
Het Bachelor-programma bestaat uit de volgende Modules: 
  
Module I - Culturele Antropologie 
op basis van het boek: 'Culturele Antropologie - een inleiding'; Peter Kloos,  ISBN 9023229916 
Culturele antropologie is de wetenschap van de menselijke samenleving en cultuur. Aan deze 
wetenschap ligt een dubbele vraagstelling ten grondslag: waarom verschillen samenlevingen 
en culturen zo van elkaar? En; wat hebben samenlevingen en culturen ondanks die verschillen 
gemeen?  
Uitgaande van deze vraagstelling wordt allereerst een beeld geschetst van de ontwikkeling van 
de menselijke samenleving en cultuur, en vervolgens van het ontstaan en de ontwikkeling van 
de antropologie. 
Daarna komen diverse aspecten van samenleving en cultuur aan de orde, zoals de hantering 
van schaarse goederen, verwantschap, sociale differentiatie, politiek en recht, en religie, de 
boerensamenleving. 
Vervolgens gaat de aandacht naar algemenere vraagstukken van evolutie en evolutionisme, 
theoretische oriëntaties, verandering en continuïteit, antropologisch veldwerk en interculturele 
vergelijking.  
  
Module II - Psychologische Antropologie 
op basis van het boek: 'Inleiding tot de psychologische antropologie'; Philippe Verbeek, ISBN 
9033460254 
De psychologische antropologie heeft tot doel de menselijke ervaringen en gedragingen te 
interpreteren aan de hand van diverse mensbeelden die zich op het raakvlak tussen filosofie en 
psychologie bevinden. Hierbij wordt voornamelijk gesteund op gegevens uit de psychologie 
enerzijds en de andere antropologische studiegebieden (waaronder de biologische en de 
culturele) anderzijds. De psychologische antropologie wordt in hoofdzaak vertegenwoordigd 
door een vijftal stromingen. De invloedrijkste mensbeelden zijn die van het behaviorisme en de 
psychodynamische antropologie. Hun denkbeelden worden genuanceerd en verruimd door de 
holistische, de humanistische en de existentiële antropologie. 
  
Module III - Psychologie & Sociologie 
op basis van het boek: 'Psychologie & Sociologie'; Ella Wijsman, ISBN 90014000035 
Psychologen en sociologen houden zich op wetenschappelijke wijze bezig met gedrag van 
mensen. Ze bekijken dat gedrag op verschillende manieren (verschillende ‘brillen’). Er wordt 
gekeken naar sociale verschijnselen, waarbij niet alleen de individu een rol speelt, maar ook de 
relatie tussen dat individu en andere mensen, of de relaties tussen die persoon en 
maatschappelijke groeperingen of sociale situaties. 
Vanuit de drie wetenschappen psychologie, sociale psychologie en sociologie worden een 
groot aantal toepassingsgebieden bestudeerd. 
  
Module IV - Cultuur & Lichaam 
op basis van het boek: 'Cultuur & Lichaam - een cultuurpsychologisch perspectief op patronen 
in gedrag'; Paul Voestermans en Theo Verheggen, ISBN 9781405176026 
In dit boek wordt afgerekend met de stelling dat cultuur de oorzaak is van conflicten en 
verschillen tussen mensen: cultuur doet niets, alleen mensen doen wat. De kunst is te 
begrijpen hoe ze onderling vormgeven aan gedrag, gevoelens en gedachten. Deze vormgeving 
is altijd een kwestie van oefening en disciplinering van het lichaam, zodanig dat mensen 
feeling krijgen voor wat gepast en gangbaar is binnen de eigen gemeenschap. Op die manier 
worden de geijkte gedragspatronen of vormgevingen aan gedrag tamelijk dwingend aangereikt 
binnen die gemeenschap. Dat gebeurt grotendeels impliciet en ongemerkt. Daarom zijn 
cultuurverschillen zo vaak letterlijk een kwestie van smaak en houding. Daarom ook zijn de 
gedragspatronen van mensen zo moeilijk te veranderen. Het cultuurpsychologisch perspectief 
wordt voortdurend toegepast op actuele voorbeelden uit media, politiek en wetenschap, maar 
ook op een bijzondere geschiedenis van Oost en West. 
  
