Intellectuele vorming

21-22

jaar 1

Spirituele vorming

semsester 1

semester 2

semsester 1

inl.
bijbel/geschiedenis
van Israel

kerkgeschiedenis
vroege kerk
(inleidend vak)

inleiding
spiritualiteit

inl. katholiek geloof

fundamentele
theologie

inleiding filosofie 1
(filosofiegeschiedenis)

filosofische
stromingen

ecclesiologie/kerkelij
ke documenten

inl. christelijke
antropologie en
ethiek

Persoonsvorming

semester 2

semsester 1

geestelijke lezing
roeping als proces
psalmen

spirituaal

Praktische vorming

semester 2

semsester 1

semester 2

mentoraat

inleiding liturgie en
getijden

kerkmuziek

lit. initiatie

Eucharistie

themaweekend
toelating jaar 2-3-4

21-22

jaar A (2)

Pentateuch

Synoptici

geestelijke
stromingen

geestelijke lezing
kerkvaders

celibaat en
affectief leven I

celibaat en
affectief leven II

filosofie waarheid en zonde, genade en
taal
verlossing
theologische
hermeneutiek

christologie

inl. canoniek recht

kerkgeschiedenis
300-1200
spirituaal

22-23

jaar B (3)

Wijsheid

Paulus

filosofie van goed en
kwaad

metafysica en
natuurfilosofie

sociale
moraal/ethiek van
de persoonlijke
levenssfeer

protologie en
eschatologie

inl. psychologie
(theoretisch)

kerkgeschiedenis
300-1200

Hagiologie

themaweekend

geestelijke lezing
mystiek

supervisie

spiritiuaal

23-24

jaar C (4)

Profeten

Johannes

sociale leer van de
katholieke kerk

sociale moraal /
huwelijksmoraal en
seksuele ethiek

triniteit en
pneumatologie

inl pastoraal
theologie

kerk en kunst

kerkgeschiedenis
1200-2000

bidden met de
schrift in woord
en beeld

kleine stage

ontwikkelingspsychologie
(praktisch)

themaweekend

christelijke
heiligheid

groepsdynamica supervisie

spirituaal

liturgie huwelijk,
zalving en uitvaart

post moderne
religies

kleine stage

houding en
presentatie

themaweekend

kerklatijn 1

kerklatijn 2

kleine stage

toelating stage

22-23

jaar 5

oecumene

Handelingen missio
ad gentes;
Handelingen en
Paulus

pastorale
psychologie

missiologie

geestelijke
begeleiding

supervisie

supervisie

ptr

ptr

vieringen in de
missionaire kerk

homiletiek

practicum liturgie en practicum liturgie en
voorbereiding
voorbereiding
sacramenten en
sacramenten en
zegeningen
zegengen

communicatie

reflectie op
pastoraal ethische
kwesties

catechetiek 1

catechetiek 2

schrijfpracticum
spirituaal

21-22

jaar 6

themaweekend

grote stage

judaica

Islam

supervisie

supervisie

canoniek recht 2

ambtstheologie

ptr

ptr

sacramenten
sacramenten
theologie, de zeven
theologie, algemeen
sacramenten

spirituaal

themaweekend

schrijfpracticum

orientatie op de
post moderne
samenleving

diaconie en
liturgische zang
categoriaal pastoraat
pastorale
gespreksvoering,
biecht en geestelijke
begeleiding

pastorale
gespreksvoering,
biecht en geestelijke
begeleiding

kerkopbouw
maintenance

kerkopbouw mission

grote stage

