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Doelgroep: 
 
Aan wie interesse heeft om in het pastoraat actief te worden of zich op dat terrein verder wil 
bekwamen, biedt het Academisch Centrum voor Praktische Theologie van de faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven een aantrekkelijk vormingspakket in de 
praktische theologie aan. Met deze (na-)vorming richt het Centrum zich tot pastores-in-
opleiding, priesters, parochie-assistenten, diakens, pastoraal werkenden en 
vormingswerkenden. 
 

 U wenst zich bij te scholen door het volgen van een studiedag of module  zie 
deel I: Initiatieven permanente vorming praktische theologie 

 

 U verlangt zich te vormen of verder te bekwamen in de praktische theologie en 
een getuigschrift te behalen  zie deel II: Getuigschrift in de praktische 
theologie 

 
 

Organisatie: 
 
De stuurgroep praktische theologie, hierin bijgestaan door de medewerkers van het 
Academisch Centrum voor Praktische Theologie, staan in voor de planning, sturing, 
begeleiding en evaluatie van de initiatieven. 

 
 

Verantwoordelijken voor de vorming: 
 
Anne Vandenhoeck (voorzitter stuurgroep praktische theologie), Annemie Dillen, Joris 
Geldhof, Hans Geybels, Thomas Knieps, Axel Liégeois, Didier Pollefeyt, Frederiek Depoortere, 
Marc Steen (leden stuurgroep praktische theologie), Goedele Miseur (stagecoördinator), 
Frieda Boeykens (supervisor), Svenja Roevens (coördinator Academisch Centrum voor 
Praktische Theologie) 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Anne Vandenhoeck (voorzitter Stuurgroep Praktische Theologie) 
Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven, tel: 016/32 38 95, Anna.vandenhoeck@theo.kuleuven.be  
Svenja Roevens (coördinator Academisch Centrum voor Praktische Theologie) 
Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven, tel: 016/37 21 62, Svenja.Roevens@theo.kuleuven.be 
 
Als u over een diploma van licentiaat of master in de Godgeleerdheid en 
Godsdienstwetenschappen beschikt, vraagt u de brochure aan: “Master in de 
gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding”. 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_53262012  
 
 
  

mailto:Anna.vandenhoeck@theo.kuleuven.be
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_53262012
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DEEL I: 
INITIATIEVEN PERMANENTE VORMING PRAKTISCHE THEOLOGIE 

 
 
Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie richt zich met de permanente vorming 
praktische theologie tot al wie actief is in het pastoraat en zich verder op academisch niveau 
wenst te vormen en te professionaliseren.  
De permanente vorming wordt ingericht in overleg met de andere 
vormingsverantwoordelijken voor het pastoraat in de Vlaamse kerk enerzijds, en met 
pastores uit de verschillende pastorale werkvelden anderzijds.  
 
Je kunt uit dit aanbod een eigen vormingsprogramma samenstellen met het oog op verdere 
professionalisering. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in het volgen van één of meerdere 
studiedagen of wens je een module te volgen? Heb je nood aan supervisie (individueel of in 
groep) of wens je graag wat theologie te studeren? Dit is mogelijk. 
 
 
 
1. STUDIEDAGEN 
 

 In het academiejaar 2016-2017 worden 5 studiedagen aangeboden. 

 Er worden attesten van deelname uitgereikt aan de deelnemers. 

 Informatie: www.theopraxis.eu of acpt@theo.kuleuven.be  
 
 

 Zomerschool UP - Spiritualiteit en de preventie van suïcide bij jongeren 
Maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2016, Justus Lipsiuszaal, Erasmushuis, Leuven 
De studiedag is een organisatie van de Universitaire Parochie en het ACPT 

 
Vanuit het pastoraat wordt veel aandacht besteed aan de opvang en begeleiding van 
naastbestaanden bij een suïcide. Er wordt echter minder nagedacht over de rol die 
zinbeleving, spiritualiteit en religie kunnen spelen bij de preventie van suïcide. Kunnen 
pastores hier een bijdrage leveren en zo ja, welke? Wat is de relatie tussen 
zinbeleving/spiritualiteit/religie en de preventie van suïcide? Wat kunnen we leren van 
wetenschappelijk onderzoek en praktijk over de rol die spiritualiteit kan spelen in de 
preventie van suïcide? Kunnen we hieruit concrete aanbevelingen formuleren? 
In een sfeer van gemeenschappelijke onderscheiding en dialoog hopen we, geïnspireerd door 
diverse gastsprekers, samen te reflecteren over dit thema. Naast de reflecties uit 
wetenschappelijke hoek, getuigenissen en praktijkervaringen zal hier ruimte voor gemaakt 
worden door middel van een persoonlijk logboekje en uitwisseling in groepjes. 

  
Meer info:  
www.zomerschool.be 
www.pastoralezorg.be/page/studiedagen-29-30-augustus-2016 
 
 
 

http://www.theopraxis.eu/
mailto:acpt@theo.kuleuven.be
http://www.zomerschool.be/
http://www.pastoralezorg.be/page/studiedagen-29-30-augustus-2016
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 Doodgewoon? 
Donderdag 24 november 2016, Promotiezaal, Universiteitshal, Leuven 
 
‘Anderen gaan dood, maar ik niet’. Het is een stille illusie van velen. Sterven ligt ons niet, we 
hebben het er moeilijk mee. In onze beleving gaat het niet samen met leven, met carpe 
diem. Het maakt ons bang, onwennig ook. Het lijkt wel alsof de dood een taboe is. Alles wat 
met sterven te maken heeft stoppen we liever weg achter gesloten deuren van ziekenhuizen, 
woon- en zorgcentra en uitvaartcentra. Maar wat doet de fantasie meer op hol slaan dan dat 
wat gebeurt achter gesloten deuren? Deze houding houdt het risico in dat mensen die 
terminaal zijn of rouwen vaak in alle eenzaamheid achterblijven – verstoken van enige 
aandacht of zorg en warmte die ze net dan broodnodig hebben. Het is in deze context dat de 
pastor vandaag werkt. Hoe overbrug je die kloof tussen een wereld van taboe en een wereld 
waarin de dood onvermijdelijk is? Op welke manier kan je mensen die levensbedreigend ziek 
zijn, kleine kinderen die stervende zijn of jongeren die een geliefde verloren hebben efficiënt 
begeleiden? Zijn er nog hedendaagse symbolen en rituelen die mensen aanspreken en tot 
troost en kracht kunnen zijn? Lastige vragen en geen makkelijke antwoorden. Daarom 
organiseren we op donderdag 24 november 2016 vanuit het Academisch Centrum voor 
Praktische Theologie de studiedag ‘Doodgewoon?’. 

