
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

T. 035 533 88 75 E. charisbiblecollege.nl I. info.nl@awmcharis.com 

HYBRIDE BIJBELSCHOOL 



 

Altijd al het onderwijs van Charis Bible 

College willen volgen, maar geen 

mogelijkheid kunnen vinden om naar CBC te 

komen, door een fulltime baan, andere 

verplichtingen of wellicht was de afstand te 

ver om wekelijks te komen? Pak dan nu je 

kans met ons Hybride programma. 

 

Hybride is een combinatie van thuisstudie en 

studie op school. Je bekijkt het lesmateriaal 

thuis online op video; daarnaast zijn er 

maandelijks – van sept. t/m juni -  

studiezaterdagen op de school in Naarden, 

waarbij je live- en interactieve lessen krijgt.  

 

Je kunt kiezen tussen  

- Hybride Voltijd (duur: 2 jaar): iedere 

1e*en 3e zaterdag van de maand, of 

- Hybride Deeltijd (duur: 4 jaar): iedere 3e 

zaterdag van de maand. 
(* In sept. 2023 éénmalig 2e zaterdag i.p.v. 1e zaterdag.) 

 

Je zou het Hybride-programma kunnen zien als 

een upgrade van de thuisstudie. De Hybride 

studievorm vraagt meer discipline qua tempo 

bij het thuis bekijken van het video onderwijs. 

Anders dan bij de individuele thuisstudie volg je 

een vastgesteld programma. Dat komt neer op 

een gemiddelde belasting van ongeveer 8 uur 

per week aan videolessen die je thuis bekijkt als 

je Hybride Voltijd doet, en 4 uur per week als je 

Hybride Deeltijd doet. 

 

Bij de Hybride studievorm word je veel meer 

gestimuleerd en gemotiveerd, doordat je op de 

studiezaterdagen ‘bij moet zijn’ om de bekeken 

modules in groepsverband interactief te 

bespreken. Een groot voordeel van het Hybride-

programma is het contact met medestudenten 

en docenten. 
 

HYBRIDE STUDIEVORM 

BIJBELSCHOOL 



 

Op de studiezaterdagen krijg je livelessen, 

interactieve lessen als groepsbesprekingen en 

doe je praktijkopdrachten Bij de 2-jarige 

Hybride Voltijd studievorm is het in het eerste 

leerjaar (bij de 4 jarige Hybride Deeltijd studie is 

dat jaar 1 en 2) voornamelijk kennis tot je 

nemen en hoef je maar weinig 

praktijkopdrachten te vervullen. Het tweede 

leerjaar (bij de 4 jarige studie is dat jaar 3 en 4) 

is veel meer een praktisch jaar, met veel meer 

praktijkopdrachten.   

 

Aan het eind daarvan (bij de 4 jarige studie is 

dat in jaar 4) ga je enkele zaterdagen op 

‘outreach’ naar bijvoorbeeld Amsterdam om 

daar op straat mensen aan te spreken en 

eventueel met/voor hen te bidden. Bijna aan 

het eind van je studie staat een missietrip naar 

het buitenland (ongeveer veertien dagen) op 

het programma. 

 

Naast het bestuderen van de videolessen moet 

je je soms dus ook thuis voorbereiden voor een 

praktijkopdracht, voor groepsbesprekingen, of 

voor een toets (die je thuis online maakt). Voor 

bijna alle modules moet je een toets maken.  

 

PROGRAMMA 



 

TIJDEN 

De lestijden op de studiezaterdagen zijn van 

09.00-15.50uur, inclusief (lunch)pauzes. 

 

Hybride Deeltijd: 

In 2023/2024 is de studiezaterdag van het 1e en 

3e jaar van de 4 jarige Hybride Deeltijd studie op 

de eerste zaterdag van de maand (sept. t/m 

juni); start op 9* september 2023. 

Voor de overige jaren (2 en 4) is de 

studiezaterdag op de derde zaterdag; start op 

16 september 2023.  

  

Hybride Voltijd   

In 2023/2024 zijn de studiezaterdagen van de 2 

jarige Hybride Voltijd studie op de eerste* en de 

derde zaterdag van de maand (sept. t/m juni); 

start op 9 september 2023.  

  

*In september 2023 is dit eenmalig de 2e 

zaterdag. 

 

LESGELDEN 

Lesgeld (per persoon) voor het schooljaar 

2023/2024, voor de Hybride studievorm. 

 

Bij Hybride voltijd (2 jarige studie): 

- € 3000,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 

31 augustus 2023), of  

- € 330,- per termijn (10-maandelijkse 

termijnen van aug. 2023 t/m mei 2024). 

