.5.  Rechtsbescherming 

2.5.1 Verstrekken van persoonsgegevens 
De instelling houdt zich bij het verstrekken van persoonsgegevens aan de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij uitsluitend persoonlijke 

gegevens van betrokkenen bij CGO aan derden verstrekken als er noodzaak bestaat van 

registratie, dan wel wettelijk voorschrift daartoe dwingt. In alle andere gevallen stellen 

wij geen persoonsgegevens ter beschikking van derden tenzij wij schriftelijke 

toestemming hebben van de persoon die het betreft.  
 

2.5.2.  Maken van opnamen 
Hoorcolleges worden opgenomen en voor een zekere periode online geplaatst. Studenten 

uit het buitenland en studenten die om andere redenen niet bij een college aanwezig 

kunnen zijn kunnen de colleges achteraf bekijken. Beschrijving staat in het hiervoor 

bestemde protocol. 
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2.5.3. Omgaan met persoonlijke informatie  
Alle persoonlijke informatie die docenten en studenten verkrijgen via colleges, 

intervisiebijeenkomsten, stageactiviteiten, etc., is vertrouwelijk. Dit betekent dat u met 

niemand over zaken die u toevertrouwd worden en die een vertrouwelijk karakter 

hebben mag praten of schrijven, zonder dat u daarvoor expliciet toestemming hebt van 

de eigenaar van de betreffende informatie.  

2.5.4. Recht van inzage 
De student heeft recht op inzage van de eigen persoonlijke gegevens zoals door de 

instelling zijn vastgelegd. De hier bedoelde gegevens zijn buiten de student slechts 

toegankelijk voor personeelsleden die daar uit hoofde van hun functie over moeten 

beschikken.  

2.5.5. Recht van correctie 
De student heeft het recht op hem betrekking hebbende gegevens te laten verbeteren als 

vastgelegde gegevens feitelijk onjuist zijn of niet ter zake dienend voor het volgen van de 

opleiding.  

2.6. Medezeggenschap 
De instelling heeft geen Medezeggenschapsraad. 
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Hoofdstuk 3 Opleiding specifiek deel 

3.1  Onderwijs en Examenregeling (OER) 
1.    De Onderwijs en Examenregeling maakt deel uit van dit Studentenstatuut. 
2.    De Onderwijs en Examenregeling voldoet aan de eisen zoals gesteld in art. 7.13 van 
de WHW en is vastgesteld na instemming van studenten en docenten. 
 

3. 2 Recht op goede studie 

3.2.1. Studeerbaar programma 
1. De opleiding is zodanig opgezet dat de student 240 credits kan behalen, die  
 gelijkelijk verdeeld zijn over vier studiejaren. 
2. De Onderwijs en Examenregeling, de boekenlijst en de moduleboeken zijn   
 uiterlijk 1 juli beschikbaar op de website. 
3. De roosters zijn uiterlijk 15 augustus beschikbaar op de website. 
  

3.2.2. Kwaliteit 

1. De directie van Driestar hogeschool  draagt er zorg voor dat de GL-opleiding 
geaccrediteerd wordt volgens de wettelijke eisen; 

2. De directie draagt er zorg voor dat de doelen van PW-opleiding afgestemd zijn 
 met het werkveld, zoals geboden door de instellingen van de Gereformeerde  
 Gemeenten;  
3. Elke student wordt in de gelegenheid gesteld om een schriftelijk oordeel te geven 
 over de kwaliteit van een gevolgde module;  
4. Ten behoeve van zelfevaluaties wordt het oordeel van de studenten betrokken bij de 

invulling van de moduleboeken en lesstof; 
5. In samenspraak met de groepsvertegenwoordigers bepaalt de directeur hoe de  
 studenten over de kwaliteit van de opleiding worden geïnformeerd; 
6. Het Jaarverslag van de opleidingen dat in november verschijnt, maakt   
 duidelijk hoe aan actiepunten wordt gewerkt en geeft inzicht in de   
 beleidsvoornemens van een volgend cursusjaar.  
 

3.2.3. Recht op studiebegeleiding  
De studenten hebben recht op studiebegeleiding door de mentor, de studieleider, de 
stagebegeleider vanuit de CGO. Zie voor verdere informatie het Onderwijs en 
Examenreglement. 
 

3.3. Het onderwijs 

3.3.1. Inrichting 

1. Het is mogelijk om – in overleg met de examencommissie – tussentijds over te  

stappen naar een andere interne opleiding.   

2. In de moduleboeken is te zien hoeveel studie-uren een module met zich 

meebrengt, welke voorbereiding nodig is, welke boeken bestudeerd moeten 

worden en wat de examenstof is.  

3. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven, met uitzondering van 

gastcolleges door een buitenlandse docent, of als er bezoekers uit het  

buitenland een college bijwonen.    
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4. Stages, intervisies en supervisies, onderzoek doen en (buitenlandse)excursies  

kunnen verplicht onderdeel van de opleiding zijn. 

5. Stages en excursies behoren minimaal twee maanden voorafgaand aan de  

activiteit schriftelijk te worden aangekondigd. 

6. Bij het toewijzen van een onderzoekplaats geldt dat de directie een  

geschiktheidscheck doet. De meest geschikte kandidaat krijgt de  

onderzoekplaats toegewezen.  

7. Rechten en plichten van een stagiair ten opzichte van de stage-instelling  

worden schriftelijk vastgelegd in een contract.  
 

3.4. Tentamens en examens 

3.4.1 Identiteitsbewijs 
Studenten dienen bij het afleggen van een tentamen een identiteitsbewijs bij zich te 

hebben en moeten dat op verzoek van de surveillant tonen. 

3.4.2. Bewaarplicht 
1. Eindwerkstukken 

De opleiding bewaart eindwerkstukken (of beeldmateriaal daarvan) die met goed gevolg 
zijn afgelegd, zeven jaar. Het gaat dus om scripties en afsluitende onderzoeken of 
examens.  
 
2. Tentamens en werkstukken 
Om administratieve lasten te beperken, vallen tentamens en werkstukken die gedurende 

de opleiding afgelegd dan wel vervaardigd worden, niet onder deze wettelijk vastgestelde 

bewaarplicht. De opleiding verplicht zich tentamens en werkstukken na vertrek van de 

student van de opleiding nog drie jaar te bewaren.  

 

3. Afschriften van cijferlijsten en diploma’s 
Afschriften van diploma’s, getuigschriften en cijferlijsten worden vijftig jaar bewaard.  

3.4.3.  Afstudeerprocedure 
Eisen om af te kunnen studeren 

Om met goed gevolg af te studeren dient de student volgende eisen te voldoen: 

1. Alle credits zijn behaald en alle opdrachten zijn afgetekend; 
BHT-studenten kunnen op elk willekeurig moment een certificaat verkrijgen met de 

behaalde cijfers. Als alle vakken van de BHT-opleiding behaald zijn ontvangt de student 

een getuigschrift.  

 

 

2. Eindgesprek 

Het eindgesprek bestaat uit twee onderdelen: 

• Een gesprek over de afstudeeropdracht; daarbij zijn in ieder geval aanwezig de 
scriptiebegeleider met een collega-docent van de CGO-HBO. Dit onderdeel vervalt 
indien de student vrijstelling heeft gekregen van het schrijven van een scriptie omdat 
hij in het kader van een eerder gevolgde tweedegraads studie een scriptie over een 
theologisch onderwerp heeft geschreven. 
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• Gesprek over de Eindstage aan de hand van het stageverslag; daarbij zijn in ieder 
geval aanwezig de stagementor van de werkvloer en de stagebegeleider van de 
opleiding. 

Bij het eindgesprek moet de student blijk geven van een goed reflectief vermogen.   

 

Organisatie eindgesprek over afstudeerwerkstuk 

De student organiseert zelf het eindgesprek over zijn afstudeerwerkstuk door een 

afspraak te maken met de opdrachtgever waarbij ook de eerste en (eventueel) de tweede 

begeleider aanwezig (kunnen) zijn. Tijdens het eindgesprek presenteert de student zijn 

afstudeerwerkstuk aan de opdrachtgever begeleider(s). De begeleiders kunnen naar 

aanleiding van de presentatie vragen stellen aan de student.  

 

Organisatie eindgesprek over stage 

De student organiseert het eindgesprek over zijn stage door een afspraak te maken 

waarbij stagementor van de stageplaats en de stagebegeleider van de CGO aanwezig zijn.  
 

3.4.4. Certificaten 
Aanvragen getuigschriften en verklaringen 

1. Studenten die een getuigschrift willen ontvangen, dienen daartoe via het 
secretariaat een aanvraag in bij de Examencommissie. 

2. De Examencommissie voegt bij het getuigschrift van het examen ook een 
International Diploma Supplement (IDS).  

3. Op het getuigschrift wordt vermeld: 

• onderdelen van het examen; 

• welke graad is verleend; 
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Hoofdstuk 4 Bijlagen  
 

Onderstaande bijlagen zijn onderdeel van het Studentenstatuut en zijn te vinden op de 

website www.cgo.nu onder het kopje Hbo-opleiding. 

 

- Onderwijs en Examenreglement (OER) 

- Stagecontract PW 

- Stagenota PW 

http://www.cgo.nu/