 
Meer info: www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016 
 
 
 

 Liefde op het eerste zicht? Media en pastoraat 
Vrijdag 17 februari 2017, Promotiezaal, Universiteitshal, Leuven 
 
Nieuwe media en jongeren, het is liefde op het eerste zicht. De meerderheid van de jongeren 
geeft aan niet meer zonder (sociale) media te kunnen. Op een eigen manier bouwen zij hun 
sociaal kapitaal op door levenservaringen te delen en bewegen ze zich in een brede wereld 
van info en entertainment. Voor vele mensen in het pastoraat is (sociale) media geen liefde 
op het eerste zicht. Het vraagt een extra inspanning om ook op media aanwezig te zijn en 
een overwinning van angst voor het onbekende. Maar of je nu werkzaam bent in een 
parochie, een voorziening of beweging, je kan niet meer zonder media. Dat kan soms lastig 
zijn als we denken aan de overvloed van berichten of de taak om websites te blijven updaten 
of de tijd die opgaat aan media. Anderzijds bieden moderne media ongekende kansen voor 
het pastoraat in het bereiken van mensen. Tijdens de studiedag willen we enerzijds de 
mogelijkheden van multimedia voor het pastoraat benadrukken en anderzijds de grenzen en 
vragen niet uit de weg gaan. We kijken naar de relatie tussen pastoraat en multimedia vanuit 
theologisch, pastoraal en sociologisch oogpunt. 

 
Meer info: www.pastoralezorg.be/page/studiedag-17-februari-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-24-november-2016
http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-17-februari-2017
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 Een baby als (op)gave … en zoveel meer. Spiritualiteit en zingeving voor en na de 
geboorte 
Donderdag 27 april 2017, Justus Lipsiuszaal, Erasmushuis, Leuven  
 
De studiedag is een organisatie van het ACPT, in samenwerking met IDGP en Fara  
 
Moeder of vader worden is een belangrijke, intense en complexe levensgebeurtenis. Op het 
publieke forum tonen ouders (in spe) naast de mooie momenten, vandaag ook de ervaring 
dat de overgang naar en het prille ouderschap zelf moeilijker verlopen of lastig zijn.  
In die beweging naar meer open en eerlijke verhalen over kinderen krijgen, blijft het 
fenomeen van spiritualiteit vaak onderbelicht. 
 
Toch toont recent onderzoek dat de perioden van kinderwens, zwangerschap, geboorte en 
pril ouderschap gepaard gaan met diepgaande ervaringen, vragen en verwachtingen, ook op 
breed spiritueel gebied. Ouders (in spe) proberen die bijzondere gebeurtenis een plaats te 
geven in hun leven. Zij zoeken daarvoor naar antwoorden en duiding op een dieper niveau 
van zinbeleving en spiritualiteit. In de zorg voor (toekomstige) ouders, is het ook belangrijk 
om ruimte te creëren voor de beleving van zingeving en spiritualiteit rond de geboorte 
Onderzoek wijst er immers eveneens op dat dit een positieve beleving kan bevorderen. 
 
Deze studiedag zoomt in op die recente onderzoeksresultaten die de band tussen de 
beleving van kinderen krijgen, zinbeleving en spiritualiteit duidelijk maken. Verder heeft deze 
studiedag de bedoeling om verder uit te diepen hoe zin- en spiritualiteitsbeleving bij 
toekomstige en prille ouders in deze concrete context kan worden ondersteund.  
 
Deze studiedag richt zich tot gynaecologen, vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesisten, 
pastores in ziekenhuizen en parochies, doopselcatechisten, ouders (in spe) en andere 
geïnteresseerden. 
 
Aansluitend op de studiedag zal het boek ‘Een kind gekregen’ (Acco, dr. Bernard Spitz, 
Annemie Dillen, Judith Cockx) worden voorgesteld. 

 
Meer info: www.pastoralezorg.be/page/studiedag-27-april-2017 
 
 

 Religion and State: Challenges and Opportunities 
Vrijdag 19 mei 2017, Promotiezaal, Universiteitshal, Leuven  
De studiedag is een organisatie van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, in 
samenwerking met Logia vzw. 
 
Sinds enkele jaren worden in ons land diverse initiatieven genomen om de verhouding tussen 
religies en de overheid, zoals deze nu in de grondwet bepaald is, te wijzigen. De 
initiatiefnemers hebben zich tot doel gesteld het begrip ‘laïciteit’ in de grondwet op te 
nemen. Sinds begin 2016 ligt het thema ook in het federaal parlement ter discussie.  
 
De Belgische overheid en het Belgische volk erkennen krachtens hun grondwet de veelheid 
van levensbeschouwingen in ons land en zo ook het belang van levensbeschouwing voor de 
maatschappij en het individu. Op deze manier blijkt onze huidige regelgeving ter zake vrij 
goed eer te doen aan de pluraliteit in onze hedendaagse samenleving. Bovendien worden 
terecht de zin en de positieve bijdrages van religies en levensbeschouwingen voor de gehele 
samenleving erkend.  

http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-27-april-2017
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Individuele en maatschappelijke ontplooiing hebben ook een 
religieuze/levensbeschouwelijke dimensie. Door het opnemen van het begrip ‘laïciteit’ in de 
Belgische grondwet dreigt dit historisch gegroeide evenwicht verstoord te raken. Laïciteit 
toevoegen aan de huidige grondwet om de scheiding tussen kerk en staat te garanderen is 
niet nodig, niet wenselijk en kan verstrekkende gevolgen hebben.  
 
Vanuit onze eigen overtuiging dat levensbeschouwing van cruciaal belang is voor een 
volwaardige benadering van elke mens door de overheid, kunnen we niet afzijdig blijven bij 
deze ontwikkelingen. Eén bezorgdheid staat centraal: hoe verhinderen we dat één 
zogenaamd neutraal principe, laïciteit, de grondwet gaat beheersen?  
We vragen ook aandacht voor positiever werk: hoe bouwen we mee aan een pluralistische 
samenleving – sowieso de realiteit – waarin respect en dialoog gecultiveerd worden?  
 
Een panel van internationale experts buigt zich over het thema. 

 
Meer info: www.pastoralezorg.be/page/studiedag-19-mei-2017  
   

 
 
2. MODULE HOMILETIEK 
 
De module homiletiek biedt stapstenen aan ter ondersteuning van de concrete 
preekvoorbereiding en van de eigen preekvaardigheden van de deelnemers.  
 
Deze module bestaat uit een studiebijeenkomst van een avond en enkele preektrainingen 
van telkens ca. drie uur. De studiebijeenkomst biedt een stevige inleiding in de praktische 
homiletiek en zet deelnemers op weg in hun preekvoorbereiding. De preektrainingen 
focussen via de methode van de preekanalyse op de praktijk. Elke deelnemer geeft minstens 
tweemaal een preek en laat deze op video registreren. Die wordt dan in de verschillende 
bijeenkomsten geanalyseerd.  
 
Studiebijeenkomst: maandag 10 oktober 2016 van 18u30 tot 21u30 
Preektrainingen: op maandagavonden 28 november 2016, 5 december 2016, 6 maart 2017 
en 20 maart 2017, telkens van 18u30 tot 21u30 (eventuele variaties worden in overleg met 
de deelnemers afgesproken).  
 
De sessies staan onder leiding van Marc Steen en Anne Vandenhoeck en gaan door in het 
Maria Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6 te 3000 Leuven.  
 
De deelnameprijs bedraagt 50 euro (45 euro voor leden van het Theologisch Forum). 
Inschrijven kan tot 3 oktober 2016 via acpt@theo.kuleuven.be, met vermelding van naam, 
adres en opleiding. Bij inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail met de 
betalingsmodaliteiten. 
Deelnemers ontvangen een attest van deelname. 
 
