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ALGEMENE INLIGTING 
 
Ons Visie 
Die bevordering van ’n klassiek-Christelike tradisie in die Suid-Afrikaanse samelewing 
met sy verskillende gemeenskappe. 
 
Ons Missie 
Om uitnemende tersiêre onderrig in Afrikaans te bied, vanuit ’n klassiek-Christelike 
vertrekpunt, aan die hand van geakkrediteerde tersiêre onderwysprogramme, om so 
ons hedendaagse samelewing met ’n Bybelse lewensbenadering te ontmoet. 
 
Wetlike Status 
Hierdie Akademie is by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as ‘n 
privaat tersiêre onderwysinstelling geregistreer kragtens die Hoër Onderwyswet van 
1997 onder die Registrasienommer 1999/HE08/001. Die Akademie is 'n maatskappy 
sonder winsoogmerk met Registrasienommer 2002/031756/08. 
 
Name van Direkteure 
Die volgende persone is die Direkteure van die Art . 21 Maatskappy: 

• Prof. dr. JAE Adendorff (Vise-Kanselier en Rektor) 
• Prof. dr. SD Nel (Registrateur) 
• Prof. dr. GDS Smit (Dekaan: Fakulteit Teologie) 
• Prof. dr. CA Swanepoel (Dekaan: Fakulteit Lettere en Wysbegeerte) 

 
Die Senior Bestuur van die Akademie is: 

• Prof. dr. JAE Adendorff (Vise-Kanselier en Rektor) 
• Prof. dr. SD Nel (Registrateur) 
• Prof. dr. GDS Smit (Dekaan: Fakulteit Teologie) 
• Prof. dr. CA Swanepoel (Dekaan: Fakulteit Lettere en Wysbegeerte) 

 

Voltydse Akademiese personeel 
Pretoria 
Prof. dr. JAE Adendorff: BA, BD, NagrDiplTeol, MTh, DTh (Diakoniologie, UOVS) 
Prof. dr. J Bosman: BA, BD, ThM, PhD (Diakoniologie, NWU) 
Prof. dr. GDS Smit: BA, BAHons, BTh (APA), MA (Grieks), MA (Semitiese Tale), DLitt 
(Antieke tale, UP) 
Prof. dr. CA Swanepoel: BA, DiplTeol (APA), MA (New Saint Andrews Kollege, VSA), 
MTh, DTh (Dogmatiek, UOFS) 
   
Germiston 
Prof. dr. NL Joubert: Head of Institute of Christian Psychology: BA (Psychology, 
Afrikaans-Nederlands & Biblical Studies), HED, BAHons (Psychology), MA 
(Counselling Psychology), PhD (Psychology) 
Dr. DR du Plessis: BA Ed, BEd, MEd (Psychology of Education), DEd (Psychology of 
Education) 
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Deeltydse Akademiese personeel 
Pretoria 
Me. MA Bosman: BA, HOD, BAHons, MA (Afrikaans, UP) 
Ds. WA Burger: BA (UP), DiplTeol (APA), BAHons, MA (Semitiese Tale, UP), BTh 
(APA)  
Mnr. MA Buys: BA, HOD, BAHons, MA (Geografie en Omgewingstudie, PU vir CHO) 
Mnr. AG du Toit: BSc, BScHons, MSc (Fisika, US), MSc (Rekenaarwetenskap, UNISA) 
Me. A Fourie: BIS (Uitgewerswese, UP), NGOS (UNISA), BAHons (Afrikaans, UP) 
Dr. BJ Hefer: BA, BTh (APA), BAHons, MA (Grieks, NWU) 
Dr. SL Kotzé: BA, BAHons, MA (Bedryf-sosiologie), PhD (Organisasiegedrag, UP) 
Dr. M le Roux: BA(Ed), BAHons, MA, DLitt (UP, Universität Regensburg, Deutschland)  
Me. P Marx: BA, BAHons (UP), MA (US) 
Prof. dr. SD Nel: BA, BAHons, BD, DiplTeol, MA (Afrikaans, UNISA), PhD (UP) 
Dr. J Otto: BA, BAHons, MA (UJ), BD, MDiv, DDiv (UP) 
Mnr. AD Pieterse: BA, BTh (APA), BAHons, MA (Klassieke tale, UP) 
Dr. AB Posthuma: BA (UP), THOD (NKP), BAHons (Sielkunde, UNISA), MTech(Ed) 
(TUT), PhD (UP) 
Dr. AJ Posthuma: BA (UP), THOD (NKP), BAHons, MA, DLitt et Phil (UNISA) 
Prof. dr. AWG Raath: BJuris, LLB (PU vir CHO), MA, DPhil (Wysbegeerte, UOFS) 
Ds. JL Schütte: BA, BTh (APA), MA (Teologie, UP)  
Me. MA Swanepoel: THOD, VDO (UP), BEd, BEdHons, MTech(Ed) (TUT) 
Ds. OG van Rooyen: BA, BTh (APA), BAHons (UP) 
Ds. W van Zyl: BA, BTh (APA) 
 
Germiston 
Mr. WM Joubert: MBA (Henley) 
Ms. B Katabua: BSocSci (Psychology), BAHons (Psychology), MEd (Psychology of 
Education) 
Ms. N Shuenyane: BA, BAHns, MA (Psych) (UWC) 
 
Aansoek om Toelating 
Voornemende studente moet skriftelik aansoek doen op aansoekvorms wat by die APA 
aangevra kan word. 
 
Laat Registrasie 
Die laaste datum vir registrasie vir die NGOS kursus is Donderdag, 30 September 
2017. 
Die laaste datum vir registrasie vir BA en BTh studente is Vrydag, 26 Januarie 2018. 
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TOELATINGSVEREISTES 
 
Baccalaureus Artium / Bachelor of Arts (BA) 
(Die kursus strek oor drie jaar voltyds of vyf jaar deeltyds) 
 
'n Voornemende student doen jaarliks aansoek om as student toegelaat te word. Die 
rektor, dekane en dosente is tot op die registrasiedatums tot beskikking van die 
student ten einde advies oor sy/haar akademiese loopbaan te bekom en leiding te 
ontvang. Die student kan ook vooraf skriftelike of telefoniese navraag doen. 
ŉ Persoon wat die BA wil volg, moet aan die volgende toelatingsvereistes voldoen: 
 
1. Matrikulasievrystelling 
'n Student met matriek vrystelling kwalifiseer vir toelating tot die BA-graad op die 
volgende voorwaardes: 
Gematrikuleer 2008 en daarna 

a. 'n Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) met 'n toelatings-puntetelling van ten 
minste 24 (die som van punte toegeken aan die 6 beste vakke op die NSS, 
Lewensoriëntering uitgesluit). 
Minimum vereistes vir spesifieke vakke: 
Afrikaans: 4 (50 – 59%) en Engels: 4 (50 – 59%) 
Vir studente wat in die onderwys rigting wil studeer, met Wiskunde as skoolvak: 
Wiskunde: 3 (40 – 49%) (Wiskunde-geletterdheid kan nie vir toelating tot die 
vak Wiskunde oorweeg word nie). 
OF 

b. 'n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die 
Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI). 

 
Gematrikuleer voor 2008 

a. 'n Suid-Afrikaanse Senior Sertifikaat met universiteitsvrystelling en 'n M-Telling 
van ten minste 12 (A- simbool = 5 punte). 
Minimum vereistes vir spesifieke vakke: 
Afrikaans (Hoërgraad Eerste Taal): E en Engels (Hoërgraad Tweede Taal): E 
OF 

b. 'n Geldige sertifikaat wat bewys lewer van voorwaardelike vrystelling van die 
Suid-Afrikaanse Matrikulasieraad (UMALUSI). 

 
2. Voorwaardelike vrystelling op grond van ouderdom van minstens 23 jaar 
(St.10 / Graad 12) 
Indien 'n persoon aan die volgende vereistes voldoen, kan aansoek om 
voorwaardelike Vrystelling gedoen word: 

a. Indien die ouderdom van 23 jaar reeds op 1 Januarie van die jaar waarin vir die 
BA geregistreer word, bereik is; en 

b. Indien een vak in matriek op hoër graad geslaag is; en 
c. Indien ten minste vier graad 12 – vakke op Hoërgraad of op Standaardgraad 

met simbole A tot E geslaag is; en 
d. Indien minstens drie vakke tydens een eksamensessie (eksamengeleentheid) 

geslaag is. 
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3. Vrystelling op grond van ouderdom 45 jaar of ouer 
'n Persoon wat 45 jaar of ouer is, hoef geen skool kwalifikasie te besit alvorens vir 
vrystelling aansoek gedoen word nie. 
 
4. Volledige vrystelling op grond van die behaling van ’n 3 of 4 jarige diploma 
'n Persoon wat 'n 3 of 4 jarige diploma verwerf het aan 'n Technikon, 'n 
Onderwyserskollege, 'n Universiteit of 'n Verplegingskollege wat by 'n SA universiteit 
geaffilieer is, mag aansoek om algehele vrystelling doen op voorwaarde dat die 
persoon voor die aanvang van die diplomastudie oor 'n Senior Sertifikaat (dit is Matriek 
sonder vrystelling) beskik het. 

 
Baccalaureus Theologiae / Bachelor of Theology (BTh) 
(Die kursus strek oor drie jaar voltyds of vyf jaar deeltyds) 
 
'n Student wat 'n BA-graad aan die AP Akademie of 'n staatserkende universiteit of 
ander staatserkende tersiêre instelling verwerf het waarin Grieks 1 en 2, Hebreeus 1 
en 2 en Kerklatyn ingesluit was, het volle toegang tot die BTh-studie. 
'n Student wat oor enige Baccalaureus-graad (sonder gemelde verpligte vakke) 
beskik, hoef daarby net Grieks 1 en 2, Hebreeus 1 en 2 en Kerklatyn aan die AP 
Akademie of 'n ander staatserkende tersiêre instelling te verwerf om toegang tot die 
BTh-studie te verkry. 

 
Nagraadse Gevorderde Onderwyssertifikaat vir die Senior- en Verdere 
Opleiding en Onderrigfases (NGOS)/ Postgraduate Certificate in 
Education for Senior Phase and Further Education and Training (PGCE) 
(Die kursus strek oor een jaar voltyds of twee jaar deeltyds) 
 
Om toegelaat te word tot die NGOS word die volgende vereis: 
 
1. ‘n Baccalaureusgraad (behalwe 'n BEd-graad), met 'n kredietwaarde van 360/480 
krediete of ‘n toepaslike diploma wat genoegsame kennis van die vakdissipline en 
toepaslike velde insluit wat toelating kan bied tot die ontwikkeling van spesifieke 
onderrigfases asook spesialisasie van vereiste vakke in die Senior- en Verdere 
Opleiding en Onderrigfases.  
 
2. Gedurende die verwerwing van bogenoemde graad of diploma moet 'n student 
minstens twee erkende skoolvakke geslaag het wat verband hou met die vakke wat 'n 
student op skool wil aanbied. 
 
3. Een van die skoolvakke moet op NKR-vlak 7 geslaag wees (Die vak waarvoor die 
student 'n vakdidaktiek sal kies om die vak vir die VOO-fase van die skole te kan 
onderrig) en die ander op NKR-vlak 6 (Die vak waarvoor die student 'n vakdidaktiek 
sal kies om die vak vir die Senior fase van die skole te kan onderrig). 
 
4. Vir spesialisering in Lewensoriëntering: Lewensoriëntering is 'n interdissiplinêre vak 
wat kennis, waardes, vaardighede en prosesse insluit wat in verskillende dissiplines 
geïntegreer is, soos Sosiologie, Filosofie, Sielkunde, Politieke Wetenskap, Menslike 
Bewegingskunde, Arbeidstudies en Industriële Studies. Dit word vereis dat die 
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voornemende student 'n kombinasie van minstens twee van hierdie rigtings in sy / 
haar voorgraadse graad moes neem waarvan Sielkunde ‘n verpligte vak is - 
byvoorbeeld Menslike Bewegingskunde en Sielkunde. Ten minste een van hierdie 
velde moet op NKR-vlak 7 geneem wees. 
 
5. Die volgende vakke word erken as vakke wat verbind kan word met skoolvakke 
waardeur 'n student tot die program toegelaat sal word: 
 
Afrikaans, Engels, Menslike Bewegingstudies, Sosiologie, Sielkunde, Politieke 
Studies, Arbeids- en Industriële Studies, Menseregte, Etiek en Voeding, Kleding en 
Tekstiel, Voedsel en Voeding, Bedryfsielkunde, Ondernemingsbestuur, 
Bedryfsekonomie, Bedryfsadministrasie, Ekonomie, Fisika, Chemie, Geografie 
Omgewings- en Geografiese Wetenskap, Omgewingswetenskap, Geskiedenis, 
Rekenaarwetenskap, Inligtingstelsels, Informatika, Ingenieurstekeninge of verwante 
vakke, Plantkunde, Dierkunde, Fisiologie, Rekeningkunde, Wiskunde, Statistiek, 
Calculus, Wiskundige Statistiek, Toegepaste Wiskunde en Finansiële Wiskunde. 

 
Erkenning van vorige leer (RPL) 
BA en BTh 
‘n Persoon wat reeds ‘n aantal vakke aan ‘n ander erkende universiteit of privaat 
tersiêre instelling verwerf het, kan die BA/BTh-graad by die AP Akademie verwerf, mits 
die helfte plus een van die graad-vakke by die AP Akademie gevolg en geslaag word 
en mits die twee hoofvakke by die AP Akademie geneem is. 
 
NGOS 
‘n Student wat een of meer toepaslike vakke aan 'n ander geakkrediteerde universiteit 
of privaat instelling geslaag het, kan aansoek doen om toelating op voorwaarde dat 
die inhoud van daardie vak vir oorweging deur die Registrateur en sy paneel 
goedgekeur word. Vakke sal erken word indien hulle in ooreenstemming is met die 
instelling se uitkomste vir die vakke. 
 
Die volgende vaardighede word vereis:  
 
a. Studente moet 'n gedetailleerde wetenskaplike kennis, spesifieke vaardighede en 
toegepaste bevoegdhede hê van die vak waarin hulle gespesialiseer het tydens die 
voltooiing van hul baccalaureusgraad of diploma. 
 
b. Studente moet ook toegerus wees om navorsing te doen en 'n wetenskaplike 
verslag te skryf. 
 
c. Studente moet rekenaargeletterd wees in 'n woordverwerkingsprogram, sigblaaie 
(spreadsheets) en aanbiedingsprogrammatuur (soos PowerPoint). 
 
d. Voornemende studente moet onafhanklik kan studeer as hulle vir die kwalifikasie 
deur middel van afstandsonderrig met die minimum ondersteuning inskryf. 
 
Verdere beleid ten opsigte van die erkenning van vorige leer (RPL) word op die 
webblad uiteengesit. 
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TAALBELEID 
In Pretoria is die taalmedium van onderrig Afrikaans, terwyl dit by Germiston in 
hoofsaak Engels is. 

 
METODE VAN ONDERRIG 
BA en NGOS studente kan slegs van afstandsonderrig gebruik maak. Die BTh word 
by wyse van voltydse studie waar kontakonderrig aangebied word, gevolg. 
 
In die lesinglokaal word die werk met die studente volgens rooster behandel en 
genoegsame geleentheid vir vrae en bespreking word gebied. 
 

Leermateriaal en Handboeke 
In Pretoria word die kursusse in Afrikaans aangebied met Afrikaanse onderrig en 
leermateriaal en sover moontlik handboeke in Afrikaans indien beskikbaar. 
Studiegidse word op die webblad van die APA gelaai terwyl voorgeskrewe 
handboeke/boeke deur die student self aangekoop word. 
In Germiston word die kursusse in Engels aangebied met Engelse onderrig, 
leermateriaal en handboeke.  
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KOSTES: BA-, BTh- EN NGOS STUDIES 
 
Die volgende studiegelde is aan die kampus te Pretoria betaalbaar: 
Inskrywingsgeld: Nuwe inskrywings en studente wat herregistreer –  

‘n Nie-terugbetaalbare bedrag van R300-00. 
 
Registrasiegeld: ‘n Nie-terugbetaalbare bedrag van R3 000-00 (per jaar) 
   Die registrasiegeld vorm deel van die klasgeld van die jaar.  
 
Administrasiegeld: ‘n Nie-terugbetaalbare bedrag van R1 100-00 (per jaar) 
Bogenoemde gelde is verpligtend en ‘n student wat dit nie betaal nie, word nie as ‘n 
geregistreerde student van die Akademie beskou voordat die geld binne die toegelate 
tyd betaal is nie. 
Geen studie inligting sal op die Oriëntasietydperk voorsien word sonder bewys 
van betaling nie. 
 
KLASGELD 

 

BA 1 
Akademiese geletterdheid 
Rekenaargeletterdheid 
Gereformeerde Lewens- en 
Wêreldbeskouing 
Filosofie 110/120 
Vak 1 
Vak 2 
Vak 3 

 

 
R  2 000.00 (per vak, per jaar) 
R  1 500.00 (per vak, per jaar) 
R  2 000.00 (per vak, per jaar) 
 
R  4 500.00 (per vak, per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 

TOTAAL: R26 500.00 
 

 

BA 2 
Vakke 1 
Vakke 2 
Vakke 3 
Vakke 4 
 
 

 

 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 
R  5 500.00 (per vak per jaar) 

TOTAAL: R22 000.00 
 

 

BA 3 
Hoofvak 1 
Hoofvak 2 
 
Navorsing- en statistiese metodes 
(studente wat in Sielkunde wil spesialiseer) 

 

 
R  7 650.00 (per vak, per jaar) 
R  7 650.00 (per vak, per jaar) 

TOTAAL: R15 300.00 
R  2 750.00 (per vak, per jaar) 

TOTAAL: R18 050.00 
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BTh 
 

 

R24 500-00 (per jaar) 
 

 
 

NGOS 
 

Verpligte vakke - 
Kommunikasie 
Algemene Didaktiek 
Professionaliteit en Onderrig 
Skoolgebaseerde- / Werkgeïntegreerde leer 
(SBL/WIL) 
Teorie van Opvoedkunde 
 
 

 

 
 

 
R  2 800.00 (per vak) 
R  2 800.00 (per vak) 
R  2 000.00 (per vak) 
R  7 500.00 (per vak) 
 
R  7 500.00 (per vak) 

TOTAAL: R22 600.00 
 

 

1. SF spesialisasies* 
Afrikaans 
Engels 
Wiskunde 
Sosiale Wetenskap 
Lewensoriëntering 

 

 
R  4 700.00 (per vak) 

 
 
 
 

TOTAAL: R  4 700.00 
 

 

2. VOO-spesialisasies* 
Afrikaans 
Engels 
Wiskunde 
Geografie 
Lewensoriëntering 
Rekenaartoepassingstegnologie 
 
 

 

 
R  4 700.00 (per vak) 

 
 
 
 
 

TOTAAL: R  4 700.00 
 

 

3. Begeleiding en Berading in die SF en 
VOO* 
Begeleiding en Berading 
 

 

 
 
R  4 700.00 (per vak) 

TOTAAL: R  4 700.00 
 

 

* Maak ‘n keuse van twee vakke tussen afdeling 1, 2 en 3. 
Daar moet ook by 1 en 2 een vakspesialasie gekies word. 

 
 

Hereksamengeld 
Hermerk van vraestel 
 

 

R     300,00 (per vak) 
R     300,00 (per vak) 
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Finale datums vir betaling van klasgeld elke jaar: 
Eerste Semester: 31 Mei  
Tweede Semester: 30 September 
• Geen student sal ‘n Puntestaat ontvang of toegelaat word om vir die 

volgende studiejaar in te skryf alvorens die student se agterstallige klasgeld 
ten volle betaal is nie. 

• Geen grade sal toegeken word indien klasgeld nie ten volle vereffen is nie. 
 
Voltydse studente:   
1. R100-00 fotostaatgeld (fotostaatgeld word elektronies aan die Akademie 

oorbetaal. ‘n Bewys van betaling moet getoon word alvorens ‘n student se naam 
op die fotostaatmasjien geaktiveer word). 

Fotostaatgeld is slegs betaalbaar indien studente van genoemde dienste wil 
gebruik maak. 
 

KWYTSKELDINGS BY STAKING VAN STUDIE 
Indien ‘n student binne die eerste twee weke nadat die eerste semester begin het, 
besluit om sy/haar studie te staak of vakke te kanselleer, en vroegtydig behoorlik en 
skriftelik kennis daarvan aan die Registrateur gee, word hy/sy van die studiegelde vir 
die eerste semester kwytgeskeld. Die registrasiegeld is egter nie terugbetaalbaar 
indien studies gestaak word nie. 
 
Indien ‘n student ná die eerste twee weke nadat die eerste semester begin het, besluit 
om sy/haar studies te staak, bly die student verantwoordelik vir die betaling van die 
studiegeld vir die eerste semester en word kwytskelding gegee vir die tweede 
semester. Indien ‘n student egter versuim om betyds kennis te gee, bly hy/sy 
aanspreeklik vir die volle jaar se studiegelde. 
 
Indien ‘n student binne die eerste twee weke nadat die tweede semester begin het, 
besluit om sy/haar studie te staak en vroegtydig behoorlik en skriftelik kennis daarvan 
gee, word hy/sy van die studiegelde vir die tweede semester kwytgeskeld. Sou hy/sy 
studie ná die eerste twee weke van die tweede semester staak, bly hy/sy 
verantwoordelik vir die betaling van die studiegelde vir die volle tweede semester. 
 
Alle gelde wat betaalbaar is, word deur die student by Afdeling Finansies inbetaal. 
Waar 'n student 'n studielening ontvang, word die toekenning direk en ten volle op 
sy/haar studie-rekening inbetaal en nie aan die student nie, tensy daar 'n krediet tot 
sy/haar beskikking is. Indien die toekenning minder is as die bedrag wat betaalbaar 
is, is die student verantwoordelik daarvoor om die ontbrekende bedrag betyds in te 
betaal. 
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FINANSIËLE HULP AAN STUDENTE 
 
1. Beurse en Lenings 
Die AP Akademie beskik oor twee beursfondse waarvoor studente vanaf hulle tweede 
studiejaar aansoek kan doen. Daar word nie beurse toegestaan aan eerstejaar-
studente nie. Studente moet twee sake met betrekking tot die beurse in gedagte hou: 
• Die beurse dek nie die totale klasgeld nie. 
• By staking van studies verval alle beurstoekennings. 
 
1.1 Behoeftebeurse 
� Daar is behoeftebeurse vir teologie-studente beskikbaar wat deur die Kuratorium 

van die AP Kerk geadministreer word. Indien 'n student om welke rede nie die 
fondse het om aan die AP Akademie te studeer nie, maar na die oordeel van die 
Kuratorium en op aanbeveling van die Fakulteitsraad, tog akademiese potensiaal 
toon, kan die student by die Kuratorium aansoek doen om 'n behoefte-beurs vir die 
betaling van sy/haar studiegeld aan die AP Akademie. Sodanige student moet die 
Kuratorium voorsien van 'n volledige begroting vir die betrokke studiejaar, asook 
redes verskaf waarom die student nie die studiegeld kan vind nie. Die Kuratorium 
oordeel oor die meriete van die saak. Hierdie beurse word toegeken met 
inagneming van die beskikbaarheid van fondse. Slegs studente wat 'n lidmaat is 
van ŉ AP Kerk kan vir hierdie beurse in aanmerking kom. Alternatiewelik kan ŉ e-
pos na info@apa.ac.za, vir die aandag van die Kuratorium, gestuur word. 

 
� Daar is behoeftebeurse wat deur die Senaat van die AP Akademie geadministreer 

word vanuit die APA Studente-Ondersteuningsfonds. Studente wat een of meer 
akademiese jaar aan die AP Akademie suksesvol voltooi het, kan aansoek doen 
vir 'n behoeftebeurs. Hierdie beurs word in oorleg met die Fakulteitsrade van die 
AP Akademie toegeken. Studente moet ŉ volledige verslag ten opsigte van hulle 
finansies sowel as hulle behoeftes voorlê. Daar word van studente verwag om 
akademies te slaag en te vorder by oorweging van ŉ behoeftebeurs. 

 
Studente wat meen dat hulle in aanmerking kom vir hierdie beurse moet aansoek doen 
op ‘n beursvorm wat by die APA aangevra kan word. Die volledig voltooide 
Beursaansoekvorm word gestuur aan die Registrateur by info@apa.ac.za. 
 
1.2 Prestasiebeurse 
Hierdie beurse word deur die Senaat van die AP Akademie geadministreer. Studente 
wat een of meer akademiese jaar aan die AP Akademie suksesvol voltooi het, kan in 
aanmerking kom vir 'n prestasiebeurs. Hierdie beurs word in oorleg met die 
Fakulteitsrade van die AP Akademie toegeken ten opsigte van studente wat hulself 
akademies onderskei van ander studente. Die minimum vereiste om in aanmerking te 
kom vir so 'n beurs is ‘n gemiddelde punt van 75%. Studente wat voltyds ingeskryf is 
vir 'n graadkursus aan die AP Akademie kom in aanmerking vir hierdie beurs. Die 
beurs word toegeken met inagneming van die beskikbaarheid van fondse.  
 
