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Van harte welkom bij de  
Academie voor Geesteswetenschappen

Beste student,

Deze studiegids is je leidraad in het komende academiejaar. Hierin vind je alle relevante  
informatie over de Academie voor Geesteswetenschappen en je studie. Het onderwijs dat je  
bij ons volgt, leidt ontegenzeglijk tot nieuwe inzichten.

Je kunt de Academie voor Geesteswetenschappen beschouwen als een ontmoetingsplaats:  
studenten leren er samen, van de docenten, van de stof en van elkaar. Deze waardevolle  
interactie biedt je handvaten om je eigen persoonlijke en/of beroepsmatige ontwikkelingspad  
te (ver)volgen.

Je zult ontdekken dat de Academie veel meer biedt dan goed en boeiend onderwijs.  
Wees welkom!

Philippe van Heusden 
Directeur Academie voor Geesteswetenschappen
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Jaren 1 en 2

Leslocatie Gerrit Rietveld College
 Eykmanlaan 1200
 3571 KH Utrecht

Locatie  Academie voor Geesteswetenschappen
kantoor Hengelveldstraat 29
 3572 KH Utrecht
 
Lestijden  dinsdag: 18.30 - 21.30 uur
  

Vakanties zaterdag dinsdag 

Herfstvakantie  15, 22 en 29 oktober 2022 18 oktober 2022
Kerstvakantie  24 en 31 december 2022 en  27 december 2022 en  
 7 januari 2023 3 januari 2023
Voorjaarsvakantie  25 februari en 4 maart 2023 28 februari 2023
Paaszaterdag  8 april 2023
Meivakantie 29 april,  6 en 13 mei 2023 25 april en 2 mei 2023
Hemelvaart  18 mei 2023
Zomervakantie 1 juli 2023 laatste lesdag 4 juli 2023 laatste lesdag

beroepsopleiding
Geestelijk Begeleider
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Van harte welkom bij de opleiding
Geestelijk Begeleider

Wie ben ik ten diepste, waar kom ik 
vandaan en waar ga ik heen?  
Wat vraagt het leven van mij? 

studiegids 2022-2023 beroepsopleiding Geestelijk Begeleider

Geestelijke begeleiding is nu harder nodig dan ooit. Eenzaamheid is zowel voor jong als  
oud een grote nood. Door snelle veranderingen kampen veel mensen met levens- en 
zingevingsvraagstukken. Wie ben ik ten diepste, waar kom ik vandaan en waar ga ik heen?  
Wat vraagt het leven van mij? Zeker mensen die te maken krijgen met heftige gebeurtenissen  
die een keerpunt in hun leven kunnen zijn: ongeneeslijke ziekte, verlies, scheiding of beperkte tijd  
van leven. Als geestelijk begeleider kun je bijstaan door ‘geestelijk’ te luisteren en te verbinden.  
Door een andere laag aan te raken of door met je nabijheid een stukje ruimte of licht te creëren.  

Er zijn talloze situaties, doelgroepen of momenten te bedenken waarbij geestelijke begeleiding 
wenselijk of noodzakelijk is. In Nederland is het beroep Geestelijk Begeleider (in tegenstelling tot 
Geestelijk Verzorger) relatief jong. Dat betekent dat we pioniers zijn in ons werkveld. 

De erkenning door SKGV geeft ons vertrouwen dat we op de goede weg zijn, maar ook dat  
we nog veel kansen met elkaar kunnen oppakken. Hoe jij dit persoonlijk en beroepsmatig  
gaat vormgeven na je studie hangt ook af van je specifieke competenties en je authentieke  
persoonlijke bestemming in dit leven.  

Als studiecoördinator bevraag, ondersteun en daag ik je graag uit in dit bewustzijnsproces zodat je 
jezelf,  
vanuit je eigen levenservaring en biografie, kunt ontwikkelen tot authentiek geestelijk begeleider.