Module V – Psychologie en multiculturele samenleving 
Op basis van het boek: ‘Psychologie en de culturele samenleving’; Jeroen Knipscheer en Rolf 
Kleber (red.), ISBN 9789047300830 
Inleiding op het vlak van de interculturele dimensie in de psychologie. Aandacht voor 
belangrijke theoretische en praktische vraagstukken, zoals de universaliteit dan wel de 



cultuurgebondenheid van psychische processen, kenmerken en en mechanismen en de 
consequenties daarvan voor de praktijk. In een aantal hoofdstukken komen begrippen als 
‘waarnemen’, ‘emotie’, ‘informatieverwerking’, ‘socialisatie’, ‘communicatieprocessen’ en 
‘organisatiekunde’ aanbod. Tevens worden belicht: persoonlijkheid, testgebruik, seksualiteit, 
psychopathologie, diagnostiek. Bovendien wordt ingegaan op dillemma’s, valkuilen en 
uidagingen voor psychologen in onze pluriforme samenleving. 
 
Module VI - Cultuurfilosofie 
op basis van het boek: 'Cultuurfilosofie - Katholieke, reformatorische, humanistische, 
islamitische en joodse reflecties over onze cultuur'; Redactie Edith Brugmans, ISBN 
9055732907 
Reflectie op de eigen cultuur is een kenmerk van alle beschavingen. In de westerse cultuur is 
deze reflectie van meet af aan ook op een redelijke, argumentatieve wijze ontwikkeld; 
cultuurfilosofie is daarom een wezenlijk element van de westerse beschaving. Maar in de loop 
van de twintigste eeuw is de westerse cultuurfilosofie een complexe zaak geworden. …..Het 
groeiende besef dat het menselijk kennen en handelen wezenlijk verankerd is in het concrete 
leven, dwingt tot kritische vragen naar de grenzen van de rationaliteit. Dit stelt de hedendaagse 
cultuurfilosofie voor nieuwe opgaven. Bijdragen van een groot aantal wetenschappelijke 
deskundigen.   
  
Module VII - Religiestudies 
op basis van het boek: 'Godsdiensten van de wereld'; Ninian Smart, ISBN 9043500453 
In dit boek wordt een buitengewoon boeiende, vergelijkende beschrijving gegeven van de 
godsdiensten van de wereld, aan de hand van zeven aspecten: de ethiek, het ritueel, de mythe, 
de beleving, de sociale instituties, de leer en de kunstuitingen. Tevens worden de 
godsdiensten naar region bestudeerd. Ook niet-religieuze levensbeschouwingen komen aan 
bod. Het boek volgt de ontwikkelingen van de godsdiensten vanaf de klassieke periode tot aan 
de moderne tijd.  
  
Mogelijke aanvullende literatuur: 
'Handboek Spiritualiteit - vormen, grondslagen, methoden'; Kees Waaijman 
 'Westerse esoterie en Oosterse wijsheid'; Jacob Slavenburg en John van Schaik 
  
Begeleiding:  
één of meerdere tutors 
 
Supervisor: Assoc. Professor Drs. William Dubbeling MA, PhD. 
  
Voorwaarden voor studie:  
na het bestuderen van de opgegeven literatuur per module wordt: 
  

• per module een 15-tal vragen voorgelegd door de tutor ter schriftelijke beantwoording  
• op basis van elk boek een uitgebreide paper geschreven van 10 pagina's 
• een finale paper geschreven van 10 pagina's, waarin een aantal boeken aan elkaar 

worden 'gelinkt' 
• ter afronding een thesis geschreven van ca. 40 pagina's 

  
Ter ondersteuning van de studie wordt een (indertijd) door Intercultural Open University en 
Dutch University College geredigeerde syllabus (Engelstalig) 
toegestuurd, waarin een aantal criteria over 'How to study' zijn vervat. 
  
Duur van het studieprogramma: afhankelijk van de beschikbare tijd: literatuur 400 sbu + 375 
sbu (vragen per module; papers; finale paper; thesis) = 775 sbu = 27,6 ec’s. 
Bij een gemiddelde studieduur van 10 uur per week, gedurende 42 weken per jaar en op basis 
van 775 studie-uren = ca. 1 ½ jaar.  
 
Kosten studieprogramma: Euro 2100,=, incl. tutoring en DUC-Bachelor Cultuur & Religie 
Studies (CRS)-diploma; excl. studieboeken. 
Betaling in 3 termijnen mogelijk 