Hierdie gelde hoef nie deur 'n student terugbetaal te word nie, mits hy/sy die betrokke 
jaar suksesvol voltooi. 
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1.3 Lenings 
� Die Willie Lubbe Teologiese Studiefonds 
Geregistreerde teologiese studente asook behoeftige teologiese studente van die AP 
Akademie, kan aansoek doen om 'n studielening vanuit die Willie Lubbe Teologiese 
Studiefonds. Die lening gaan gepaard met die uitneem van 'n polis wat in die 
aansoeker se naam uitgeneem word by ŉ gemagtigde finansiële instelling met die 
Willie Lubbe Studiefonds as begunstigde. Vir die duur van die betrokke student se 
studie onderhou die APA die polis premie en skiet jaarliks 'n bedrag aan die student 
voor ter betaling van sy/haar finansiële verpligtinge. Na voltooiing van studie onderhou 
die student die polis premie vir ‘n tydperk van 4 jaar as terugbetaling van die lening. 
Indien 'n student sy/haar studie om welke rede staak, of hul kursus nie slaag nie, sal 
hulle steeds verantwoordelik gehou word vir die bedrae wat hulle geleen het teen 'n 
vasgestelde rentekoers wat met die Kuratorium onderhandel sal word. ŉ Volledige 
leningsaansoek moet die APA bereik voor/op 5 Januarie van die jaar waarvoor 
finansiële hulp verlang word. Laat aansoeke kan nie oorweeg word nie. 
 
1.4 Vriende van die AP Akademie – Debietorder stelsel 
Die AP Akademie is 'n privaat Afrikaanse tersiêre instelling en ontvang geen subsidie 
van enige aard van die Suid-Afrikaanse owerheid nie. Die AP Akademie word vir die 
teologiese opleiding gesubsidieer deur die sinode van die AP Kerk, maar daar word 
staatgemaak op die welwillendheid van mede-geloofsgenote vir die behoud en 
uitbreiding van hierdie akademiese instelling. Alle erflatings of donasies stel die AP 
Akademie in staat om sy werksaamhede as Afrikaanse Gereformeerde instelling voort 
te sit en sal hoog op prys gestel word. 
 
Indien u meer inligting verlang, kontak die AP Akademie per e-pos by info@apa.ac.za 
of by 012 344 3960/1/2, tydens kantoorure. 
U is ook welkom om ‘n finansiële bydrae te maak. Trouens, u betrokkenheid is 
onontbeerlik in die bereiking van ons ideaal. Ons rekening besonderhede: 
 
Bank: ABSA 
Rekening naam: AP Akademie 
Rekeningnommer: 408 589 5656 
Tipe rekening: Tjek 
 
Daar is ook ‘n debietorder stelsel by die AP Akademie waardeur vriende van die AP 
Akademie die Akademie deur middel van aftrekorders van ‘n bedrag soos deur die 
skenker bepaal, ondersteun. Indien u ons skakel, stuur ons vir u ‘n debietorder vorm. 
Alle bydraes aan die AP Akademie is belastingaftrekbaar. Ons rekenmeester sal 
vir u ’n belastingvorm op versoek uitreik. 
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ONDERSTEUNINGSTELSELS VIR STUDENTE 
 
Die rektor, registrateur, dekane en alle dosente is deurentyd tot op die dag van 
registrasie tot beskikking van die student vir hulp met betrekking tot studierigtings en 
vakkeuses. Skriftelike navrae word deur die Akademie beantwoord. 
Die registrateur is beskikbaar om aan alle studente hulp te verleen met studie, 
persoonlike en ander probleme. Elke dosent is tot beskikking van die studente om 
hulle te begelei. Elke klasdosent bied raad en advies aan sy studente wanneer dit 
benodig word. Aan die begin van elke jaar is daar ŉ oriënteringsweek waartydens 
spesiale aandag aan studente geskenk word om hulle akademies op hoogte te bring, 
die gedragsreëls onder hul aandag te bring en die eksamenregulasies en gebruik van 
die rekenaars en die Inligtingsentrum te verduidelik. Studente word ook opgelei in die 
gebruik van die internet en die APA se webblad in dié verband. 
 
Effektiewe administratiewe stelsels is in plek om tydig probleme ten opsigte van 
akademiese vordering te identifiseer met die nodige terugvoer aan 
programkoördineerders. Studentevordering word deurlopend gemonitor met die oog 
daarop om probleme betyds aan te spreek en waar moontlik, verdere ondersteuning 
te verleen. 
 
Evaluasie van akademiese standaarde en terugvoer oor al die vakke in alle 
programme vind jaarliks plaas deur die voltooiing van evaluasievoms deur studente. 
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BA-PROGRAM (GEAKKREDITEER) 
 
HIERDIE KWALIFIKASIE ARTIKULEER HORISONTAAL EN DIAGONAAL NA 
ANDER KWALIFIKASIES VIR STUDIERIGTING EN LOOPBAANS-
VERANDERING EN VERTIKAAL VIR SPESIALISASIE. 

 
Eerstejaar 
In die eerstejaar neem die student drie keusevakke asook drie fundamentele verpligte 
vakke, naamlik Akademiese geletterdheid, Gereformeerde Lewens- en 
Wêreldbeskouing en Rekenaargeletterdheid. Alle studente neem ook die verpligte 
Filosofie-module van 24 krediete. 
 
Tweedejaar 
In die tweedejaar neem die student drie vakke in artikulasie met die eerstejaar en in 
die gekose veld van studie. 
 
Derdejaar 
In die derdejaar neem die student twee hoofvakke asook verpligte vakke, naamlik 
Inleiding tot Navorsingsmetodologie en ‘n Navorsingsprojek. Studente wat egter 
Sielkunde 3 neem, is verplig om die vak Navorsing- en Statistiese Metodes te doen in 
plaas van ‘n Navorsingsprojek. 
 
Die volgende bepalings word saam met bogenoemde gelees: 
 
Belangrike inligting ten opsigte van vereistes en kombinasies (Samestelling van 
die kursus) 
i. Aantal vakke: 

Die kursus duur drie jaar en bestaan uit minstens 360 krediete in totaal, maar 
'n student mag verdere vakke vir nie-graad doeleindes loop (met die 
goedkeuring van die Fakulteitsraad). 

 
ii. Minimum aantal studente per vak: 

Die AP Akademie behou hom die reg voor om nie 'n vak vir studente aan te 
bied, indien die klasgetalle dit nie regverdig nie. Vir eerstejaarstudente, word 
die minimum aantal studente per vak op vier vasgestel. 

 
iii. Voornemende Teologiese studente: 

Vir studente wat die BTh na voltooiing van die BA wil loop, is Grieks 1 en 2, en 
ook Hebreeus 1 en 2 verpligtend, asook Kerklatyn indien die student nie 
Matriek-Latyn het nie. Kerklatyn tel egter nie as een van die vereiste vakke nie. 
 

iv. Voornemende Opvoedkunde studente 
Vir studente wat die BA voltooi het en wil inskryf vir die NGOS, moet seker 
maak van toelatingsvereistes. 

 
v. Voornemende Sielkunde studente 

Vir studente wat na voltooiing van die BA elders verder in die Sielkunde wil 
studeer, is Sielkunde 1, 2 en 3, Sosiologie 1, 2 en 3 asook Navorsing en 
Statistiese Metodes verpligtend. Studente wat in die Sielkunde verder wil 
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studeer, moet betyds by ander instellings navorsing doen oor 
toelatingsvereistes. 

 
vi. Keusevakke 

Studente mag 'n keuse maak uit die volgende vakke: 
Afrikaans, Bybelkunde, Christelike Berading, Duits, Engels, Filosofie, 
Geografie, Geskiedenis, Grieks, Hebreeus, Latyn, Nederlands, Opvoedkunde, 
Rekenaartegnologie, Sielkunde, Sosiologie, Wiskunde vir Onderwysstudente. 

 
vii. Hoofvakke 

'n Student kies twee hoofvakke uit die vakke hierbo genoem. Die keuse van 
hoofvakke kan deur die loop van die studie verander word. ’n Hoofvak is ‘n vak 
ten opsigte waarvan ‘n student die vak tot op derdejaarsvlak (NKR vlak 7) 
voltooi. 

 
viii. Verpligte vakke 
 

Eerstejaar 
 

Akademiese geletterdheid (AKG101) 
Akademiese geletterdheid is 'n semester module wat in die eerste semester 
aangebied word en is ŉ vak wat studente voorberei en bemagtig met die oog 
op tersiêre studies en die gaping tussen skool en na-skoolse studies oorbrug. 
Die vak bestaan uit twee modules waarvan die eerste module studiemetodes 
en Afrikaanse taalvaardigheid bevat en die tweede module Engelse 
taalvaardigheid en skryfvaardigheid waarby verwysingsmetodes ingesluit word. 

 
Filosofie (FIL110/120) 
Dié vak, asook ander verpligte vakke, is vakke wat spesifiek by die aard, doel, 
visie en onderrig van ‘n instelling soos die APA pas. Dit maak die BA by die APA 
anders as by enige ander instelling en gee aan die BA van die APA ‘n unieke 
en eiesoortige karakter. 
 
Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing (GLW101) 
Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing is 'n semester module wat in die 
tweede semester aangebied word. 
 
Rekenaargeletterdheid (RGL101) 
Alle BA 1- studente, wat nie op skool (Matriek/Gr 12) Rekenaartoepassings-
tegnologie (RTT/CAT) as vak geslaag het nie en wat nie Rekenaartegnologie 
as vak neem nie, is verplig om Rekenaargeletterdheid te neem. 
Rekenaargeletterdheid word in die eerste semester aangebied 
 

Vir meer inligting in verband met die verpligte vakke vergelyk die beskrywing van die 
BA-vakke se vakuitkomste elders in die Prospektus. 
 

Tweedejaar 
 

Geen verpligte vakke. 
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Derdejaar 
 

Inleiding tot Navorsingsmetodologie (Vanaf 2019)                                                           
Studente in hulle derdejaar neem hul hoofvakke op NKR vlak 7. Volgens die 
nasionale vereistes moet studente in staat wees om bepaalde 
navorsingsuitsette te lewer. Hierdie vak maak studente gereed om dit te kan 
doen en ook die verpligte navorsingsprojek te kan voltooi.  
 
Navorsingsprojek/Navorsing- en Statistiese Metodes 
Studente moet in een van hulle hoofvakke ŉ navorsingsprojek doen wat deur 
die dosent sowel as die Dekaan van die Fakulteit goedgekeur word. Studente 
wat egter Sielkunde 3 neem, is verplig om die vak Navorsing- en Statistiese 
Metodes te doen in plaas van ‘n Navorsingsprojek. 

 
Vir meer inligting in verband met die verpligte vakke vergelyk die beskrywing van die 
BA-vakke se vakuitkomste elders in die Prospektus. 
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BTh-PROGRAM (GEAKKREDITEER) 
 
HIERDIE KWALIFIKASIE WORD UITGEFASEER MET INGANG 2018 

 
Eerstejaar 
Algemene Kerk- en Sendinggeskiedenis, Christelike Etiek, Dogmageskiedenis, 
Dogmatiek, Erediensleiding, Gemeentebou, Homiletiek, Ministerium, Bybelse 
Kánongeskiedenis, Kategetiek, Kerkreg, Kybernetiek, Liturgiek, Missiologie, Nuwe 
Testament Argeologie, Nuwe Testament Eksegese, Nuwe Testament Inleiding, Nuwe 
Testament Teologie, Ou Testament Eksegese, Ou Testament Inleiding, Ou Testament 
Teologie, Poimeniek,  Prakties in 'n gemeente, Simboliek, Vaderlandse Kerk- en 
Sendinggeskiedenis. 
 
Tweedejaar 
Algemene Kerk- en Sendinggeskiedenis, Bybelse Hermeneutiek, Christelike Etiek, 
Dogmatiek, Dogmageskiedenis, Sektekunde, Erediensleiding, Gemeentebou, 
Homiletiek, Kategetiek, Kerkreg, Kybernetiek, Missiologie, Nuwe Testament 
Argeologie, Nuwe Testament Eksegese, Nuwe Testament Inleiding, Nuwe Testament 
Tekskritiek, Nuwe Testament Teologie, Ou Testament Eksegese, Ou Testament 
Inleiding, Ou Testament Teologie, Pastorale Psigologie, Poimeniek, Prakties in 'n 
gemeente, Simboliek, Vaderlandse Kerk- en Sendinggeskiedenis. 
 
Derdejaar 
Administrasie, Algemene Kerk- en Sendinggeskiedenis, Apologetiek, Christelike 
Etiek, Dogmatiek, Dogmageskiedenis, Erediensleiding, Gemeentebou, Homiletiek, 
Kerkreg, Kybernetiek, Missiologie, Nuwe Testament Eksegese, Nuwe Testament 
Inleiding, Nuwe Testament Teologie, Ou Testament Eksegese, Ou Testament 
Inleiding, Ou Testament Teologie, Pastorale Psigologie, Poimeniek, Prakties in 'n 
gemeente, Vaderlandse Kerk- en Sendinggeskiedenis. 
ŉ Gebinde skripsie moet op 31 Augustus ingedien word. 
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NGOS-PROGRAM (GEAKKREDITEER) 
 
HIERDIE KWALIFIKASIE WORD INGEFASEER MET INGANG 2018 

 
Die NGOS word begrond deur ‘n Christelik-Reformatoriese raamwerk in aansluiting 
by die APA se etos soos geregistreer deur die Departement van Hoër Onderwys en 
Opleiding. Die kursus strek oor een jaar voltyds of twee jaar deeltyds. 
 
Die doel van hierdie Nagraadse Onderwyssertifikaat is die opleiding van onderwysers 
vir die Senior Fase (SF) en die Verdere Onderrig- en Opleidingsfase (VOO) volgens 
‘n inklusiewe deelnemende strategiese model.  Om hierdie doel te bereik is die NGOS 
kursus ontwerp wat werkgeïntegreerde leer insluit. Dit is ‘n doelgerigte kursus om 
opleiding, leer en opleiding binne die omgewing van die SF en VOO te bied. Die 
NGOS-program behels die sistematiese ontwikkeling van kennis, vaardighede, 
waardes, gesindhede en verdere/ander toegepaste vaardighede wat verwag word van 
voornemende onderwysers om hul taak bevredigend te kan uitvoer. 
 
Keuses van vakke en reëls van kombinasie 
(Alle modules is gelykwaardig - geen module is die voorvereiste vir enige ander 
module nie.) 
 
Studente moet binne die maksimum tydperk van twee jaar alle modules uit die 
fundamentele-  en kernmodules asook twee keusemodules slaag. 
 
Die kwalifikasie kan binne een jaar voltooi word. Dit word egter nie aanbeveel vir 
studente wat die kursus deur afstandsonderrig doen en ook ten volle betrokke is by 'n 
skool in 'n onderwyser-  of assistent-onderwyserpos nie. 
 
1.  Keusemodules (Vakdidaktiek: Metodes vir die onderrig en leer van 'n spesifieke 

vak): 
 
• In die eerste semester moet studente een keusemodule uit die lys vir die eerste 
semester kies. 
Hierdie keusemodule moet ooreenstem met die vak wat 'n student tydens die studie 
op 'n NKR-vlak 6 behaal het vir hul baccalaureusgraad of diploma en 'n skoolvak soos 
deur die Departement van Onderwys bepaal. 
 
• In die tweede semester moet studente een keusemodule kies uit die keusevakke 
vir die tweede semester.  
 
Hierdie keusemodule moet ooreenstem met die vak wat 'n student op 'n NKR-vlak 7 
in hul studies vir hul baccalaureusgraad of diploma behaal het en 'n skoolvak is soos 
deur die Departement van Onderwys bepaal. 
 
Vir die keusemodules word die volgende dus vereis: 
 
a. Vakdidaktiek vir die SF:    ‘n Skoolvak op NKR-vlak 6 
 
b. Vakdidaktiek in die VOO:   ‘n Skoolvak tot NKR vlak 7. 
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c. Vir Begeleiding en Berading in die SF en VOO: Sielkunde 3 of Christelike  

Berading 3. 
 
Studente moet enige TWEE van a, b of c kies, onderhewig aan vereistes wat nodig is 
vir die betrokke keuses.  
 
Alle ander vakke in die program naas die keuse van twee uit gemelde drie, is 
verpligtend.  
 
2. Algemene reëls van die program 
 
'n Student mag inskryf vir enige aantal modules wat per semester geskeduleer is 
solank al die modules binne ‘n maksimum van twee jaar of binne die minimum tydperk 
van een jaar geslaag word. 
 
Geen modules uit die eerste semester is 'n voorvereiste vir enige van die tweede 
semester se modules nie. 
 
Studente kan hul studie in die tweede semester begin en hul studies in die eerste 
semester van die volgende jaar voltooi. 
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REËLS RAKENDE WERKSLAS 
 
Berekening van werkslas 
 
1. Akademiese jaar 
Voltydse studie behels 'n arbeidsweek van 40 uur. Daarvoor word gesteun op die 
bepalinge van SAQA (South African Qualifications Authority), asook ECTS (Europa se 
krediet – oordrag stelsel). 
 
2. Krediete 
'n Krediet dui aan watter gewig 'n bepaalde onderdeel binne die geheel van 'n 
kwalifikasie verteenwoordig. Krediete behels die hoeveelheid studietyd (oftewel 
“notional hours”). Een krediet is gelykstaande aan 10 uur. Studente behoort dus hulle 
studietyd dienooreenkomstig te beplan. Die volgende vorm deel van die 
kredietberekening: 
• Kontaksessies (soos lesings, seminare, ens.), 
• Selfstandige studietyd (soos leeswerk, klasvoorbereiding, biblioteeknavorsing, 

ens.) 
• Evaluering (soos opdragte, toetse, eksamens, ens.) 
• Ander opdragte (soos praktiese werk, groepswerk, ens.) 
 
2. Leeswerk 
'n Gemiddeld van 10 bladsye per uur word vir literatuurstudie gehandhaaf. Studente 
ontvang dus gemiddeld 'n uur om 10 bladsye in geheel krities te verwerk. Dit beteken 
'n geheeloorsig word verkry, onduidelikhede uitgeklaar, asook aantekeninge gemaak 
met die oog op memorisering, insig en verantwoording. Minder as 10 bladsye per uur 
tot 'n minimum van 5 bladsye per uur, veronderstel 'n hoë moeilikheidsgraad van die 
voorgeskrewe werk. Meer as 10 bladsye per uur tot 'n maksimum van 15 bladsye per 
uur veronderstel maklike leesstof en/of die spoed van vluglees. 
 
3. Skryfwerk 
'n Gemiddeld van 300 woorde per uur word vir skryfwerk gehandhaaf. 
Navorsingsopdragte word egter bereken teen 5 uur vir elke 200 woorde. 
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ASSESSERING 

(Vir meer inligting oor assessering, kyk ook die beleid van die APA in dié verband) 
 
Die hooftaak van enige assessering is om nuttige inligting aan studente te beklemtoon. 
Die integrasie van 'n breër stel inligting, benaderings en standpunte wat uit 
verskillende wetenskaplike areas kom, met interaksie tussen mekaar, bied meer en 
beter inligting oor die aangeleentheid wat geassesseer word as ‘n enkele dissiplinêre 
studie. 
 

• ‘n Geïntegreerde assesseringsbenadering word gevolg met verwysing na die 
volgende: 

 
Geïntegreerde assessering is 'n interdissiplinêre benadering tot assessering gebaseer 
op die kombinasie, interpretasie en kommunikasie van kennis uit uiteenlopende 
wetenskaplike dissiplines, op sodanige wyse dat 'n hele oorsaak-effek-ketting van 'n 
probleem vanuit 'n oorsigtelike perspektief geëvalueer kan word.  
 

• Soorte geïntegreerde assessering wat in hierdie instansie in hierdie program 
gebruik word: 

 
a. Probleemstrukturering - 'n Student sal voorsien word van 'n probleem wat opgelos 
moet word. By die ontleding van die probleem moet die student van multidissiplinêre 
kennis gebruik maak wat die student in sy/haar studie leer ken het. 
b. Deelnemende geïntegreerde assessering - 'n Groep studente uit verskillende 
studierigtings word gekonfronteer met 'n probleem wat hulle moet oplos. Hulle sal as 
'n span kundiges moet saamwerk om die probleem op te los. 
 
1. Werkstukke 
Deur die loop van die akademiese jaar word werkstukke aan studente gegee ten einde 
hulle vordering in vaardigheid in die Harvard- verwysingsmetode te evalueer en hulle 
akademiese vordering te monitor. Terselfdertyd word hulle slyping in beginsel-denke 
getoets. Die derdejaar student in die BA moet 'n referaat van ongeveer 10 getikte 
bladsye in elk van die student se hoofvakke indien, en blyke daarvan gee dat hy in die 
verwysingstegniek van Harvard onderlê is. 
 
GEEN LAAT INDIENING VAN WERKSTUKKE WORD TOEGELAAT NIE.  
 
2. Toetse en Eksamen 
In elke vak word van tyd tot tyd toetse afgeneem na goeddunke van die dosent. Punte 
word deur middel van dié toetse geakkumuleer om 'n semesterpunt in elke vak te 
vorm. 'n Student moet 'n semesterpunt van 40% hê ten einde toelating tot die eksamen 
te ontvang. 
 
In die BA-vakke word elke semester 'n skriftelike eksamen afgelê. Die dosent stel 'n 
vraestel en memorandum op, wat deur 'n moderator geëvalueer word. Antwoordstelle 
word deur die dosent nagesien en punte toegeken. Daarna kontroleer die eksterne 
moderator die antwoordstelle en puntetoekenning en die nodige vorms word voltooi. 
Die puntestaat en al die vorms word deur die Dekaan nagegaan en aan die 
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Fakulteitsraad voorgelê vir finale beslissing oor die punt wat aan elke student 
toegeken word. 
 
Die eksamen vir die BTh-studie word mondelings afgeneem in die teenwoordigheid 
van 'n eksterne eksaminator. Die dosent stel 'n skriftelike vraestel en memorandum 
op, wat deur die eksterne moderator voor die afneem van die eksamen geëvalueer 
word en het toegang tot die lesings en handboeke waarin die studente die afgelope 
semester onderrig is. Hy mag ook die sillabus en inhoud van die voorgeskrewe 
handboeke en lesings self modereer. Beide die moderator en die eksterne 
eksaminator moet een vlak hoër opleiding hê as die graad wat die student volg. Die 
dosent en eksterne eksaminator ken na afloop van die afneem van die eksamen saam 
'n punt aan die student toe, met inagneming van die student se jaarpunt. Hulle voltooi 
die nodige vorms en die Dekaan gaan dit alles na, lê dit aan die Fakulteitsraad vir 
finale beslissing voor oor die punt wat aan elke student toegeken word en vir besluit 
oor grensgevalle. 
 
3. Toekenning van punte (Slaagvereistes) 
• Om tot 'n semestereksamen toegelaat te word, moet 'n student se semesterpunt 

minstens 40% wees. 
• Ten einde 'n semester te slaag, moet die gemiddeld van die student se 

semesterpunt en sy eksamenpunt minstens 50% wees, op voorwaarde dat ‘n punt 
van nie minder as 40% in die eksamen behaal is nie. 

• Om vir 'n hereksamen te kwalifiseer moet die gemiddeld van die eksamen minstens 
40% wees. 

• Om vir ‘n siek-eksamen te kwalifiseer, moet ‘n geldige doktersertifikaat vir die tyd 
en duur van die eksamen ingedien word. 

• Ten einde vir 'n onderskeiding in 'n vak te kwalifiseer, moet die gemiddeld van die 
semestereksamen in daardie vak en die semesterpunt vir daardie vak minstens 
75% wees. 

• 'n Student ontvang sy graad met lof indien hy/sy in die finale jaar in al sy/haar 
hoofvakke met onderskeiding geslaag het . 

• Indien ŉ student ŉ vak druip, is die student verplig om die vak in sy geheel te 
herhaal wat die aflê van toetse en eksamen insluit. 

 
4. Sieke- en Hereksamen 
Om vir ‘n siekeksamen te kwalifiseer, moet ‘n geldige doktersertifikaat vir die tyd en 
duur van die toets of eksamen ingedien word.  
 
Om vir n tweede geleentheid in die geval van dood te kwalifiseer, word slegs eerste 
graad van verwantskap erken, byvoorbeeld ouers, broers, susters, en kinders. ‘n 
Begrafnisbrief van die geleentheid waarvoor uitstel gegee word, moet ingedien word. 
 