Meer info: www.pastoralezorg.be/page/homiletiek 
 
 

http://www.pastoralezorg.be/page/studiedag-19-mei-2017
mailto:acpt@theo.kuleuven.be
http://www.pastoralezorg.be/page/homiletiek
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3. PASTORALE SUPERVISIE EN COACHING 
 
Het Academisch Centrum voor Praktische Theologie biedt op aanvraag individuele supervisie 
en groepssupervisie aan, in het bijzonder voor beginnende pastores en van 
opdracht/werkveld veranderende pastores. Individueel of in kleine groep wordt op 
geregelde tijdstippen in een leergesprek stilgestaan bij de opgedane werkervaringen. De 
leergesprekken worden begeleid door een in Vlaanderen en Nederland gekwalificeerde 
supervisor. De werkervaringen worden op voorhand in een werkverslag schriftelijk bezorgd 
en na het leergesprek verwerkt in een supervisieverslag.  
 
In principe is er sprake van een leertraject van 1 à 2 jaar met 8 tot 16 bijeenkomsten met een 
frequentie van 1 keer per 3 weken.  
 
Naast supervisie of begeleide intervisie, is het ook mogelijk om enkele sessies coaching te 
volgen. Coaching is een andere vorm van praktijkbegeleiding die de professionele 
ontwikkeling van de pastor wil ondersteunen. Wellicht is het grootste verschil met supervisie 
dat het in coaching gaat om het bijslijpen van concreet werkgedrag. De pastor levert 
concrete werkpunten aan, de coach geeft feedback, moedigt aan, instrueert en verleent 
steun. Het beoogde resultaat is duurzame gedragsverandering.  
 
De beoogde duur van het coaching traject wordt onderling afgesproken en is gebaseerd op 
de noden van de pastor. 
 
Data, locatie en kostprijs worden vastgelegd in een contractgesprek.  
 
Voor informatie en inschrijving kunt u zich wenden tot Frieda Boeykens, 
Frieda.Boeykens@theo.kuleuven.be 
 
 
 
4. THEOLOGISCHE COLLEGES 
 
Wie graag theologie studeert zonder een volledig leertraject af te leggen, kan zich voor 
afzonderlijke colleges inschrijven via het systeem van het creditcontract. De deelnemer die 
kiest voor een creditcontract heeft (nog) geen interesse in het behalen van een diploma of 
getuigschrift, maar wil slechts één of een beperkt aantal opleidingsonderdelen volgen.  
 
Het onderwijsaanbod van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen kan je online 
raadplegen via https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/   
 
Voor meer informatie over het systeem van het creditcontract kunt u terecht bij de 
studietrajectbegeleider van de Faculteit Godgeleerdheid, Frederiek Depoortere, 
Frederiek.depoortere@theo.kuleuven.be tel: 016/32.37.86.  
 
 
  

mailto:Frieda.Boeykens@theo.kuleuven.be
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/
mailto:tom.decoster@theo.kuleuven.be
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DEEL II 
PERMANENTE VORMING: OPLEIDING IN DE PRAKTISCHE THEOLOGIE 
 
Naast de initiatieven permanente vorming praktische theologie biedt het Academisch 
Centrum voor Praktische Theologie een geïntegreerd en flexibel leertraject in de praktische 
theologie aan, voor deelnemers zonder licentiaats- of masterdiploma in godgeleerdheid en 
godsdienstwetenschappen1. Dit programma is gericht op mensen die om verschillende 
redenen geen bachelor en master in de theologie en religiewetenschappen; en master in de 
gespecialiseerde studies in de theologie en religiewetenschappen kunnen behalen, maar 
toch een omscholing of bijscholing wensen te krijgen in praktisch theologisch denken en 
handelen. 
 
Met het getuigschrift die deelnemers aan het einde van het leertraject kunnen behalen, 
kunnen zij tewerkgesteld worden in het pastoraat. Over de concrete modaliteiten hiertoe 
wordt per bisdom of tewerkstellingsmogelijkheid beslist. 
 
OPZET EN ORGANISATIE 
 
De opleiding omvat: 

- Theoretische multidisciplinaire vorming in (praktische) theologie en 
menswetenschappen (via colleges). 

- Vaardigheidstraining (via werkcollege en stage). 
- Integratie (via praktijkbegeleiding door werkbegeleiding en individuele supervisie; en 

via begeleiding van een praktisch-theologische scriptie) 
- Specialisatie: de deelnemer kiest een specifieke pastorale sector waarin een 

begeleide pastorale stage wordt gelopen en volgt aangepaste colleges. 
 
Voor wie de volledige opleiding volgt bedraagt de omvang 90 studiepunten (ter vergelijking: 
een voltijds jaar studeren aan de universiteit betekent 60 studiepunten). Een modeltraject in 
deeltijdse studie zou uit drie studiejaren bestaan, waarbij in het eerste jaar een algemene 
theologische vorming aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen wordt gevolgd en 
de volgende twee jaar een praktisch-theologische vorming. Wie reeds een theologische 
vorming genoten heeft (bv. op diocesaan niveau) kan een verkort leertraject volgen (van 60 
studiepunten) dat enkel de (pastoraal)theologische opleiding omvat. Wie daarnaast ook nog 
een pastorale vorming genoten heeft (bv. een opleiding voor pastoraal werk(st)er) kan een 
leertraject volgen van 30 studiepunten.  
 
Dit is een opleiding die in drie jaar tijd via deeltijdse studie kan worden voltooid. Dit is een 
realistisch perspectief waarin deelnemers werken en studeren kunnen combineren en een 
getuigschrift behalen in een redelijke tijdsspanne. Wie zich echter voltijds kan vrijmaken, kan 
de opleiding op een kortere tijd voltooien. Eventueel kan de opleiding ook over meer dan 
drie jaar gespreid worden. 

                                                           
1
 Als u over een diploma van licentiaat of master in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen 

beschikt, vraagt u de brochure aan: “Master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: 

academische pastoraatsopleiding”  

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_53262012.htm 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/SC_53262012.htm


8 
 

De meeste opleidingsonderdelen kunnen ook als ‘werkstudent’ gevolgd worden (door studie 
via ‘zelfstudiepakketten’ en met mogelijkheid om examens af te leggen gedurende de 
maanden januari tot september). Stages kunnen ook tijdens vakanties gelopen worden. 
 
Een Getuigschrift Permanente Vorming: opleiding in de praktische theologie wordt 
overhandigd nadat de kandidaten aan alle verplichte opleidingsonderdelen hebben 
deelgenomen en de evaluaties met goed gevolg hebben doorstaan. Evaluatie van de 
opleidingsonderdelen gebeurt door: 

- Een toetsingsgesprek van de scriptie. 
- Een tussentijdse en eindevaluatie van de pastorale stage. 
- Een evaluatie van het werkcollege aan de hand van criteria als aanwezigheid, 

participatie en schriftelijke reflectie. 
- Examens van de colleges. 

 
Het beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift  in de Praktische Theologie vindt 
u op:  
https://www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/PermanenteVorming/Docs/beoordelin
gsreglementen/pvg-praktische-theologie 
 
TOELATINGSVOORWAARDEN 

 Masterdiploma, bachelordiploma (academisch of professioneel) of getuigschrift van 

het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen 

 Enige pastorale ervaring (kan ruim gezien worden, bijvoorbeeld in de context van 
vrijwilligerswerk) 

 Oriëntatiegesprek bij de aanvang van de opleiding 
 
AANMELDING EN INSCHRIJVING 

 Kandidaten melden zich met een curriculum vitae (zie bijlage 1) aan Anne 
Vandenhoeck; voorzitter van de stuurgroep praktische theologie, 
anna.vandenhoeck@theo.kuleuven.be 

 In samenspraak met Anne Vandenhoeck wordt het individuele programma 
opgesteld en de inschrijvingsmodaliteiten geregeld. 