Lydia Meiling 
Studiecoördinator Geestelijk Begeleider
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Algemene informatie

De Academie voor Geesteswetenschappen
Als onderwijsinstelling biedt de Academie voor Geesteswetenschappen 
deeltijdonderwijs op (post)-hbo-niveau aan voor persoonlijke en 
professionele ontwikkeling voor volwassenen. Wij bewegen ons in de 
gebieden van zingeving, spiritualiteit en wetenschap die wij hebben 
vertaald in de basisopleidingen:

• Spiritualiteit & Zingeving (2 jaar)
• Verlies-, Rouw- & Stervensbegeleiding (2 jaar)
• Voortraject Geestelijk Begeleider (maatwerk)

en in de beroeps- of vrije opleidingen:

• Energetisch Therapeut (3 jaar)
• Energetisch Therapeut (kopstudie; 2 jaar)
• Transpersoonlijk Counselor (kopstudie; 2 jaar)
•     Geestelijk Begeleider (2 jaar)
• Spirituele Inspiratieroute (2 jaar)

Inschrijven
Je kunt je via onze website aanmelden voor een basisopleiding van 
je keuze. Na aanmelding kijken wij naar je eerder behaalde diploma’s 
en motivatie. Voldoe je aan onze toelatingseisen (een eerder behaald 
hbo-diploma en een  heldere motivatie),  dan word je toegelaten tot 
de opleiding. Mocht je niet aan de toelatingseisen voldoen of heeft de 
studiecoördinator naar aanleiding van je aanmelding vragen, dan wordt er 
contact met je opgenomen voor een persoonlijke kennismaking. Verloopt 
dit positief, dan ontvang je een toelatingsopdracht waarin je kunt laten zien 
dat je over hbo denk- en schrijfniveau beschikt. Op basis daarvan kun je  
alsnog worden toegelaten.

Telkens schrijf je je in voor één studiejaar. Wil je rechtstreeks toegelaten 
worden tot een beroeps- of vrije opleiding óf heb je behoefte aan meer 
informatie voordat je je wilt inschrijven, neem dan contact met ons op 
voor een persoonlijk gesprek.
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Studieopzet
Op de Academie volg je moduleprogramma’s van doorgaans vier avonden  
of vijf zaterdagen met hoor- en werkcolleges over één onderwerp. 
Daarnaast wordt de nodige thuisstudie gevraagd.De studiebelasting is  
700 uur per jaar. Dat is gemiddeld 15 uur per week (inclusief het volgen 
van de colleges) bij 46 weken per jaar. Thuisstudie is een belangrijk 
onderdeel van het leerproces en ook nodig om de tentamens, vaak een 
take-home tentamen, te maken.

Begeleiding bij je studie
Opnieuw een studie oppakken naast een baan, vrijwilligerswerk en/of 
een gezin vraagt om een goede inpassing in een werkweek. Vanuit de 
Academie voor Geesteswetenschappen krijg je daarbij ondersteuning. 
Iedere basisopleiding heeft een eigen studiecoördinator, die een luisterend 
aanspreekpunt is voor studie gerelateerde vragen. Naast de inhoudelijke 
modules is er in basisopleidingen ruime aandacht voor studie- en 
leertrajectbegeleiding. De studiecoördinatoren, in samenwerking met 
andere docenten, begeleiden je in het studeren en de persoonlijke en 
professionele ontwikkeling die daardoor ontstaat.
 
In de beroepsgerichte opleidingen wordt naast de inhoudelijke modules  
de benodigde tijd ingeruimd voor leertrajectbegeleiding, supervisie, 
intervisie, stage en stagebegeleiding. Een eindwerkstuk of scriptie  
vormt de afronding van je opleiding.

