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BELANGRIJKE VOORAFGAANDE OPMERKINGEN

• DEZE STUDIEGIDS IS ALLEEN BESTEMD VOOR STUDENTEN DIE EEN OPLEIDING
WILLEN VOLGEN EN DUS EXAMENS DOEN MET HET OOG OP HET BEHALEN VAN EEN
DIPLOMA “ASSISTANT MASTER OF TAOIST ARTS (AMTA)” OF “MASTER OF TAOIST
ARTS (MTA)”.

• VRIJE STUDENTEN KUNNEN (DE MEESTE) LESSEN VOLGEN ZONDER EXAMENS TE
DOEN.

• INDIVIDUELE PROGRAMMA'S KUNNEN OP VRAAG VAN DE STUDENT SAMENGESTELD
WORDEN.

• DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE
VOORWAARDEN. 

• SOMMIGE COLLEGES KUNNEN VIA HET INTERNET GEVOLGD WORDEN.

• SOMMIGE (VOORAL PRAKTIJK-) COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE COLLEGES
AAN HET CHINA ARTS COLLEGE ACTIEF BIJWOONT. 

 

BIJ VRAGEN CONTACTEER ONS: info@taoiststudies.org 

INLEIDING 

Dit is de herwerkte, vierde versie van onze studiegids voor de studenten die een opleiding
willen volgen. Wij hebben de opleidingen grondig hervormd en dus was er nood aan een
nieuwe versie van deze gids.

CHINA ARTS COLLEGE is een internationaal, apolitiek en financieel onafhankelijk prive
onderwijsinstituut. Statutair zijn wij een (post)universitaire en wetenschappelijke instelling
(statuten Belgisch Staatsblad 13478/90).

CHINA ARTS COLLEGE is ook een samenwerkingsverband tussen verschillende aan ons
instituut verbonden of door ons instituut opgeleide taoïstisch geïnspireerde personen en
organisaties.
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Wij worden internationaal (h)erkend als een belangrijk, authentiek instituut voor de studie van
de Chinese taoïstische cultuur.

Wij bieden Assistant Master of Taoist Arts (AMTA) en Master of Taoist Arts (MTA) graden aan,
alsook de graad van Taoist PhD (TPhD). Wij voorzien eveneens in postuniversitaire cursussen
en programma's voor studenten met BA of MA graden van andere instituten. Omdat wij
apolitiek en niet van overheidssubsidies afhankelijk zijn, worden onze graden echter niet door
de overheden in België erkend.

Onze werkwijze, programma's, graden en individuele ontplooiingsmogelijkheden zijn uniek in
de wereld.

In onze colleges combineren wij Chinese tradities en klassieke Chinese taoïstische wetenschap
met moderne wetenschap. Onze wetenschappelijke graden noemen wij Assistant Master of
Taoist Arts (AMTA), Master of Taoist Arts (MTA) en Doctor of Taoist Philosophy and Arts
(TPhD). Op dit moment zijn wij het enige instituut op universitair niveau in Europa dat hoog
gespecialiseerd en praktisch gericht onderwijs op dit gebied aanbiedt.

Assistant Master graad: minstens drie jaar studie. De student moet kennis van de traditionele
taoïstische alchemistische cultuur en praktijken verwerven en inzicht verkrijgen in de
bestudeerde materie. Assistant Masters moeten fundamentele colleges over de onderwerpen
die zij bestudeerd hebben, kunnen doceren en correcte informatie kunnen geven aan een
breed publiek. Zij moeten ook een goed niveau van taoïstische gezondheidspraktijken en
taoïstische taijiquan bezitten. 

Master graad: bedoeld voor Assistant Masters die zich verder willen specialiseren en hun
kennis willen uitdiepen. De studie duurt minimaal twee jaar. De student kiest een major
(specialisatie) uit: Chinese Alchemie, Innerlijke Krijgskunsten, Onderzoek van de Chinese
Alchemie, Onderzoek van de Chinese Culturen. Masters zijn hooggekwalificeerde experts in
hun vakgebied en moeten een brede kennis van de onderzochte Chinese cultuurfenomenen
hebben en moeten in staat zijn om accuraat advies te geven. Zij moeten ook fundamentele en
gespecialiseerde cursussen kunnen doceren. 

