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Eindkwalificaties Ba Geestelijk begeleider 
Vastgesteld door directie op 10 april 2018 

Inleiding 
Deze eindkwalificaties zijn een vertaling van de competenties van het landelijke beroepsprofiel Een 

professional met diepgang III (2017) naar de bacheloropleiding Godsdienst-pastoraal werk / 

Geestelijk begeleider, en zijn als zodanig sturend voor onder meer de inrichting van het curriculum, 

assessmentformulieren, stagebeoordeling en intakeformulieren van de opleiding. 

De eindkwalificaties zijn vastgesteld nadat deze door het werkveldoverleg GPW/GB op 4 april 2018 

zijn gevalideerd. 

1. Identiteitsontwikkeling en reflectie 
De student/e reflecteert op zijn/haar eigen spiritualiteit en identiteit en verwoordt de eigen positie 

in het levensbeschouwelijk debat en de eigen verhouding tot traditie en bronnen. 

De student/e werkt met een open houding, is in staat feedback te geven en te ontvangen. De 

student/e kijkt kritisch naar het eigen handelen, reflecteert hierop en maakt gebruik van 

handelingsalternatieven indien nodig.  

2. Kennis theologie, filosofie en religiewetenschappen 
De student/e is specialist op het gebied van geloof, religie, zin- en betekenisvragen. Hij/zij heeft in 

het bijzonder kennis van (fundamentele) theologie, filosofie, diverse exegetische methodes en hun 

doorwerking,  kerk- en theologiegeschiedenis en religiewetenschappen 

De student/e is in staat theologische concepten toe te passen. De student/e kan de hoofdlijnen van 

verschillende religieuze tradities formuleren en gaat daarmee in gesprek. 

3. Levensbeschouwelijke gespreksvoering  
De student/e hanteert verschillende manieren om God op vruchtbare wijze ter sprake te brengen. 

Hij/zij kent diverse exegetische methodes en hun doorwerking, en is in staat een verbinding te 

leggen tussen levensverhalen en Bijbelteksten. Hij/zij onderkent de thema’s die op gebied van zin- 

en betekenisgeving spelen in de samenleving. Hij/zij heeft basale kennis van psychologie. Hij/zij kent 

verschillende gesprekstechnieken. Hij/zij kent methoden van coaching. 

De student/e luistert, observeert, interpreteert, vat samen, ordent, verheldert, trekt conclusies en 

evalueert in individuele en in groepsgesprekken met betrekking tot zin- en betekenisgeving, waarbij 

hij/zij zowel de rol van zichzelf als van de ander benoemt. Hij/zij benoemt welke interventies hij/zij 

heeft gepleegd en met het oog waarop, en evalueert deze. De student/e onderkent 

levensbeschouwelijke thema’s in een gesprek, verheldert deze en relateert deze aan 

levensbeschouwelijke kaders.  
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4. Vieren en rituelen 
De student/e heeft specialistische kennis van rituelen, symbolen en verhalen. De student/e herkent 

de indeling van het liturgische jaar en kan daar op passende wijze bij aansluiten in woord en gebaar. 

De student/e is in staat aan te sluiten bij het levensbeschouwelijk kader van de gesprekspartner.  

De student/e geeft kleine en grotere rituelen vorm. De student/e demonstreert hoe hij/zij gebruik 

maakt van de ruimte waar hij/zij de rituelen voltrekt. De student/e zet (bijbelse en andere) verhalen 

en teksten betekenisvol in bij vieringen en rituelen. De student/e geeft met gebruikmaking van 

symbolen, handelingen en verhalen, al of niet aansluitend bij een specifieke religieuze traditie, zin en 

betekenis aan scharniermomenten in het leven. De student/e geeft vorm aan rituelen of vieringen in 

overleg met de betrokkenen. De student/e verwoordt de betekenis van rituelen en symbolen in 

relatie tot de context. 

De student/e praktiseert dat alles met respect voor de traditie waar hij/zij bij aansluit en met gevoel 

voor tijd en plaats. 