Tentamens
Alle modules worden afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm 
van een take-home tentamen. In de regel krijg je zes weken de tijd om een 
tentamen te maken. De docent krijgt zes weken de tijd om tentamens na 
te kijken. Gestreefd wordt naar een nakijktijd van drie weken. Tentamens 
zijn tien jaar geldig. Daarnaast maak je jaarlijks een portfolio als afronding.
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Evaluatie
Je wordt regelmatig gevraagd een korte digitale evaluatie van een 
gevolgde module in te vullen. Voor ons zijn evaluaties een belangrijke  
bron van informatie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en 
onze accreditaties te behouden of verwerven.

Vrijstelling van modules
In overleg met de studiecoördinator is vrijstelling voor een bepaalde 
module mogelijk mits deze vóór aanvang van het studiejaar wordt 
aangevraagd. De studiecoördinator overlegt de aangevraagde vrijstelling 
met de docent. Vrijstelling leidt niet tot verlaging van het verschuldigde 
collegegeld. Wel heb je de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte in te vullen 
met een andere module uit bijvoorbeeld een andere opleiding, mits deze 
voor derden toegankelijk is. Naast het overleg met je studiecoördinator 
geef je de vrijstelling en eventueel de vervangende module door via osb@
academiegeesteswetenschappen.nl. Als je in deze vervangende module 
het tentamen met voldoende resultaat afrondt, wordt deze module 
vermeld op het diploma.

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 studiejaar,  
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) en € 50,- per af te leggen tentamen,  
€ 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag). 
Deze tarieven gelden ook in daaropvolgende studiejaren, totdat je 
opleiding is afgerond.

Studieklimaat
Ons studieklimaat kenmerkt zich door openheid en dialoog en is een 
afspiegeling van ons onderwijs omdat wij niet aan één religie of levens-
beschouwing gebonden zijn. Ons studieklimaat wordt eerder gekenmerkt 
door een zoekende houding dan het vinden van onvoorwaardelijke 
antwoorden op de grote vragen van het leven. Tijdens het onderwijs leer 
je niet alleen van de docent maar ook van je medestudenten. Door met 
een open hart van en met elkaar te leren, ontstaan er hechte klassen met 
studenten die elkaar ondersteunen en verrijken tijdens de studie.

mailto:osb@academiegeesteswetenschappen.nl
mailto:osb@academiegeesteswetenschappen.nl
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Langdurige ziekte
Word je tijdens het academiejaar langdurig ziek, dan bestaat de 
mogelijkheid je inschrijving op vertoon van een medische verklaring  
te beëindigen met ingang van de maand volgend op de tweede hele 
maand waarin je niet aan het onderwijs hebt kunnen deelnemen.

Diploma en getuigschrift
Bij een volledig afgeronde tweejarige of vierjarige opleiding wordt een 
diploma uitgereikt. Na afronding van een tweejarige basisopleiding  
(bij Spiritualiteit & Zingeving of Transpersoonlijk & Energetisch Werken) 
wordt een getuigschrift uitgereikt. Voor losse modules of extra cursussen/ 
masterclasses die niet worden afgesloten met een tentamen, toets of 
werkstuk, wordt op verzoek een bewijs van deelname uitgereikt.

Klassen
Een veilig leerklimaat waarin je alle medestudenten leert kennen, vinden 
wij belangrijk. Onze klassen hebben daarom een maximale grootte van 
30 studenten. Incidenteel zullen andere studenten die door ziekte in een 
vorig leerjaar een module hebben gemist of die een maatwerkprogramma 
volgen, bij je klas aanschuiven.

Excellente academie
De Academie voor Geesteswetenschappen is begin 2017 opgericht en 
we streven voortdurend naar verbetering van ons onderwijs en onze 
organisatie. Daartoe hebben we inspraak georganiseerd zodat iedere  
klas nu een klassenvertegenwoordiger heeft. Wij overleggen regelmatig 
met deze klassenvertegenwoordigers en nemen zo aanbevelingen mee 
voor het verbeteren van de organisatie.

Heb je een goed idee voor verbetering, wil je je kennis inzetten om de 
Academie nog excellenter te laten worden of heb je relevante externe 
contacten? Neem dan contact op met directeur Philippe van Heusden  
(philippe.van.heusden@academiegeesteswetenschappen.nl).