Het China Arts College houdt een lijst met gekwalificeerde Assistant Masters en Masters bij.
Contacteer ons als je wilt weten of er in jouw buurt een gediplomeerde van ons instituut actief
is.

China Arts College kan terugvallen op een wetenschappelijk onderzoeksinstituut, Taoist
Alchemical Studies Center TASC, en een uitgebreide wetenschappelijke Chinese bibliotheek en
mediatheek, aangelegd gedurende decennia onderzoek en veldwerk in China en Taiwan. Ook
Westerse literatuur ontbreekt vanzelfsprekend niet in onze collectie.

Bovendien publiceren wij ook educatieve en wetenschappelijke boeken die de studie van de
taoïstische culturen kunnen ondersteunen.
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VOORWAARDEN 

Kandidaten voor de Assistant Master studie moeten een officieel diploma van hoger middelbaar
onderwijs kunnen voorleggen. Kandidaten voor de Master studie moeten een officieel Assistant
Master of Taoist Arts diploma bezitten. Studenten met een diploma dat door een ander
instituut is afgeleverd, kunnen aan het China Arts College verder studeren aan de hand van
een individueel programma. 

Taoist PhD kandidaten moeten in het bezit zijn van een officieel Master of Taoist Arts diploma.
Studenten met een diploma van een ander instituut zullen sommige colleges van het Assistant
Master en Master of Taoist Arts curriculum moeten volgen. 

Hoe inschrijven: 

• het inschrijvingsformulier invullen en ondertekenen en aan het secretariaat bezorgen 

• het inschrijvingsgeld als student vereffenen (per jaar: € 60,00) vóór de start van het
academiejaar (september/oktober) en ten laatste 2 weken vóór de aanvang van het
college het collegegeld betalen (van € 10,00 tot € 20,00 per uur voor groepslessen; €
50,00 per uur voor priveles). Voor prive-sessies kan het collegegeld betaald worden bij
aanvang van de sessie. Collegegeld kan door omstandigheden jaarlijks aangepast
moeten worden. Raadpleeg de downloadbare informatie op de website voor exacte
kosten van de cursussen.

• slagen voor het toelatingsexamen (zie onder).

Let op: als je niet komt opdagen voor een gemaakte afspraak, moet je toch het collegegeld
betalen! 
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EXAMENS
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Alleen reguliere studenten kunnen deelnemen aan de examens. Vrije studenten hoeven geen
examens af te leggen, maar kunnen ook geen diploma ontvangen. Studenten die een
getuigschrift van gevolgde studies willen, moeten zich inschrijven als regulier student (d.w.z. €
60,00 betalen) en voor het extra administratieve werk betalen (€ 60,00). Zij hoeven echter
geen examens af te leggen. 

Toelatingsexamen: kandidaten voor de status van regulier student (AMTA) moeten eerst een
toelatingsproef afleggen. Dit bestaat uit een interview over motivatie en mogelijkheden en
(eventueel) uit enkele praktische proeven. De kandidaat wordt vooraf op de hoogte gebracht
over de inhoud van dit examen. Indien de kandidaat geslaagd is, kan hij/zij regulier student
worden. Studenten met een BA of MA diploma van een ander instituut kunnen contact met ons
opnemen om na te gaan of zij al dan niet een toelatingsexamen moeten doen. 

Examens: studenten kunnen examens afleggen na het beëindigen van een cursus op een
beschikbaar tijdstip van hun keuze (in overleg met de docenten). De twee vaste
examenperiodes zijn mei-juli en augustus-oktober (variabel per jaar). Er zijn mondelinge en
schriftelijke examens, theoretische proeven en praktische. Telkens een student een examen of
een reeks examens wil afleggen, moet het inschrijvingsgeld voor de examens betaald worden.
Het is daarom verstandig om examens te groeperen tijdens een examenperiode, zodat het
inschrijvingsgeld voor de examens slechts 1 keer betaald moet worden. De inhoud van de
examens, de tijdstippen en de voorwaarden worden met de docenten afgesproken.