5. Dispuut oor die toekenning van punte 
Die beleid van die APA maak voorsiening dat studente dispute oor die toekenning van 
punte met die dosente kan opneem. Studente kan ook in alle gevalle vra vir terugvoer 
oor die toekenning van punte. In geval van verskil wat nie deur die student en dosent 
besleg kan word nie, kan beswaar by die Registrateur gemaak word en selfs ‘n 
hermerk kan versoek word. Die student het die reg om na die betrokke Fakulteitsraad 
te appelleer. Die beslissing van die Fakulteitsraad is finaal.  
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6. Praktiese werk 
Vierdejaar studente 
• Lewer klaspreke voor medestudente. 
• Lei Pinksterdienste in 'n plaaslike kerk. 
• Bied vir ten minste ses maande verbondsonderrig aan. 
• Doen hospitaalbesoeke. 
• Werk vir 'n bepaalde tyd in 'n plaaslike kerk onder leiding van die plaaslike leraar 

of een van die dosente. Die Kerkraad moet 'n verslag oor die werk van die student 
indien. Aan die einde van die vierdejaar besluit die Kuratorium oor 
preekvergunning vir die vierdejaar studente. Indien dit toegestaan word, mag 
studente in plaaslike kerke help. Dit bied aan hulle 'n kosbare geleentheid om 
praktiese ervaring op te doen. 

 
Vyfdejaar studente 
• Lewer klaspreke voor medestudente. 
• Lei Pinksterdienste in 'n plaaslike kerk. 
• Lei 'n erediens in 'n plaaslike kerk wat deur 'n dosent en twee medestudente 

geëvalueer word. 
• Doen hospitaalbesoeke. 
• Werk vir 'n bepaalde tyd in 'n plaaslike kerk onder leiding van die plaaslike leraar 

of een van die dosente. Die Kerkraad moet 'n verslag oor die werk van die student 
indien. 

 
Sesdejaar studente 
• Lewer klaspreke voor medestudente. 
• Lei Pinksterdienste in 'n plaaslike kerk. 
• Lewer 'n proefpreek tydens 'n erediens in 'n plaaslike kerk wat deur 'n dosent en 

twee kuratorium lede geëvalueer word. 
• Doen hospitaalbesoeke. 
• Werk vir 'n bepaalde tyd in 'n plaaslike kerk onder leiding van die plaaslike leraar 

of een van die dosente. Die Kerkraad moet 'n verslag oor die werk van die student 
indien. 

 
7. Skripsies 
Elke finalejaar teologiese student moet laastens op 31 Augustus ‘n skripsie in ‘n 
vakrigting van sy eie keuse van tussen 50 en 80 bladsye indien. ’n Minimum aantal 
bronne van 20 moet gebruik word met die voltooiing van die skripsie. Hierdie skripsie 
moet van Gereformeerde en akademiese gevormdheid getuig, en die dokumentering 
daarvan moet volgens die Harvard-metode van verwysing geskied. 
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AKKUMULASIE VAN AKADEMIESE KREDIETE 

Ten einde die BA-graad (NKR-vlak 7) te verwerf, moet 'n student altesaam minstens 
360 krediete verkry. 
 
Die keusevakke in BA 1 het ‘n kredietwaarde van 24 (12 per module, per semester) 
en die verpligte vakke het ‘n wisselende kredietwaarde van tot 12 krediete. BA 2  vakke 
het ‘n kredietwaarde van 40 (20 per module, 20 semester). BA 3 se keuse/hoofvakke 
het ‘n kredietwaarde van 48 (24 per module, per semester). Die verpligte modules van 
die derdejaar het 'n kredietwaarde van 12. 
 
‘n Student ontvang erkenning vir krediete sodra ‘n vak suksesvol geslaag is. 
 
Sodra 'n BA-student al die vereiste vakke oor die drie jaar heen (of oor ŉ langer 
tydperk) geslaag het, kwalifiseer hy vir die toekenning van die geakkrediteerde BA-
graad. 
 
Ten einde die BTh-graad (NKR-vlak 8) te verwerf, moet 'n student altesaam 360 
krediete verkry. 
 
Die BTh is 'n driejarige studie en vir elke jaar kan ‘n gemiddeld van 120 krediete 
verdien word indien al die vakke van daardie jaar geslaag is. 
 
Sodra 'n BTh-student al die vereiste vakke oor die drie jaar heen (of oor ŉ langer 
tydperk) geslaag het, kwalifiseer hy vir die toekenning van die geakkrediteerde BTh-
graad. 
 
Ten einde die NGOS (NKR-vlak 7) te verwerf, moet 'n student altesaam 136 krediete 
verkry. 
Sodra 'n NGOS-student al die vereiste vakke oor die studietydperk geslaag het, 
kwalifiseer hy/sy vir die toekenning van die geakkrediteerde Nagraadse Gevorderde 
Onderwyssertifikaat. 
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GEDRAGSKODE EN ANDER REËLS 

Om u akademiese ervaring so sinvol moontlik te maak, wil ons die volgende 
gedragsreëls onder u aandag bring. ONTHOU: Die AP Akademie is 'n onafhanklike 
tersiêre instelling wat op 'n Christelike grondslag gevestig is. Goeie en voorbeeldige 
gedrag, orde en dissipline, volgehoue studie, pligsgetrouheid en respektabele 
kleredrag geld dus en sal streng gehandhaaf word. 
 
1. Drag 
a. Netjiese kleredrag is 'n vereiste. Manstudente mag nie lesings bywoon met 

kortbroek en sandale nie en dames studente moet respektabel gekleed wees en 
nie suggestief nie! 

 
4. Gesindheid 
a. Studente het aan die Akademie geregistreer om te studeer. Dit kos geld wat 

dikwels swaar verdiende geld is. Dit is nie 'n plek vir loodswaaiers en 'n lekker 
tydverdryf nie. 

b. Van elke student word eerbied vir dosente en administratiewe personeel verwag! 
 
5. Klas bywoning 
a. Dit is 'n vereiste dat alle klasse of lesings vir elke vak waarvoor ingeskryf is, 

pligsgetrou bygewoon sal word. Studente mag nie klasse vrygee nie. Dit sal net 
die voorreg van 'n dosent wees wanneer 'n ander plig dit noodsaak. 

b. Indien 'n student weens siekte of 'n ander gewigtige rede nie 'n klas kan bywoon 
nie, moet vooraf verskoning aangebied word, het sy persoonlik óf telefonies óf per 
epos òf, indien dit nie moontlik is nie, by die eerste die beste geleentheid daarna. 
Geen personeellid is verantwoordelik om verskoning te maak vir die afwesigheid 
van ‘n student by ‘n dosent nie. Dit is die student se verantwoordelikheid om sy 
dosente te kontak en die boodskap self oor te dra.  

c. Studente moet volgens die dagrooster betyds vir klasse opdaag en dit, sover as 
absoluut moontlik, voorkom om laat op te daag. Om sonder gewigtige redes laat 
op te daag of aan te meld is 'n teken van onhoflikheid en miskenning van dosente 
en medestudente. 

 
6. Gedrag in die Akademie gebou 
a. Studente moet enige luidrugtigheid in die ontvangslokaal absoluut vermy. Daar 

mag besoekers wees of persone wat onderhoude voer met die rektor/registrateur 
en luidrugtigheid sal 'n swak indruk skep. 

b. Studente mag nie voor klas of tussen periodes of selfs gedurende af periodes in 
die ontvangslokaal sit of rondstaan en geselskap met personeel voer nie. Die 
personeel word verhinder met die uitvoering van hul pligte. Met ander woorde: 
GEEN GEKUIER IN DIE ONTVANGSLOKAAL NIE!!! 

c. Hou asb. die toilette netjies! 
 
7. Biblioteekfasiliteite 
a. Studente moet die gedrags- en ander reëls soos vir die biblioteek vasgestel, streng 

nakom, veral ten opsigte van die uitneem van boeke en die stiptelike 
terugbesorging daarvan. 
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b. Moenie biblioteekboeke laat rondlê nie. Indien 'n boek van 'n rak afgehaal word om 
in die biblioteek te gebruik of te raadpleeg, MÓÉT dit ná gebruik op die boektafel 
geplaas word vir die bibliotekaresse om dit weer in die korrekte rakposisie te plaas. 

c. Die leeskamer agter in die biblioteek bevat boeke wat gereserveer is vir navorsing 
en mag onder geen omstandighede uit geneem word nie. Studente mag die 
leeskamer gebruik ooreenkomstig sy doel, nl. navorsing. Boeke wat daar 
geraadpleeg word, moet op die tafel gelaat word, sodat die bibliotekaresse dit weer 
in die korrekte rakposisie kan plaas. 

d. Die rekenaars in die rekenaarkamer is bedoel vir studie of navorsing en nié vir 
speletjies, tydverdryf of enigiets anders nie! Aangesien ons internet toegang 
beperk is, word studente versoek om bedagsaam teenoor ander studente (en die 
personeel!) op te tree deur nie onnodige lêers af te laai, eie programme op te 
gradeer, video’s op You Tube te kyk, ens. nie. 

e. Geen verversings mag in die rekenaarvierkant ingeneem word nie, aangesien 
enige verspilling die rekenaars kan beskadig. Geen verversings mag ook in die 
biblioteek of in 'n lesinglokaal ingebring word nie. Dit geld óók koeldrank of bottels 
met water. 

f. Daar moet absolute stilte in die biblioteek (insluitende die rekenaarvierkant) 
handhaaf word, aangesien hierdie ruimte bedoel is vir studente wat navorsing wil 
doen. Luide gesprekke versteur die ernstige student se konsentrasie. Daar sal 
streng teen studente wat oortree, opgetree word. 

 
8. Parkering 
a. Geen student mag onder een van die afdakke parkeer nie aangesien dit 

gereserveer is vir die voltydse dosente en administratiewe personeel. Dié bepaling 
geld selfs wanneer die rooster toon dat 'n dosent nie op 'n bepaalde dag onderrig 
gee nie. Dosente kan immers enige tyd opdaag. 

b. Studente en besoekers moet netjies teen die oostelike muur asook op die plaveisel 
voor die gebou soos met die blou stene afgemerk, parkeer sodat soveel as 
moontlik ingepas kan word. 

c. Moet asb. nie die afdakke toe parkeer nie. 
 
9. Tee- en Etenspouse 
a. Volgens die rooster is teetyd 10:40 – 11:10. Studente moet self voorsiening maak 

vir tee of koffie. 
b. Studente wat tot laat middag klasse moet bywoon, kry ook 30 minute etenstyd 

(13:10 – 13:40). 
c. Geen koppies/pierings of ander breekgoed mag uit die gebou geneem word nie. 
d. Geen verversings mag in die biblioteek, leeskamer of in 'n lesinglokale ingebring 

word nie. Dit geld óók koeldrank of bottels met water. 
 
10. Telefoongebruik 
a. Geen privaat oproepe word van die AP Akademie gedoen nie.  
b. Selfone moet tydens lesings en in die biblioteek en rekenaar vierkant afgeskakel 

word. 
 
11. Fotostate 
a. Fotostaatgeld beloop R100.00 (40c per kopie). 
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b. Fotostaatgeld word elektronies aan die Akademie oorbetaal. Indien die 
fotostaatgeld nie in die betrokke jaar opgebruik word nie word dit outomaties 
oorgedra na die daaropvolgende studiejaar. 

c. ‘n Bewys van betaling moet aan me. Elanie Bierman getoon word alvorens ‘n 
student se naam op die fotostaatmasjien geaktiveer word. 

d. Fotostaatgeld is net betaalbaar indien studente van genoemde diens wil gebruik 
maak. 

 
12. Toetse en Eksamens 
a. Studente moet vir alle toetse, soos gereël, aanmeld en die eksamens in 'n baie 

ernstige lig beskou. Geen uitstel sal vir toetse of eksamens gegee word nie, 
behalwe in hoogs uitsonderlike gevalle. In geval van siekte moet ŉ doktersbrief 
voorsien word. 

b. Studente moet 15 minute voor die aanvang van 'n skriftelike eksamen reeds 
aanmeld. 

 
13. Staking van studies 
a. Studente mag nie hulle studie staak sonder om die Registrateur daarin te ken nie 

omdat daar vasgestelde datums is wat geld by die oorweging van terugbetaling 
van klasgelde. 

b. Studente moet deeglik kennis neem van die afsnydatums vir staking van vakke. 
Indien studente vakke ná die vasgestelde afsny datums staak, bly hulle vir die 
kostes van die vak(ke) wat gestaak word verantwoordelik. 

c. Studente met akademiese probleme moet die betrokke fakulteit se dekaan spreek. 
 
14. Noodplan 
a. Aangesien die AP Akademie ŉ openbare instelling is, beskik die APA oor ŉ 

uitgewerkte noodplan volgens die reëls en bepalings van die Departement van 
Hoër Onderwys. Die noodplan word met die studente in die oriëntasieweek 
behandel.  

b. Daar word van studente verwag om ŉ Noodplan-vorm te onderteken ter 
bevestiging van die feit dat almal van die plan kennis dra. Daar word ook van die 
studente verwag om die nodige mediese inligting en kontak besonderhede van 
naasbestaandes op die vorm te verstrek in geval van nood. 

 
Raadpleeg die Registrateur met alle ander probleme. 
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UITKOMSTEBESKRYWING 

BA – LETTERE EN WYSBEGEERTE 
 

Verduideliking van vakkodes en NKR Vlakke: 
 Eerstejaar: Tweedejaar: Derdejaar: 

 NKR Vlak 5 NKR Vlak 6 NKR Vlak 7 

KEUSEVAKKE    

1ste Semester 110 210 310 

2de Semester 120 220 320 
 
Akademiese Geletterdheid 
AKG101: Akademiese geletterdheid NKR Vlak 5   Krediete = 12 

Akademiese geletterdheid is 'n semester-module wat in die eerste semester 
aangebied word en is ŉ vak wat studente voorberei en bemagtig met die oog op 
tersiêre studies en die gaping tussen skool en na-skoolse studies oorbrug. Die vak 
bestaan uit twee modules waarvan die eerste module studiemetodes en Afrikaanse 
taalvaardigheid bevat en die tweede module Engelse taalvaardigheid en 
skryfvaardigheid waarby verwysingsmetodes ingesluit word.  
 
Afrikaans 
AFR110: Afrikaans 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
AFR120: Afrikaans 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Kennis van taaltegnieke, taalkwessies en die groei en ontwikkeling van ons taal, is die 
basis van professionele taalgebruik. Taaltekste vorm ŉ integrale deel van die lewe, in 
die werksituasie, maar ook in die alledaagse omgang met mense. Met hierdie module 
begin die opwindende reis, waar eers gefokus word op die inskerping van 
fundamentele beginsels in die Afrikaanse taal, waarna opgebou word na die 
selfstandige toepassing van talle taal- en letterkundige begrippe. In die eerste module 
wat in die eerste semester aangebied word, val die klem in 'n groot mate op 
taalvaardigheid sodat die student geoefen word om te kan praat, skryf en veral 
woordeskat op te bou wat in die praktyk van ŉ beroep van toepassing is. Die tweede 
module wat in die tweede semester aangebied word, sit uit die aard van die saak 
eersgenoemde proses voort. Die klem val egter hier op die insig en begrip van die drie 
letterkundige genres van die Afrikaanse letterkunde, te wete die Prosa, die Poësie en 
die Drama sodat die kennis in die praktyk toegepas kan word. 
 
AFR210: Afrikaans 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
AFR220: Afrikaans 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Kennis van taaltegnieke, taalkwessies en die groei en ontwikkeling van ons taal, is die 
basis van professionele taalgebruik. Taaltekste vorm ŉ integrale deel van die lewe, in 
die werksituasie, maar ook in die alledaagse omgang met mense. In hierdie kursus 
moet die student 'n grondige kennis verkry van die geskiedenis en die ontwikkeling 
van die Afrikaanse taal, waarna opgebou word na die selfstandige toepassing van talle 
taal- en letterkundige begrippe. Die Afrikaanse Literatuurgeskiedenis; die verskillende 
tegnieke van die genres: Prosa, Kinder- en Jeuglektuur, Poësie en Drama. Die student 
moet in staat wees om hierdie kennis in die Afrikaanse literatuur toe te pas ten einde 
suksesvol te beweeg na die finale jaar. 
 



28 

 

AFR310: Afrikaans 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In die eerste semester word in die taalkunde Afrikaanse sintaksis op die toepaslike 
gevorderde vlak behandel. Daar word inleidend gefokus op die doel en belang van die 
bestudering van taal en spesifiek Afrikaans op sintaktiese vlak. In hierdie semester 
word veral aan die naamwoordstuk, die adjektiefstuk en die werkwoordstuk aandag 
gegee met spesifieke verwysing na klasse naamwoorde, lidwoorde, die 
genetiefsvorm, werkwoorde, die werkwoordstuk kern, adjektiewe en adjunkte. 
Sintaksis word ook funksioneel bestudeer. 
 
In die letterkunde kom die ontwikkeling van die Afrikaanse poësie sedert die 1960’s 
aan die bod, met spesifieke aandag aan die digkuns van die Sestigers, die 
Sewentigers, die Tagtigers en die belangrikste strominge in die poësie van die einde 
van die vorige en die begin van die 21ste eeu. Van die studente word verwag om ’n 
eietydse digbundel selfstandig te ontleed en om die kodes van die periode, die digter 
se oeuvre en die bundel te identifiseer en te ontleed.  
 
AFR320: Afrikaans 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In die tweede semester word in taalkunde Afrikaanse fonologie en fonetiek sowel as 
variasietaalkunde behandel. Afrikaanse semantiek, pragmatiek, die leksikografie en 
normatiewe taalkunde word bestudeer. Daar word van studente verwag om ook 
selfstandige navorsing oor die verskynsel van variasietaalkunde te doen. Taaltekste 
vorm ‘n integrale deel van die lewe, in die werksituasie, maar ook in die alledaagse 
omgang met mense. 
 
In die letterkunde word twee eietydse Afrikaanse dramas behandel en aandag aan die 
konvensies van die drama as opvoering en as leesteks gegee. Benewens die 
ontleding van ’n epiese gedig word ’n roman ook behandel teen die agtergrond van 
die belangrikste ontwikkelinge in die eietydse romankuns. 
 
Bybelkunde 
Vir die Afrikaanse Protestantse Akademie is Bybelkunde 'n uiters belangrike vak 
aangesien die Bybel beginsels bevat vir elke wetenskap. Ongeag wat ter beroep 'n 
student eendag gaan volg, sal die beginsels van die Skrif vir hom/haar van 
deurslaggewende belang wees. 
 
BYB110: Bybelkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
In BYB110 maak die student wat in die onderwys of kerklike bediening ’n beroep wil 
volg, beter toegerus daarvoor. Verder is dit onontbeerlik vir opvolgstudie ten einde 
Bybelkunde as hoofvak te kan neem, en ’n goeie aanloop tot latere nagraadse studie 
in die Teologie. Vir enige Christen en selfs vir ’n nie-Christen student wat meer van die 
Bybel wil weet, is BYB110 ’n logiese keuse. BYB110 bestaan uit twee dele. Die eerste 
deel die as ‘n inleiding tot die Bybel en deurlopende lyne God se verlossingsplan in 
Jesus Christus. In hierdie deel word daar ook kortliks stil gestaan by tegnieke en 
metodes waarop die Bybelleser die lyne van die Bybel kan identifiseer wat tot ‘n beter 
verstaan van die geheel boodskap van die Bybel sal lei. Die tweede deel gee ‘n breë 
oorsig oor die boodskap van die Bybel soos in beide Ou en Nuwe Testament bevat. 
 
BYB120: Bybelkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
BYB120 bou voort op die werk wat tydens BYB110 behandel is.  Hierdie vak bestaan 
uit twee dele. In die eerste deel word daar in meer diepte gekyk na die inhoud van die 
eerste 5 boeke van die Ou Testament (die Pentateug). Hier word die geskiedenis van 
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skepping, sondeval en God se verlossingsplan deur Abraham en sy nageslag 
bestudeer en veral hoe hierdie geskiedenis juis die begin van die Evangelie is. In die 
tweede deel word daar op die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament (die 
Evangelies) gekonsentreer. Hier word spesifiek gefokus op Christus se geboorte, 
aardse bediening, dood en opstanding soos vanuit die Mattheus, Markus, Lukas en 
Johannes gesien.  
 
BYB210: Bybelkunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
BYB210 bou voort op BYB120 wat die geskiedenis van die Ou Testament betref. Dit 
neem die lyn van die geskiedenis van die Ou Testament op waar BYB120 daarmee 
afgesluit het. Daar word na die geskiedenis wat in Josua tot 2 Kronieke beskryf word, 
gekyk asook die profete wat tydens hierdie tydperk opgetree het.  
 
BYB220: Bybelkunde 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
BYB220 bou voort op BYB120 met betrekking die geskiedenis van die Nuwe 
Testament. Dit neem die lyn op by die boek Handelinge. Daar word ook oorsigtelik 
gelet op die briewe wat Paulus geskryf het, terwyl daar veral op Efesiërs gefokus word. 
 
BYB310: Bybelkunde 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In BYB310 word die geskiedenis van die Ou Testament afgerond. Daar word na die 
geskiedenis van die ballingskap en die terugkeer uit ballingskap gekyk soos in Esra 
tot Ester beskryf word, asook die profete wat in hierdie tyd opgetree het. Daarmee sal 
word daar na die geskrifte Job, Psalm, Spreuke, Prediker en Hooglied gekyk. 
 
BYB320: Bybelkunde 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In BYB320 word daar op die Algemene Briewe en Openbaring gekonsentreer, asook 
die geskiedenis van die vroeg-Christelike kerk tot aan die einde van die 1ste een nC. 
 
Christelike Berading 
Waar Sielkunde behulpsaam is om die gedrag van die mens te kan begryp, werp 
Christelike Berading die lig van die Skrif op die oorsaak van die mens se gedrag en 
bied dit Bybelse beginsels vir verdiepte begeleiding van die mens met 
gedragsprobleme. 
 
CHB110: Christelike Berading 1 NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Studente wat Sielkunde 1 neem, kan ook vir hierdie vak inskryf. Bestek: Inleiding; 
Metode; Die plek van die Heilige Gees; Die plek van die Heilige Skrif; Die berader; Die 
berader se verhouding met ander. 
 
CHB120: Christelike Berading 1 NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Skriflig op sake wat herhalend voorkom; Sielkundige aspekte, Bybeltekste, en 
Christelike berading; Konkrete situasies. 
 
CHB210: Christelike Berading 2 NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Studente wat Sielkunde 2 volg of reeds geslaag het, kan hierdie kursus volg. 
Eksegetiese riglyne oor verskillende temas (soos: Dien die Here; Hoop; Gebed; 
Eiewysheid; Vrede; Die gesonde leer; Twisvrae; Liefde; Voorbeeld stel; Vermaning; 
Onpartydigheid; Lankmoedigheid; Geloof; Ewige lewe; Roeping; 
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CHB220: Christelike Berading 2 NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Sonde wat nie besef word nie; Skuldgevoelens oor sonde; Vra van vergifnis; Lyding; 
Selfbeeld probleme; Minderwaardigheids-gevoelens; Versoekings; Depressie, 
Spanning; Weerstand teen berader; ens. 
 
CHB310: Christelike Berading 3 NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Studente wat Sielkunde 3 volg, mag vir hierdie kursus inskryf. Vertrekpunte: 
Dimensies van berading; Liefde in berading; Ondersteuning, simpatie en empatie. 
Organisatoriese aspekte: Dataversameling; Tegniek van berading; Beplanning; 
Kontrolelyste; Huiswerk en hantering daarvan; Probleemoplossings tabel. Beginsels 
vir berading: Motivering; Bybelse Verandering; Basiese benaderings; Ontdekking van 
probleem patrone; Soorte vrae; Hantering van antwoorde; “Ek kan nie dit doen nie”; 
Samewerking met medici; Gevoelens, houding, gedrag; Vergifnis aanvaar of voel? 
De-habituering en re-habituering; Geestesgawes. 
 
CHB320: Christelike Berading 3 NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Konkrete situasies: Opvoeding; Dwelmverslawing; Seksuele opvoeding; Versoening 
binne die huwelik; Versoening tussen mense; Blydskap deur belydenis; Vrees en 
spanning; Jaloesie, Pieker, Prikkelbaarheid, Selfbejammering; Woede; Depressie; 
Rou; Sonde teen die Heilige Gees; Berading van gestremdes; Duiwelbesetenheid; 
Psigosomatiese siektes; Tydelike gestremdheid; Skisofrenie. Aan die einde van die 
Julievakansie moet elke student 'n wetenskaplike skripsie indien oor 'n voorgeskrewe 
onderwerp. 
 
Duits 
DTS110: Duits     NKR Vlak 5   Krediete = 12 
DTS120: Duits     NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Hierdie kursus is bedoel vir studente wat geen kennis van Duits as taal het nie, sowel 
as vir studente wat Duits op Graad 12 vlak geslaag het. Die fokus is op die aanleer en 
inskerping van basiese kommunikasievaardighede naamlik luister, lees, praat en 
skryf. Dit bied ‘n kort inleiding tot die kultuur, gewoontes en die hedendaagse 
leefwêreld in Duits sprekende lande.  Die klem val in hierdie kursus dus op korrekte 
taalgebruik, die skryf van kort opstelle oor relevante temas, mondeling en die lees van 
basiese tekste gebaseer op die toepaslike temas, die aanwending van idiomatiese 
uitdrukkings binne konteks en die kennismaking met die Duitse letterkunde (prosa, 
poësie en drama).  Aan die einde van hierdie kursus moet die student in staat wees 
om Duits gemaklik te praat, te skryf, te verstaan en te lees. Die student moet in staat 
wees om aan die einde van hierdie kursus by Duits 210 in te skakel. 
 