 PV-studenten genieten van dezelfde faciliteiten als reguliere studenten (o.a. 
studentenkaart, toegang tot de bibliotheken, internettoegang, verzekering, 
enzovoort). 

 
INSCHRIJVINGSGELDEN 2 
 
Het jaarlijks te betalen studiegeld, ongeacht of je inschrijft met een diplomacontract of met 
een creditcontract, bestaat uit een vast gedeelte en een variabel gedeelte per opgenomen 
studiepunt. Om het Getuigschrift Permanente Vorming: Opleiding in de praktische theologie 
te behalen, neem je aan het begin van het laatste academiejaar een bijkomende inschrijving 
voor de permanente vormingsopleiding met getuigschrift. De organisator van de opleiding 
factureert je dan het inschrijvingsgeld van KU Leuven voor permanente vorming.  

                                                           
2
 De faculteit Theologie en Religiewetenschappen heeft een erkenning als opleidingsverstrekker in het 

kader van de maatregel opleidingscheques voor ondernemingen en aanvaardt opleidingscheques. 

https://www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/PermanenteVorming/Docs/beoordelingsreglementen/pvg-praktische-theologie
https://www.kuleuven.be/onderwijs/levenslangleren/PermanenteVorming/Docs/beoordelingsreglementen/pvg-praktische-theologie
mailto:Anne
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Meer informatie over tarieven van de studiegelden aan KU Leuven 
 
PROGRAMMA 2016-2017 
 
1) Theologisch-pastorale basisopleiding 
 
Op te nemen via CREDITCONTRACT of via DIPLOMACONTRACT verkorte bachelor. 
 
De theologische basisopleiding omvat een theologische en godsdienstwetenschappelijke 
vorming van minimum 30 studiepunten, met als opleidingsonderdelen: 
 

- Verplicht:  

 A02A0D-Catechetiek (5 sp)  

 A02A4A-Pastoraaltheologie (5 sp) (ingericht in 2017-2018)  

 en/of A06C8A-Liturgiewetenschappen en sacramentenleer (5 sp) (ingericht in 
2016-2017) 

- 1 opleidingsonderdeel uit de subgroep Systematische theologie van de Bachelor:  

 A00A7B-Fundamentele theologie: geloof en openbaring (5 sp)  

 of A00A9A-Dogmatische theologie: christologie en triniteit (5 sp) (ingericht in 
2016-2017) 

 of A01A0A-Dogmatische theologie: schepping, kerk en heilsgeschiedenis (5 
sp) (ingericht in 2017-2018) 

- 1 opleidingsonderdeel uit de subgroep Bijbelwetenschappen van de Bachelor: 

 A00A0B-Inleiding Oude en Nieuwe Testament (5 sp) 

 of A00A4A-Inhoud en theologieën van het Oude Testament (5 sp) (ingericht in 
2016-2017)  

 of A00A5A-Inhoud en theologieën van het Nieuwe Testament (5 sp) (ingericht 
in 2017-2018) 

- Voor 8 tot 10 studiepunten: keuze uit de hierboven genoemde vakken of: 

 A02E1A-Inleiding in het christendom en de christelijke theologie (5 sp) 

 A01A3A-Christelijke politieke en sociale ethiek (5 sp) (ingericht in 2016-2017) 

 A01A1B-Geloof en ethiek (5 sp)  

 A02E5A-Spiritualiteit in de grote religieuze ordes (4 sp) (ingericht in 2017-
2018) 

 A01A4A-Christelijke seksualiteits-, huwelijks-, gezinsethiek (5 sp) (ingericht in 
2017-2018) 

 FOTJ4A-Inleiding tot de Islam (4 sp)  

 A08C8A-Inleiding tot het Jodendom (4 sp)  

 A02A9A-Christendom en Islam (4 sp)  

 A03A1A-Christendom en Jodendom (4 sp) (wordt ingericht in 2017-2018) 

 POM68B-Godsdienstige ontwikkelingspsychologie (4 sp) 
 

 
Deze opleidingsonderdelen maken de student vertrouwd met onder andere: 

- basisinzichten in geloofscommunicatie in verschillende contexten (school, parochie, 
gezin, media, …), 

http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/academiejaar.html
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- basisideeën rond pastorale zorg, 
- inzichten in de discipline van de pastoraaltheologie, 
- basistheologische kennis van liturgie en sacramentenleer, 
- inleidende thema’s uit de fundamentele theologie (schepping, heilsleer, wat is 

‘openbaring’ en de verhouding tot ‘ervaring’, inzichten in christologie en triniteit, 
denken over de kerk, …), 

- inzichten in het omgaan met de Bijbel en in de groei, de structuur en de inhoud van 
de Bijbel, 

- inzichten in spiritualiteitsbeleving van dominicanen, franciscanen, augustijnen, 
benedictijnen, 

- inzichten in ethische thema’s, 
- inzichten in Jodendom en Islam en de dialoog tussen het christendom en deze 

religies. 
 
In deze opleidingsonderdelen worden studenten uitgedaagd om heel wat theoretische 
kennis te verwerven. Vaak wordt van hen ook gevraagd om deze te verwerken in korte 
papers, of indien ze aan de lessen kunnen deelnemen, in presentaties en discussies voor een 
grotere groep.  
 
Studenten die een uitgebreidere theologische basisvorming willen volgen (bijvoorbeeld de 
volledige verkorte bachelor) worden hiertoe aangemoedigd. 
 
 
2) Praktisch-theologisch programma (specialisatie)  
 
Studenten die reeds beschikken over een masterdiploma Theologie en delen uit het 
praktisch-theologisch programma wensen te volgen, dienen zich in te schrijven voor de 
Master in de gespecialiseerde studies in de praktische theologie: academische 
pastoraatsopleiding. 
 
Het praktisch-theologisch programma kent een omvang van 60 studiepunten en bestaat uit: 
 
2.1. Colleges uit de bachelor en/of major pastoraaltheologie: minimum 16 studiepunten 
 

De studenten nemen (via CREDITCONTRACT) voor minstens 16 studiepunten 
opleidingsonderdelen op uit het programma van de Master inde gespecialiseerde 
studies in de praktische theologie: academische pastoraatsopleiding. 
 

- A07M1A-Seminarie homiletiek en liturgische praxis (4 sp) 
- A07M0A-Spiritualiteit en pastoraat (4 sp) 
- A07F1A-Seminarie pastoraal leiderschap (4 sp) 
- A07D4A- Seminarie pastorale zorg (4 sp)  

 
In deze opleidingsonderdelen bekwamen studenten zich in het pastoraaltheologisch 
denken. Daarbij ligt de nadruk voornamelijk op het verwerven van theoretisch 
inzicht, maar wordt tevens ook beoogd om de inzichten relevant te laten zijn voor het 
persoonlijke leven en het pastorale werk, aan de hand van specifieke werkvormen 



11 
 

(bijvoorbeeld het schrijven van een paper, het uitwerken van stellingen, het 
interviewen van pastores uit verschillende disciplines, het luisteren naar 
getuigenissen van pastores, het analyseren van specifiek materiaal in verband met 
geloofscommunicatie). 
Deze opleidingsonderdelen bevatten de vier grote domeinen van het kerk-zijn, met 
name koinonia, diaconie, kerugma en liturgie. 