-  

Bij Hybride deeltijd (4 jarige studie) 

- € 1740,- per jaar (bij vooruitbetaling, vóór 

31 augustus 2023), of 

- € 190,- per termijn (10-maandelijkse 

termijnen van aug. 2023 t/m mei 2024). 

 



 

DOORDRENK JE MET  

HET WOORD 

Hybride voltijd 1 l Deeltijd 1 & 2 

• 42 modules van gemiddeld 8 lessen 

• Video-onderwijs afgewisseld met  

‘Live’-lessen 

• Groepsbesprekingen  

 
De volgende modules worden behandeld: 
 

Een onwankelbaar fundament 

Genezing 

Levensfundamenten 

Basis van Gerechtigheid 

Neem het land in bezit 

Voorspoed op God manier 

De heilige Geest l 

Discipelschap Evangelisatie l 

Essentiële Waarheden van het NT 

De principes van Genade en Geloof 

De Heilige Geest ll 

Discipelschap Evangelisatie lI 

Vrucht van de Geest 

Levensstijl van aanbidding 

Romeinen 

De Heilige Geest lll 

Relatie met God l 

Discipelschap Evangelisatie lll 

Gebed onder het Nieuwe Verbond 

Overzicht van het Oude Testament l 

De Brief aan de Galaten 

 

 

 



 

De volgende modules worden behandeld: 
 

Inleiding tot de Bijbel 

Relatie met God l 

De basis van Bijbelse Doctrines 

De Voorspoedige Ziel 

Overzicht van het oude Testament ll 

Training Gebedsbediening 

De basisprincipes van Geloof 

De wapenuitrusting van God 

Bijbelse Ethiek en Moraal 

Ontvangen van God l 

Overzicht van het Oude Testament ll 

De bediening van Jezus l 

Laat vrijheid regeren 

De liefde van God 

Overzicht van het Oude Testament lV 

De bediening van Jezus ll 

Overzicht van het Oude testament V 

Functioneren in het beste van God 

Wat geloof is en hoe eruit te leven 

Ontvangen van God ll 

Overzicht van het Oude Testament Vl 

 

 

 



 

GELOVEN IN DE PRAKTIJK 

Hybride voltijd 2 l Deeltijd 3 & 4 Programma: 

• +38 Modules van gemiddeld 8 lessen 

• Video-onderwijs gecombineerd met ‘live’-

lessen 

• Groepsbesprekingen  

• Praktijkopdrachten: 

o Oefenen in profetie en 

gebedsbediening 

o Keuze voor Minor ‘Spreken voor 

publiek’ 

o Outreach in groepsverband in 

Nederland (gebedsbediening in 

praktijk) 

o Zendingsreis in groepsverband 

(+ 14 dgn) in het buitenland 

 
De volgende modules worden o.a. behandeld: 
 

Omgaan met mensen 

De Bijbel bestuderen 

Bijbels leiderschap 

Genezing II 

Overzicht van het Nieuwe testament l 

Leven in Balans 

De wetten van het Koninkrijk 

Ontwikkel een scherpe visie 

Praktische vaardigheden voor Goddelijke 

relaties 

Bijbelse verbonden 

Stromen in de Gaven 

Spreken voor Publiek 

Lifestyle of Intimacy 

Principes van Goddelijke leiderschap 

Antwoorden op belangrijke vragen l 

De kerk nader omschreven 

Biblical Basis for Missions 

Introductie tot Meesterschap over Geld 

Leven en bediening door de Geest geleid 

Imparting Success to the next generation 

Het leven van Christus 

Walking in the Spirit 

De vorming van een Dienaar Gods l 

 

 

 



 

 
Uitmuntendheid in bediening 

Het doel van het kruis 

Uitmuntendheid in bediening 

Het doel van het kruis 

De vorming van een Dienaar Gods ll 

Handelingen, kracht tot bovennatuurlijk leven 

Fundamentele waarheden voor Goddelijke 
bediening 

Realiteit in Christus 

Harte zaken 

Leven en bediening door de Geest geleid 

Wie is de mens? 

Advies van Paulus aan Timotheüs 

Leiderschapslessen van Nehemia 

Kerkgeschiedenis 

 

 

Uitmuntendheid in bediening 

Het doel van het kruis 

Antwoorden op belangrijke vragen ll 

Overzicht van het nieuwe testament ll 

De vorming van een Dienaar Gods ll 

Handelingen, kracht tot bovennatuurlijk 

leven 

Fundamentele waarheden voor Goddelijke 

bediening 

Realiteit in Christus 

Harte zaken 

Leven en bediening door de Geest geleid 

Wie is de mens? 

Advies van Paulus aan Timotheüs 

Leiderschapslessen van Nehemia 

Kerkgeschiedenis 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