DTS210: Duits 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
DTS220: Duits 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Duits 2 word gevolg deur studente wat Duits 110 en Duits 120 geslaag het. Aan die 
einde van hierdie kursus moet die student in staat wees om Duits vlot te praat, te skryf 
en te lees. Die klem val in hierdie kursus op die voortsetting van volledige oorsig van 
die Duitse grammatika, die inleiding tot basiese tekswetenskaplike beginsels in 
teksanalise ten opsigte van die Duitse letterkunde (prosa, poësie en drama) en 
gevorderde kommunikasievermoë. Die onderrigtaal is Duits.  Die kursus sal die 
onderwysstudent in staat stel om Duits as skoolvak tot en met Graad 10 aan te bied. 
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DTS310: Duits 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
DTS320: Duits 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Duits 3 word gevolg deur studente wat Duits 210 en Duits 220 geslaag het. Aan die 
einde van hierdie kursus moet die student in staat wees om Duits vlot te praat, te skryf 
en te lees. Die klem val in hierdie kursus op selfstandige navorsing, korrekte 
taalgebruik skriftelik en mondelings, die kritiese analise en interpretasie van die Duitse 
letterkunde (prosa, poësie en drama) en gevorderde kommunikasievermoë. Die 
onderrigtaal is Duits. Die kursus sal die onderwysstudent in staat stel om Duits as 
skoolvak tot en met Graad 12 aan te bied. 
 
Engels 
The approach in the English courses at the APA is broadly outcomes based, which 
means that the learning aims and objectives are measurable by tests and 
examinations to ascertain whether students have achieved the objectives of the 
courses. 
 
The focus of English at the APA is literature and the aim is threefold: 
1. To give students an overview of the chronological development of English literature 

from the pre-Renaissance to the Modern Periods. The context of literary works is 
thus highlighted. 

2. To acquaint students to the genres of poetry, drama and the novel. 
3. To foster critical thinking through the development of the skills of literary analysis. 
 
ENG110: English 1    NQF Level 5   Credits = 12 
The main aim of English 110 is the introduction of the genres of poetry and drama. In 
keeping with the chronological commitment, the texts studied are from the earlier 
periods of English literature: the pre-Renaissance Period (pre–1500), the 
Renaissance Period (1500–1660) and the Neoclassical Period (1660–1785). 
- In poetry the principles of versification are introduced, laying the foundation for all 

subsequent study of poetry. The sub-genres of the ballad, the lyric and the sonnet 
are also introduced. 

- In the drama section students are introduced to the sub-genres of tragedy and 
comedy through the study of a Shakespearian tragedy and a late Neoclassical 
comedy. 

 
ENG120: English 1    NQF Level 5   Credits = 12 
The aim of English 120 is: 
- The study of poetry from the Romantic Period (1798–1830) and Victorian Period 

(1830–1901). 
- The introduction of the novel genre. The development of the novel from the 

Victorian Period to the Modern Period (the early decades of the twentieth century) 
is examined. 

 
Through the study of individual literary texts (be it a poem, a drama or a novel) the aim 
is to develop literary analytical skills which will enable the student to study and 
appreciate any literary work. 
 
ENG210: English 2    NQF Level 6   Credits = 20 
The aim of English 210 is to introduce students to literature from the South African and 
African contexts. 
- The South African short story introduces the short story genre. 
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- South African poetry in English from 1820 till post-Apartheid is examined. 
- The South African context is further explored through a South African novel and a 

South African drama. 
- Two African novels by eminent authors explore the African context. 
 
ENG220: English 2    NQF Level 6   Credits = 20 
The aim of English 220 is: 
- To study literature from the Renaissance and Neoclassical Period (Periods 

introduced in English 1) in greater depth. To this end poetry from the Elizabethan 
Age (1558–1601), the Restoration (1660–1700) and the Augustan Age (1700–
1745) is studied. A Shakespearian comedy furthers the study of Elizabethan 
drama. 

- To study late nineteenth century drama as represented by George Bernard Shaw. 
  
ENG310: English 3    NQF Level 7   Credits = 24 
The aim of English 310 is: 
- To study Romantic and Victorian poetry (introduced in English 1) in greater depth. 
- To continue the study of the Modern novel. Four eminent Modern novelists are 

prescribed: Henry James, Joseph Conrad, Virginia Woolf and James Joyce. 
 
ENG320: English 3    NQF Level 7   Credits = 24 
The aim of English 320 is: 
- To study Modern poetry in depth. 
- To study Modern drama (Peter Shaffer and Robert Bolt are prescribed). 
- To study a Shakespearian history play (King Henry IV Part I is prescribed). 
 
Filosofie  
FIL110: Filosofie 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
FIL120: Filosofie 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
1.1 Bybelse Antropologie: 
1.1.1 Die student leer die grondslae van die Christelike filosofie en verwerp die 
humanistiese siel- liggaam dualisme wat ook aan die gereformeerde skolastiek ten 
grondslag lê. 
1.1.2 Die student kry insig in die posisie van die hart of siel van die mens en op 
religieuse grondmotiewe wat op die hart beslag lê en die hele mens in beweging bring. 
1.2 Sistematiese filosofie: 
1.2.1 Die student word vertroud gemaak met die Christelike kosmologie wat die 
student in staat stel om enige ding of verskynsel na die aspekte verskeidenheid 
daarvan te ontleed. 
1.2.2 Die student word in staat gestel om struktuur analises van sosiale instellinge van 
die mens (huwelik, gesin, kerk, staat, ens.) te maak. 
1.3 Historiese filosofie: 
1.3.1 Die student kry opleiding in die Griekse filosofie en leer dat die Griekse filosofie 
(by name bv. Plato en Aristoteles) 'n dramatiese effek op die Roomse kerkvaders (by 
name bv. Thomas Aquinas, Augustinus, ens.) gehad het. 
 
FIL210: Filosofie 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
FIL220: Filosofie 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
2.1 Wysgerige Antropologie: 



33 

 

2.1.1 'n Studie van Bybelse en buite-Bybelse antropologie stel die student in staat om 
die mens in die transendente verhouding tot God en in immanente verhouding tot sy 
medemens te verstaan. 
2.2 Godsdiensfilosofie: 
2.2.1 Die student leer om te onderskei tussen godsidees (teïsme, deïsme, ens.). 
2.2.2 Die student let op die wysgerige implikasies van eienskappe (God is liefde, God 
is goed, ens.) wat aan God, die Gans Andere, toegevoeg word. 
2.2.3 Die student word in staat gestel om te handel met ontologiese, kosmologiese en 
teleologiese godsbewyse en om daarop te reageer. 
2.2.4 Die student ontleed argumente wat aangebied word insake die nie-bestaan 
moontlikhede van God in die lig van die Christelike mensbeskouing en kosmologie. 
2.3 Historiese Wysbegeerte: 
2.3.1 Die student verkry kennis aangaande die humanisme as wysgerige rigting en 
raak vertroud met die volgende denkers: 
• Galileo en Newton se bydrae tot die moderne wêreldbeeld en wetenskap. 
• Machiavelli, Francis Bacon en Thomas Hobbes se bydrae tot die ontwikkeling van 
die individualisme en liberalistiese staatkunde. 
• Descartes, Spinoza en Leibnitz se bydrae tot die ontwikkeling van die rasionalisme. 
• John Locke, Berkeley en Hume se bydrae tot die empiristiese wetenskapsleer. 
• Voltaire en Rousseau en bydrae tot die Franse Revolusie. 
• Kant, Schopenhauer en Fichte as verteenwoordigers van die Duitse Idealisme. 
 
FIL310: Filosofie 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
FIL320: Filosofie 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
3.1 Wysgerige antropologie: 
3.1.1 Die student word vertroud gemaak met die menslike akt-struktuur en met die 
werking van religieuse grondmotiewe wat beslag lê op menslike denke en neerslag 
vind in menslike handelinge en dade. 
3.2 Sistematiese filosofie: 
3.2.1 Die student leer om krities met die Christelike filosofie om te gaan en op kritiek 
teen die Christelike filosofie te reageer. 
3.3 Godsdiensfilosofie: 
3.3.1 Die student fokus op godsopenbaringe en met die teorieë dienaangaande. 
3.3.2 Die student word in staat gestel om verantwoordelik om te gaan met 
konfronterende godsdienste (bv. Godsdiens fundamentalisme) as menslike 
fenomene. 
3.4 Historiese Filosofie: 
3.4.1 Die student fokus op die volgende strominge, denkers en tendense in die 
filosofie: 
• Die Amerikaanse Pragmatisme en Utilitariste. 
• Die 20ste eeu filosofie met betrekking tot Russel se analitiese filosofie, Wittgenstein 
se taalfilosofie, die eksistensialisme van Kierkegaard, Bergson en Popper. 
 
Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing 
GLW101: Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing 

 NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Gereformeerde Lewens- en Wêreldbeskouing is 'n semester module wat in die tweede 
semester aangebied word. 
Die opvoedkundige en wetenskaplike aard van die AP Akademie vereis van studente 
om bewustelik met lewensbenadering om te gaan. Studente word in hierdie vak 
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begelei om hulle lewens- en wêreldbeskouing krities te deurdink. Met die Drie 
Formuliere van Enigheid as uitgangspunt word studente doelbewus blootgestel aan 'n 
gereformeerde lewens- en wêreldbeskouing, met die oog op 'n geïntegreerde 
benadering tot die lewe. Aansluitend hierby word daar ook sterk op die deugde van 
die klassieke tradisie gefokus met ’n narratiewe benadering wat dit vir die student 
konkreet en toeganklik maak.  
 
Geografie 
Geografie of Aardrykskunde dui op die studie van die wisselwerking tussen die mens 
en sy omgewing, dit wil sê hoe die omgewing die mens raak en natuurlik ook hoe die 
mens die omgewing beïnvloed. 
Op grond van bogenoemde wisselwerking tussen die mens en sy omgewing kan 
Geografie basies in twee afdelings verdeel word, naamlik Fisiese Geografie en 
Menslike Geografie, waar verskeie subdissiplines onderskeidelik behandel kan word. 
Die meer bekende afdelings in Fisiese Geografie is onder andere Geomorfologie, 
Klimatologie en Ekologie, terwyl Menslike Geografie meestal fokus op Bevolkings 
geografie, Nedersettings geografie en Ekonomiese Geografie. Op universiteitsvlak 
word die kring nog wyer getrek om nog meer van die vak te leer. 
Geografie wil ook gedurig die vraag waarom is wat waar? ondersoek. Hierdie 
navorsing waar wat is en waarom dit so is, bring noodwendig mee dat Kartografie en 
Lugfotografie ook aandag moet geniet, dit moet deel vorm van geografiese studies om 
Geografie as vak in sy volheid reg te verstaan. 
 
'n Studie van die Geografie laat dus die student iets verstaan van die grootheid van 
die kosmos waarin die mens geplaas is, maar nog meer word die student se aandag 
gevestig op die Skepper van hierdie grote kosmos - die almagtige God van hemel en 
aarde. Dit laat ons, ons kleinheid besef en dring ons om in nederigheid God se almag 
te besing. 
 
GRF110: Geografie 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Geografie –  Inhoud, ontwikkeling en betekenis van die vak. 
Klimatologie –  Energie en weer, neerslag, hidrologiese siklus, sirkulasie patrone, 

klimaat, klimaat streke op aarde, klimaatsverandering. 
Geomorfologie –  Endogene kragte: plaattektoniek, aardbewings, vulkanisme, 

isostasie, gesteente siklus. 
Eksogene kragte: verwering, erosie (water, wind, ys, see), 
afsetting. 

Biosfeer – Biogeochemiese siklusse, grond, ekosisteme, biome, 
veranderende biosfeer. 

Hulpbronne – Tipe hulpbronne, kenmerke van hulpbronne, afvalstowwe,  
energiebronne en fossielbrandstowwe. 

Dinamika van die aarde. 
 
GRF120: Geografie 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
bevolkings geografie –  Bevolkings kenmerke, bevolkingsverspreiding en -

digtheid, bevolkingspiramide, demografiese 
oorgangsmodel, migrasie, strategieë ten opsigte van 
geboortebeperking, siektes, voeding van getalle groei. 

Kultuur geografie – Verandering van kulture, kultuur streke, handel en media. 
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Landbou geografie – Menslike voedselproduksie, tipe landbou, landbou 
produktiwiteit en akwakultuur. 

Stedelike geografie – Studieterrein, stad en primaat stad, stedelike funksies, 
ligging van stede, verstedeliking, grondgebruike en 
stedelike struktuur modelle. 

Politieke geografie – Staat, nasie, politieke kultuur, nasie-staat, tipe regerings, 
vorm van state, internasionale grense. 

Ekonomiese geografie – Industriële ekonomie, bruto nasionale produk en inkomste, 
ryk en arm lande, vervaardiging, markte en ondernemings, 
nasionale infrastrukture en globale ekonomie. 

Globale geografiese uitdagings. 
 
GRF210: Geografie 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
- Studieveld van stedelike geografie 
- Stedelik-geografiese konsepte 
- Oorsprong en groei van stede 
- Stedelike verandering 
- Nasionale stedelike sisteme 
- Grondgebruik in stede 
- Mobiliteit in stede en woonbuurt verandering 
- Stedelike kleinhandel 
- Stedelike vervoer 
- Stedelike ekonomie 
- Armoede en deprivasie in  Westerse stede 
- Stedelike leefbaarheid 
- Stedelike ekonomie en werkverskaffing in minder-ontwikkelde stede. 
 
GRF220: Geografie 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
- Verskille: Stedelike geografie in ontwikkelde en ontwikkelende lande 
- Stedelike geografie in die Derde Wêreld 

o Verstedeliking 
o Stedelike struktuur 
o Landelik-stedelike migrasie 
o Ekonomie en werkverskaffing 
o Behuising 
o Omgewingsprobleme 
o Gesondheid 
o Verkeer en vervoer 
o Armoede, krag en politiek 

- Toekoms van die stad 
o Volhoubare stedelike ontwikkeling. 

 
GRF310: Geografie 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
- Die geografie van volhoubare ontwikkeling 

o Die era van ontwikkeling en aard van onderontwikkeling 
o Demokratisering, goeie regering en ontwikkelingstrategieë 
o Volhoubare ontwikkeling in ontwikkelde lande en minder ontwikkelde lande 

- toepassing op sekere lande. 
o Globale uitdagings vir volhoubare ontwikkeling 
o Volhoubare landelike ontwikkeling 
o Volhoubare stedelike ontwikkeling 
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o Rolspelers in die volhoubare ontwikkelingsproses. 
 
GRF320: Geografie 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
- Omgewingstudies, omgewingsveranderinge, omgewingsprobleme en 

omgewingsbestuur: 
o Litosfeer 
o Hidrosfeer 
o Atmosfeer 
o Biosfeer 

- Kartografie en lugfotografie: Toepassing van teoretiese werk 
- GIS: ‘n inleiding 
- Nuwe velde in Geografie. 
 
Geskiedenis 
Geskiedenis kan op verskillende wyses beskryf word. Hier word daarmee volstaan dat 
dit die lewensverloop van 'n individu is, 'n familie, gemeenskap, volk, land, staat, kerk, 
wêreld, instansie, organisasie, ens. Dit vloei vanuit die verlede na die hede. Dit leer 
die herkoms en gee identiteit. 
Oorsaak en gevolg speel 'n groot rol. Dit is totaal omvattend ten opsigte van 
omstandighede en gebeurtenisse en is verbonde aan tyd en bepaalde datums. Die 
student wat in geskiedenis onderrig is, verstaan herkoms, identiteit, oorsaak en gevolg 
en leer om objektief daaroor te besin. Historici bied nie altyd dieselfde interpretasies 
van die geskiedenis in die historiografie nie al na gelang van die lewensbeskouing van 
verskillende skrywers. Dit is essensieel dat die student kennis hiermee maak en 
vertroud raak met die historiese bronne. 
 
GES110: Geskiedenis 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
GES120: Geskiedenis 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Hier word behandel: die Portugese seevaart, die ontdekking van die Kaap en die 
seeweg na die Ooste; die Nederlandse seevaart; die VOC; oprigting van die 
verversingspos; goewerneurs; beleid en bereiking; Vryburgers; koloniste; noord, wes 
en ooswaartse uitbreiding; nuwe distrikte, drosdye en dorpe; oosgrens gebeure; 
oosgrens boere wat steeds aan beweeg was; opstand teen WA van der Stel; 
agteruitgang en ondergang van die VOC; eerste Britse beset 1755-1803. 
 
GES210: Geskiedenis 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
GES220: Geskiedenis 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Voortsetting: Bataafse bewind 1803-1806; De Mist se Kerkorde; tweede Brit se 
oorname; Brit se goewerneurs met hulle Hottentot -, swart -, oosgrens beleide; 
uitbreiding; nuwe distrikte, drosdye en dorpe; botsings op die oosgrens met swart 
volke; filantropisme; ontevredenheid, opstande; Groot Trek; Trekker geskiedenis. 
 
GES310: Geskiedenis 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
GES320: Geskiedenis 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Ontwikkeling van OVS, Natal en ZAR; eerste Vryheidsoorlog; verloop tot Tweede 
Vryheidsoorlog; presidente en generaals; Uniewording; politieke partye; bewinde; 
slagstryd; koalisie; samesmelting; Tweede Wêreldoorlog; 1948 en daarna; Malan, 
Strijdom, Verwoerd; die Republiek van SA. Na drie jaar behoort 'n student die 
geskiedenis van Suid-Afrika te ken en te verstaan, waardeur lewenskoers verkry kan 
word. 
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Grieks 
Rasionaal 
Grieks 1 en 2 is verpligtend vir studente wat inskryf met die oog op toelating tot 
Teologie, maar enige ander student sal ook grootliks baat by die bestudering van 
hierdie antieke taal. In dié vak word studente begelei om die taal waarin die Nuwe 
Testament oorspronklik geskryf was, te bemeester. Dit help met die verstaan van 
Nuwe-Testamentiese begrippe en -woorde en is veral belangrik in die vestiging van 
hermeneutiese reëls met die oog op suiwer Nuwe Testament eksegese. 
Die doel van dié kursus is om u te onderrig in die antieke taal Grieks; om u bloot te 
stel aan die kultuurhistoriese agtergrond van die Ou Nabye Ooste en die Grieks-
Romeinse samelewing; om u bloot te stel aan die kultuurhistoriese agtergrond van 
Israel in die tyd van die Nuwe Testament. Hierdie kursus het die predikant/geestelike 
leiers in fokus, maar kan baie verrykend wees vir pastorale beraders, sielkundiges en 
ander gelowiges om hulle te help om die Nuwe Testament en die wêreld van die 
antieke mense beter te verstaan. 
 
GRK110: Grieks 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Na bestudering van module 1-12 moet u in staat wees om: 
1. Die Griekse skrifsisteem te bemeester. 
2. Die praesans-, imperfektum-, futurum-, aoristos- en perfektumtydsvorme te 

verbuig, ontleed en vertaal. 
3. Selfstandige naamwoorde van die α-verbuiging en die ο-verbuiging te kan 

herken, verbuig en in die verskillende naamvalle kan vertaal. 
4. Die gebruike van die verskillende Griekse naamvalle kan verduidelik. 
5. Die selfstandige naamwoorde en adjektiewe in Grieks te kan herken, ontleed en 

vertaal. 
 
GRK120: Grieks 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Na bestudering van module 1-12 moet u in staat wees om: 
1. Die leereenhede by weke 1-12 te bemeester 
2. Die werksopdragte te kan doen met die hulp van die voorgeskrewe woordeskat 
3. Die voorgeskrewe woordeskat in Grieks te kan weergee 
4. Die vorme van die werkwoorde en naamwoorde wat aangeleer is in paradigmas 

te kan weergee 
 
GRK210: Grieks 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
In Grieks 210 word die volgende temas behandel: 
1. Griekse himnes in die Nuwe Testament 
2. Die Nuwe-Testamentiese Tekskritiek 
3. Eer en skaamte as sosiale verskynsel in die antieke wêreld 
4. Gebruike en gewoontes in die Grieks-Romeinse beskawing 
5. Vertaling van Nuwe-Testamentiese Tekste uit die Griekse Nuwe Testament 
 
GRK220: Grieks 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
In Grieks 220 word die volgende uitkomste aangeleer: 
1. Nuwe-Testamentiese gelykenisse 
2. Inleiding tot die Patristiek 
3. Inleiding in die studie van die Septuagint (LXX) 
4. Inleiding in Die Griekse Filosofie en die Nuwe Testament 
5. Die rol van die vrou in die kerk – Fokus op die invloed van die feminisme in die 

Westerse samelewing 
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6. Christelike logika en die Nuwe Testament 
7. Vertaling van Nuwe-Testamentiese tekste uit die Griekse Nuwe Testament 
 
GRK310: Grieks 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In Grieks 310 word die volgende uitkomste bemeester: 
1. Lyding en vervolging in die vroeg-Christelike kerk 
2. Begrafnisgebruike in die tyd van die NuweTestament 
3. Argeologie van die Nuwe Testament 
4. Martelaarskap in die geskrifte van die Kerkvaders 
5. Geskiedenis van die Romeins-Griekse samelewing tot 313 n.C. 
6. Vertaling van Patristiese tekste 
7. Vertaling van tekste uit die Griekse Nuwe Testament 
 
GRK320: Grieks 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In Grieks 320 word die volgende uitkomste bemeester: 
1. Tekste uit die Nuwe Testament oor geld en besittings 
2. Die kerkvaders se beskouing oor die ekonomie 
3. Geld en besittings vanuit apologetiese hoek bekyk 
4. Rykdom en armoede as sosiale vraagstukke in die lig van die geskiedenis van 

die kerk 
5. Vertaling van tekste uit die Nuwe Testament 
6. Vertaling van tekste uit die kerkvaders. 
 
Hebreeus 
Hebreeus 1 en 2 is verpligtend vir studente wat inskryf met die oog op toelating tot 
Teologie, maar enige ander student sal ook grootliks baat vind by die bestudering van 
hierdie Antieke taal. In dié vak word studente begelei om die taal waarin die Ou 
Testament Oorspronklik geskryf is te bemeester. Dit dra by tot die verstaan van Ou 
Testamentiese begrippe en woorde en is veral belangrik in die vestiging van 
hermeneutiese reëls met die oog op suiwer Ou Testamentiese eksegese. 
 
HEB110: Hebreeus 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
In die eerste semester van die eerstejaar word studente geleidelik vertroud gemaak 
met die Hebreeuse skryfstelsel. Eerstens word daar op die grammatika van die 
Hebreeuse taal gekonsentreer en veral op die gebruik van naamwoorde en 
relasiewoorde in Hebreeus. Die student moet aan die einde van die semester in staat 
wees om eenvoudige Hebreeuse sinne te kan vertaal, asook naamwoorde in 
Hebreeus volledig te kan ontleed. Studente moet ook ŉ aantal Hebreeuse 
woordeboekvorme bemeester. Tweedens word studente ingelei in die geskiedenis 
van die Ou Nabye Ooste in die tydperk 3000-586 vC. Die invloed van die verskillende 
wêreldmoondhede op die Joodse volk word bespreek. Spesiale klem word gelê op die 
geskiedenis van Israel in hierdie tydperk, tot en met die aanbreek van die tydperk van 
die Babiloniese ballingskap. 
 
HEB120: Hebreeus 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
In hierdie semester word van die student verwag om die gebruik van sterk werkwoorde 
in die Hebreeuse taal te bemeester. Aan die einde van die semester moet die student 
in staat wees om eenvoudige en saamgestelde sinne te kan vertaal, om naamwoorde, 
relasiewoorde en sterk werkwoorde te kan ontleed en 'n goeie begrip te toon van die 
Hebreeuse sintaksis. 
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Daar word ook van die student verwag om in staat te wees om 'n redelike leesspoed 
van Hebreeuse tekste te kan handhaaf. Verder word in hierdie semester 
gekonsentreer op die geskiedenis van Israel in die tydperk 586 vC – 6 vC. Dit is die 
tydperk vanaf die begin van die Babiloniese ballingskap tot en met die tussen- 
testamentêre tydperk. Daar word veral gefokus op die toestande in Mesopotamië, en 
die gebiede rondom Israel in hierdie tydperk. Die ontstaan van sinagoges, die invloed 
van religieuse groepe en die vertolking van die Joodse teologie word in hierdie 
semester aangeraak. 
 