Slagen voor de examens (een minimum van 12 punten op 20 voor elk afzonderlijk vak) levert
credits voor het finale examen op en geeft uitzicht op het diploma. AMTA studenten moeten
ook papers schrijven over een onderwerp op het curriculum (zie algemeen programma). Deze
papers tellen mee als examens en worden grondig gelezen en beoordeeld door de docent. Het
finale examen van het AMTA programma omvat ook het schrijven van een AMTA verhandeling
(ongeveer 50 pagina's) waarin de student bewijst over expertise te beschikken en waaruit
zijn/haar wetenschappelijke vaardigheid blijkt. Een jury bestaande uit twee experts (een of
twee lid/leden met Master/PhD/Professor graad en/of het Hoofd van het China Arts College) zal
de verhandeling grondig lezen en een schriftelijk rapport schrijven over de kwaliteit van de
scriptie. De MTA verhandeling (ongeveer 100 pagina's) moet een werk van wetenschappelijke
waarde zijn, een waardevolle bijdrage tot de vooruitgang van het wetenschappelijk onderzoek
op het terrein van het researchonderwerp. De MTA verhandeling moet verdedigd worden voor
een jury. Deze jury bestaat uit drie experts (twee leden van Master/PhD/Professor niveau en
het Hoofd van het China Arts College). Zij lezen de scriptie grondig en brengen schriftelijk
verslag uit. Indien zij de kandidaat toelaten tot de verdediging verdedigt deze zijn/haar
verhandeling voor deze jury. 

De TPhD verhandeling (minstens 300 pagina's) moet eveneens verdedigd worden. Een jury
bestaande uit drie experts (twee leden van PhD/Professor niveau en het Hoofd van het China
Arts College) beoordeelt de verhandeling. Zij lezen de scriptie grondig en brengen schriftelijk
verslag uit. Indien zij de kandidaat toelaten tot de verdediging verdedigt deze zijn/haar
verhandeling voor deze jury. 
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Inschrijvingsgeld voor de examens per periode (of per examen indien geen groepering van de
examens): € 90,00 

Honorarium examinator (per examen): € 30,00

Honorarium examinator (per paper): € 60,00

Toelatingsexamen: € 50,00

Honorarium Jury voor de AMTA verhandeling: € 500,00

Honorarium Jury voor de MTA verhandeling: € 1.500,00 

Honorarium Jury voor de TPhD verhandeling: € 5.000,00. 

De kandidaat moet zich via het secretariaat inschrijven voor de examens en dit vóór de
aanvang van de examens. De docenten adviseren de studenten over de raadzaamheid van het
afleggen van examens en over de inhoud van de vakken. Indien de docent(en) en/of het Hoofd
van China Arts College geen toestemming geeft/geven tot het afleggen van examens, dan kan
de student geen examen afleggen. De student ontvangt na de examenperiode een
resultatenformulier via e-mail en een papieren versie. Diploma's worden overhandigd tijdens
een proclamatie en diplomaceremonie. 
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ONDERWERPEN EN COLLEGES 

Wij hebben een uitgebreid curriculum aan colleges en speciale seminars, workshops,
zomerlessen, enz. Al de onderwerpen die in deze lessen gedoceerd worden, kunnen
examenstof zijn en bijdragen tot het verwerven van studiepunten en credits (na slagen in de
examens). 

De programma's van de AMTA en MTA studie kunnen worden gevonden op de  'downloads'
pagina van de website waar je ook de data, de info over het collegegeld, een
inschrijvingsformulier en nog andere gegevens met betrekking tot de studie terugvindt. De
Master en PhD/postgraduaat opleidingen zijn in hoge mate geïndividualiseerd en de praktische
zaken, zoals tijdstippen, onderwerpen, enz. worden vóór het aanvatten van de studie
besproken met de kandidaten. 

ASSISTANT MASTER OF TAOIST ARTS (AMTA) VOORWAARDEN 

De studie duurt minimaal drie jaar. Daarna kan de student deelnemen aan de finale examens.
In overleg met de docenten kiest de kandidaat een aantal vakken uit het curriculum. De staf
zal adviseren bij het maken van de studiekeuze. 

Elk jaar moet de student minstens 60 studiepunten verzamelen. Deze punten kunnen worden
verworven door actieve deelname aan colleges (2 contacturen = 1 studiepunt) en door papers
te schrijven (5 studiepunten per paper). De onderwerpen van de papers worden door de
docenten opgegeven (studenten hebben inspraak). 

