Studiegids studiejaar 2018-2019

Geestelijke Begeleiding 4e jaar

Status van de studiegids:
De hieronder opgenomen informatie betreft de omschrijving van de modules in het studiejaar 20182019. Het is mogelijk dat deze modules nog worden aangepast.
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Algemene informatie
Studenten volgen in de basisopleiding een programma van steeds vier avonden hoor- en
werkcolleges. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie gevraagd. De studiebelasting is 25 ECTS per
jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 weken.
Tentamens
In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken en krijgt de docent zes weken de tijd
om de tentamens na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken.
Tentamens zijn 10 jaar geldig.
Studie- en onderwijscoördinator
De studiecoördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van het onderwijs en de
keuze van vakken en docenten m.b.t. de studierichtingen die onder hem/haar valt.
De studiecoördinator is ook eerste aanspreekpunt voor alle vragen, klachten en wensen van
studenten m.b.t. het onderwijs, inhoudelijk (tentamens, scriptie, stage), financieel, qua voortgang en
mentaal.
De studiecoördinator van Spiritualiteit & Zingeving is:
Ellen van Son, ellen.van.son@academiegeesteswetenschappen.nl ; 06 55 72 48 32
Eindverantwoordelijke voor de organisatie van het onderwijs is de Onderwijscoördinator:
Hein van Dongen: hein.van.dongen@academiegeesteswetenschappen.nl; 06 30 58 07 58
Spreekuren van beiden staan op de website: https://academiegeesteswetenschappen.nl/2018-2019/
Afwezigheid
Bij verhindering dient de docent en/of het secretariaat geïnformeerd te worden.
Studenten die 2x of meer afwezig zijn geweest, krijgen een vervangende opdracht.
Evaluatie
Na afloop van iedere module wordt een korte evaluatie van de module gevraagd. Voor de Academie
zijn de evaluaties een heel belangrijke bron van informatie om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je studie, omdat
je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage, en/of je scriptie of stageverslag moet schrijven,
dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde lesjaar, in de periode 1 september t/m
31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat je
collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten,
dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd), € 50,- per af te leggen
tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag).
Deze tarieven gelden ook in de daaropvolgende studiejaren, totdat je opleiding is afgerond.
Modulesbeschrijvingen
Studenten volgen per studierichting een programma van verschillende modules. Elk van deze module
wordt afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Hieronder
staan de modulebeschrijvingen gelijklopend met het rooster.
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Inleiding Stage (STG)
0,5 ETCS
Ds. drs. Elizabeth Post
De student verkrijgt kennis en inzicht m.b.t. de doelstelling, omvang, begeleidingsstructuur
en inhoud van de participerende stage.
Het praktijkgerichte deel van de opleiding tot geestelijk begeleider neemt een belangrijke
plaats in. De participerende stage vormt een essentiële voorbereiding op het zelfstandig
functioneren in het beroepsveld van de geestelijke begeleiding.
In deze module wordt voorlichting gegeven over de doelstellingen, opbouw en omvang, de
begeleidingsstructuur en de inhoud van de stage.
Hoorcollege en uitwisselen van interesses voor stageplekken.
Aanwezigheidsplicht
Vernieuwde stagehandleiding Geestelijke Begeleiding, sept 2018.
3
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
6 september 2018

Spirituele visies hulpverlening (SHV)
2 ECTS
Dr. Hein van Dongen, ds. drs. Elizabeth Post
De student leert de bestaande praktijken van hulpverlening kritisch te bezien vanuit
verschillende mensbeelden die spiritualiteit serieus nemen.
Over de rol van de persoonlijke spirituele ontwikkeling van de cliënt en de begeleider in het
hulpverleningsproces. De inwerking van een instrumentele houding op de hulpverlening,
verstrengeling van menselijke en financiële belangen. Aan de orde komen alternatieve
benaderingen vanuit spirituele tradities zoals de antroposofie.
Werkcolleges
Verplichte deelname aan de opdrachten tijdens het college.
n.v.t.
9
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
13, 20, 27 september 2018