HEB210: Hebreeus 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Reeds aan die begin van hierdie semester word van studente verwag om die 
grammatikale reëls wat in die eerstejaar behandel is ten volle onder die knie te hê. In 
die eerste semester van die tweedejaar word studente vertroud gemaak met die 
gebruik van onreëlmatige en swak werkwoorde in Hebreeus, asook grammatikale 
afwykings wat in die Hebreeuse taal aangetref word. Die student word ook in hierdie 
semester geleer hoe om die tekskritiese apparaat van die Biblia Hebraica 
Stuttgartensia te bemeester. Daar word van die student verwag om in staat te wees 
om die tekskritiese aantekeninge in die Hebreeuse Ou Testament te kan interpreteer, 
te kan bespreek en moontlike teks-konjunkture te identifiseer aan die hand van enkele 
prosatekste in Hebreeus. Die student moet ook in staat wees om in Ou-Testamentiese 
tekste 'n redelike tot goeie leesspoed te handhaaf. Daar word verder klem gelê op die 
waarde van nuwe ontdekkings in die taalwetenskap. 
Verder word daar in hierdie semester aandag gegee aan die Ou Testamentiese 
argeologie en hoe opgrawings van die antieke beskawings die verstaan van die Ou 
Testament verbreed. Die student word in hierdie semester aan die hand van enkele 
standaardwerke vertroud gemaak met die gebruike en gewoontes van die antieke 
Ooste, veral met die oog op die interpretasie van die Ou Testament. 
 
HEB220: Hebreeus 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
In die tweede semester van die tweedejaar word die student begelei om die 
Hebreeuse taal op sy eie te kan bestudeer, veral met die oog op die studente wat nie 
die vak in die derdejaar wil neem nie. Dit word verwag dat die student reeds die 
grammatikale reëls en die uitsonderings in die Hebreeuse taal bemeester het en 
hierdie reëls word nou prakties ingeoefen aan die hand van etlike poëtiese tekste van 
die Ou Testament. Die student moet in staat wees om Hebreeuse tekste te ontleed; 
om kommentaar te lewer daarop; om tekste te kan vertaal, asook tekskritiese 
opmerkinge te kan evalueer. Die student moet insig kan toon in die verstaan van die 
Hebreeuse taalwetenskap. Die student moet verder deeglike insig toon in die 
morfologie, sintaksis en semantiek van die Hebreeuse taal. 
 
Tweedens word daar in hierdie semester aandag gegee aan die belang van die Dooie 
see-rolle vir die Hebreeuse taalwetenskap. Die student word vertroud gemaak met die 
taal en styl van enkele Qumran-manuskripte, en moet in staat wees om hierdie tekste 
te kan vertaal, woorde te ontleed en kommentaar te lewer op die teologie van die 
Qumran-gemeenskap. Die student moet die ontstaan, die voorkoms en die inhoud van 
die Qumran-manuskripte oorsigtelik kan weergee. 
 
HEB310: Hebreeus 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In hierdie semester word die student ingeoefen in die lees van Hebreeuse tekste. Sterk 
klem val op die korrekte intonasie van die tekste. Enkele Hebreeuse tekste word 
behandel waarna die student in staat moet wees om op sy/haar eie die tekste van die 
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Hebreeuse Ou Testament te kan vertaal, ontleed, kommentaar te lewer en die 
sintaktiese struktuur van die tekste te kan aandui. 
Die student word verder begelei in die verstaan en toepassing van die gebruike en 
gewoontes van Israel in die tyd van die Ou Testament. 'n Oorsig oor die geskiedenis 
van verskeie volke, veral dié van Israel word behandel. Die student moet insig toon in 
die invloed, die voorkoms en inhoud van verskeie antieke Oosterse volke se 
geskiedenis en godsdiens. 
 
Enkele Qumran-tekste word behandel. Die student moet in staat wees om hierdie 
tekste na aanleiding van die taal, styl, sintaksis en semantiek te kan ontleed. Studente 
moet ook insig toon in die teologie van die Qumran-gemeenskap. 
 
HEB320: Hebreeus 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
In hierdie semester word moeiliker Ou Testamentiese tekste behandel met die oog op 
die toets van studente se vaardighede in die Hebreeuse taal. Daar word ook sterk 
gekonsentreer op die interpretasie van tekste aan die hand van die unieke konteks. 
 
Eerstens word die student vertroud gemaak met die taal en styl van die Hebreeuse 
Mishna. Die student moet in staat wees om die Joodse agtergrond van die Mishna te 
kan identifiseer en kommentaar te lewer op die teks. Die student moet die tekste kan 
vertaal, woorde ontleed en insig toon in die interpretasie van die Mishna, veral met die 
oog op die Joodse volk se verstaan van die Ou Testament. Die voorkoms en invloed 
van Hebreeuse feeste in die Ou Testament en van vandag word behandel. Tweedens 
val die klem veral op Hebreeuse tekste uit die Ou Testament, veral op die invloed wat 
die Joodse apokaliptiek op die verstaan van die tekste het. Die student moet die 
vaardighede wat hy/sy die vorige jare in die vak opgedoen het, aanwend in die 
interpretasie van die Ou Testamentiese tekste met besondere klem op die vertaling, 
die ontleding van Hebreeuse begrippe, die sintaktiese analise van tekste, 
morfologiese kenmerke en afwykings, asook semantiese toepassing van die teks. 
 
Latyn 
Latyn is bekend as 'n ou taal en nie 'n dooie taal nie. Dit is reeds honderde jare voor 
Christus in Rome en omgewing gepraat. Die taal was oorheersend deur die hele 
Romeinse ryk, alhoewel die spreektaal in die Ooste van die ryk Grieks (Koiné) was. 
Moderne tale soos Italiaans, Spaans, Portugees en ander het Latyn as moedertaal. 
Verhale, geskiedenis en ander bronne in Latyn is steeds leersaam en waardevolle 
bronne vir studie en navorsing. Dit is bevorderlik veral vir Engels as taal. Feitlik alle 
plant – en diersoorte dra Latynse name wat heel beskrywend is. Vir twee van die 
belangrikste professies, te wete die teologie en die regte is dit belangrik, terwyl ander 
vakke in die mediese vakgroep en sielkunde Latynse woorde en begrippe gebruik 
alhoewel dit nie meer 'n vereiste vir teologie is nie, bly dit belangrik vir Dogmatiek, 
Dogmageskiedenis, Simboliek, Kerkreg en Algemene kerkgeskiedenis. Trouens 
gevorderde studie in Kerkreg en Kerkgeskiedenis waar ou bronne bestudeer word, 
vereis 'n kennis van Latyn. 
 
KLT101: Kerklatyn    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
KLT102: Kerklatyn    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Hierdie kursus is bedoel vir studente wat geen kennis van Latyn as taal het nie. 
Teologiese studente moet in staat wees om Teologiese begrippe te kan verstaan en 
uit Latyn in Afrikaans te vertaal. Daarvoor is 'n deeglike begrip en kennis van Kerklatyn 
nodig. 
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LAT110: Latyn 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
LAT120: Latyn 1    NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Die kursus word in vier afdelings verdeel, naamlik grammatika, geskiedenis, klassieke 
kultuur en mitologie.  
Grammatika: Latyn is 'n taal met veel vervoegingsvorme in werkwoordtye en 
verbuigingsvorme in selfstandige en byvoeglike naamwoorde. 'n Deeglike studie van 
die werkwoord, selfstandige naamwoord, voornaamwoord en byvoeglike naamwoord 
nominatief, akkusatief, genitief, datief, eerste en tweede verbuiging, wisselvorme en 
trappe van vergelyking is essensieel sodat die student so spoedig doenlik 'n sterk 
Latynse woordeskat sal opbou, veral deur memorisering. Met hierdie kennis bou hy 'n 
vermoë op om te lees en te verstaan. 
 
Geskiedenis: Die ontstaan van Rome, Troje, Aeneas en Romulus en Remus. Die 
geografie van Italië; belangrike datums in die Romeinse geskiedenis, 'n oorsig oor die 
koninkryk en vroeë Republiek. Prehistoriese kulture in Italië, die Etruskers en Grieke 
in Italië. Italië tot die val van die koninkryk.  
 
Klassieke Kultuur: Romeinse familielewe en name; bekende skrywers en digters, 
antieke en moderne name van lande en stede, regeringsposisies, mate, gewigte en 
geldeenhede, ampsdraers in die weermag, datums en syfers. Die sewe heuwels van 
Rome, die Romeinse baddens. Die stad Rome vanaf Romulus tot Constantinus. Die 
Forum, winkels, voorstede, die Circus Maximus, die Romeinse huis, woonstelle, 
muurskilderye, mosaïek. Die Romeinse villa.  
Mitologie: Wat is 'n mite? Die ontstaan van die Romeinse mitologie, die Romeinse 
gode en hul Griekse eweknieë. Aeneas en die ontstaan van Rome. 
 
LAT210: Latyn 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
LAT220: Latyn 2    NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Die kursus word in vier afdelings verdeel, naamlik grammatika, geskiedenis, klassieke 
kultuur en mitologie.  
Grammatika: Telwoorde: de Romae Origine; aanvullende naam-woorde, konjunktief 
(Pres. Aktief/passief), pres. Konjunktief van “sum” en ander, konjunktief (Imperf. 
Aktief/passief, deelwoorde, ablatief en ander grammatika, trappe van vergelyking van 
die bywoord ens. Die student ontvang Latynse werke om te vertaal. 
Geskiedenis: Karthage, die Puniese oorloë, die Macedoniese oorloë, Gaius Marius, 
Pompeius, Caesar en die Republiek. Klassieke Kultuur: Meubels, kos, die Romeinse 
banket, klere, skoene, juwele, baarde en haarstyle. Die rol van vroue in die Romeinse 
familie, slawerny, begrafnisseremonies, Pompeii, strate, huise en woonadresse. 
Mitologie: Hercules, Ulyxes en verskeie passasies. 
 
LAT310: Latyn 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
LAT320: Latyn 3    NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Die kursus word verdeel in vier afdelings, naamlik grammatika, geskiedenis, klassieke 
kultuur en mitologie.  
Grammatika: Baie aandag word gegee aan wisselvorme, afwykings en “geykte” 
uitdrukkings. Naas die supinum is daar die werkwoordelike selfstandige naamwoord 
gerundium nominatief, genitief, datief aktief en passief; voorwaardelike sinne, oratio 
obliqua (indirekte rede); voegwoorde, toegewing-sinne. Die student hiermee voltooi 
die onderrig in grammatika. 
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Geskiedenis: Die Republiek. Die goue tydperk van Augustus. Die Keisertyd, Tiberius, 
Caligula, Claudius, Nero, Domitianus, Traianus, Hadrianus, Diocletianus, Theodosius, 
Germaanse okkupasie. 
Klassieke Kultuur: Nywerhede in Italië, opvoeding, boeke, boekwinkels, 
skryfbehoeftes. Staatskoerante, skrywers, biblioteke; die Romeinse posdiens, Die 
Romeinse reg, regsgeleerdheid as 'n professie, medisyne, professionele dokters, 
vervoer, sport en stokperdjies, jag en visvang, die Romeinse spele, teregstellings. Die 
teater, akteurs en gehore, die Romeinse satire, die veranderende Rome, die 
argitektoniese agteruitgang van Rome. 
Mitologie: Verskeie passasies uit Ovidius, Vergilius en ander skrywers. Met die 
publikasie van spesifieke Latynse werke vir die teologiese en regstudent word hieraan 
besondere aandag gegee. 
 
Nederlands 
NDR110: Nederlands 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
NDR120: Nederlands 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Voornemende predikante moet 'n basiese kennis van Nederlands hê om in staat te 
wees om Bybelse kommentare deur Nederlandse teoloë te kan interpreteer. 
Nederlands 1 voorsien in hierdie behoefte. Die kursus sluit verder die drie 
letterkundige genres te wete Prosa, Poësie en Drama in, asook 'n inleiding tot die 
Middelnederlandse letterkunde. In die Taalleer word daar klem gelê op veral die 
ooreenkomste tussen Afrikaans en Nederlands. 
Die kursus bied verder waardevolle agtergrond vir ander studente; veral vir dié wat 
Afrikaans spesialiseer. 'n Kennis van die verwantskap tussen die twee tale sowel as 
agtergrond kennis van die letterkunde is onontbeerlik vir die suksesvolle bemeestering 
van Afrikaans.  
 
NDR210: Nederlands 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
NDR220: Nederlands 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Nederlands 2 gaan dieper in op die Nederlandse grammatika en die klem val op die 
uitspraak, die vervoegings en verbuigings en die spelvorme. Sekere Middeleeuse 
tekste word in diepte bespreek veral ten opsigte van die aard en funksie daarvan in 
die tydperk waarin dit ontstaan het.  
Vir dié student wat in Tale belangstel, vorm dit deel van die hele ou Westerse 
beskawing en vind dit in hierdie opsig aansluiting by Duits, Frans en Latyn. 
 
NDR310: Nederlands 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
NDR320: Nederlands 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Hierdie kursus dien as voorspel vir die student wat besluit op die Akademie as beroep. 
Dit gaan in diepte in op die Middelnederlandse grammatika en veral op 
skeepsjoernale, dagboeke en tyd dokumente. Onder andere die Skeepsjoernaal van 
Jan van Riebeeck. Die huidige stand van die Moderne Nederlandse letterkunde word 
vergelyk met die sg. Goue Eeu van die Tagtigers. Verder word daar ingegaan op die 
Aardrykskunde van Nederland; die politieke, maatskaplike en ekonomiese stand van 
sake in Nederland. 
 
Opvoedkunde 
In Opvoedkunde word daar deurgaans van 'n Christelike standpunt uitgegaan, sodat 
die nodige aansluiting by Die AP Akademie se etos nooit uit die blikveld sal raak nie. 
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OPV110: Opvoedkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
OPV120: Opvoedkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Hier maak studente kennis met opvoedkunde en wat Opvoedkunde as Wetenskap 
behels. Daar word ook oorsigtelik aandag gegee aan die grenswetenskappe van die 
pedagogiek. Daarna word die betrokke didaktiese omgewings, soos onder andere die 
ouerhuis, die skool en omgewing behandel, waarna daar oorgegaan word tot die 
aanleer van die taak van die skool, die taak van die onderwyser asook die leerling. 
Ons raak aan sindrome soos die Irlen en Tourette en leerprobleme soos 
aandagafleibaarheid en disleksie.  Dan volg motivering as didaktiese beginsel en word 
onder andere gelet op doelwit formulering. Remediërende onderrig vorm deel van die 
inklusiewe onderwys asook hantering van serebraalgestremdheid. Dit beklemtoon 
variasie van onderrigmetodes en media, die verskillende onderrig- en leerstyle. 
Didaktiese duidelikheid, Aktiewe betrokkenheid by die leerhandeling, Relasiestigting 
en ook Kognitiewe-spanning. Individualisering as didaktiese beginsel behels onder 
andere die eienskappe van sodanige leer en vorm 'n uiters belangrike wyse van leer 
in die samelewing waarin ons ons tans bevind.  
Daar word ook ‘n praktiese tydperk van twee weke internskap by ‘n skool van u keuse 
verlang. 
 
OPV210: Opvoedkunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
OPV220: Opvoedkunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
In die tweedejaar word die volgende oorsigtelik bestudeer: Kontrole as didaktiese 
beginsel, die beginsel van beplanning wat onder andere langtermyn-, kort termyn-, 
daaglikse en effektiewe beplanning insluit. Onderrigmetodes soos byvoorbeeld die 
Denkmetode, die Vertel metode en die Handboek metode. Verdere sindrome soos die 
fetale alkoholsindroom word oorsigtelik bestudeer sodat remediëring en korrekte 
optrede verseker word. Die verskillende roetes wat ‘n pedagoog kan inslaan word ook 
aangespreek sodat die student gerat kan wees vir verdere verwysings na kundige 
persone as hy/sy leergebreke vermoed. Die onderwys van Jesus Christus asook die 
Christelike Lewens- en Wêreldbeskouing vorm 'n kardinale deel. Vervolgens word 'n 
kort oorsig oor die res van onderwerpe gegee: Motivering as komponent van die 
onderwyspraktyk, hindernisse vir effektiewe ouer-opvoeder kommunikasie, die lesplan 
as onderwystegniek en die riglyne en eise vir die lesontwerp, die georganiseerde 
onderwyskorps, sosialisering as didaktiese beginsel, die verkenning in die skool van 
die kind met probleme, Bloom se Taksonomie, vereistes waaraan meetinstrumente 
moet voldoen, die kurrikulum-eise as riglyn. Die verskillende intelligensietipes word 
ondersoek asook die metodes van onderrig. Daar word ook ‘n praktiese tydperk van 
twee weke internskap by ‘n skool van u keuse verlang. 
 
OPV310: Opvoedkunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
OPV320: Opvoedkunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Hier val die klem hoofsaaklik op die Sosio-pedagogiek as deeldissipline van die 
Pedagogiek. Vanuit die gesin in sosio-pedagogiese perspektief val die klem 
hoofsaaklik op die funksies van die gesin, gesinsdinamiek, die kwesbaarheid van die 
gesin, asook die personale opvoedingsmodel van V Packard. Die skool word ook in 
genoemde perspektief geplaas, veral die sosialiseringstaak daarvan en kommunikasie 
in die klaskamer. Verder word die volgende bestudeer: Multikulturele onderwys asook 
die eienskappe daarvan. Sosialisering van die leerders in die skoolsituasie, asook die 
sosiale fasette van klassituasie. Verder word aspekte soos dwelm- en alkoholmisbruik, 
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jeugmisdaad, milieu gestremdheid, jeug selfmoord en ander opvoedingsverskynsels 
bestudeer. 
 
Sake soos riglyne vir klasbeheer, die verkenning van leerders met probleme in die 
skool asook hul hantering, die studie-, denk-, asook die woordmetode word vasgelê 
en finaal afgerond. Kenmerke van belang vir die onderwyser word in diepte bespreek 
asook belangrike aspekte soos bv. “Die onderwyser- leerlingverhouding”. Verder word 
die vereistes vir meetinstrumente deeglik bestudeer en die noodsaaklikheid van 
kontinue evaluering, kry by meer as een geleentheid genoeg aandag, terwyl Bloom se 
Taksonomie van onderrigdoelwitte as 'n uiterse belangrike faset beskou word. 
Wetsaspekte (onder andere: Die SA-Skolewet en Die Suid-Afrikaanse Raad vir 
Opvoeders, ens.) word ook hanteer. Globalisering en rekenaargesteunde onderrig 
geword aangespreek vanuit die dikdaktiese perspektief. Daar word verder gekyk na 
die rolspelers in onderwys asook die sosiale ontplooiing van die jeugdige met groter 
klem op die uitvoering van spesiale onderwys. Studiemetodes word verfyn. Daar word 
ook ‘n praktiese tydperk van twee weke internskap by ‘n skool van u keuse verlang. 
 
Rekenaargeletterdheid 
RLT101: Rekenaargeletterdheid  NKR Vlak 5   Krediete = 6 
Alle BA 1- studente, wat nie op skool (Matriek/Gr 12) Rekenaartoepassingstegnologie 
(RTT/CAT) as vak geslaag het nie en wat nie Rekenaartegnologie as vak neem nie, is 
verplig om Rekenaargeletterdheid te neem. Rekenaargeletterdheid word in die eerste 
semester aangebied. 
 
Doel 
Rekenaartegnologie word vandag op alle lewensterreine en beroepe ingespan om 
produktiwiteit en effektiwiteit te verbeter en te verhoog. Op die terrein van die 
onderwys en die kerk bestaan daar vandag kragtige rekenaarstelsels en -pakkette wat 
alle betrokkenes in staat stel om hulle werkomgewings beter te bedryf en te bestuur. 
Die doel van hierdie kursus is om die nodige toerusting aan alle studente beskikbaar 
te stel, sodat wanneer 'n student afstudeer die Akademie die versekering sal hê dat 
sodanige studente oor die nodige rekenaarkennis- en vaardigheid beskik om hulleself 
in die praktyk te handhaaf. Hierdie kursus moet deur alle studente geslaag word 
alvorens 'n graad toegeken sal word. Studente moet hierdie kursus reeds tydens hulle 
eerste studiejaar neem, aangesien die kennis en praktiese vaardigheid wat hulle 
hierdeur sal verkry, hulle in die res van hulle studiejare sal ondersteun met die 
doeltreffende uitvoering van opdragte en basiese navorsing in alle kursusse.  
 
Onderwerpe  
• Rekenaarapparatuur en -programmatuur 
• Die komponente van 'n rekenaarstelsel 
• Die basiese funksionering van 'n rekenaar 
• Rekenaarstelsels en pakkette in die werksomgewing – praktiese woordverwerking 

en sigbladverwerking deur middel van gewilde programme soos Word, PowerPoint 
en Excel van die Microsoft Office pakket. 

 
Uitkomste 
Na voltooiing van hierdie semester module sal die student in staat wees om die 
praktiese aanwending van inligting- en kommunikasietegnologie binne die algemene 
werksomgewing te benut. Studente sal verder oor die nodige praktiese kennis en 
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vaardighede beskik om doeltreffend en produktief met behulp van rekenaartegnologie 
hulle dagtaak te verrig. 
 
Rekenaartegnologie 
Dit behels onderrig van rekenaartegnologie en konsepte om die student in staat te stel 
om die voordele van moderne rekenaargebaseerde inligtings- en 
kommunikasietegnologie met vertroue in die praktyk te benut. 
 
RTG110: Rekenaartegnologie 1  NKR Vlak 5   Krediete = 12 
RTG120: Rekenaartegnologie 1  NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Doel 
Die doel met die eerstejaarsvlak leerplan is om studente toe te rus met die basiese 
praktiese vaardighede vir die produktiewe gebruik van byderwetse hedendaagse  
kommunikasie- en rekenaartegnologie.  Studente word vertroud gemaak met die 
basiese konsepte rondom die gebruik van rekenaartegnologie in verskillende soort 
ondernemings. In hierdie verband word daar veral gefokus op die nut en voordele wat 
rekenaartegnologie vir organisasies, universiteite, kolleges, skole en kerke kan inhou.  
 
Onderwerpe 
Op hierdie vlak word daar gefokus op die volgende onderwerpe: 
• Rekenaarstelsel-tegnologieë 
• Netwerk- en kommunikasietegnologieë 
• Woordverwerking 
• Voordragprogrammatuur  
• Sigbladverwerking  
• Data- en Inligtingsbestuur 
• Die sosiale impak van rekenaartegnologie op die samelewing. 
 
Uitkomste 
Na voltooiing van hierdie jaar sal die student in staat wees om inligtings- en 
kommunikasietegnologie vir gebruik vir studie en beroep sinvol en verantwoordelik toe 
te pas. 
 
RTG210: Rekenaartegnologie 2  NKR Vlak 6   Krediete = 20 
RTG220: Rekenaartegnologie 2  NKR Vlak 6   Krediete = 20 
 
Doel 
Doeltreffende inligtingstelsels is ‘n noodsaaklike bedrysvereiste vir enige suksesvolle 
onderneming. Die doel met die tweedejaarsvlak- leerplan is om studente te onderrig 
aangaande die fundamentele beginsels en bestuur van gerekenariseerde 
inligtingstelsels vir besigheidsondernemings. Studente sal in die tweedejaar met 
gevorderde konsepte kennis maak, wat hulle in staat sal stel om inligtingstelsels en 
die toepassings daarvan  in die besigheidsomgewing beter te verstaan en te benut. 
Op hierdie vlak sal daar in die besonder gefokus word op hoe besighede 
inligtingstegnologie doeltreffend kan aanwend tot voordeel van die besigheid. 
 
Onderwerpe 
Op hierdie vlak word daar gefokus op die volgende onderwerpe: 
• Projekbestuur 
• Inligtingstelsels vir besighede 
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• Databasis-tegnologie 
• Die stelselontwikkelingsproses 
• Verkryging van stelsels 
• Die bereiking van ŉ besigheidsukses deur middel van gepaste inligtingstegnologie 
• Die bestuur van inligting vir besigheidsinisiatiewe 
• Die verbetering van besigheidsbesluitneming. 
 
Projek 
Studente sal 'n projek in die tweede semester uitvoer om ‘n eenvoudige inligtingstelsel 
te ontwerp. 
 
Uitkomste 
Na voltooiing van hierdie jaar se studie sal die student voldoende teoretiese kennis en 
insig verkry het wat die ontwerp van inligtingstelsels vir besighede behels ten einde te 
kan bepaal watter tipe rekenaartegnologie oplossing vir 'n spesifieke 
besigheidsomgewing gepas sal wees vir beide die strategiese beplanning en die 
daaglikse doeltreffende bedryf van ‘n organisasie.  
 
RTG310: Rekenaartegnologie 3  NKR Vlak 7   Krediete = 24 
RTG320: Rekenaartegnologie 3  NKR Vlak 7   Krediete = 24 
 
Doel 
Die doel met die derdejaarsvlak- leerplan is om studente voor te berei om 
besigheidstelstelse in die praktyk  suksesvol te bestuur.  
 