Klachten
Wij streven naar een klimaat waarin eventuele klachten zoveel  
mogelijk in onderling overleg kunnen worden opgelost. Als dit niet 
mogelijk blijkt, gaat de klachtenregeling in werking. Ook heeft de 
Academie een vertrouwensfunctionaris ingesteld. Iedere klacht  
wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
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Privacy
Alle persoonlijke informatie die de student verstrekt, wordt door de 
Academie vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt uitsluitend 
aangewend om de student te informeren gedurende de opleiding en 
om de onderwijsdiensten voor de student optimaal te laten verlopen. 
Bij het gebruik van persoonsgegevens is de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Geluidsopnames
Op grond van de wet op de privacy en de veiligheid van de leeromgeving 
zijn geluidsopnames van lessen alleen voor persoonlijk gebruik en  
mogen alleen gemaakt worden met toestemming van alle aanwezigen, 
niet alleen de docent, maar ook de studenten. Studenten en docenten 
moeten geheimhouding betrachten over wat er in de colleges gezegd 
wordt. Met bijzondere aandacht voor lessen intervisie, supervisie, 
leertraject-begeleiding en autobiografisch schrijven, waarin persoonlijke 
zaken worden uitgewisseld. Alle opnames die beluisterd zijn dienen 
verwijderd te worden in verband met privacy.

Aansprakelijkheid
De Academie neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht  
en vermogen, de door haar aangeboden opleidingen te (doen) geven.  
Zij is echter niet aansprakelijk voor door de student geclaimde schade  
die verband houdt met de uitval van een docent, de inhoud van een 
module of roosterwijzigingen.

Locatie
Alle colleges worden verzorgd op het Gerrit Rietveld College (GRC) aan de 
Eykmanlaan 1200, 3571 KH Utrecht. Ons Onderwijs- en Studentenbureau 
is gehuisvest aan de Hengeveldstraat 29, 3572 KH Utrecht.
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Praktische informatie

Bereikbaarheid van het  
Onderwijs- & Studentenbureau 

Het Onderwijs- & Studentenbureau is per e-mail bereikbaar via  
osb@academiegeesteswetenschappen.nl. We streven ernaar om je 
e- mail zo snel mogelijk te beantwoorden. Voor dringende berichten, 
bijvoorbeeld afwezigheid kort voor aanvang van het college, verzoeken  
we je een WhatsApp-bericht naar 06-40 06 01 52 te sturen. Telefonisch 
zijn we op dinsdag, woensdag en donderdag van 16.00 uur tot 21.00 uur 
en zaterdag van 11.00 uur tot 15.00 uur bereikbaar.

Studentenomgeving 
De Academie kent sinds 2022 een studentenomgeving. Stap voor 
stap geven wij deze omgeving vorm. In deze omgeving kun je jouw 
persoonsgegevens updaten en vind je alle informatie die je nodig hebt 
voor jouw studierichting en jaar. Je vindt hier roosters, studiegidsen en per 
module studiehandleidingen en overige informatie die de docent aanlevert. 
Je kunt tentamens inleveren, modules evalueren, de jaaragenda inkijken 
en vindt er nieuws over de Academie en het onderwijs.  
Bij jouw inschrijving krijg je een wachtwoord toegestuurd waarmee je deze 
omgeving kunt bekijken. 

 
Afwezigheid bij het college 
Kun je niet aanwezig zijn bij een college? Informeer dan van tevoren 
de docent én het Onderwijs- & Studentenbureau. Heb je twee of meer 
colleges van een module gemist? Informeer dan bij de desbetreffende 
docent naar een mogelijkheid om de aangeboden lesstof van de module 
alsnog te verwerken. 
 