Ouderdom en Rouw (PSBK 2.2)
2,5 ECTS
Peter van den Berg
Studenten hebben een beeld van de belevingswereld van ouderen, gelet op micro-,
meso-, exo-, en macroniveau.
Ouderdom en kwaliteit van leven versus ouderdom en gezondheid en ouderdom en
ziekte. Aspecten van dementie, ouderdom/rouw, stervensproces en begeleiding, voltooid
leven en wilsverklaringen.
Interactief hoorcollege
Take-home tentamen
Verplichte literatuur:
Psychosociale zorg bij chronisch ziekten; Jaspers & Middendorp.
Aanbevolen literatuur:
Later begint vandaag en Helpen bij verlies en verdriet, Manu Keirse:
Diverse artikelen (actuele achtergrondinformatie in Pdf-bestanden) aangeleverd door de
docent gerelateerd aan de desbetreffende onderwerpen.
12 uur
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
4, 11, 18 oktober, 1 november 2018
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Juridische aspecten van de hulpverleningsrelatie (ABK2)
2,5 ECTS
Mr. dr. Fons Dekkers
De student reflecteert op de rechtspositie van de hulpverlener en diens relatie met de
cliënt. Wat zijn wederzijds de rechten en plichten? Wat is de juridische basis voor bepaalde
verantwoordelijkheden als therapeut of begeleider? Hoe te handelen bij conflicten en
probleemsituaties? De student krijgt daartoe enig inzicht in het rechtssysteem en de
wettelijke kaders van het gezondheidsrecht; waarborgen en valkuilen.
De student wordt vertrouwd gemaakt met enkele beginselen van juridisch denken en de
daarbij behorende ethische uitgangspunten. Daarvoor relevante rechtsbegrippen worden
verduidelijkt en in onderling verband gebracht. Civielrecht, strafrecht, organisatie van
rechtspraak, verbintenissen, wanprestatie, aansprakelijkheid, klachtrecht, procesvoering,
zelfbeschikking, schuld, schade, goede trouw. Hoe worden afspraken gemaakt?
Aandacht voor wet- en regelgeving met betrekking tot medische en psychosociale zorg:
WGBO, WBIG, WKKGZ, WMO, WBP enz. Uitwerking in behandelovereenkomst, informatie,
dossiervorming, beroepsgeheim, erkenning, tariefstelling, financiering.
Hoorcollege, discussie.
Casusbespreking of schriftelijk tentamen.
Praktisch gezondheidsrecht, D. van Meersbergen Noordhoff 2016
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
8, 15, 22, 29 november 2018

Intervisie (ITV)
2,5 ECTS
Ds. drs. Elizabeth Post
De student verdiept zich in het eigen functioneren en het verder ontwikkelen van de
persoonlijke en professionele identiteit. Hierbij leert men de kracht van de groep aan te
wenden door onderlinge kwaliteiten in te zetten teneinde knelpunten op de werkvloer op
te heffen.
Men krijgt een gestructureerde aanpak aangeboden voor het bespreken van
werkproblemen. (Toekomstige) collega’s krijgen daarmee een zelfhulpmethode om elkaar
te ondersteunen middels het gezamenlijk reflecteren op werkvragen. Het gaat hier om de
intercollegiale uitwisseling van ervaring en kennis, waarbij verschillende
gespreksmethodieken gehanteerd worden.
Hoorcolleges en werken in gespreks-oefengroepen met verschillende intervisiemethoden,
waarbij men zelf ingebrachte casuïstiek hanteert.
Het maken van een intervisiemethode, afstemmend op de eigen (werk-)situatie.
Intervisie bij werkproblemen. Procesmatig en taakgericht problemen oplossen, J.
e
Hendriksen, Uitgeverij Boom/Nelissen, 15 druk 2012.
12
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
6, 13, 20 dec 2018 + 14 februari 2019 (onder voorbehoud)
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Inter- en groepssupervisie (SUPV)
2,5 ECTS
Dr. Frans Savelkoul & dr. Wim Smeets
De student verdiept zich in het eigen functioneren en het ontwikkelen van een
persoonlijke en professionele identiteit.
Supervisie is leren op basis van praktijkervaringen. Alleen en samen met anderen
reflecteer je wat deze ervaringen betekenen voor jezelf als persoon, voor het verwerven
van de beroepsrol en je oriëntatie in de professionele en maatschappelijke context.
Het bijzondere van supervisie in de opleiding is dat je reflectie geënt wordt op het
theoretisch kader dat je in de afstudeervariant hebt leren kennen. En dat maakt het
leerproces als student in opleiding meer compleet.
Individuele (schriftelijke) reflectie, groepsgesprek, rollenspel.
Deelname aan de bijeenkomsten, uitvoeren van opdrachten.
Artikelen uitgereikt tijdens de colleges.
Aanbevolen literatuur:
Voorbereiden op supervisie, L. Vries-Geervliet. Boom Lemna, Amsterdam.
12
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
10, 17 januari, 21 februari, 7 maart (data onder voorbehoud)