Onderwerpe 
Op hierdie vlak word daar gefokus op die volgende onderwerpe: 
• Inligtingstelsel strategie 
• Inligtingstelselbestuur 
• Inligtingstelsel sekerheid 
• Eindgebruiker rekenarisering 
• Etiese, morele en wetlike aspekte 
 
Projek 
Die student sal in die tweede semester ‘n skriftelike opdrag oor die strategiese 
beplanning en operasionele aspekte van die bestuur van die besigheidsinligtingstelsel 
van ‘n organisasie uitvoer.  
 
Uitkomste 
Na voltooiing van hierdie jaar se studie en werkopdragte sal die student die beplanning 
en bestuur van ‘n besigheidinligtingstelsel van ‘n organisasie kan uitvoer om die 
strategiese waarde en sekerheid van die inligting te verhoog tot optimale voordeel van 
die organisasie en die omgewing. 
 
Sielkunde 
Die term ‘Sielkunde’ verwys na die wetenskaplike studie van menslike gedrag. Dit 
omsluit ŉ wye verskeidenheid afdelings en benaderings wat ondersoek sal word. In 
die Sielkunde word die student vertroud gemaak met die impak wat verskillende 
faktore op die gedrag van die mens het. Dit stel die student in staat om die mens beter 
te verstaan ten einde die mens met wie hy te make kry ten beste te lei. Voorgraadse 
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studie het ten doel om die student bloot te stel aan fundamentele beginsels en ŉ goeie 
grondslag te lê vir moontlike verdere studies. 
 
SLK110: Sielkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Die geskiedenis en ontwikkeling van Sielkunde: In hierdie module word die student 
vertroud gemaak met die geskiedenis en ontwikkeling van Sielkunde as ŉ wetenskap. 
Die filosofieë waaruit sielkunde ontwikkel het, asook die hoofdenkskole, word 
ondersoek en bespreek. 
 
SLK120: Sielkunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Kontekstuele Sielkunde: Die student word bloot gestel aan ŉ multidimensionele 
benadering tot die mens. Die verskillende kontekste wat ondersoek word sluit in die 
biologiese konteks, intrapsigiese konteks (persepsie, kognisie en emosie) asook die 
interpersoonlike verhoudings. Hierdie globale beeld ondersteun die sistemiese 
benadering en begrip van menslike gedrag. 
 
SLK210: Sielkunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Persoonlikheidsielkunde: Hierdie module stel die student bekend aan teorieë wat oor 
die samestelling van persoonlikheid handel. Drie groot denkskole met 
verteenwoordigende teoretici, onder andere Freud, Erikson, Rogers en Ellis, word 
behandel en krities bespreek. 
 
SLK220: Sielkunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Sosiale Sielkunde en Ontwikkelingsielkunde: Tydens die Sosiale Sielkunde module 
word die individu se interaksie in sosiale situasies ondersoek. Aspekte soos sosiale 
kognisie, die self, prososiale gedrag en aggressie word ondersoek. In die 
Ontwikkelingsielkunde module word die mens se kognitiewe, sosiale en emosionele 
ontwikkeling in die verskillende fases ondersoek, vanaf voorgeboorte tot bejaardheid. 
 
SLK310: Sielkunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Psigopatologie: Die student word blootgestel aan die verskillende verklarings tot 
abnormale gedrag asook ŉ verskeidenheid van oorsaaklikheidsteorieë. ŉ 
Verskeidenheid van versteurings (soos eetversteurings, gemoedsversteurings en 
persoonlikheidsversteurings) word bespreek aan die hand van gevallestudies en 
diagnostiese kriteria. Daar word ook kortliks verwys na tipiese behandelings 
moontlikhede. 
 
SLK320: Sielkunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Die terapeutiese proses: In die finale module word daar gekyk na sielkunde as ŉ 
hulpverlenende professie. Die student word begelei om vertroud te raak met die 
proses en vaardighede nodig vir die hulpverleningsproses. Die terapeutiese 
verhouding, gespreksvoering, waardes en die verskillende fases in die proses word 
onder andere ondersoek. 
 
Navorsing- en Statistiese Metodes 
(Vir studente wat in Sielkunde wil spesialiseer) 
 
SLS111: Navorsing- en Statistiese Metodes, NKR Vlak 7  Krediete = 12 
In hierdie module word die student vertroud gemaak met die basiese beginsels 
rondom navorsing in die gedragswetenskappe. Die vak sluit in: Inleiding tot statistiese 
metodes in die gedragswetenskappe; definisies van kernbegrippe; beskrywende en 
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inferensiële statistiek, insluitende korrelasie, kovariansie, meervoudige regressie 
analise en Chi-kwadraattoetse, asook hipotese stelling en -toetsing. 
 
Sosiologie 
Ná voltooiing van die voorgraadse (drie jaar) kursus in Sosiologie behoort die student 
in staat te wees om sy eie tyd en in die besonder die eietydse gestalte van die 
samelewing waartoe hy behoort, beter te ken en te verstaan, krities te beoordeel en 
die vermoë te begin ontwikkel om die verskynsels daarin aan die hand van erkende 
wetenskaplike prosedures na te vors. 
Sulke kennis sal onder andere die toekomstige predikant en onderwysers goed te pas 
kom omdat juis hulle eie tyd en samelewing die agtergrond vorm waarteen hulle 
reformatories gaan optree. 
 
SOS110: Sosiologie 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Inleiding in die Sosiologie: Indien die student hierdie module suksesvol voltooi, sal hy 
in staat wees om die studieveld van die Sosiologie as wetenskaplike dissipline te 
identifiseer en 'n basiese insig verwerf het in die belangrikste benaderings en modelle 
wat in die vakgebied voorkom. Hy sal ook in staat wees om die uitgangspunt en die 
breë kontoere van 'n spesifieke Christelike benadering en model te identifiseer. 
 
SOS120: Sosiologie 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Inleiding in die Sosiologie: By suksesvolle afhandeling van die module sal die student 
in staat wees om die basiese begrippe wat in die vakgebied gebruik word te ken en te 
hanteer, asook 'n elementêre insig verwerf het in die wyse waarop die gebruik van dié 
begrippe binne die Christelike benadering en model verskil van die konnotasie 
daaraan in ander benaderings en modelle. 
 
SOS210: Sosiologie 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Sosiale Probleme: Teorieë en afwykende gedragsverskynsels soos dwelmgebruik, 
alkoholgebruik, geweld en misdaad. 
 
SOS220: Sosiologie 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Sosiologie van Gesinne en Huishouding: Die module bestudeer teorieë en aspekte 
oor gesinne en huishoudings op 'n algemene vlak maar ook binne die Suid-Afrikaanse 
konteks. Aspekte soos variasies in die gesinslewe, armoede en oorlewingstrategieë in 
gesinne en huishoudings, geweld teen vroue en kinders, egskeiding, 
enkelouergesinne, gesagsverhoudings in die gesin en gesinstruktuur word bestudeer. 
 
SOS310: Sosiologie 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Sosiale navorsing en metodologie: Aan die einde van die module behoort die student 
kennis van en insig in die metodologiese benaderings in die sosiale wetenskappe te 
kan bewys. Hy vertoon ook basiese vaardighede in die hantering van 
navorsingsprosedures en tegnieke deur eie navorsing wat op 'n klein skaal uitgevoer 
is as 'n eksamenopdrag in te handig. 
 
SOS320: Sosiologie 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Sosiologiese teorie - Sosiologiese vakfilosofie: As afronding van die voorgraadse 
kursus demonstreer die student 'n redelike diepgaande kennis van en insig in die 
huidige makro teoretiese perspektiewe in die Sosiologie in die besonder soos 
beoordeel vanuit 'n Christelike standpunt. Dit behoort die student in staat te stel om ŉ 
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kritiese, oorwoë beoordeling van wat in die sosiologiese vakgebied aangebied word 
te ontwikkel. 
 
Wiskunde  
Wiskunde vir Onderwysstudente (Senior Fase en Verdere Opleiding- en 
Onderrigfase) 
Na die suksesvolle voltooiing van al die modules wat oor drie jaar strek, sal studente 
toegerus wees met die nodige kennis, vaardighede en toegepaste bekwaamhede wat 
hulle in staat sal stel om effektiewe onderrig te gee in die vakke wiskunde en 
wiskundige geletterdheid tot en met graad 12. Alle modules sluit praktiese werk met 
behulp van rekenaarprogramme asook groeps-projekte in en beklemtoon die 
ontwikkeling van wiskundige denke en begrip deur gebruik te maak van 
probleemoplossing met die klem op die alledaagse gebruik van wiskunde. 
 
WHS110: Wiskunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Precalculus A: In hierdie module val die klem op verskeie soorte wiskundige funksies 
en studente verwerf kennis, vaardighede en insig aangaande die eienskappe, 
grafieke, transformasies, inverses en toepassings van hierdie funksies. 
 
WHS120: Wiskunde 1   NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Precalculus B: Studente doen in hierdie module verdere ondervinding op van funksies 
en verwerf kennis, vaardighede en insig aangaande komplekse getalle en wortels, 
twee dimensionele vektore, stelsels, gelyktydige vergelykings en – ongelykhede, 
matriksalgebra en kegelsnedes. 
 
WHS210: Wiskunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Differensiasie: Studente word in hierdie module toegerus met kennis en basiese 
vaardighede ten opsigte van limiete, kontinuïteit en differensiaalrekening en 
toepassings daarvan wat noodsaaklik is vir die fisiese- en lewenswetenskappe. 
 
WHS220: Wiskunde 2   NKR Vlak 6   Krediete = 20 
Integrasie: Studente ontwikkel basiese vaardighede en insig in integraalrekening en 
die toepassings daarvan wat noodsaaklik is vir die fisiese- en lewenswetenskappe. 
 
WHS310: Wiskunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Statistiek en basiese finansiële wiskunde: Na afloop van hierdie module sal studente 
in staat wees om basiese kennis van statistiek en waarskynlikheidsleer toe te pas om 
leefwêreld probleme te ondersoek en om hulle kennis van differensiaal- en 
integraalrekening toe te pas op die wêreld van die ekonomie. Hierdie module verleen 
veral aan studente die vaardighede wat nodig is om wiskundige geletterdheid met 
vertroue te onderrig. 
 
WHS320: Wiskunde 3   NKR Vlak 7   Krediete = 24 
Drie-dimensionele vektore en meetkunde: Studente sal vaardighede ontwikkel in die 
hantering van drie- dimensionele vektore, euklidiese en analitiese meetkunde, 
transformasies en die toepassings daarvan. Hulle sal ook insig verwerf in die gebruik 
van parametriese vergelykings en poolkoördinate en hoe differensiaal- en 
integraalrekening daarop toegepas kan word. 
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BTH – TEOLOGIE 
(Program word uitgefaseer met ingang 2018) 
 

Verduideliking van vakkodes en NKR-Vlakke: 
 Eerstejaar: Tweedejaar: Derdejaar: 

 NKR Vlak 6 NKR Vlak 7 NKR Vlak 8 

VAKKE    

1ste Semester 110 210 310 

2de Semester 120 220 320 

 
DEPARTEMENT OU TESTAMENT 
 

Eksegese 
OTE110: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 6   Krediete = 3 
OTE120: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die student word aan die basiese eksegetiese metodes bekend gestel en doen self 
eksegese wat veral op verhalende gedeeltes van die Pentateug toegespits is. Die 
Hebreeuse teks word grammaties-histories ondersoek, vertaal en uitgelê. Die student 
moet in staat wees om met behulp van eksegetiese hulpmiddele soos tekskritiek, 
woordeboeke en kommentare die teks selfstandig te verklaar en die boodskap van die 
betrokke gedeelte in die Skrif te onderskei. 
 
OTE210: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 7   Krediete = 3 
OTE220: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Die student word in die poëtiese gedeeltes, die wysheidsliteratuur en die lof- en 
klaagliedere van die Ou Testament ingelei. Hy moet die gedeeltes grammaties-
histories ondersoek, vertaal en uitlê. Met behulp van eksegetiese hulpmiddele moet 
hy die teks selfstandig verklaar en die teologiese lyn onderskei. 
 
OTE310: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 8   Krediete = 3 
OTE320: Ou Testament Eksegese NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Die student moet in staat wees om die profetiese geskrifte van die Ou Testament 
grammaties-histories uit te lê en met behulp van eksegetiese hulpmiddele die 
boodskap in die lig van die koms van Jesus Christus vir 'n hedendaagse gemeente 
toe te pas. 
 
Inleiding 
OTI110: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 6   Krediete = 3 
OTI120: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 6   Krediete = 2 
In OTI110 word die student toegerus om die ontstaansgeskiedenis en historiese 
agtergrond van die onderskeie boeke van die Pentateug (Génesis tot Deuteronómium) 
te ken. In OTI120 kom die ontstaansgeskiedenis en historiese agtergrond van die 
historiese boeke (Josua tot Ester, wat die geskiedenis van Israel vanaf hulle vestiging 
in die beloofde land tot die terugkeer uit die ballingskap beskryf) aan die orde. In beide 
modules word die student gehelp om die verteltekste en wetsliteratuur in die Ou 
Testament binne hul Ou Testamentiese en openbaringshistoriese konteks te verstaan, 
dit op ‘n verantwoordelike manier binne die grense van die gereformeerde belydenis 
te interpreteer en die boodskap daarvan vir die Christelike kerk in die huidige 
omstandighede toepaslik oor te dra. 
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OTI210: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 7   Krediete = 3 
OTI220: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 7   Krediete = 2 
In OTI210 word die ontstaansgeskiedenis en historiese agtergrond van die poëtiese 
en sekere van die historiese boeke van die Geskrifte, te wete Job, Psalms, Spreuke 
en 1-2 Kronieke, bestudeer. In OTI220 kom die sg. feesrolle, te wete Rut, Ester, 
Prediker, Hooglied en Klaagliedere, aan die orde. Die doel van die studie is om die 
student te help om die Geskrifte binne hul Ou Testamentiese en openbaringshistoriese 
konteks te verstaan, dit op ‘n verantwoordelike manier binne die grense van die 
gereformeerde belydenis te interpreteer en die boodskap daarvan vir die Christelike 
kerk in die huidige omstandighede toepaslik oor te dra. 
 
OTI310: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 8   Krediete = 3 
OTI320: Ou Testament Inleiding NKR Vlak 8   Krediete = 2 
In hierdie modules word die profetiese literatuur van die Ou Testament aan die orde 
gestel. Die ontstaansgeskiedenis, historiese agtergrond, teologiese beklemtoninge en 
openbaringshistoriese betekenis van elk van die profetiese boeke word bestudeer. Die 
gereformeerde hermeneutiese beginsels vir die interpretasie van hierdie literêre genre 
word vasgestel en in praktyk gebring. 
 
Teologie 
OTT110: Ou Testament Teologie NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Bybelse Teologie 
OTT120: Ou Testament Teologie NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Christus prediking uit Génesis 
OTT210: Ou Testament Teologie NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Bybelse wysheidsteologie 
OTT220: Ou Testament Teologie NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Christus prediking uit Prediker 
OTT310: Ou Testament Teologie NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Bybelse Teologie in die profete 
OTT320: Ou Testament Teologie NKR Vlak 8   Krediete = 2 
Christus prediking uit Daniël 
In die kursus van drie jaar word die student toegerus om die ontvouende 
verlossingsplan van God in die Ou Testament na te vors. Teologiese lyne word 
geïdentifiseer en in die lig van die totale Openbaringsgeskiedenis geïnterpreteer. Die 
student word in staat gestel om die verskillende tydperke (epogge) in die 
Openbaringsgeskiedenis te onderskei en aan te dui watter bydrae die teologiese 
beklemtoninge van elke tydperk (epog) gelewer het tot God se progressiewe 
openbarings- en verlossingsgeskiedenis wat in Christus sy vervulling gevind het. 
 
Hermeneutiek 
BYH110: Bybelse Hermeneutiek NKR Vlak 6   Krediete = 3 
BYH120: Bybelse Hermeneutiek NKR Vlak 6   Krediete = 3 
In die kursus wat in die tweedejaar van teologiese studie (BTh 2) aangebied word, 
word die student bekend gestel aan verskillende hermeneutiese vertrekpunte en die 
filosofiese invloede wat daarop inwerk. ‘n Eie hermeneutiese benadering wat erns 
maak met die gereformeerde uitgangspunt wat Ou en Nuwe Testament as Woord van 
God beskou, word geformuleer. Verder moet die betekenis van die Ou en Nuwe 
Testament vir die hedendaagse Christelike kerk aangedui word. Etlike hermeneutiese 
reëls word gesistematiseer, geweeg en basiese riglyne vir die aanlê van 
gereformeerde hermeneutiese beginsels word ingeoefen. 
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Kánongeskiedenis 
BYK110: Bybelse Kánongeskiedenis: NKR Vlak 6   Krediete = 3 
BYK120: Bybelse Kánongeskiedenis NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Hierdie vak word in die eerstejaar van teologiese studie (BTh 1) aangebied. Dit 
bestudeer die aard van die bundel van ses-en-sestig boeke van die Ou en Nuwe 
Testament. Die herkoms, samestelling en gesag van die boeke word nagevors. Dit 
ondersoek ook die wyse waarop kánonvorming langs die weg van die menslike 
geskiedenis plaasgevind het. Dit gaan dus om die geskiedenis van hoe watter boek, 
in watter tye en op watter plekke as kanoniek vasgestel is en gegeld het. 
 

DEPARTEMENT NUWE TESTAMENT 
 

Eksegese 
NTE110: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 6   Krediete = 3 
NTE120: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Nuwe Testament Eksegese is 'n drie jaarkursus en is verpligtend vir alle studente wat 
ingeskryf is vir die graad in Teologie. 
In die eerstejaar word van die student verwag om aanvanklik tersaaklike teoretiese 
werke oor die metodiek van eksegese onder die knie te kry. Daarna word tekste uit 
die sinoptiese evangelies en Handelinge behandel en deeglike eksegese gedoen. 
 
NTE210: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 7   Krediete = 3 
NTE220: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 7   Krediete = 3 
In die tweedejaar word die Johanneïse geskrifte in die Nuwe Testament aan die orde 
gestel met enkele sleutel gedeeltes uit dié korpus as klaswerk. Daar word ook van die 
student verwag om 'n deel vanuit die Johanneïse geskrifte as selfstudie te doen om 
sodoende die student se vaardigheid in dié vak te toets. 
 
NTE310: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 8   Krediete = 3 
NTE320: Nuwe Testament Eksegese NKR Vlak 8   Krediete = 3 
In die derdejaar word die Pauliniese geskrifte in die eksegese behandel. Sekere kern 
gedeeltes uit dié korpus word deur die loop van die jaar geëksegetiseer. Daar word 
ook van die student verwag om 'n deel vanuit die Pauliniese geskrifte as selfstudie te 
doen om sodoende die student se vaardigheid in dié vak te toets. 
 
Inleiding 
NTI110: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 6   Krediete = 3 
NTI120: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Nuwe Testament Inleiding is 'n drie jaarkursus wat verpligtend is vir alle studente wat 
ingeskryf is vir die graad in Teologie. In die eerstejaar word op die totstandkoming en 
agtergrond van die Sinoptici (Mattheüs, Markus, Lukas) en die boek Handelinge 
gekonsentreer. 
 
NTI210: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 7   Krediete = 3 
NTI220: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 7   Krediete = 2 
In die tweedejaar word die totstandkoming en agtergrond van die Johanneïse geskrifte 
behandel te wete die evangeliebeskrywing volgens Johannes, die briewe van 
Johannes en die boek Openbaring. 
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NTI310: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 8   Krediete = 3 
NTI320: Nuwe Testament Inleiding NKR Vlak 8   Krediete = 2 
In die derdejaar word die totstandkoming en agtergrond van die Pauliniese geskrifte 
bestudeer. 
 

Teologie 
NTT110: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 6   Krediete = 3 
NTT120: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Nuwe Testament Teologie is 'n drie jaarkursus, wat verpligtend is vir alle studente wat 
ingeskryf is vir die graad in Teologie. In die eerstejaar word op die teologiese 
beklemtoninge van die Sinoptici en die boek Handelinge gekonsentreer. Bestudering 
van hierdie literatuur sal die student help om die koms, lewe, werk, sterwe en 
opstanding van die Here Jesus as klimaks van die verlossingsverhaal te sien wat in 
die paradys ‘n aanvang geneem het. 
 
NTT210: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 7   Krediete = 3 
NTT220: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 7   Krediete = 2 
In die tweedejaar word die teologiese beklemtoninge van die Johannes geskrifte 
behandel, te wete die evangelie beskrywing volgens Johannes, die briewe van 
Johannes en die boek Openbaring. Die Algemene Briewe word ook aan die orde 
gestel. Bestudering van die Johannes evangelie en –briewe stel die student in staat 
om die Here Jesus as die groot liefdegawe van God aan die wêreld te verkondig. 
Bestudering van die algemene briewe en Openbaring help om die stryd van die kerk 
teen dwaalleer van binne en vervolging van buite te verstaan en stel die student in 
staat om deur Woordverkondiging uit dié gedeeltes die kerk in sy stryd te versterk en 
te bemoedig. 
 
NTT310: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 8   Krediete = 3 
NTT320: Nuwe Testament Teologie NKR Vlak 8   Krediete = 2 
In die derdejaar word die teologie van die Pauliniese geskrifte bestudeer. Die 
versameling van Pauliniese briewe vorm ‘n duidelike afgesonderde eenheid van Nuwe 
Testamentiese geskrifte. Bestudering daarvan help die student om die volle 
geopenbaarde betekenis van die koms, lewe, werk, sterwe en opstanding van die 
Here Jesus vir die Christelike kerk, die mensdom as geheel en die totale kosmos te 
verstaan. 
 
Tekskritiek 
NTK110: Nuwe Testament Tekskritiek, NKR Vlak 6   Krediete = 2 
NTK120: Nuwe Testament Tekskritiek, NKR Vlak 6   Krediete = 1 
Hierdie vak word in die tweedejaar van teologiese studie (BTh 2) aangebied en is slegs 
ŉ een jaarvak. Alle studente wat ingeskryf is vir die graad in Teologie moet die vak 
neem. Hierdie vak fokus op die problematiek rondom en navorsingsmetodologie van 
teksvariante lesings. Die doel is om die student bekend te stel aan verskillende teks-
families. Daar word ook gefokus op die metode van teks-kopiëring in die antieke tyd 
en hoe die teks wat ons vandag tot ons beskikking het, vasgestel is. 
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Argeologie en Oudheidkunde 
NTA110: Nuwe Testament Argeologie en oudheidkunde 

NKR Vlak 6   Krediete = 3 
NTA120: Nuwe Testament Argeologie en oudheidkunde 

NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Nuwe Testament Argeologie is 'n twee jaarkursus en is verpligtend vir alle studente 
wat ingeskryf is vir die graad in Teologie. 
 
Argeologie is 'n wetenskap waardeur gepoog word om die verlede van die menslike 
geslag en sy materiële kultuur te bestudeer deur noukeurig alle oorblyfsels van die ou 
kulture te ontleed. Dit is met ander woorde die studie en historiese interpretasie van 
alle materiaal wat aan die nageslag gelaat is deur beskawings wat reeds lank gelede 
verdwyn het. Dit is verder ook die taak van die argeologie, by name die Bybelse 
argeologie, om met behulp daarvan wat ons tot ons beskikking het (soos kunswerke, 
manuskripte, standbeelde, muntstukke, potskerwe, gebruiksvoorwerpe, ens.) 'n 
rekonstruksie te probeer maak van die betrokke besettings wat hy as voorwerp van 
studie het en 'n moontlike datering skema daar te stel. 
 
Die argeoloog bied in 'n groot mate die materiaal vir verdere navorsing sonder om 
noodwendig self die middel tot die navorsing te bied: Die argeoloog versamel die feite 
van 'n betrokke ruïne hoop, identifiseer die groep wat daar geleef het, veral na 
aanleiding van die gebruiksvoorwerpe en ander gegewens (miskien ook epigrafiese 
materiaal). 
 
Die oudheidkunde poog om 'n relaas te bied van hoe die voorwerp gebruik is, wie dit 
gebruik het, wat ter betekenis die voorwerp binne die kultus gehad het, wat ter 
seremonies by die kultus bestaan het en wanneer die voorwerp sy ontstaan gehad 
het. Daar is dus samewerking tussen argeoloog en deskundige in die oudheidkunde 
om die maksimum inligting uit 'n spesifieke opgrawing te kan put. Die argeologie lê die 
materiaal voor wat die grondslag vorm van die wetenskap van die oudheidkunde. 
 
Dit is juis as gevolg van die argeologie van die Bybel dat ons vandag met soveel 
sekerheid kan vasstel wat waar en hoe in die Bybel gebeur het, veral as die Bybel vir 
lang tydperke swyg. Met behulp van die argeologie kan ons vandag 'n baie akkurate 
rekonstruksie maak van die gebeure in die Nuwe Testamentiese tydperk. 
 