 
2.2. Werkcollege praktische theologie: 6 studiepunten  
 

In het academiejaar 2016-2017 kan u inschrijven voor A9X09A Werkcollege 
pastoraat: context en gesprekstechnieken. 
Op te nemen via CREDITCONTRACT. 
 
Het werkcollege kent als doelstellingen: 

- Praktisch-theologisch leren reflecteren over theorie en praktijk van het 
pastorale handelen en identiteit van de pastor. 

- Een praktisch-theologische attitude en vaardigheden leren met betrekking tot 
concrete situaties in diverse pastorale sectoren (zorg, school, gevangenis, 
parochie, gezin, etc.) en de verschillende dimensies van het pastoraat 
(individueel, gemeenschap, liturgie en organisatie). 

- Theoretische inzichten uit de praktische theologie toetsen aan eigen 
ervaringen en die van anderen. 

- De eigen reflecties over het pastorale handelen, over de identiteit van de 
pastor, over spiritualiteit en over theologie onder woorden brengen, zowel 
schriftelijk als mondeling, en aan anderen kunnen duidelijk maken. 

- Leren luisteren en communiceren met anderen over praktische theologische 
thema's, in functie van verdieping van de eigen praktisch theologische 
reflectie. 

- Vorming in christelijke spiritualiteit (theoretisch en persoonlijk). 
 
De inhoud van het werkcollege bestaat uit thematische modules, praktijkmodules en 
de intensieve vormingsmodule. 
 
Meer informatie over de inhoud van het werkcollege is te vinden op de 
onderwijswebsite: 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/A9X09AN 

 
 
2.3. Praktisch theologische stage: 16 studiepunten  
 

De studenten lopen gedurende 480 uren stage in een gekozen pastoraal werkveld: 
pastoraat in de zorg, het gezin, de school, de parochie, de gevangenis, het 
vormingswerk, etc. 
 
Het doel van de pastorale stage 
 

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/syllabi/n/A9X09AN
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Het doel van de pastorale stage is dat stagiairs kunnen ingroeien in een pastoraal 
beroepsprofiel (zie de algemene opleidingsdoelen) of dit verder kunnen verdiepen in 
een gekozen pastorale sector. Via het opdoen van pastorale praktijkervaring en de 
reflectie daarop verwerven stagiairs inzichten, oefenen zij vaardigheden en werken 
zij aan grondhoudingen nodig voor het beroep van pastor in deze sector.  
De stage bedoelt ook antwoord te geven op de vraag of het pastorale werk in deze 
sector de stagiairs ligt en of de stagiairs geschikt zijn voor de taak van pastor. Hierbij 
wordt aandacht besteed aan drie componenten: 
 

- De persoonsgebonden component: Wie ben IK als pastor? 
- De taak- en functiegebonden component: wie ben ik als PASTOR? 
- De contextgebonden component: wat betekent PASTORAAT in deze 

pastorale sector? 
 
De inhoud van de pastorale stage 
 
De inhoud van de stage bestaat uit pastorale praktijkervaring (10 studiepunten of 300 
uur) en reflectie op deze praktijkervaring via leeractiviteiten (6 studiepunten of 180 
uur). Het is belangrijk gerichte stageopdrachten nauwkeurig af te bakenen 
(voorbeelden van gerichte stage-opdrachten worden opgesomd bij de verschillende 
dimensies van het pastoraat, cf. infra). De kwantiteit is niet belangrijk, wel de 
kwaliteit waarmee de opdrachten uitgevoerd worden en hoe ze via reflectie 
persoonlijk verwerkt worden. *  
 
Het ingroeien in de pastorale praktijkervaring verloopt in drie fasen (cf. infra): 

- observatie en analyse, 
- mee uitvoeren of begeleiden, 
- zelfstandig uitvoeren of begeleiden. 

 
Hierbij dienen de belangrijkste dimensies van het pastoraat aan bod te komen.  
 
 
1) Individueel pastoraat 
Diverse vormen van individueel contact, gesprek, begeleiding en gebedsmomenten, 
zoals kennismakingsgesprekken, gesprekken met individuen of paren als 
voorbereiding op sacramenten, hulpverlenende gesprekken, pastorale gesprekken, 
maar ook een langer lopende pastorale begeleiding. Hierbij wordt telkens aandacht 
besteed aan randkerkelijken, andersgelovigen,… 
De stagiair leert omgaan met de levens- en geloofservaringen, spirituele vragen en 
zinvragen van de pastoranten.  
 
2) Gemeenschapspastoraat 
Diverse vormen van groepsgesprekken en groepsbegeleiding. De stagiair doet 
ervaring op met3: 

                                                           
3
 Dit onderscheid tussen twee vormen van groepswerk hebben we gevonden in Studiegids UNIPA, juli 2004, 

Theologische Faculteit Tilburg, p. 20a. 
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 Een vorm van groepswerk waarin een tevoren vastgestelde pastorale taak, 
leeropdracht of doelstelling voorop staat: bijvoorbeeld catechetische groepen (de 
stagiair leert hoe doelgerichte catechetische processen kunnen worden opgezet 
en doet ervaring op in het uitvoeren van een concrete catechese (volwassenen, 
kinder- en jeugdcatechese)), of werkgroepen (de stagiair bekwaamt zich in 
proces- en taakgericht samenwerken met collega’s en vrijwilligers). 

 Een vorm van groepswerk waarin de levens- en geloofservaringen van de 
deelnemers centraal staan zoals geloofsgesprekken, zingevingsgroepen, pastoraat 
en evangelisatie met gebruikmaking van sport, spel of kunst, 
bezinningsbijeenkomsten, rouwbegeleiding, begeleiding van zelfhulpgroepen 
(echtgescheidenen, weduwen en weduwnaars, …), groeigroepen vergeving,… 

 
3) Liturgie 
Diverse vormen van vieringen, rituelen en zegeningen (individueel of in 
gemeenschap), homilie of getuigenis, participatie aan liturgische werkgroepen. De 
stagiair neemt deel aan de voorbereiding en gaat mee voor in eucharistievieringen of 
woord- en communiediensten, vieringen in liturgisch sterke tijden, houdt de homilie 
of brengt een geloofsgetuigenis, neemt deel aan of gaat voor bij de zalving en 
zegening van zieken en stervenden, bij afscheidsrituelen, bij andere gebedsdiensten 
of bezinningen, bij bedevaarten. 

 
4) Organisatie 
Diverse vormen van communicatie met teamleden, ander personeel, vrijwilligers, 
pastores, zoals deelname aan vergaderingen van het pastorale team of ruimere 
pastorale overleg- en samenwerkingsverbanden, overlegmomenten met personeel. 
Diverse vormen van animatie en vorming van personeel en vrijwilligers ter 
professionalisering, ondersteuning en motivering. Bepleiten en organiseren van 
structuren en activiteiten, verrichten van administratie en bureelwerk. Inzicht 
verwerven in de structuur van de pastorale dienst en de plaats in de ruimere 
organisatie, onder meer door één of meerdere interviews met een pastor, vrijwilliger 
en personeel. 