5. Samenwerken 
De student/e geeft verschillende manieren van samenwerken weer. Hij/zij beschrijft verschillende 

agogische theorieën. Hij/zij heeft kennis van groepsdynamiek en van gemeenschapsopbouw. 

De student/e geeft met zijn/haar eigen deskundigheid op vruchtbare manier vorm aan de 

samenwerking met andere professionals, ook in interdisciplinair en/of interreligieus verband. Hij/zij 

is in staat op vruchtbare wijze samen te werken met vrijwilligers. Hij/zij heeft vanuit zijn/haar eigen 

deskundigheid een bijdrage aan een moreel beraad. 

De student/e demonstreert bij bovenstaande respect voor de eigen deskundigheid van degenen met 

wie hij/zij samenwerkt en met de bereidheid vragen op zijn/haar eigen deskundigheidgebied te 

beantwoorden. Hij/zij verwoordt op toegankelijke wijze, legt verantwoording af van gebruikte 

bronnen, staat open voor feedback en geeft feedback, houdt zich aan afspraken. 

6. Organisatie en beleid 
De student/e is specialist op het gebied van religie en zin- en betekenisvragen en hun 

organisatorische en beleidsmatige implicaties. Hij/zij zet een project op en voert het uit 

De student/e stemt zijn/haar handelen af op de visie en beleidsafspraken van de organisatie waarin 

hij/zij werkt en legt daarover verantwoording af. De student/e levert vanuit de eigen deskundigheid 

een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het beleid. De student/e houdt bij 

beleidsvoorbereiding op vruchtbare wijze rekening met de verschillende sociale en religieuze 

achtergronden van de mensen. De student/e heeft ondernemersvaardigheden. De student/e 

coördineert, verbindt, delegeert, hanteert conflict, en motiveert binnen een organisatie waarin 

professionals en vrijwilligers samenwerken. 

De student/e neemt initiatieven. De student/e benoemt en waardeert de ethische dimensie van 

organisatie en beleid. De student/e handelt integer en transparant. 
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7. Toerusting en training 
De student/e heeft basale kennis van (vak)didactische theorieën. Hij/zij heeft kennis van 

verschillende (digitale) werkvormen en van mediastrategieën, met name op het gebied van social 

media. De student/e kent de levensbeschouwelijke kaart van Nederland. De student/e is op de 

hoogte van een aantal sociaalwetenschappelijke theorieën die levensbeschouwelijke verschijnselen 

duiden. De student/e zet een mediastrategie op afhankelijk van doel en doelgroep.  

De student/e stelt training en toerusting van groepen samen en voert deze ook uit. Hij/zij kan de 

kennis van groepen van mensen en hun vermogen teneinde om te gaan met verschillende religies en 

zin- en betekenisvragen vergroten. De student/e motiveert en enthousiasmeert (groepen van) 

mensen. De student/e verantwoordt de wijze van toerusten en training theologisch. De student/e 

kan zijn/haar eigen positie in de samenleving beschrijven. De student/e kan verschillende visies op 

de actualiteit inbrengen. De student/e is in staat intersectioneel denken toe te passen. De student/e 

is in staat een bijdrage te leveren aan de interlevensbeschouwelijke dialoog. 

De student/e zorgt voor een veilige leeromgeving. Hij/zij is overtuigend en authentiek. 

8. Onderzoeken  
De student/e beschrijft methoden van praktijkgericht (praktisch) theologisch onderzoek. 

De student/e zet een praktijkrelevant (praktisch) theologisch onderzoek op, voert het uit en 

rapporteert daarover. De student/e past praktisch-theologische en praktijkrelevante theorieën toe 

in het onderzoek. De resultaten van onderzoek leveren een bijdrage aan de verbetering van de 

beroepspraktijk.  

De student/e voert het praktijkrelevante onderzoek op integere wijze uit. De student/e toont zich 

bewust van en reflecteert op eigen (geloofs)aannames en kan deze scheiden van het onderzoek. De 

student/e is ondernemend.  

 