Om te slagen voor de examens is het noodzakelijk om voldoende aan zelfstudie te doen.
Vooral de praktijkvakken vereisen veel oefening. Elk academiejaar neemt de student deel aan
de examens. Slagen in de examens levert credits op voor het finaal examen (na minimum 3
jaar). Na het inleveren van de eindverhandeling en het afleggen van de eindexamens wordt de
student beoordeeld door de docenten. Indien hij/zij geslaagd is, ontvangt de nieuwe Assistant
Master of Taoist Arts een Engelstalig en een Chinees diploma. De Assistant Master kan ook
toestemming vragen om zelf te doceren. 

De eindverhandeling is een wetenschappelijke verhandeling of een uitgebreid rapport over een
praktijkopdracht. De student kiest zelf zijn/haar onderwerp, maar heeft het akkoord van de
promotor nodig. De promotor zal de student op regelmatige basis via privesessies begeleiden.
De eindverhandeling hoeft in principe niet verdedigd te worden, tenzij de jury beslist dat dit
toch dient te gebeuren (in het geval dat er twijfel bestaat over de kwaliteit). In dat geval moet
de verdediging doorgaan tijdens een van de officiële examenperiodes van het jaar waarin de
verhandeling ingediend werd. 

MASTER OF TAOIST ARTS (MTA) VOORWAARDEN 

De studie duurt minstens twee jaar. De student kiest uit volgende specialisaties: Chinese
Alchemie, Innerlijke Krijgskunsten, Onderzoek naar de Chinese Alchemie, Onderzoek naar de
Chinese Culturen. In overleg met de docenten wordt besproken hoe deze geïndividualiseerde
studie gerealiseerd zal worden. Het studieprogramma wordt dan afgewerkt via groepslessen,
master classes, zelfstudie, papers, praktijkopdrachten, privesessies en het schrijven van een
wetenschappelijke dissertatie. 

Elk jaar moet de student minstens 60 studiepunten verzamelen. Deze punten kunnen worden
verworven door actieve deelname aan colleges (2 contacturen = 1 studiepunt) en eventueel
door papers te schrijven (5 studiepunten per paper). De onderwerpen van de papers worden
door de docenten opgegeven (studenten hebben inspraak). 

Om te slagen voor de examens is het noodzakelijk om voldoende aan zelfstudie te doen.
Vooral de praktijkvakken vereisen veel oefening. Elk academiejaar neemt de student deel aan
de examens. Slagen in de examens levert credits op voor het finaal examen (na minimum 2
jaar). Na het inleveren van de eindverhandeling en het afleggen van de eindexamens wordt de
student beoordeeld door de docenten. Indien hij/zij geslaagd is, ontvangt de nieuwe Master of
Taoist Arts een Engelstalig en een Chinees diploma. De Master kan ook toestemming vragen
om zelf te doceren. 
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De eindverhandeling is een wetenschappelijke verhandeling of een uitgebreid rapport over een
praktijkopdracht. De student kiest zelf zijn/haar onderwerp, maar heeft het akkoord van de
promotor nodig. De promotor zal de student op regelmatige basis via privesessies begeleiden.
De eindverhandeling moet verdedigd worden tijdens een van de officiële examenperiodes van
het jaar waarin de verhandeling ingediend werd. 

DOCTOR OF TAOIST ARTS (TPhD) EN POSTUNIVERSITAIRE STUDIE 

Masters kunnen een researchprogramma aanvatten met het oog op het verwerven van een
wetenschappelijke Doctor's graad (TPhD). Deze graad kan verworven worden na minimaal
twee jaar onderzoek. De student kiest zelf zijn/haar onderwerp, maar heeft het akkoord van
de promotor nodig. De promotor zal de student op regelmatige basis via privesessies
begeleiden. De eindverhandeling moet worden verdedigd voor een wetenschappelijke jury
tijdens een van de officiële examenperiodes van het jaar waarin de verhandeling ingediend
werd. De kandidaat moet in de verhandeling duidelijk blijk geven van zijn/haar capaciteiten
om zelfstandig onderzoek te verrichten. De inhoud van de verhandeling moet origineel en
revolutionair materiaal bevatten en moet een belangrijke bijdrage leveren aan het vorderen
van het wetenschappelijke onderzoek over het gekozen onderwerp uit de Chinese culturen.
Voor Masters of Doctors met een diploma van andere instituten kunnen wij geïndividualiseerde
specialisatieprogramma's samenstellen. 

Voor alle verdere vragen omtrent deze studies kun je contact opnemen met ons via:
info@taoiststudies.org. 
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