 
* De reflectie op de pastorale praktijkervaring gebeurt via gerichte leeractiviteiten 
(aantal uren studiebelasting is 180 uur of 6 studiepunten). Deze activiteiten maken 
eveneens deel uit van de stage. De leeractiviteiten zijn: 
 
1) Inhoudelijke stageafspraken 
In het stagecontract worden de persoonlijke leerdoelen, de stageopdrachten en de 
leeractiviteiten bepaald.  
De persoonlijke leerdoelen worden door de stagiair geformuleerd in overleg met de 
werkbegeleiding en de supervisor. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
kennisgerichte leerdoelen (bijvoorbeeld inzicht verwerven in diverse ziektebeelden), 
taakgerichte leerdoelen (bijvoorbeeld begeleiding van een groepsgesprek), 
persoonsgerichte leerdoelen (bijvoorbeeld de schroom overwinnen om pastoranten 
aan te spreken). De leerdoelen worden meegenomen tijdens de hele stage en 
bijgestuurd en getoetst tijdens de evaluatiegesprekken. 
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2) Het stageboek  
Het stageboek biedt aan de stagiairs een belangrijk leerinstrument om op hun 
praktijkervaringen te reflecteren. Per stagedag of dagdeel noteert de stagiair in een 
tijdschema een overzicht van de stage-activiteiten en werkt bij de meest opvallende 
leerervaringen een schriftelijke reflectie uit van 1 blz. per stagedag. 
Het stageboek dient als basis voor de werkbesprekingen met de werkbegeleid(st)er. 
In voorbereiding van de evaluatiemomenten wordt het ingediend bij de 
stagecoördinator. 
 
3) De begeleidingsgesprekken met werkbegeleiding en supervisor 
De begeleidingsgesprekken zijn de werkbesprekingen met de werkbegeleiding en de 
individuele supervisiebeurten. Deze worden systematisch gepland en door de stagiair 
en de begeleiding voorbereid. 
 
4) De evaluatiegesprekken met een tussentijdse en eindevaluatie 
Ter voorbereiding van de evaluatiegesprekken vult de stagiair een vragenlijst in, met 
specifieke aandacht voor de persoonlijke leerdoelen. 
 
5) Lectuur en vorming 
Wanneer de kansen zich voordoen kan de stagiair participeren aan 
vormingsmomenten die door de pastores van het team of van de pastorale sector 
worden bijgewoond.  
 
 
Het verloop van de pastorale stage 
 
De stage verloopt in drie fasen: observatie en analyse, mee uitvoeren en begeleiden, 
zelfstandig uitvoeren en begeleiden.  
 
1) Observatie en analyse  
Deze periode is uitdrukkelijk bedoeld als een verkennings- en introductieperiode. De 
volgende elementen krijgen hier een plaats: de stagiairs verwelkomen en installeren 
in het werkmidden, introduceren bij alle betrokkenen, wegwijs maken in structuur en 
cultuur van het werkveld, ze informeren over en oriënteren in hun opdracht. De 
stagiair krijgt zo inzicht in: 
1) de specifieke pastorale sector, 
2) de stageplaats, 
3) de verschillende dimensies van de pastorale praktijk, 
4) de eigen leerdoelen met betrekking tot pastorale activiteiten in de stage. 
De ervaringen die de stagiair in deze periode opdoet geven meer informatie aan de 
werkbegeleid(st)er over wie de stagiair is, hoe hij of zij leert en welke persoonlijke 
leerdoelen zich ontwikkelen. Deze periode wordt afgesloten met een schriftelijke 
neerslag van de persoonlijke leerdoelen die bij het stagecontract worden gevoegd. 
 
2) Mee begeleiden en uitvoeren o.l.v. de werkbegeleiding  
Na een introductieperiode worden de beginnende stagiairs verder ingeschakeld in 
het pastorale werk en krijgen zij onder begeleiding van de werkbegeleiding bepaalde 
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taken toegewezen. De bedoeling is de diverse aspecten van het pastorale 
werkdomein verder te leren kennen. Ook mag gaandeweg meer initiatief van de 
stagiair zelf verwacht worden. 

 
 

3) Zelfstandig uitvoeren en begeleiden  
Stap voor stap wordt aan de stagiairs een grotere verantwoordelijkheid toegewezen 
en wordt verwacht dat zij zelfstandig bepaalde taken goed kunnen uitvoeren. Vanaf 
welk tijdstip dit kan, zal afhangen van het groeiproces van de individuele persoon. 
Toch mag men verwachten dat vrij vlug deeltaken aan de stagiairs kunnen worden 
toevertrouwd. De bedoeling van deze fase is zich verder te bekwamen in alle 
pastorale taken van de sector. 
 
Duur van de stage en van de verschillende fasen 
 
De stage is goed voor 16 studiepunten, dit is een equivalent van 480 uur 
studiebelasting. In deze uren zijn de voorbereiding van de stageopdrachten, de 
uitvoering van de stageopdrachten en de leeractiviteiten met voorbereiding en 
verslaggeving inbegrepen. De duur van de verschillende fases in de pastorale stage 
verschilt volgens de beginsituatie en het leerproces van de stagiair. De stage moet 
wel ruim voldoende tijd voorzien voor zelfstandig uitvoeren en begeleiden (minimaal 
150 uur). Gedurende de hele stageperiode wordt individuele supervisie voorzien. 
Supervisie is een vorm van praktijkbegeleiding die doet stilstaan bij de opgedane 
praktijkervaring om eruit te leren. Ze beoogt een integratie van de hele persoon, het 
werk én het werkveld.  
 
De begeleiding van de stage 
 
Gedurende de stage wordt de stagiair(e) begeleid door een plaatselijke 
werkbegeleid(st)er, de supervisor van de faculteit en de stagecoördinator. 
 
Een aparte stagegids is te bekomen bij Goedele Miseur (Sint-Michielsstraat 6, B-3000 
Leuven, Goedele.Miseur@kuleuven.be, tel: 016/32.84.01) of te downloaden via 
http://www.pastoralezorg.be/page/permanente-vorming-acpt-stage/  

 
 
2.4. Scriptie: 5 studiepunten  
 

Onder begeleiding van een docent wordt een scriptie van een 25-tal bladzijden 
geschreven over een onderwerp dat aansluit bij de stage. In deze scriptie wordt het 
thema onder andere aan de hand van literatuur verder uitgediept. De stage-ervaring 
functioneert als startpunt voor de reflectie. Tevens wordt gezocht naar 
‘handelingsaanbevelingen’, manieren om de theoretische reflectie opnieuw 
vruchtbaar te maken voor het pastorale werk. Studenten dienen zich in te schrijven 
voor Scriptie 2 – A04A7B (op te nemen via CREDITCONTRACT). 

 
2.5. Keuzevakken: 17 studiepunten (Op te nemen via CREDITCONTRACT) 

mailto:Goedele.Miseur@kuleuven.be
http://www.pastoralezorg.be/page/permanente-vorming-acpt-stage/
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Keuzevakken uit de programma’s van de Faculteit Theologie en 
Religiewetenschappen of naargelang het gekozen stageveld uit andere faculteiten.  
 