College volgen via de computer
Als Academie gaan wij uit van onderwijs op locatie - aan de Eykmanlaan 
1200 - met fysieke aanwezigheid van onze studenten en docenten. 
Gedurende het academiejaar 2021-2022 is, door COVID-maatregelen 
vanuit de overheid, meerdere malen uitgeweken naar online onderwijs. 
Mochten er in de toekomst opnieuw beperkende maatregelen vanuit 
de overheid uitgevaardigd worden die consequenties hebben voor ons 
onderwijs, dan communiceren wij dit bijtijds naar onze studenten en 
docenten. In overige gevallen is het - onder specifieke omstandigheden, 
bv. ziekte - mogelijk om, na overleg met de studiecoördinator, online aan 
te sluiten bij colleges die fysiek plaatsvinden. Vanuit huis kun je inloggen 
waarna je op het beeldscherm in het lokaal zichtbaar wordt voor de 
docent en je medestudenten. Houd er rekening mee dat dat je eigen 
deelname hierdoor beperkt kan zijn en dat er modules zijn met (praktijk)
colleges die alleen op locatie zijn te volgen en niet online..

mailto:osb@academiegeesteswetenschappen.nl
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Vragen over tentamens en cijfers
Na afloop van een module ontvang je veelal een take home tentamen. 
Zodra je het tentamen gereed hebt, verstuur je deze naar je docent via  
de studentenomgeving op onze website. Na beoordeling zal een docent  
je het cijfer en eventuele feedback doorgeven en draagt er zorg voor dat je 
cijfer in je examendossier wordt opgenomen.

Bereikbaarheid en parkeren
Het GRC (gerritrietveldcollege.nl) is goed bereikbaar met openbaar 
vervoer vanaf Utrecht Centraal Station. Met de trein reis je vanaf  
Utrecht CS naar Station Utrecht Overvecht, waarvandaan het ongeveer  
10 minuten lopen is. De bus vertrekt aan de Jaarbeurszijde op Utrecht 
CS. Je neemt bus 55 – richting Maartensdijk via Tuindorp Oost – vanaf 
perron D2. Na 13 minuten stopt deze aan de Winklerlaan en is het nog 4 
minuten lopen. Kom je met de auto dan vragen we je de auto niet rondom 
het gebouw te parkeren in verband met overlast voor de buurt. Je kunt 
de auto parkeren bij het winkelcentrum De Gaard of bij Fort Blauwkapel. 
Beiden bevinden zich op 5 minuten loopafstand.

Lestijden
De avondcolleges vinden plaats van 18.30 uur tot 21.30 uur. Op zaterdag 
beginnen de lessen ’s ochtends om 10.30 uur en duren tot 13.00 uur. De 
lessen ’s middags starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur.

Wifi
De Wifi-code van het GRC is beschikbaar bij het Onderwijs- en 
Studentenbureau. Deze zal ook in de inschrijvingsbrief met je 
gecommuniceerd worden.

Opening van het gebouw
Hoewel het gebouw aan de aan de Eykmanlaan doordeweeks de 
hele dag open is, huren wij het gebouw vanaf 17.30 uur voor onze 
onderwijsactiviteiten. Eerder gebruik ervan voor bijvoorbeeld intervisie  
is helaas niet mogelijk. Op zaterdag opent de locatie om 10.00 uur.

Vele handen maken licht werk
Als Academie hebben we met regelmaat taken die je als vrijwilliger in kunt 
vullen, bijvoorbeeld klassenvertegenwoordiging, artikelen schrijven en 
andere meer incidentele activiteiten. Voor deze vrijwilligersactiviteiten krijg 
je in ruil toegang tot een Capita Selecta cursus naar keuze. Wij hebben 
geen facilitaire dienst die de inrichting/opstelling van de tafels en stoelen 
in de door de docent gewenste opstelling zet. We willen je dan ook vragen 
of je samen met je studiegenoten de docent wil ondersteunen bij het 
inrichten van het lokaal. En na de les de tafels en stoelen wil terugzetten 
zoals je ze hebt aangetroffen, het bord schoonvegen, en eventueel klein 
afval in de prullenbak doen. Dankjewel!