Transpersoonlijke psychologie (TPP)
2 ECTS
Dr. Hein van Dongen
Het verkrijgen van kennis en inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en begrippen van de
transpersoonlijke psychologie.
Een overzicht van de transpersoonlijke psychologie en haar geschiedenis. Behandeld
worden de eerste ‘dynamische psychologie’ ten tijde van de Romantiek, de
dieptepsychologie, de New Thought beweging, de psychohypnose, de humanistische
psychologie en de verschillende hedendaagse vormen van transpersoonlijke psychologie.
Aandacht wordt besteed aan werk van o.a. Carus, James, Jung, Assagioli, Maslov en Tart.
Hoor- en werkcollege.
Take-home tentamen.
De kunst van controleverlies, Jules Evans, Ten Have, Utrecht 2017
9
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
24, 31 januari, 7 februari 2019

Leertrajectbegeleiding (LTB)
0,5 ECTS
Ir. Drs. Ellen van Son-de Waard
In de leertrajectbegeleiding leer je de eigen ontwikkeling te sturen om een
beroepsidentiteit te ontwikkelen als geestelijk begeleider.
De inhoud wordt afhankelijk van het leerjaar en de groep ingevuld.
Werkcollege
n.v.t.
n.v.t.
3
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
14 maart 2019
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Geestelijke Begeleiding - Zinvinding & Levensverhaal (ZINL2)
2,5 ECTS
Drs. Peter Kortekaas
De studenten zijn in staat de begrippen en elementen van het zinzorgmodel te
operationaliseren en diagnostisch, hermeneutisch en methodisch toe te passen op
fragmenten uit levensverhalen.
In deze module staan de toepassingen van het zinzorgmodel centraal. We gebruiken
daarvoor allerlei soorten (deel)levensverhalen. We oefenen methodisch in het herijken
van zinvindingsprocessen op het grensvlak van de psychologie en de geestelijke
begeleiding.
Interactief hoorcollege, thuisstudie, zelfreflectie.
Take-home opdracht.
Existentiële Zielzorg. M.P.J. van Knippenberg, Kampen; Uitgeverij Van Warven, 2018 250
blz.
Column: Lucia’s, P.M.H.M.J. Kortekaas over de kracht van vergeving (wordt uitgereikt)
We lijken het lijden verleerd, D. De Wachter Trouw, 14 april 2017 (wordt uitgereikt)
Strijd tegen ikkigheid en nikserigheid. D. De Wachter, Reformatorisch Dagblad, 30
augustus 2018 (wordt uitgereikt).
Een leven van verlies en groei, P.M.H.M.J. Kortekaas Uit: In de Peiling (blad voor
defensiepersoneel), den Helder, november 2002 (wordt uitgereikt).
Leven vanuit Liefde. M. Leijssen, Tielt; Lannoo 2013
12
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
21, 28 maart, 4 en 11 april 2019
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Gespreksvoering (PSBK 4.2)
2,5 ECTS
Ds. drs. Elizabeth Post
Het verkrijgen van kennis, inzicht en vaardigheden in aspecten van menselijke
communicatie en het kunnen analyseren en reguleren van gesprekken.
Aandacht wordt besteed aan de basisgespreksvaardigheden: de ‘niet’-selectieve, de
selectieve luistervaardigheden en de regulerende vaardigheden. Tevens komen de
nuancerende vaardigheden aan de orde, zoals nuancerende empathie, confrontatie,
positief heretiketteren en directheid.
Practicum.
Schriftelijk tentamen.
Psychologische gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. G. Lang & H.T. van der
Molen, Amsterdam 2016, 17e druk.
12
Deze module staat wel open voor studenten van andere studierichtingen.
18, 25 april, 9, 16 mei 2019

Geestelijke Begeleiding Praktijk - Casuïstiek (GBP)
2,5 ECTS
Drs. Peter Kortekaas
De studenten zijn in staat hun verworven kennis en begrip van het zinzorgmodel toe te
passen in praktische uitwerkingen van werkbladen en werkvormen in de context van
individuele zorg- en hulpverlening.
Geestelijk begeleiders putten ook uit andere disciplines, zoals de psychologie. Daarnaast
creëren zij voortdurend maatwerk op het terrein van levensvisie en spiritualiteit. Deze
module staat in het teken van het zelf ontwerpen van ‘materiaal’ (werkvormen) dat
gebruikt kan worden in cliëntgesprekken.
Interactief hoorcollege, thuisstudie, zelfreflectie.
Take-home opdracht.
Existentiële Zielzorg, M.P.J. van Knippenberg, Kampen; Uitgeverij Van Warven, Kampen
2018, 250 blz.
Tijd voor de ziel, M. Leijssen Tielt; Lannoo, 2007, 231 blz.
12
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
23 mei, 6, 13, 20 juni 2019

Religieuze paradigma’s GB 2, niet-westerse visies (RPGB2)
2,5 ECTS
Volgt
Volgt

12
27 juni, 4, 11, 18 juli 2019
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