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Het individuele literatuurpakket met leesverslag 
in het Postacademisch onderwijs (PAO) van de PThU 

 
Inleiding  
Als vorm van PAO en in het kader van het open erkend aanbod van de PE van de PKN is er, 
zolang docenten voldoende ruimte hebben, voor een cursist de mogelijkheid om een individueel 
literatuurpakket (begeleide literatuurstudie met leesverslag) af te nemen.  
 
Taken en rollen  
1. De cursist neemt niet een standaardpakket af, maar kiest voor een vorm van begeleid 
studeren, waarbij z/hij zelf een voorstel voor een onderwerp doet.  

2. De cursist neemt zelf contact op met een docent of vraagt bij de cursuscoördinator om een 
docent. Docent en cursuscoördinator houden elkaar op de hoogte van verzoeken om begeleiding 
bij het individuele literatuurpakket. De cursist krijgt binnen 2 weken een reactie.  

3. De rol van de docent is begeleider. Dat impliceert dat z/hij garant staat voor de 
wetenschappelijke kwaliteit van de gekozen literatuur en de omgang daarmee.  

4. Van de cursist wordt een leesverslag of artikel verwacht van ca. 2000 woorden waarin z/hij 
zowel op professionele als op persoonlijke wijze omgaat met de bestudeerde stof. De vorm van 
dit leesverslag kan variëren.  

5. De docent beoordeelt of het verslag voldoet aan de kwaliteitseisen van de PAO/PE. Zo ja, dan 
geeft de docent dit aan de administratie PThU door en ontvangt de cursist een certificaat. Zo 
nee, dan krijgt de cursist de kans om het verslag te verbeteren. Blijft het niveau onvoldoende 
dan ontvangt de cursist het certificaat niet. De vervaldatum is één jaar na begin van het traject.  
 
Financiën  
6. Tarief van de docent is € 100/uur. De cursist ontvangt voor dit traject een rekening van de 
PThU.  

7. Eén herkansingsgesprek is gratis. Wanneer de docent echter meer tijd aan begeleiding moet 
besteden, omdat het leesverslag niet aan de kwaliteitseisen voldoet en er extra begeleiding 
nodig is, wordt dit verdisconteerd in de rekening. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld.  

8. Docent en cursist sluiten voor het begin van het traject een contract.  
 
Omvang  Tijdsinvestering cursist  Tijdsinvestering docent  
2 ECTS  56 uur  5 uur  
2,5 ECTS  70 uur  5 uur  
 
Gespecificeerd  
Intakegesprek   1 uur  1 uur  
Pakket samenstellen en  
lezen, plus correspondentie  

2 uur  

Lees- en schrijftijd  56, resp 70 uur  
Correctietijd leesverslag  1 uur  
Bespreking  1 uur  1 uur  
Aantal bladzijden  Gemiddeld 7 per uur, dus voor 2 ECTS ca. 300 blz, voor 

2,5 ECTS ca. 350 blz + schrijven. Aan te passen in 
specifieke gevallen.  

Prijs cursus  5 uur x € 100 = € 500,-  
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NB: bij een cursus van 5 ECTS (140 uur), worden 3 extra 
docenturen voor begeleiding en tussentijds gesprek 
ingecalculeerd. De prijs van de cursus wordt hiermee 8 x 
€100,- = €800,- 

 

Prijsverandering  
Het is mogelijk dat docent en cursist het aantal uren veranderen, met wederzijds goedvinden.. 
Dit zal van tevoren afgesproken moeten worden. Mocht de docent gaandeweg tot de conclusie 
komen dat begeleiding op afstand niet goed uitwerkt, zal z/hij dat meedelen aan de cursist. Ze 
zullen dan een nieuw contract opstellen.  
De cursus van 2 of 2,5 ECTS zal minimaal 3 uur begroot blijven en die van 4 - 5 ECTS minimaal 5 

uur. Dit wordt in het contract vastgelegd. De docent zal een afschrift van het contract aan de 

administratie van de PThU zenden en de cursuscoördinator informeren. 

 