https://studenten.academiegeesteswetenschappen.nl/
https://gerritrietveldcollege.nl
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Disclaimer studiegids Academie jaar 2022/2023
Aan de inhoud van de studiegids van de Academie voor 
Geesteswetenschappen voor het academische jaar 2022-2023 is grote 
zorg besteed. Tussentijds kunnen echter wijzigingen optreden, wanneer 
bijvoorbeeld wetswijzigingen, wijzigingen in de regels van de Academie  
of kabinetsmaatregelen met betrekking tot landelijke of mondiale crisissen 
worden doorgevoerd. Deze wijzigingen zullen telkens in deze studiegids 
worden opgenomen.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over deze studiegids?  
Stuur een e-mail naar osb@academiegeesteswetenschappen.nl en  
laat ons weten wat je is opgevallen.

mailto:osb@academiegeesteswetenschappen.nl
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Leerlijnen
In deze praktische modules worden een aantal modellen aangereikt voor 
geestelijke begeleiding. Men leert deskundig en professioneel om gaan 
met het levensverhaal en de levensproblemen van mensen; daarvoor 
wordt een structuur en een zinzorgmodel uitgewerkt. Er wordt geoefend 
aan de hand van het eigen levensverhaal en materiaal ontworpen om in de 
eigen praktijk van geestelijke begeleiding te kunnen gebruiken. Daarnaast 
wordt de logotherapie van de joodse kampoverlevende Victor Frankl als 
zingevingsmodel aangeboden. 

Visies op geestelijke begeleiding 
De grote wereldreligies en religieuze stromingen hebben elk verschillende 
visies op leven en dood en de existentiële en zingevingsvragen die mensen 
bezig houden. Deze modules bieden kennis en inzicht in die verschillende 
benaderingen en met name de manier waarop men in de verschillende 
tradities de geestelijke begeleiding van mensen heeft ingericht. Ook wordt 
aandacht besteed aan enkele kenmerkende Nederlandse niet-religieuze 
visies op geestelijke hulpverlening. Westerse esoterie en spirituele 
stromingen

Psychopathologie en verlieservaring 
De student krijgt inzicht in kenmerken en diagnostiek van psychische 
stoornissen. Ook wordt aandacht besteed aan psychosociale aspecten 
van ouderdom, verlies en rouw.

Transpersoonlijke en parapsychologie
 

Transpersoonlijke psychologie is het onderzoeken van ervaringen  
van verbondenheid en verwevenheid tussen personen, tussen mens en 
natuur en tussen mens en kosmos. Sommige van deze verschijnselen 
lijken in strijd met een gevestigd wereldbeeld en worden daarom 
paranormaal genoemd. Onbegrepen verschijnselen kunnen tot 
psychische nood leiden (‘spiritual emergency’). Aan de orde komen 
verder de spirituele kanten van de bijna-doodervaring, de Jungiaanse 
psychologie, psychosynthese, humanistische psychologie en verschillende 
hedendaagse vormen.

Gezondheidsrecht 
Over de ethisch/juridische uitgangspunten, wetten en regelingen die de 
relatie met de cliënt transparanter maken en tegelijk structuur en richting 
geven aan het hulpverleningsproces. 

Organisatie van de zorg 
Deze module behandelt de organisatie van de zorg in Nederland en 
de samenhang tussen reguliere en complementaire zorg. Ook de 
karakteristieken van de diverse beroepsgroepen komen aan de orde. 
De student wordt gevraagd hierbij te reflecteren op de eigen positie als 
hulpverlener en een persoonlijk beroepsprofiel te ontwikkelen. 

studiegids 2022-2023 beroepsopleiding Geestelijk Begeleider
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Gespreksvoering 
Goede persoonlijke gespreksvoering of counseling is een belangrijk  
aspect van het vak van geestelijk begeleider. Verschillende  vormen/ 
methodes van gespreksvoering komen aan bod en we gaan dieper in  
op een cliëntgerichte houding en een zingevingsgerichte benadering.