 
3) Verkort programma 
 
Wie reeds een theologische vorming genoten heeft (bv. op diocesaan niveau) kan een 
verkort leertraject volgen (van 60 studiepunten) dat enkel het praktisch theologisch 
programma omvat.  
Wie daarnaast ook nog een pastorale vorming genoten heeft (bv. een pw-opleiding) wordt 
vrijgesteld van deel 1, theologische basisopleiding en volgt uit deel 2, praktisch-theologische 
programma nog 30 studiepunten, met name: 
 

1) Werkcollege praktische theologie (6 sp) 
2) Scriptie (5 sp) 
3) Pastoraaltheologische vakken (minstens 4 sp) 
4) Keuzevakken (15 sp): met de mogelijkheid om in het programma een begeleide 
pastorale stage op te nemen van 120 uur (bijvoorbeeld wanneer ze reeds tewerkgesteld 
zijn als pastor, maar zich wensen om te schakelen naar een ander domein, bv. van 
parochiepastoraat naar ziekenhuispastoraat). 

 
Bij dit korte traject ligt de nadruk op de reflectie, via het werkcollege en de scriptie en de 
uitbreiding van de kennis in een specifiek domein (via keuzevakken en/of stage). 
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BIJLAGE 1: LEIDRAAD ORIENTATIEGESPREK PV 
 
De PV – integrale opleiding heeft een sterke professionele gerichtheid door het uitgebreide 
werkcollege en de stage. In dit kader heeft een oriëntatiegesprek plaats met de coördinator 
van het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en een lid van de stuurgroep 
praktische theologie. De kandidaten worden uitgenodigd hun motivatie te preciseren. 
Daarbij kunnen sommige implicaties van deze vorm van pastoraat verduidelijkt worden. 
Daarnaast krijgen de plaatselijke werkbegeleiders enige garantie betreffende de 
geschiktheid van de stagiair(e)s. Het oriëntatiegesprek houdt rekening met de 
groeimogelijkheden van de kandidaat gedurende het bijkomende vormingsjaar. 
De gegevens van het oriëntatiegesprek zijn vertrouwelijk en worden onder geen beding 
doorgegeven aan derden. 
 
Gegevens die doorgegeven dienen te worden: 
 

 Personalia: naam, adres, telefoon, geboortedatum, burgerlijke stand, leek, 
priester, religieus (orde, congregatie, bisdom) 

 

 Gedane studies 
 

 Vroegere en huidige pastorale inschakeling: 
 

1. Had je al contact met de sector (gezondheidszorg, jeugdwerk, vormingswerk, 
enzovoort) zonder op het expliciete pastorale domein te komen? Wat, waar, 
wanneer? 

 
2. Kwam je al in contact met een pastorale dienst in de betreffende sector? 

Waar?  
Wanneer? 

 
3. Heb je al enig zicht op de taak van een pastor? Waarin bv. verschilt pastoraat 

van sociale of psychologische begeleiding? 
 

4. Indien je al pastoraal werk hebt gedaan, hoe zou je dan je eigen optreden 
daarin 
evalueren? 

 
5. Waarom kies je voor verdere vorming op dit specifieke pastorale terrein? 
 
6. Waarom wens je een certificaat te behalen? 

 
7. Wat wil je (1) in de theoretische opleiding en (2) in de stage leren  

 (voorlopige leerdoelen)? 
 

8. Heb je een voorkeur voor een stage op een bepaalde plaats  
 (ziekenhuis, parochie, jeugdbeweging, enzovoort)? Waarom? 
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BIJLAGE 2: Gespecialiseerde colleges in functie van het gekozen stageveld  
 

 
P0M44A Basisvaardigheden voor psychologische gespreksvoering (4 sp) 
 
 
Zorgpastoraat 
 
P0M34A Psychopathologie en psychiatrie (6 sp) 
 
E04D9A Gezondheidsethiek, -recht en levensbeschouwing (6 sp) 
 
P0M63A Inleiding tot de algemene ziekteleer (4 sp) 
 
 
Vormingswerk 
 
P0R27A Begeleiden van groepswerk en procesgerichte team-coaching m.i.v. practicum  

(5 sp) 
 
P0S73A Theorie en praktijk van volwassenenvorming (5 sp) 
 
 
Gevangenis 
 
C02A0A Victimologie en strafrechtsbedeling (5 sp) 
 
C01A8A Gerechtelijke geestelijke gezondheidszorg (5 sp) 
 
C01A9B Penologie en penitentiair recht (6 sp) 
 
 
Schoolpastoraat 
 
P0M03B Ontwikkelingspsychologie, deel 1 (6 sp) 
 
P0M04A Ontwikkelingspsychologie, deel 2 (4 sp) 

 
 
 
Stadspastoraat 
 
P0S44A Thema's en kwesties in de sociale en culturele pedagogiek (5 sp) 
 
 
 
 

http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0M34AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0M63AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0R27AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0S35AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/C02A0AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/C01A8AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/C01A9BN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0M04AN.htm
http://onderwijsaanbod.kuleuven.be/2012/syllabi/n/P0S44AN.htm


20 
 

BIJLAGE 3: Oefening theologische integratie in het vak seminarie spiritualiteit en pastoraat 
 
Proces 
 
Studenten die de lange stage lopen, komen samen met de medestudenten die ook lange 
stage lopen (namen op te vragen bij de docent) minstens twee keer samen rond het 
opstellen van een mindmap, en een derde keer onder begeleiding van een docent/assistent. 
We streven hierbij groepjes van drie of vier personen na. Dit gebeurt in het kader van het 
seminarie spiritualiteit en pastoraat. Bedoeling is dat studenten individueel en in onderling 
overleg komen tot een (individuele) theologische visie, waarbij inzichten uit de opleiding en 
de stage geïntegreerd worden en waarbij ze door elkaar vragen te stellen en de visie aan 
elkaar te presenteren, tot meer inzicht en integratie van het geleerde komen.  
 
Aan het einde van de opleiding is er een moment voorzien waarbij drie docenten de 
voorstelling van aspecten van de mindmap bijwonen en vragen kunnen stellen. De 
studenten van het groepje waarmee deze oefening werd voorbereid doorheen het jaar, zijn 
hierbij eveneens aanwezig en stellen op hetzelfde moment (drie of vier studenten na elkaar) 
hun mindmap voor 
Daarbij kiest de student twee elementen uit de mindmap uit die hij of zij toelicht in 
maximum 15 minuten. De docenten krijgen vervolgens 10 minuten om vragen te stellen. 
Daarna is er nog 5 minuten voorzien voor een verdere bespreking door de docenten en een 
feedback naar de student toe.  
 
Opdracht 

 
Reflecteer over (minstens) vier (theologische) thema’s, waarvan minstens twee thema’s 
uit onderstaande lijst, en twee die je vrij kiest (mogelijk uit de lijst, of nog andere). 
Integreer daarbij inzichten uit de stage en uit je hele theologische opleiding (en eventueel 
ook ervaringen daarbuiten). Lees hiervoor je hele stageboek opnieuw. Probeer 
samenhang of verschil/evolutie te detecteren tussen concepten onderling, en/of tussen 
verschillende interpretaties van bepaalde concepten.  
 

