
Een ‘Testimonium’ of een ‘Oorkonde’ behalen. 
 
Cursisten die een Testimonium of Oorkonde willen behalen kunnen afhankelijk van hun voorkeur een 
eigen pakket met cursussen samenstellen. Op grond daarvan wordt op het Testimonium of de 
Oorkonde een ‘specialisatie’ vermeldt.  

Bijvoorbeeld: cursussen uit de Basisvorming gecombineerd met hoofdzakelijk cursussen 
Liturgie levert de vermelding ‘Liturgie’ op.  

Naast ‘Algemeen’ zijn vier officiële vermeldingen mogelijk: Catechese, Diaconie, Liturgie en Opbouw. 
Het Testimonium of de Oorkonde geeft blijk van verworven kennis en competenties. Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend. 
 

Hoe gaat het is z’n werk? 
Een cursist krijgt voor het correct afronden van een cursus een beoordeling van de docent.  
Die beoordeling kan liggen op twee niveaus: 1. U heeft er zelf voldoende van opgestoken. 2. U geeft 
er blijk van dat u het geleerde kunt delen met anderen.  
Voor elke cursus zijn er 2 studiepunten te behalen en 3 voor elke basiscursus. (Soms telt een cursus 
dubbel omdat het twee keer zoveel werk is en levert 4 punten op, enz.) 
 

Testimonium 
De basiscursussen leveren voor het Testimonium dus 3 punten op. De overige cursussen 
steeds 2 punten. Om in aanmerking te komen voor het Testimonium van de Bonifatius 
Academie moeten cursisten:  
1. 21 punten halen op niveau 2. 
2. een Testimonium opdracht* maken in de richting die recht doet aan het hoofdvak van 

het Testimonium (ter beoordeling van de examencommissie). 
3. Een eindgesprek voeren met de begeleider van de opdracht en een (ander) lid van de 

examencommissie. 
 

Oorkonde 
Cursisten die niet in aanmerking komen voor een Testimonium maar een even groot aantal 
punten hebben verzameld op niveau 1 maken aanspraak op een Oorkonde. Op de 
Oorkonde staan de vakken vermeld en de beoordeling alsmede een passende persoonlijke 
opmerking. 

 
Kandidaten voor het Testimonium of Oorkonde hebben hierover in een vroeg stadium overleg met 
Agaath Erich, de studiesecretaris. Tijdens een gesprek met de studiesecretaris wordt bekeken hoe we 
aanbod en belangstelling op elkaar kunnen aansluiten. Maak een afspraak via l.winter@bisdomgl.nl 
of 050-4065888. 
 
 
 
* Alle onvoldoende opdrachten kunnen na gegeven aanwijzingen van de docent eenmaal herkanst 
worden. 
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