
WELKOM BIJ CGO

Cursus Godsdienst Onderwijs 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. 
Graag tot ziens bij CGO.

Meer informatie en inschrijven: www.cgo.nu



Basiscursus (2 jaar) en 

Vervolgcursus (1 jaar)
€290,- per cursusseizoen | ca. 20 lesochtenden 
te Amersfoort, Dordrecht, Goes en Rijssen | ca. 
30 donderdagavonden te Gouda | ca. 20 
dinsdagavonden te Elspeet 

Welkom bij CGO Toerusting

“Onderling is er 
ruimte om in 

gesprek te gaan, 
ook over 

kerkmuren 
heen.“ 

Karin Stip

Je krijgt een grondige basis in de Theologie
aan de hand van 6 lesvakken:

Bijbelkunde ∙ Dogmatiek ∙ Kerkgeschiedenis ∙  
Ethiek ∙  Bijbelse oudheidkunde / Sekten en 
stromingen ∙  Kerkelijke oriëntatie / Apologetiek

Tijdens de lessen is ruimte voor gesprek en 
wordt de lijn naar vandaag gelegd.

Elk vak wordt afgesloten met een tentamen of 
opdracht. Bij voldoende resultaat ontvang je aan 
het einde van jaar 2 een certificaat en na 
afronding van de Vervolgcursus behaal je het 
CGO-diploma. 

Het is ook mogelijk de cursus zonder toetsing te 
volgen; je ontvangt dan een bewijs van 
deelname.

“Mooi om na 
mijn belijdenis 
mij te blijven 
verdiepen.“

Anne-Marthe 
van der Net



Leergangen
Meer informatie en inschrijven: www. cgo.nu/toerusting/

C-cursus – 9 ochtenden te Goes / 6 ochtenden te 
Amersfoort met lessen Bijbelkunde en dogmatiek of 
kerkgeschiedenis.

Lessen van Bijbelse professoren – Dordrecht In 8 avonden 
behandelt ds. W.A. Zondag de brieven van Petrus, Jakobus 
en Johannes met thema’s als beproeving, verzoeking, lijden.

Redelijke Godsdienst – Rijssen In 5 avonden bestudeer je de 
Redelijke Godsdienst van W. à Brakel. Het doel is het 
persoonlijk lezen van het werk van Brakel te ondersteunen. 

Israël en de Bijbel – Tholen Hoe moet onze houding zijn ten 
opzichte van Israël? In 7 avonden gaan we op zoek naar 
Bijbelse antwoorden. (i.s.m. Deputaatschap voor Israël)

“Leerzame cursus in een 
prachtig werk van 

bekende oudvader!
Docent verzorgt de 
lessen op een heel 

eigentijdse en boeiende 
wijze.

Van harte aanbevolen!” 
Ben Kok

De inhoud van de leergangen wisselen ieder cursusseizoen. Zo wordt 
de C-cursus, een verdieping op de Basis- en Vervolgcursus, wel ieder 
jaar of om het jaar georganiseerd. Voor het actuele aanbod, zie onze 
website. Onderstaand een indicatie van een aantal leergangen.

https://www.cgo.nu/toerusting/c-cursus/
https://www.cgo.nu/toerusting/leergang-lessen-van-bijbelse-professoren/
https://www.cgo.nu/toerusting/leergang-redelijke-godsdienst/
https://www.cgo.nu/toerusting/leergang-israel-en-de-bijbel/


Leergangen 2022-2023 vervolg
Meer informatie en inschrijven: www. cgo.nu/toerusting/

De viervoudige staat – Gouda In 5 avonden bestudeert u de 
Viervoudige Staat van Thomas Boston. In het boek worden 
vier staten van de geestelijke toestand van de mens 
beschreven. Deze leergang helpt u om het werk van Thomas 
Boston te doorgronden en de rijkdom ervan te ontdekken. 
Tijdens de avonden is er gelegenheid om op inhoudelijke en 
persoonlijke gegevens in te gaan.

Israël en de Bijbel-verdieping – Diepteboring op de 5 
thema’s: Jeruzalem, een lastige steen; Joodse feesten en 
rituelen; Messiasverwachting; Het jodendom;
Het jodendom in relatie tot het christelijk geloof.

Petrus Immens – Veenendaal In 5 avonden wordt het boek 
De Godvruchtige Avondmaalganger besproken.

Willem Teellinck | Noord-Sterre – Goes In 10 avonden 
maakt u kennis met Willem Teellinck en zijn Noord-Sterre. 
Inclusief een verdieping in het boek Noord-Sterre en andere 
werken van Willem Teellinck.

Meer informatie en volledige programma’s 
kunt u vinden op de website: 

https://www.cgo.nu/toerusting/
Ook kunt u zich hier inschrijven. 

Ons aanbod kan nog aangevuld worden!

https://www.cgo.nu/toerusting/leergang-thomas-boston-de-viervoudige-staat/
https://www.cgo.nu/toerusting/
https://www.cgo.nu/toerusting/leergang-israel-en-de-bijbel-verdieping/


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

MEER INFORMATIE

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 u kiest.
Gedurende de opleiding wordt 
er stage gelopen.

Vind je een 4-jarige opleiding te 
intensief? Je kunt er ook voor 
kiezen om één of meerdere losse 
modules te volgen uit de PW 
variant. Dus pastorale, praktische 
vakken. 

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

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.

Secretariaat CGO HBO
secretariaathbo@cgo.nu

Drs. J. van Mourik, studieleider
jvm@cgo.nu

Grieks/Hebreeuws
Mw. drs. C.J.J. Clements
cjjclements@cgo.nu

Of kijk voor alle informatie op:
www.cgo.nu/hbo-opleiding

mailto:secretariaathbo@cgo.nu
mailto:jvm@cgo.nu
mailto:cjjclements@cgo.nu


Kijk op www.cgo.nu en kies voor ‘Toerusting’ of ‘Hbo’

Secretariaat Toerusting: secretariaat@cgo.nu / 06-83485570
Studieleider, drs. J. van Gurp: jvangurp@cgo.nu / 06-26017046

Secretariaat Hbo: secretariaathbo@cgo.nu / 06-15306751
Studieleider, drs. J. van Mourik: jvm@cgo.nu / 0113-344407

http://www.cgo.nu/
mailto:secretariaat@cgo.nu
mailto:jvangurp@cgo.nu
mailto:secretariaathbo@cgo.nu
mailto:jvm@cgo.nu