Aanvanklik word gekonsentreer op die basiese definisies en gevolgtrekkings binne die 
Nuwe Testamentiese argeologie. 'n Oorsig oor die historiese verloop van die vak word 
gegee. Daar word ook gekyk na die basiese verloop van argeologiese ekspedisies, 
die opskrifstelling van bevindinge en die navorsingsmetodologie. 
 
Verder word gekyk na die argeologiese waarde van Palestina, by name Jerusalem. 
Die proses van kruisiging en teregstelling in die Romeinse regstelsel word ondersoek 
asook enkele belangrike argeologiese ontdekkings met betrekking tot die verstaan van 
die Nuwe Testament. 
 
Die argeologiese bydrae van ander antieke stede word ook behandel, soos 
byvoorbeeld dié van Korinte, Efese en Rome. Daar word in hierdie gedeelte 
byvoorbeeld gekyk na die belang van Korinte as strategiese sentrum van die antieke 
Romeinse ryk en die gebruike in hierdie stad wat die verstaan van die Nuwe 



55 

 

Testament verbreed. Daar word ook gekyk na die Romeinse gebruike en gewoontes 
wat veral in die Nuwe Testament voorgekom het. 
 
NTA210: Nuwe Testament Argeologie en oudheidkunde 

NKR Vlak 7   Krediete = 3 
NTA220: Nuwe Testament Argeologie en oudheidkunde 

NKR Vlak 7   Krediete = 2 
In die eerste semester word gekyk na die topografie en geologie van die Nuwe 
Testamentiese landstreke, en in hoe 'n mate die argeologie lig werp op die plekke en 
name van die Nuwe Testament. Dit is vir die teoloog belangrik, want as ons die Nuwe 
Testament se natuurlike omgewing verstaan, kan ons dikwels ook veel beter die 
mense se optrede en aard verstaan. 
 
Ons weet hoe droogte of die bodemgesteldheid 'n uitwerking het op die gees van 'n 
mens en daarom sal die argeologiese, geografiese en topografiese besonderhede van 
Palestina ons ook help om die Nuwe Testament te verstaan. Dit gee ons 'n beter 
begrip van die beeldspraak, vergelykings, poësie en lewensfilosofie van die mense, 
maar ook van die sosiale, ekonomiese en politieke milieu. 
 
In die tweede semester word ondersoek ingestel na die lewe en werke van Jesus van 
Galilea. Die afgelope aantal jare is daar in die teologie toenemend aandag gegee aan 
die historiese Jesus vraagstuk. Hierdie navorsing maak daarop aanspraak dat dit 
versigtig en gedetailleerd met die stratigrafie van die Evangelies te werk gaan. Die 
werkswyse en bevindinge van hierdie soort benadering word krities onder die loep 
geneem, argeologiese bevindinge word geëvalueer en praktiese toepassings word 
geformuleer. In hierdie semester- afdeling word byvoorbeeld ondersoek ingestel na 
die identiteit van die Galileërs, reinheid in die oud-Palestynse konteks, die sosiale 
benadering met betrekking tot eer en skaamte in die antieke wêreld, asook die 
implikasies wat hierdie navorsing vir die historiese Jesus debat het. 
 

DEPARTEMENT DOGMATOLOGIE 
 

Dogmatiek 
Die student behoort na voltooiing van hierdie kursus in staat te wees om die 
implikasies en toepassing van die belydenisskrifte van die kerk te bemeester met die 
oog op die prediking, verbondsonderrig, Bybelstudie en die voorbereiding van 
verantwoorde skriftelike en mondelinge voordragte. 
 
DOG110: Dogmatiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die suksesvolle student sal die terminologie eie aan hierdie dissipline ken asook die 
noodsaaklikheid, oorsprong en globale inhoud van die algemene en besondere 
Gereformeerde belydenisskrifte kan weergee. Verder sal hy die inspirasie teorieë 
rakende die ontstaan van die Heilige Skrif kan beoordeel en die eienskappe van die 
Skrif ken. Dit sal vir hom duidelik wees waarom die Bybel dié Bron vir Teologie is en 
hoe die kerk in die geskiedenis die kanonisering van die Bybel hanteer het. 
 
DOG120: Dogmatiek   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
In hierdie module word die student in staat gestel om die wese, gestaltes, regering en 
gesag van die kerk te deurgrond en sy eie te maak. Verder kry hy 'n greep op die leer 
van die Voleinding (eskatologie). 
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DOG210: Dogmatiek   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Die student behoort 'n deeglike kennis en insig te verkry in die locus de Deo: Kennis 
van God, sy bestaan, die Drie- eenheid, sy Name en eienskappe, sy Raad. Voorts ook 
van die mens as beeld van God, God se skepping van die heelal; die skepping van 
die mens; die verbond en Voorsienigheid. Die student sal ook in staat wees om Heyns 
se beskouing van die kerk krities te beoordeel. 
 
DOG220: Dogmatiek   NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Die uitkoms van die leerstof van hierdie module is dat die student God se openbaring 
aangaande die sonde, insluitend die supra en infra lapsarisme, bemeester en om die 
kritiek van twee teoloë op Heyns se Dogmatiek te kan beoordeel. 
 
DOG310: Dogmatiek   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Christologie - Die student moet 'n betroubare weergawe van die Bybelse leer oor 
Christus, die aanbidding van Christus, die werk van die Middelaar, sy vernedering en 
verhoging en sy ampte kan gee. Verder moet hy insig verkry in die leer oor die Heilige 
Gees. 
 
DOG320: Dogmatiek   NKR Vlak 8   Krediete = 2 
In hierdie module word die student tuisgemaak in die Verlossingsleer, die 
Genademiddele en die vrye wil. 
 

Dogmageskiedenis 
Ten einde die waarde van die Dogmageskiedenis te besef en die beginsels waaroor 
dit in daardie geskiedenis gegaan het raak te sien in huidige gebeure sal die student 
hierdie module sy eie moet maak. Hierdie kennis bewapen die student as waghond 
oor die waarheid. 
 
DGS110: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Suksesvolle voltooiing van hierdie module bied insig in die impak van die Reformasie 
in die geskiedenis van die Dogma; ook insig in die inhoud daarvan; in die plek en 
betekenis van die Apostoliese vaders en vroeë Apologete asook die vermoë om dit 
alles te beoordeel. Verder verkry die student insig in die ontwikkeling en inhoud van 
die Credo, die Gnostisisme en die Marcionisme. 
 
DGS120: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 6   Krediete = 2 
'n Suksesvolle student in hierdie module sal die ontwikkeling van die Montanisme, die 
Anti-Gnostisisme, en die leer oor die Drie- eenheid kan weergee, beoordeel en toepas 
vir vandag. 
 
DGS210: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Die leerder behoort na voltooiing van hierdie module te kan aantoon wat die 
Christologie ooreenkomstig die Nuwe Testament behels; hoe daarvan afgewyk is in 
die geskiedenis; hoe die leerstuk deur die eeue ontwikkel het; wat die bydraes van 
Alexandrië en Antiochië was; asook dié van Appolinaris van Laodicea en van Eutiches; 
en van die konsilies van Efese en Chalcedon. 
 
DGS220: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Vir 'n predikant is dit belangrik om presies te weet wat sonde behels. 'n Studie van 
hoe daaroor in die geskiedenis gedink is, veral in die teenoor mekaar staande 
opvattings van Pelagius en Augustinus, behoort die student insig in die saak te gee 
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ook ten opsigte van die vrye wil. Deur die bestudering van die semi-Pelagianisme sal 
die student verdere slyping hierin bekom. 
 
DGS310: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Deur die worstelinge in die geskiedenis van die beskouings oor die sakramente te 
bestudeer en Skriftuurlik te beoordeel sal die student die leer van die Skrif daaromtrent 
sy eie kan maak. Dit sluit die simbolisme, die Middeleeuse denke daaroor, 
konfirmasie, die doop en regverdigmaking in. 
 
DGS320: Dogmageskiedenis  NKR Vlak 8   Krediete = 2 
Die student moet kennis van en insig hê in die redes vir die ontstaan van die 
verskillende Reformatoriese kerk formasies teen oor die Roomse; dit verleen 
perspektiewe oor die dogma vandag en oor ekumenisme. Verder behoort die student 
helderheid te hê oor die verhouding tussen kerk en staat en die invloed daarop van 
die Renaissance, die Humanisme, die Franse Revolusie, die Evolusieleer, 
Nasionalisme en Sinkretisme. 
 
Christelike Etiek 
Ten einde predikant te kan word moet die student in staat wees om etiese sake te 
beoordeel en leiding daarin te kan gee. Die etiek beslaan die volle werklikheid van die 
lewe. Daar moet voortdurend keuses gemaak word. In hierdie dissipline word die 
student begelei om hierdie doel te verwesenlik. 
 
DCE110: Christelike Etiek  NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die student behoort insig te verwerf in die omskrywing en doelstellings van die Etiek 
en die relevansie daarvan vir die Teologie. Hy verkry ook kennis van die verskillende 
aanverwante konsepte, die onderafdelings van die Etiek, Teologiese en Wysgerige 
Etiek, norme, die plek van die Christen in die wêreld en die verskillende beskouinge 
oor lyding. 
 
DCE120: Christelike Etiek  NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Die plek van die Dekaloog in die lewe van Christene en die betekenis daarvan vir nie-
Christene moet aangetoon kan word; teoloë se beskouings moet beoordeel kan word. 
 
DCE210: Christelike Etiek  NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Insig behoort verwerf te kan word in elf etiese modelle; hy behoort in staat te wees om 
die begronding van die etiese te kan aantoon en die konsekwensies van die 
volgelingskap van die Here Jesus te kan uitspel en toepas. 
 
DCE220: Christelike Etiek  NKR Vlak 7   Krediete = 2 
By afhandeling van hierdie module sal die student in staat wees om die horisonne van 
die Etiek te begryp: Christene is voortdurend in konkrete situasies, maar God het 'n 
besliste plek daarin. Verder sal die student insig kan hê in die sentrale plek van die 
liefde en die verhouding daarvan tot die wet; ook in die plek van geregtigheid en 
regverdigmaking. 
 
DCE310: Christelike Etiek  NKR Vlak 8   Krediete = 3 
In hierdie module verkry die student insig in die gebruike van die Wet (liefde, 
geregtigheid, beskerming); in die inhoud van die Wet; in die verhouding van die 
Dekaloog tot God, die skepping, die naaste en die self. Die student moet insig verwerf 
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in en in staat wees om die volgende te beoordeel: eutanasie, selfmoord, kunsmatige 
inseminasie, surrogaatmoederskap, in vitro-bevrugting. 
 
DCE320: Christelike Etiek  NKR Vlak 8   Krediete = 2 
ŉ Suksesvolle student sal geleer het om die volgende te beoordeel: aborsie, buite-
egtelike geslagsgemeenskap, homoseksualisme, die eenheid van die kerk en die 
diversiteit van volke. 
 
Sektekunde 
In die tweedejaar van die teologiese studie behoort die student 'n grondige kennis in 
hierdie een jaarkursus op te doen asook om oor die vermoë te beskik om 'n gesonde 
oordeel te kan vel oor al die sektes en ketterye wat van die vroeë Christendom af tot 
vandag toe na vore getree het. Hierdie godsdienstige groepe het van die 
hoofstroomkerke weggebreek. Die student sal ook insien dat die huidige afwykings 
van die Gereformeerde belydenisskrifte wortels in godsdienstige opvattings van die 
verlede het . Gewapen met hierdie kennis sal die student in die praktyk nuwe 
afwykings maklik kan identifiseer. 
 
DSE110: Sektekunde   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Toe-eiening van die leerstof van hierdie module sal aan die student insig verleen in 
die afwykende beskouings van die vroeg-Christelike era, die Jehova-getuies, die 
Sewende- daagse Adventisme, die Mormonisme en die Ou en Nuwe Apostoliese 
groep. 
 
DSE120: Sektekunde   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
In hierdie module kan die student insig verkry in die dwaalleer van die volgende: Die 
Rooms Katolieke Kerk, Vrymesselary, Christian Science, Israel-visie, AEB, en die 
Wegraping. 
 
Apologetiek 
Na voltooiing van hierdie een jaar-dissipline (wat in die sesdejaar van studie gevolg word) 
behoort die student in staat te wees om die verskillende denkrigtings ten opsigte van 
die aanvalle op die Christelike geloof te begryp en te kan weerlê. Hierdie vermoë sal 
in die bediening goed te pas kom. 
 
DAP110: Apologetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Indien die student hierdie module suksesvol voltooi, sal hy in staat wees om die 
verskillende apologetiese metodes te beoordeel asook om die Apostolaat-teologie te 
kan evalueer. Verder sal hy die waarheid omtrent die Bose ken. 
 
DAP120: Apologetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
'n Suksesvolle student word deur hierdie module bemagtig om die persepsies oor 
eenheid, reg, regverdigmaking en versoening Bybels te beoordeel asook om die 
denke van die nuwe deformasie te evalueer.  
 
Simboliek 
Geen student kan 'n toegeruste predikant wees as hy nie deeglike kennis dra van en insig het 
in die inhoud van die verskillende simbole nie. Hy moet dit ook kontemporêr kan 
toepas. Hierdie twee jaar-dissipline (in die vierde en vyfdejaar van studie) stel hom 
daartoe in staat. 
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DSI110: Simboliek    NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Allereers behoort die student die definisie, doelstellings en taak van die dissipline te 
bemeester asook die noodsaaklikheid en gesag van die simbole ken en verstaan. 
Afgesien van die simbole van die Gereformeerde tradisie gee die simbole buite hierdie 
tradisie insig in die denke van teoloë van die ontstaantyd en die ontwikkeling van die 
simbole in Lutherse en Gereformeerde gees. 
 
DSI120: Simboliek    NKR Vlak 6   Krediete = 2 
'n Suksesvolle student sal kennis, insig en die vermoë om dit toe te pas hê as hy die 
Heidelbergse Kategismus in hierdie module intensief bestudeer het. 
 
DSI210: Simboliek    NKR Vlak 7   Krediete = 3 
In hierdie module kry die suksesvolle student insig in die troosryke inhoud en 
toepassing van die Dordtse Leerreëls. 
 
DSI220: Simboliek    NKR Vlak 7   Krediete = 2 
By voltooiing van hierdie module behoort die leerder die beginsels van die 
Nederlandse Geloofsbelydenis goed te ken en te kan implementeer. 
 

DEPARTEMENT EKKLESIOLOGIE 
 

Algemene kerkgeskiedenis 
Kerkgeskiedenis en by name die “Algemene” afdeling is die geskiedenis van die 
Christelike kerk vanaf die uitstorting van die Heilige Gees toe die kerk sigbare gestalte 
verkry het onder mense in Jerusalem deur al die eeue heen tot die hede 
(kontemporêr). Dit is die handelinge van Christus, die Hoof van die kerk deur die 
Heilige Gees onder, met en deur mense. Nadat die studente die vak oor 'n periode 
van drie jaar bestudeer het, behoort hy die geskiedenis te verstaan volgens oorsaak, 
verloop en gevolg as die groot dade van God met sy kerk. 
 
EKA110: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 6   Krediete = 3 
EKA120: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Dit handel oor die tydperk vanaf die uitstorting van die Heilige Gees, die Handelinge 
van die apostels en die historiese gebeure tot ongeveer 500 n.C. 
 
EKA210: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 7   Krediete = 3 
EKA220: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Dit handel hoofsaaklik oor die periode bekend as die Middeleeue, ongeveer 500 tot 
1500 nC. Dit handel oor die periode sedert die opkoms van die Roomse Katolieke 
kerk, oorgang, groei en verwording en die voorlopers van die Kerkhervorming, 16de 
eeu tot met die Duitse monnik, Maarten Luther. 
 
EKA310: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 8   Krediete = 3 
EKA320: Algemene Kerkgeskiedenis NKR Vlak 8   Krediete = 2 
Dit handel oor die Kerkreformasie, die dade van Kerkhervormers soos Calvyn, Zwingli, 
Bucer en ander. Verder handel dit oor Kerkhervorming in Frankryk, Nederland, 
Duitsland, Engeland en Skot land en die Kontra-Hervorming. Verder word behandel 
die opkoms van die Piëtisme, die Reveil en in Holland die oorgang van Gereformeerde 
tot Hervormde kerk, die leerstellige stryd, die totstandkoming van die afgeskeie 
Christelike Gereformeerde kerk, 1834 en die Doleansie. 
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Vaderlandse kerkgeskiedenis 
In hierdie afdeling van die Kerkgeskiedenis word die geskiedenis van Gereformeerde 
kerke onder die eie volk (Afrikaner) behandel met die klem op die eie kerk by name 
die Afrikaanse Protestantse Kerk. Aangesien hierdie kerkverband net vyf en twintig 
jaar oud is, is die geskiedenis eietyds. Dit is egter noodsaaklik dat die ander drie kerke 
waaruit die lidmate van AP kerke hoofsaaklik kom redelik volledig behandel word. Dit 
bied die student goeie insae in die eie kerk en sy herkoms. 
 
EKV110: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 6  Krediete = 3 
EKV120: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 6  Krediete = 2 
In hierdie jaar word die geskiedenis van die AP kerke behandel: oorsake vir stigting, 
verloop, groei, ens. Verder word die ontstaan en groei van 'n eie teologiese opleiding 
breedvoerig behandel. 
 
EKV210: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 7  Krediete = 3 
EKV220: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 7  Krediete = 2 
Gedurende hierdie jaar word die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk in Kaapland 
behandel vanaf 1652 tot in die 20ste eeu asook die NG Kerk in die OVS vanaf 1862 
tot in die 20ste eeu en dié van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 1859 tot in die 
20ste eeu. 
 
EKV310: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 8  Krediete = 3 
EKV320: Vaderlandse Kerkgeskiedenis, NKR Vlak 8  Krediete = 2 
In die finale jaar word die geskiedenis van die NG Kerk in Transvaal behandel: 1841-
1962, dié van die Ned. Herv. Kerk 1853 tot 1900, die NG Kerk in Natal 1862-1962 en 
die sogenaamde Scout kerk 1902-1906. 
 
Kerkreg 
Kerkreg is die teologiese vak wat handel met daardie besondere soort reg wat in die 
kerk van Christus geld en waarvan Christus, as Hoof, self die beginsels in die Nuwe 
Testament gegee het. Deur die eeue het sedert die Hervorming naas die Roomse 
stelsel van kerkinrigting en regering ander stelsels ontstaan, waarvan Calvyn vanuit 
die Woord van God die Presbiteriale stelsel ontwikkel het. Dit is die stelsel 
waarvolgens die AP kerke ingerig en regeer word en daarom word die student volledig 
in alle aspekte van die stelsel onderrig. Hierdie reg met sy regsreëls is essensieel vir 
die kerk aangesien dit die eis van God se Woord is dat in die kerk “alles welvoeglik en 
ordelik” moet toegaan (1 Kor. 14:40) daar “God nie 'n God van wanorde is nie, maar 
van vrede…”. (v. 33). Dit is dus 'n baie belangrike ŉ onontbeerlike vak vir elke 
predikant in die kerkverband. Die student móét daarom goeie insae in die soort reg 
verkry, dit verstaan en kan toepas. Die reëls vind gestalte in 'n kerkorde as die akkoord 
van al die kerke in die kerkverband. 
 
EKR110: Kerkreg    NKR Vlak 6   Krediete = 3 
EKR120: Kerkreg    NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Hierdie vak handel met die vrae: Wat is Kerkreg teenoor reg, sigbare en onsigbare 
kerk, instituut en organisme, Kerkreg as teologiese wetenskap, Skriftuurlike 
grondslag, ander bronne, Anabaptiste en R Sohm, Christus die Hoof, oorsprong, 
eienskappe en kenmerke van die kerk, pluriformiteit en die stelsels? 
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EKR210: Kerkreg    NKR Vlak 7   Krediete = 3 
EKR220: Kerkreg    NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Die kerklike ampte, kerkvergaderings, lidmaatskap en kerklike werksaamhede. 
 
EKR310: Kerkreg    NKR Vlak 8   Krediete = 3 
EKR320: Kerkreg    NKR Vlak 8   Krediete = 2 
Kerklike opsig en tug. 
 
Kybernetiek 
In hierdie vak word aandag geskenk aan die “kunsteorie” vir die regering van die 
plaaslike kerk aan die hand van die Kerkorde. Dit gaan om die vraag: wat is die 
korrekte interpretasie, verklaring of toeligting van kerkorde- artikels vir toepassing in 
die praktyk en daarstelling van die orde? Daarom moet die student onderrig word in 
die beginsels en die “kuns” van interpretasie en uitleg sodat die bedoeling van die 
artikel verstaan word vir korrekte toepassing in die praktyk. In die verband geld die 
Gereformeerde Kerkreg, die historiese agtergrond van 'n artikel vir sover dit die 
Kerkorde van Dordt 1618-1619 as agtergrond het, die bedoeling van die sinode met 
so 'n reël en die vermoë om verbandhoudende artikels steeds in verband met mekaar 
te lees, te interpreteer, te verstaan en toe te pas. Aangesien elke artikel op hierdie 
wyse aan die student onderrig word, behoort hy die Kerkorde vir praktiese situasies te 
kan interpreteer en verstaan vir toepassing. 
 
EKB110: Kybernetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
EKB120: Kybernetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Behandeling van Kerkorde-artikels. 1-24. 
 
EKB210: Kybernetiek   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
EKB220: Kybernetiek   NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Behandeling van Kerkorde-artikels. 25-49. 
Ordereëls vir kerklike vergaderinge. 
 
EKB310: Kybernetiek   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
EKB320: Kybernetiek   NKR Vlak 8   Krediete = 2 
Behandeling van Kerkorde-artikels. 50-66. Hersiening van Ordereëls. 
 

DEPARTEMENT DIAKONIOLOGIE 
 
Aspirant-diakonioloë bereik na drie jaar 'n basiese wetenskaplike deskundigheid. 
Hierdie deskundigheid behels om God wat in sy Woord kom te dien deur die amptelike 
bediening van die Evangelie tot die mens van vandag in hul konkrete leefsituasie. 
Kerklike ampsbediening word derhalwe benader as middel waardeur die kennis van 
en lewe uit die openbaring van God gedien word. Vorming vind plaas om voortdurend 
antwoord te soek op die vraag: Wat leer God in sy Skrifopenbaring as geheel oor die 
bediening van die Evangelie, aan mense van vandag, in die konkreetheid van hul 
leefsituasie, sodat God verheerlik mag word? In verband met die 'diakoniologie', word 
doelbewus gekies vir die prinsipiële koersgewing van Abraham Kuyper (1837-1920) 
met 'n gereformeerd-konfessionele bewussyn, terwyl Friedrich Schleiermacher (1768-
1834) se tradisie van 'praktiese teologie', met 'n teologies-liberale grondslag, krities 
verwerk word. 
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Administrasie 
Administrasie is 'n nie-eksamineringsvak wat die teologiese student in sy laaste jaar 
van studie afhandel. Die student word aan al die administratiewe take van die 
praktiese gemeentebediening blootgestel ten einde hom daarmee vertroud te maak 
en sy administratiewe vaardighede te ontwikkel. In dié verband word besoeke gebring 
aan onder andere die sentrale kerkkantoor, die sinodale argief en die boekwinkel. 
 
Erediensleiding 
Geleentheid word in die loop van die jaar gebied om tydens kontaksessies vaardig te 
raak, terwyl eweknie-evaluasie plaasvind onder begeleiding van die dosent in 
homiletiek. Aan die einde van die tweedejaar vind 'n kritiese evaluasie plaas tydens ŉ 
erediens by ŉ plaaslike kerk om erediensleiding te bepaal terwyl die student nog in 
opleiding is. Aan die einde van die derdejaar vind 'n proef evaluasie plaas tydens ŉ 
erediens by ŉ plaaslike kerk om te bepaal of die student gereed is vir selfstandige 
erediensleiding as predikant. 
 
Liturgiek 
DLK110: Liturgiek    NKR Vlak 6   Krediete = 3 
DLK120: Liturgiek    NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die vak Liturgiek bestudeer en verwoord die leer van die Christelike erediens. Die 
erediens is niks minder nie as ‘n ontmoeting tussen die groot Verbondsgod en sy 
versamelde gemeente wat op Sy inisiatief plaasvind. Kundigheid en vaardigheid word 
verwerf om gereformeerd-Christelike eredienste so te lei dat God se ontmoeting met 
sy verbondsgemeente gedien word. 
 
Homiletiek 
Die vak Homiletiek bestudeer en verwoord die leer van die Christelike verkondiging. 
Kundigheid en vaardigheid word verwerf om Jesus Christus Skrifverklarend te preek 
aan post-moderne mense. 
 
DHM110: Homiletiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Preekstruktuur staan sentraal. Op analities-sintetiese wyse word geleer hoe om die 
teks-tematiese aard van die preek tot uitdrukking te bring. Struktuurelemente soos die 
preekboodskap, preekvraag, preekliggaam, inleiding en slot kry aandag. 
 
DHM120: Homiletiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die beoefening en waarde van die leer-diens en kategismuspreek word oorweeg, 
gegewe die plig tot sodanige prediking in reformatoriese Kerke sedert 1586. 
 