Mogelijke thema’s zijn: integratie/vrijplaats, hermeneutiek, bijbel, belofte, zegen, 
onvolkomenheid, contingentie, genade, ambtelijke binding, beperking, lijden, dankbaarheid, 
gender, zonde, vergeving, spiritualiteit, God, Jezus, Geest, kerk, lichamelijkheid, 
christendom, Christus, islam, interreligieuze dialoog, vertrouwen, hoop, bevrijding, 
verlossing, hemel, vriendschap, macht, levensbeschouwing, religie, godsdienst, zingeving, 
zin, betekenis, liturgie, eucharistie, sacrament, ziekenzalving, biecht, doop, vormsel, priester, 
leek, ambt, dienst, dienstbaarheid, diaconie, caritas, opoffering, offer, gave, geven, 
ontvangen, voelen, hoofd, hart, handen, ethiek, geweten, moraliteit, onmacht, 
zindeficiëntie, beroepsgeheim, godsbeelden, professionaliteit, identiteit, boete, schuld, 
schuldgevoelens, ongeloof, ziekenzegen, stervenszegen, waken, apathie, non verbale 
communicatie, open vragen, kwetsbaarheid, inspiratie, veerkracht, liefde, parochie, 
gemeenschap, verbondenheid, natuur, symbool, deontologie, jodendom, boeddhisme, 
hindoeïsme, humanisme, geestelijke verzorging, Aha-erlebnis, aanraking, helen, heling, 
empathie, trouw, verzoenen, bijstaan, empowerment, begeleiden, voeden, ondersteunen, 
verwondering, afhankelijkheid, zorg, betrokkenheid, aandacht, presentie, gids, helper, 
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verkondiging, koinonia, kerugma, charisma, leiderschap, Altaar, Oude Testament, Nieuwe 
Testament, verbond, verheerlijking, praesentia realis, gebed, Onze Vader, Weesgegroet, 
doxologie, dogmatiek, pneumatologie, getijdengebed, christologie, paasmysterie, integratie, 
samenwerking, correlatie (monocorrelatie, multicorrelatie), onderbreking, getuigenis, 
evangelisatie, missie, professionele identiteit, spirituele identiteit, institutionele identiteit, 
theoloog zijn, interreligieus, interlevensbeschouwelijk, vieren, pluralisme, inclusivisme, 
tolerantie, vrede, vorming, authenticiteit, autonomie, emotie, bedevaart, bewustzijn, 
bijnadoodervaring, coaching, comfortzone, communicatie, contemplatie, counseling, 
dromen, engelen, extravert, feedback, filosofie, focussen, gedachten, gedrag, geluk, 
gevoelens, geweldloos communiceren, horen, voelen, holisme, horoscoop, introvert, 
intuïtie, kosmos, lot, magie, meditatie, mind-body, mindfullness, mystiek, new age, 
ontspanningsoefeningen, pelgrimage, psychiatrie, psychoanalyse, psychologie, 
relatietherapie, reflecteren, retraite, reïncarnatie, sereen, stress, work-life-balance, 
telepathie, therapie, toeval, transcendent, immanent, transformatie, energie, 
zelfverwezenlijking, zen, zintuigen, utopie, universum, verstillen, yoga, vitaliteit, trance, 
verlichting, gedrag, … 

 
Bedoeling is dat je laat zien hoe je verbanden (en verschillen) ziet tussen bepaalde 
theologische concepten, door een mindmap samen te stellen en die vervolgens 
mondeling toe te lichten (tijdens een formeel moment in juni of september). Persoonlijke 
inzichten/belevingen kunnen daarbij aan bod komen in dialoog met elementen uit 
traditie/praktijk.  
 
Belangrijk is de mate van metareflectie, synthetisch vermogen en onderbouwing van de 
visies/samenhang. Studenten kunnen orthodoxe visies presenteren, of eerder liberaal-
theologische beschouwingen bieden. Bedoeling is dat door deze samenhangende 
theologische visie te presenteren, studenten tegelijk aantonen hoe theologie en 
pastoraat met elkaar verweven zijn en hoe pastoraat leidt tot theologische reflectie en 
theologische reflectie ook in het pastorale handelen zelf een rol speelt.  

 
 
     Onderstaande tips kunnen helpen (zie http://www.2reflect.nl/mindmapping.htm) 
 

 

Mindmapping is een techniek, ontwikkeld door de Engelsman Tony 
Buzan, die u kan helpen om informatie, gedachten en denkpatronen in 
beeld te brengen. Het helpt u nieuwe verbanden te zien, op andere 
ideeën te komen en overzicht te behouden. Mindmapping zorgt ervoor 
dat de beide helften van uw hersenen worden gestimuleerd: zowel de 
linkerzijde voor het rationele en logische denken als de rechterzijde voor 
het zichtbaar maken van het creatieve denken. 

http://www.2reflect.nl/mindmapping.htm
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Hoe maak ik een mindmap? 
 
Neem een vel papier. Schrijf het onderwerp van uw mindmap midden op 
het papier. Maak vanuit het onderwerp vertakkingen naar allerlei 
deelaspecten. Groepeer aspecten, breng verbanden aan. Gebruik kleuren, 
symbolen, afbeeldingen en kaders. Gebruik zo weinig mogelijk tekst 
(steekwoorden). Mindmappen op papier kan heel handig zijn, maar 
beperkt het herordenen en rangschikken nogal. Gelukkig zijn er ook 
(freeware) computerprogramma's beschikbaar. 
Mindmappen in stappen: 

- Leeg vel papier (zonder lijntjes) – in breedte 
- Gekleurde balpennen of stiften 
- In het midden: belangrijkste thema (mogelijk met tekening erbij) 
- Geboden lijnen vanaf het midden: één lijn voor elk belangrijk idee 
- Elke ‘tak’ krijgt een naam (en eventueel een teken) 
- Dunnere lijnen vanuit deze takken (zijtakken) – verbanden 

aangeven en bij de verbindingslijnen ook de aard van het verband 
expliciteren 

Een van de vier (of meerdere) gekozen concepten kan in het midden 
komen te staan, maar dat kan ook een ander breder concept zijn zoals 
‘theologie’ of ‘ik’ of ‘pastoraat’. 
 

Doelstellingen presentatie mindmap 
 
 

1. De student kan theologische begrippen gebruiken en mondeling presenteren.  
2. De student kan de samenhang en de spanning tussen verschillende interpretaties van 

theologische begrippen expliciteren. 
3. De student kan theologische begrippen verbinden met ervaringen en praktijken uit 

concrete contexten  
4. De student kan de evolutie in het eigen theologische denken beschrijven. 
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5. De student is in staat om synthetisch te denken, met andere woorden om elementen 
uit verschillende contexten (cursussen, werkcollege, stage, persoonlijk leven, …) met 
elkaar in relatie te brengen. 

6. De student kan op een heldere wijze antwoorden op kritische vragen rond de 
gepresenteerde theologische begrippen en hun samenhang. 

 
 

Er wordt gewerkt met een pass/fail systeem.  
Het maken van de mindmap, deelname aan de groepssessies, en het presenteren van de 
mindmap aan het einde van het academiejaar is noodzakelijk om ‘pass’ te behalen. 
Dit vormt een essentieel onderdeel van de stage.  
 
 
Presentatie: 
Dag in overleg, 17u. – 30 minuten per student (15 minuten presentatie, 10 minuten voor 
gesprek, 5 minuten voor overleg docenten en feedback aan student). 
Telkens drie docenten van de stuurgroep praktische theologie. De inhoud van de presentatie 
en de mindmap wordt niet meegedeeld aan anderen buiten de groep aanwezig op het 
moment van presentatie.  