Rituele vormgeving 
Een geestelijk begeleider is ook als ritueelbegeleider een belangrijke 
intermediair. Dit vergt niet alleen gespreks- maar soms ook verbeeldings-
technieken. In deze module leert de student de voorwaarden voor 
ritueelbegeleiding en er wordt geoefend met persoonlijke en collectieve 
symbool- en verhaalelementen die deel uitmaken van een ritueel.  
Aan de hand hiervan is men in staat een eigentijds ritueel vorm te geven  
of te helpen vormgeven.

Beroepsvoorbereidende vakken

Leertrajectbegeleiding 
Om een beroepsidentiteit te ontwikkelen leert de student de eigen 
ontwikkeling te sturen. 

Supervisie en intervisie 
Methodisch stilstaan bij de eigen praktijk draagt bij tot de ontwikkeling  
als professional: de student brengt de eigen praktijkervaring in en leert  
op basis van eigen reflectie en de feedback van anderen op het vlak  
van denken, voelen en handelen. 

Stages
 

In de loop van het derde jaar begint de student met een uitgebreide 
praktijkstage om kennis te maken met verschillende handelings-gebieden 
van het werkveld en het geleerde in praktijk te brengen. 

Eindscriptie en onderzoek 
De eindscriptie bestaat ofwel uit een goed uitgewerkt verslag van de 
stage, ofwel een zelfstandige scriptie op een van de terreinen van de 
opleiding. De student laat zien zelfstandig een (empirisch of literatuur-) 
onderzoek uit te kunnen voeren en daarvan een samenhangend verslag  
te schrijven.



. 15 . 14 juli 2022 - Geestelijk Begeleider  2022/23

studiegids 2022-2023 beroepsopleiding Geestelijk Begeleider

Leerdoelen en eindtermen

Afgestudeerden aan de Basisopleiding (2 jaar) gevolgd door de 
Beroepsgerichte opleiding Geestelijke Begeleiding (2 jaar) beschikken  
over de navolgende deskundigheid en vaardigheden: 

• Zelfstandig en onbevangen vanuit een breed kennisperspectief  
kunnen nadenken over zingevingsvragen, spiritualiteit en 
transcendentie; in staat tot reflecteren op eigen gedrag, denken  
en gevoelens;

• Zelfstandig en geïnspireerd de weg kunnen vinden in sociaal 
wetenschappelijke, (para)psychologische en natuurwetenschappelijke 
paradigma’s met betrekking tot zingevingsvragen;

• Onbevooroordeeld maar ook kritisch kennis kunnen nemen van 
inzichten over bijzondere bewustzijnstoestanden, buitenzintuigelijke 
waarneming, meditatiemethoden en andere ingangen tot 
transcendentie of spiritueel inzicht;

• Zodanige psychologische, medisch-biologische en sociaal 
wetenschappelijke kennis dat ze in staat zijn zelfstandig een 
hulpverleningsrelatie aan te gaan, waarbij ze de eigen mogelijkheden 
en beperkingen verantwoord kunnen inschatten; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Voldoende psychologische en communicatieve vaardigheden 
om met methodische gespreksvoering cliënten verantwoord en 
effectief te begeleiden en te ondersteunen bij de omgang met 
zingevingsproblematiek en spirituele ontwikkeling;

• Voldoende inzicht in de sociologische, psychologische, psychiatrische, 
juridisch-ethische en organisatorische aspecten van een 
hulpverleningsrelatie om zich op verantwoorde wijze professioneel 
te kunnen positioneren in het zorgsysteem en om te complexe 
problematiek te kunnen onderkennen en effectief door te  
kunnen verwijzen;

• Zodanige beheersing van inzicht en vaardigheden zoals 
hierboven omschreven, dat daarin ook de psychosociale 
basiskennis is geïntegreerd, zoals die vereist wordt door relevante 
beroepsverenigingen en externe instanties voor accreditatie van  
dit type beroepsopleiding.
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