DHM210: Homiletiek   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Christus gesentreerde prediking: Die leeramp het die groot voorreg van die volmag tot 
die bediening van die versoening. Hoorders se diepste nood gaan oor Christus Jesus 
as Verlosser van sonde. Daarom word die vaardigheid aangeleer om telkens die 'VTF' 
(Verlore Toestand Fokus) tydens prediking aan te spreek, sodat Christus vir die geloof 
sentraal mag wees tydens prediking. 
 
DHM220: Homiletiek   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Prediking is verplig om die antieke Bybelteks tot reg te laat kom. Alleen só geld die 
Reformatoriese uitspraak: Praedicatio verbi Dei est verbum Dei (Prediking van die 
Woord van God is die Woord van God). Die Bybel as literatuur maak dit vir predikers 
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nodig om slaggate te identifiseer en moontlikhede te ontgin. Hierdie onderdeel wil dat 
'n bewuste tekshermeneutiek met prediking verreken sal word. 
 
DHM310: Homiletiek   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Die post-moderne hoorder stel eie eise aan Woordbediening. Derhalwe word 'n 
hoordershermeneutiek aangeleer waar gestrewe word na egtheid, deursigtigheid in 
kombinasie met nederigheid, asook die skep van spanning met ontknoping tydens die 
preek, sonder om waarheidsgehalte en die soeke na antwoorde onbevredig te laat. 
Bowenal word geleer om die Evangelie so te preek dat lewensverandering gedien 
word met 'n duidelike appèl op geloof in Christus Jesus, by sowel gelowiges as 
ongelowiges. 
 
DHM320: Homiletiek   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Fundamentele Homiletiek: Karl Jaspers, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur en 
Jürgen Habermas oefen tans koersgewende invloed uit op die formulering van preek-
teorie. Hierdie invloed noodsaak deeglike verrekening van Aufklärungsdenke in die 
homiletiek, asook die empiriese wending tydens die twintigste eeu, waar die fokus in 
prediking tydens die afgelope aantal dekades verskuif het vanaf die teks na die 
hoorder, eksegese na hermeneutiek en die Christologie na die Pneumatologie. Preek-
teorie word derhalwe ondersoek in terme van sodanige wetenskapsteorieë se 
raamwerk, met die oog op die diepte vlak van die homiletiese proses. Daarby word 
die kritiese vraag doelbewus gestel: Hoe word Reformatoriese homiletiek bevorder? 
 
Kategetiek 
Die vak Kategetiek bestudeer en verwoord die leer van verbondsonderrig.  
 
DKT110: Kategetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
DKT120: Kategetiek   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Studente wat die kursus met ondersoek, selfstudie en fasiliteringshulp deurgewerk en 
deurgedink het, beskik oor die basiese deskundigheid om die kerk as leergemeenskap 
op te bou deur leerprosesse in die gemeente te begelei en ander te help met hulle 
begeleidingswerk. 
 

Gemeentebou 
Die vak Gemeentebou bestudeer en verwoord die leer van gemeente funksionering 
 
DGB110: Gemeentebou   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
DGB120: Gemeentebou   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
DGB210: Gemeentebou   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
DGB220: Gemeentebou   NKR Vlak 7   Krediete = 2 
DGB310: Gemeentebou   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
DGB320: Gemeentebou   NKR Vlak 8   Krediete = 2 
'n Magdom literatuur het al oor gemeentebou verskyn. Daarom is plaasbepaling nodig 
en die omlyning van 'n eie aksent, sodat die gemeente roeping in God se koninkryk 
uit kan leef. Verdiepte besinning vind vervolgens plaas oor doelgerigtheid en 
samehangende werkverrigting in die Christelike gemeente, asook nadere ondersoek 
van deelaspekte soos diakoniek, jeugbediening, evangelistiek en missionale bou. 
Daar word afgesluit met 'n onderdeel waar na-buitegerigte dissipelskap in die praktyk 
beoefen word. 
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Ministerium 
DMI110: Ministerium   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
DMI120: Ministerium   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die vak Ministerium bestuurdeer en verwoord die leer van persoonlike funksionering 
in die amp van predikant. Ampsteologie en ampsoptrede word belig, waaronder 
aangeleenthede soos roeping, tydsbesteding, gebed en ander sake wat die 
persoonlike funksionering in die amp as predikant raak. Daarby word 'n bewussyn 
aangekweek om die leeramp nie te verspeel nie. 
 
Poimeniek 
Poimeniek is die wetenskaplike bestudering van die toegespitste kerklike sorg vir die 
lede van Christus se gemeente deur die pastorale werk. 
 
DPM110: Poimeniek   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Ensiklopediese verkenning en die basiese vaardighede van die pastorale gesprek: Die 
student maak inleidend kennis met die plek en posisie van die Diakoniologie teenoor 
die Praktiese Teologie. In die eerste semester van die eerstejaar word die Skriftuurlike 
beginsels van die herderlike sorg bestudeer en word aandag gegee aan ŉ spesifieke 
gereformeerd Bybelse narratief-eskatologiese pastorale model vir gebruik in die 
pastorale terapie in onderskeiding van alle ander soorte terapie. Die student leer ken 
die basiese gespreksvaardighede as metode van die pastorale gesprek en pastorale 
diagnose. 
 
DPM120: Poimeniek   NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Die student leer die beginsels vir huisbesoek as gesinsmatige toegespitste herderlike 
sorg en kan dit in die praktyk toepas. Die pastor moet ook in staat wees om lidmate 
ten tye van liggaamlike aftakeling deur siekte, ouderdom en die dood sowel as ten tye 
van rousmart pastoraal te versorg. 
 
DPM210: Poimeniek   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Pastorale gesprek: Die student bestudeer die basis-teoretiese Skrifbeginsels van die 
pastoraat en die betekenis asook die waarde daarvan vir die pastorale gesprek en 
pastorale terapie binne die geïntegreerde Bybelse narratiewe model.  
 
DPM220: Poimeniek   NKR Vlak 7   Krediete = 2 
Pastorale terapie: Die studente bestudeer die belang en rol van Skrifgebruik en gebed 
in die pastoraat. Die student word ook ten opsigte van Skrifgebruik in verskillende 
situasies toegerus. 
 
DPM310: Poimeniek   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Die student bestudeer die dinamika van die huwelik en verbondsgesin asook huweliks- 
en gesinsterapie en kan in sy bediening fokus op die opbou van die verbondsgesin. 
 
DPM320: Poimeniek   NKR Vlak 8   Krediete = 2 
‘n Voornemende pastor leer die besondere fasette en eise van egskeidingsberading, 
jeugpastoraat met adolessente en jong volwassenes met spesifieke verwysing na 
emosionele geweld in verhoudings, gesins- en geloofsprobleme, asook bejaardesorg 
(gerontologie) as Bybelse sorg aan die mens in al sy lewensfases. 
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Prakties in ’n gemeente 
Die student is verplig om elke jaar van sy teologiese studie vir 'n vasgestelde tydperk 
praktiese werk in 'n gemeente onder leiding van die gemeente leraar te doen. Tydens 
dié tydperk moet die student by al die verpligtinge van 'n gemeente leraar betrokke 
wees. Dit sluit take in soos prediking, huisbesoek, aanbieding van Bybelstudie, leiding 
by jeug byeenkomste, hantering van 'n verbondsonderrig klas, siekebesoek en 
dergelike meer. Aan die einde van die tydperk dien die leraar asook die ouderlingeraad 
van die gemeente, 'n skriftelike verslag in. Hierdie verslag dien dan as basis vir 'n 
gesprek met die student. 
 

Pastorale psigologie 
As hulpwetenskap vir die Teologie stel Pastorale Psigologie ('n twee jaarvak in die 
vyfde en sesdejaar van studie) die suksesvolle student in staat om die persoon met 
probleme beter te verstaan ten einde hom met groter kundigheid vanuit die Skrif te 
kan begelei en help. 
 
DPS110: Pastorale Psigologie  NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die student moet rekenskap kan gee dat hy/sy insig in die volgende het: Die noodsaak 
van die vak, die interdissiplinêre verband tussen die pastorale sorg en – beraad asook 
die psigologie, die waarde van die psigologie, metodes en veld van ondersoek en die 
hoofstrome asook eksponente in die Psigologie word bestudeer. Die waarde en 
bruikbaarheid daarvan sowel as verskille daarmee vanuit n Bybelse 
beradingsperspektief word ondersoek. Verder sal die student insig hê in die 
verskillende menstipes en/of persoonlikheidstipes waarmee gewerk kan word. 
 
DPS120: Pastorale Psigologie  NKR Vlak 6   Krediete = 2 
Die suksesvolle student behoort teen die einde van die module tyd heeltemal vertroud 
te wees met trauma, die verskillende gestaltes daarvan in die Suid-Afrikaanse 
konteks, sowel as pastorale bystand en begeleiding om lidmate in dié situasies 
pastoraal te versorg. 
 
DPS210: Pastorale Psigologie  NKR Vlak 7   Krediete = 3 
In die tweedejaar word verder gebou op die waarde en nut van psigologiese 
kundigheid vir die bediening in die algemeen, maar spesifiek die pastoraat. Die student 
as voornemende predikant en pastor sal insig moet hê in die verwagtinge rondom sy 
amp en die faktore wat sy werk bemoeilik. Die persoon en rol van die pastor as subjek 
in die bediening en pastoraat se persoonlikheid, geloof, roeping, agtergrond, visie, 
skoling en studie is van die faktore wat betrekking het op sy persoonlike funksionering. 
Verder sal hy op hoogte wees met die organisering van die pastoraat en veral van 'n 
spreekkamer. 
 
DPS220: Pastorale Psigologie  NKR Vlak 7   Krediete = 2 
In hierdie module word die moeilike aspekte van psigiese siektes soos epilepsie, 
neurose, depressie en abnormale gedrag soos psigopatie, skisofrenie asook 
alkoholisme behandel en die student word toegerus met die basiese kennis daaroor, 
die pastorale hantering daarvan en die belang van verwysing na 'n spesialis. 
 
DEPARTEMENT MISSIOLOGIE 

Aspirant-missioloë bereik na drie jaar 'n basiese wetenskaplike deskundigheid. Hierdie 
deskundigheid behels 'n doelbewuste na-buite gerigtheid, om God wat in sy Woord 



66 

 

kom te dien deur die amptelike bediening van die Evangelie aan heidene van die 
volkere wêreldwyd in hul konkrete leefsituasie (waaronder subkultuur groepe en ander 
mens groepe). 'Missiologie' oftewel ‘sendingwetenskap' gaan oor God wat in en deur 
Jesus Christus wil versoen met heiden mense. Derhalwe die oproep tot geloof en 
bekering. Die selfstandigheid van hierdie navorsingsgebied kom tot uitdrukking in die 
liefdevolle fokus op die ongelowige wat sonder die verbond van genade leef. Die 
kultuur vreemde, ongevestigde en ongedifferensieerde aard van die sendingveld 
verplig tot 'n omvattende eie besinning naas die ander teologiese dissiplines.  
 
Missiologie 
MIS110: Missiologie   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Die voormalige vakke 'elenktiek' en 'fenomenologie' word hier in kombinasie hanteer. 
In aansluiting by JH Bavinck staan die bewusynsmatige en verskynselmatige aard van 
godsbesef sentraal. Studente leer om die religieuse geaardheid van menslike bestaan 
te identifiseer en te waardeer. Toegepas op die hedendaagse lewe, selfs waar mense 
geensins van die goddelike/bonatuurlike wil weet nie, behoort suksesvolle studente 
aan die hand van 'n netwerk van inhoudelike kerne die religieuse besef aan te toon. 
 
MIS120: Missiologie   NKR Vlak 6   Krediete = 3 
Godsdiensgeskiedenis: Studente oriënteer aan die wêreld van godsdienste as 'n 
spesifieke uiting en vergestalting van religieuse besef. 'n Kort, betroubare oorsig moet 
van enige van die 50 toonaangewende wêreldgelowe gegee kan word, in terme van 
lewens- en wêreldbeskouing, geskiedenis, leierskap, basiese geloofsleer en -
waardes, asook heilige geskrifte en godsbeskouing. Telkens kan ook die hoof verskille 
met die Christelike geloof aangetoon word. 
 
MIS210: Missiologie   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Sendingteorie- en geskiedenis: Studente verken oorsigtelik evangelisering as 'n 
wêreldwye aangeleentheid: “Die hele Kerk neem die hele Evangelie na die hele 
Wêreld.” Die onderdeel is ontwerp in terme van vier peilpunte oftewel “perspektiewe”, 
nl. Skrif, geskiedenis, kultuur en strategie. Suksesvolle studente kan met visie, hoop 
en passie perspektief gee op die onvoltooide sendingtaak. 
 
MIS220: Missiologie   NKR Vlak 7   Krediete = 3 
Sendingbenadering: Die gesig van wêreldsending is besig om te verander. 
Suksesvolle studente kan daaroor insig bied. Met kritiese afweging kan sulke studente 
ook koers gee hoe om huidige knelpunte en neigings te hanteer. 
 
MIS310: Missiologie   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Godsdiens-spesialisasie: Tydens hierdie onderdeel verdiep studente hulle in twee 
godsdienste, wat binne die konteks van Suid-Afrika van belang is. In die eerste plek 
moet suksesvolle studente kan toon dat hulle die sg. “Tradisionele Afrika-godsdienste” 
(TAG) deeglik begryp en in die tweede plek Islam. 
 
MIS320: Missiologie   NKR Vlak 8   Krediete = 3 
Sendings teologie: Aard- (“paradigma”) verskuiwinge het plaasgevind in die besinning 
oor sending. Suksesvolle studente is bevoeg om die kern vraagstukke met die oog op 
'n Skriftuurlike verstaan van sending aan te toon en hulleself daaroor krities te 
verantwoord. 
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NGOS – NAGRAADSE GEVORDERDE ONDERWYSSERTIFIKAAT VIR DIE 
SENIOR- EN VERDERE OPLEIDING- EN ONDERRIGFASES 

 
Kommunikasie 
PGCO711: Kommunikasie  NKR Vlak 5   Krediete = 12 
Kommunikasie is 'n semester module wat in die eerste semester aangebied word. 
Die module in Kommunikasie bied die onderwyser 'n hoë vlak van kennis en 
vaardighede in kommunikasie om toepaslik in hul taal van onderrig en leer te 
kommunikeer (LoLT) en om in 'n derde taal (LoCC) te kommunikeer (uitgesluit 
Afrikaans Of Engels) in die uitvoering van hul taak as opvoedkundige, bestuurder en 
leier. 
 
Die inhoud van die module is soos volg: 
 
1. Benutting van LOLT in die fasilitering en aanbieding van die kurrikulum. 
2. Interpretasie en ontwerp van kurrikula in LoLT.  
3. Die taal van die vak en navorsing. 
4. Hoe om assessering in die taal van LoLT te doen. 
5. Opvoedkundige leierskap in LoCC. 
6. Die opvoedkundige administrateur en bestuurder in LoCC. 
7. Die opvoeder as buitemuurse spesialis, met behulp van LoCC. 
 
Algemene Didaktiek 
PGGD711: Algemene Didaktiek  NKR Vlak 7   Krediete = 12 
Algemene Didaktiek is 'n semester module wat in die eerste semester aangebied 
word. 
Die doel van die module Algemene Vakdidaktiek is om 'n analise te bied van 
verskillende filosofieë vir basiese vrae en aanduidings van wat die rolle definieer: 
• Volwassene as leier; 
• Leerder as volgeling. 
 
As sodanig moet die onderwyser op grond van hierdie module die volgende ken: 
Teoretiese aspekte van onderrig en reflekteer oor die omstandighede waaronder 
effektiewe didaktiese aksies kan plaasvind. Die toepassing van metodes, planne, 
tegnieke, hulpmiddels, ensovoorts moet altyd pedagogies en verantwoordbaar wees. 
As dit nie die geval is nie, kan die toepassing van metodes en tegnieke beperk wees 
tot opleiding, afrigting en kondisionering. 
 
Die skool verskaf onderwys-ervaring waarvolgens hy homself kan oriënteer. Dit 
reflekteer oor die aard en omvang van die lewensinhoud en dat die didaktiese situasie 
bestaan uit onderwyser, leerder en leerinhoud. 
 
Die inhoud van die module is soos volg: 
 
1. Filosofie van opvoeding. 
2. Kurrikulum studie. 
3. Leer- en onderrig style. 
4. Rolspelers in ontwikkeling. 
5. Diversiteit en identifisering van probleme. 
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Professionaliteit en Onderrig 
PGPT711: Professionaliteit en Onderrig, NKR Vlak 7  Krediete = 8 
Professionaliteit en Onderrig is 'n semester module wat in die tweede semester 
aangebied word. 
Professionaliteit en Onderrig bied aan studente-onderwysers 'n kurrikulum van kennis 
en vaardighede van uiteenlopende leersituasies, kontekste en omgewings. Hierdie 
kennis en vaardighede moet hulle toerus met al die toegepaste bevoegdhede om 
eties, moreel en professioneel binne bekende en onbekende situasies op te tree. 
 
Die inhoud van die module is soos volg: 
 
1. Die onderrig- en leerspesialis en konteks. 
2. Die onderrig- en leerspesialis en beleid. 
3. Die SA samelewing en leerder bevolking. 
4. Die SA onderwyser en volhoubaarheid. 
 
Skoolgebaseerde- / Werkgeı̈ntegreerde leer 
PGWI711: Skoolgebaseerde- / Werk geïntegreerde leer (SBL/WIL) 
      NKR Vlak 7   Krediete = 16 
PGWI712: Skoolgebaseerde- / Werk geïntegreerde leer (SBL/WIL) 
      NKR Vlak 7   Krediete = 16 
Skoolgebaseerde- / Werk geïntegreerde leer (SBL/WIL) is twee modules en kan 
opeenvolgend of in twee semesters by een of twee skole gedoen word 
Die modules in Skoolgebaseerde-leer bied aan studente die geleentheid om hul 
kennis, vaardighede en bevoegdhede in ‘n skoolsituasie toe te pas, met inagneming 
van die sewe onderwys rolle, naamlik:  
 
1. Berader 
2. Mediator 
3. Beplanner 
4. Leier 
5. Administreer en Bestuur 
6. Navorser 
7. Assessor 
 
Die inhoud van die module is soos volg: 
 
1. Waarneming en observasie 
2. Teoretiese raamwerk in onderrig en leer (O&L) 
3. O&L-strategieë 
4. Bestuurstrategieë 
5. Onderrig en leer fasilitering, voorbereiding en aanbieding 
6. Les evaluering (8 lesse) 
7. Onderhoud 
8. Portefeulje 
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Werk geïntegreerde Leer (WIL) 
Die werk geïntegreerde leer (WIL) in die NGOS het ten doel om goeie vennootskappe 
tussen die APA, skole en onderwysers te vestig deur aan die behoeftes van skole en 
studente te voldoen. 
  
Die studente sal bygestaan word in die ontwikkeling, lewering en refleksie van 
leerervarings wat alle belanghebbendes bevoordeel. 
 
Dit sal waardevolle leer geleenthede verskaf om die konsep van werk gereedheid te 
bevorder, en gaan oor baie meer as blote uitreik aktiwiteite. Dit gaan ten diepste 
eerder tot die gedrag, houding, lewenswyse en optrede van onderwysers in die SF- 
en VOO fases. 
 
Aantal weke in totaal: 
8 weke (40 dae) van onderwyspraktyk. Dit kan opeenvolgend of in twee semesters by 
een of twee skole gedoen word. Vir studente wat permanent of deeltyds by skole 
aangestel word, moet hulle minstens drie weke by 'n gasheer skool aanmeld vir die 
doel van assessering en evaluering. 
 
Aantal weke per semester: 
Daar word van studente verwag om 4 weke (20 dae) van die onderwyspraktyk in ‘n 
VOO-skool met graad 10-12 te voltooi. 
Verder word van hulle verwag om 4 weke (20 dae) van die onderwyspraktyk by 'n 
skool met graad 7-9 vir die SF WIL te voltooi. 
 
Spesifieke Didaktiek 
(Sien reëls van kombinasie en keusemodules hierbo) 
Spesifieke Didaktiek is 'n semester module wat in die eerste of tweede semester 
aangebied word. 
Spesfieke Didaktiek veronderstel dat daar in die Senior Fase en ook die VOO-fase by 
elk ‘n spesialisering moet wees. Studente kan óf 'n kombinasie van 1) Begeleiding en 
Berading in die Senior- en VOO-fase + 'n SF-spesialisering of 'n VOO-spesialisasie 
kies of 2) 'n kombinasie van SF en VOO, soos hierbo uiteengesit, as spesialisasie 
kies: 
 
SF spesialisasies - 
SDSA 711: Afrikaans   NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDSE 711: Engels    NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDSM 711: Wiskunde   NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDSS 711: Sosiale Wetenskap  NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDLO 711: Lewensoriëntering  NKR Vlak 7   Krediete = 20 
PGGC 711: Begeleiding en Berading NKR Vlak 7   Krediete = 20 
 
VOO-spesialisasies – 
SDFA 721: Afrikaans   NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDFE 721: Engels    NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDFM 721: Wiskunde   NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDFG 721: Geografie   NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDFL 721: Lewensoriëntering  NKR Vlak 7   Krediete = 20 
SDFC 721: Rekenaartoepassingstegnologie, NKR Vlak 7  Krediete = 20 
PGGC 711: Begeleiding en Berading NKR Vlak 7   Krediete = 20 
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Die modules beoog om studente-onderwysers voor te berei om uitkomste en inhoud 
te selekteer, asook om die inhoud te organiseer om sodoende die behoeftes van die 
leerders en dié van die vak te vervul. Dit is ook belangrik dat hulle toegerus word om 
hul vakke te onderrig en te assesseer deur middel van samewerkende prosesse. Die 
student sal in staat wees om sy / haar kennis en vaardighede binne 'n gesimuleerde 
of werklike wêreld konteks toe te pas en waar moontlik in lyn met tegnologie verrykte 
strategieë. 
 
Die inhoud van hierdie module is soos volg: 
 
1. Leermetodes, strategieë en style in spesialisasie. 
2. Leeruitkomste en verwante assesseringskriteria. 
3. Tegnologie-verrykte O&L-strategieë. 
4. Leer en sosiale probleme. 
5. Inhoud van spesialisasie in terme van die CAPS-riglyne. 
6. Assessering in vakgebied van spesialisering. 
7. Onderrig- en leervaardighede en toegepaste bevoegdhede. 
 
Begeleiding en Berading 

PGGC711: Begeleiding en Berading (SF en VOO) NKR Vlak 7  Krediete = 20 
(Sien reëls van kombinasie en keusemodules hierbo) 
Begeleiding en Berading is 'n semester module wat in die eerste semester aangebied 
word. 
Die doel van die module is om studente-onderwysers te ontwikkel om die teorie en 
beginsels van leiding en berading toe te pas op die voorsiening van leerder 
ondersteuning vir die persoonlike, sosiale, opvoedkundige en beroepsontwikkeling 
van leerders in die Senior en VOO-fases. Die module fokus ook op die organisasie en 
bestuur van begeleidings dienste binne verskillende opvoedkundige instellings in die 
Senior en VOO-fases. Die module dra by tot die formele assesseringstrategieë en 
bevordering van studente in die program. 
 
Die inhoud van hierdie module is soos volg: 
 
1. Inleiding tot Begeleiding en Berading. 
2. Regs-, Professionele en Etiese vereistes. 
3. Terapeutiese intervensies. 
4. Konflikbestuur strategieë. 
5. Beroepsvoorligting. 
In die VOO-fase: 
6. Hoër onderwys en die wêreld van werk 
 
Teorie van Opvoedkunde 
PGTE721: Teorie van Opvoedkunde NKR Vlak 7   Krediete = 16 
PGTE722: Teorie van Opvoedkunde NKR Vlak 7   Krediete = 16 
Teorie van Opvoedkunde is 'n jaarkursus wat in twee semester aangebied word. 
Die doel van hierdie module is om studente die geleentheid te bied om 'n 
geïntegreerde en gedetailleerde omvang van kennis van die sentrale areas in die 
studie van onderwys te demonstreer. 
As sodanig moet student-onderwysers na afloop van hierdie module: 
• Hul leerders en hul diverse behoeftes ken; 
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• Vaardighede wat gebruik kan word om binne 'n etiese omgewing te onderrig 
demonstreer; 

• Oor voldoende kennis beskik om die onderwys omgewing te bestuur en te 
koördineer; 

• Die behoefte van onderrig en leer deur lewenslange leer te vervul. 
 
Die inhoud van die module is soos volg: 
1. Geskiedenis en opvoeding. 
2. Meta teorieë in algemene onderwys. 
3. Onderwys en globalisme. 
4. Inklusiwiteit en hindernisse tot leer. 
5. Modelle en Teorieë in Onderwysbestuur. 
6. Sosiale konteks in Opvoedkunde kurrikulum studie. 
7. Sosiale wetenskappe. 
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