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Bachelor
Algemene godsdienstwetenschappen:
- Niet-westerse religies in Europa (met dr. A. Nugteren)
- Life Writing, Ritual and Memory (met dr. A. Nugteren)
- Het wetenschappelijk debat
- Religie en samenleving
- Inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap
- Inleiding tot de fenomenologie van de godsdiensten
- Religie en ritueel (met prof. dr. Paul Post)
- Geschiedenis en instellingen van het moderne jodendom
Islam:
- Islam and the Making of Europe
- Transnational Muslim Movements
- De islam, geloofsleer, geschiedenis en actuele Nederlandse situatie
- Ethiek en politiek in de islam
- Religiegeschiedenis: islam
- Cultuur en islam in Nederland
- Openbaring en rede in christendom en islam
- Bronnen met gezag: islam, hindoeïsme en boeddhisme (met dr. A. Nugteren)
Master
Algemene godsdienstwetenschappen:
- Ritual and Recreation (met prof. W. van Beek)
- Contested Space and Religious Diversity (met dr. A. Nugteren)
- Japanse religies en syncretisme
- Godsdienststichters
- Mystiek en spiritualiteit in vier niet-christelijke wereldgodsdiensten
- Religieus fundamentalisme
- Messianisme, met name in de islam
- Methodologie van de godsdienstwetenschap
- Rituelen met betrekking tot dood en lijkbezorging
- Religieuze leiders als charismatici
Islam:
- Ritueel en spiritueel leven in de islam in Nederland
- Ethische en politieke vraagstukken onder moslims in Nederland
- Geschiedenis van de islam in Nederland na 1945
- Christendom en islam in de moderne westerse samenleving
- Beeldvorming en Interreligieuze dialoog islam – christendom
- Momenten van ontmoeting: controverse en dialoog tussen islam en christendom
- Fundamentalistische leiders in de islam: hun biografie en hun ideologie
- Geschiedenis van de ontwikkeling van de islamitische theologie
- De moslimse Jezus
- Geschiedenis van de islam in Marokko en Spanje
- Westerse Islambeoefening
Research Master en PhD onderwijs
- Authority and power in Christanity and Islam in contemporary Western Europe
- Ritual Theory and Ritual Practice in Western European Islam
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Westerse methoden van godsdienstwetenschappelijk onderzoek
Historiografie van de islam

