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Programma
› De opleiding: 

beroep/leerlijnen/kleur/
studieschema’s

› ‘Proef’ thema

› Studentervaringen

› Arbeidsmarkt 
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De opleiding: het beroep

Geestelijke
verzorging is 
professionele
begeleiding, 
hulpverlening en
advisering bij
zingeving en
levensbeschouwing
Beroepsstandaard VGVZ 2015.

GV in een veranderende
context:
- Diversiteit
- Dynamiek
- Legitimatie
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De opleiding: kennis, inzicht & 
vaardigheden

› Religieuze stromingen 
in (zorg)context

› Zingeving(s)processen

› Begeleidingsmodellen

› Levensbeschouwelijke 
attitudevorming
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De opleiding: leerlijnen
1. Academisch: 

wetenschappelijk 
onderzoek, lezen, 
verslag doen, 
communicatie

1. Professioneel: 
vaardigheden/competen
ties

1. Levensbeschouwelijk: 
professioneel 
verwoorden van 
eigen spiritualiteit



6|23-11-2020

De opleiding: kleur
Levensbeschouwelijk 
ongebonden

Relationele benadering 

Hermeneutische attitude

Wetenschappelijke 
nieuwsgierigheid

Inbedding in Religion Health 
Wellbeing

› Religiepsychologie

› Ethiek

› In context/diversiteit
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Studieschema premaster voltijd

Premaster 2022 - 2023 Semester 1 Semester 2

Voltijd Christianity and religious 
diversity (7,5)

Geestelijke verzorging in 
beeld (7,5) 

Professionele ethiek 
(7,5)

Trauma, rouw zingeving 
en welzijn (7,5)

Psychology and 
sociology of religion
(7,5)

Religion and Philosophy: 
Philosophy of Religion 
and Ethics 1 (7,5)

Filosofie als levenskunst 
(7.5)

Islam: History, sources 
and praxis (7.5) 
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Studieschema master voltijd
Master 2022 - 2023 Semester 1 Semester 2

Voltijd Perspectives on RHW 
(5)

Ethiek in de zorg (5)

Geestelijke Verzorging: 
Rollen en Methoden (5) 

Psychopathologie en 
religie (5)

Conducting Research on 
RHW (5)

Stage (2,5)

Vervolg stage (12,5)

Scriptie (20)
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Studieschema master deeltijd

Master 2023 - 2025 Jaar 1: semester 1 en 2
2023-2024

Jaar 2: semester 3 en 4
2024-2025

Deeltijd Perspectives on RHW (5 
ECTS)

Psychopathologie en 
religie (5 ECTS)

Geestelijke Verzorging: 
Rollen en Methoden (5 
ECTS) 

Stage (15 ECTS)

Ethiek in de zorg 
(5 ECTS)

Conducting Research on 
RHW (5 ECTS)

Scriptie (20 ECTS)
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Docenten
› V.l.n.r.: Prof. Hanneke Muthert, Prof. Christoph Jedan, Dr. Kim 

Knibbe, Dr. Gorazd Andrejc, Dr. Brenda Mathijssen, Dr. Anja 
Visser

https://www.rug.nl/staff/j.k.muthert/
https://www.rug.nl/staff/c.jedan/
https://www.rug.nl/staff/k.e.knibbe/
https://www.rug.nl/staff/g.andrejc/
https://www.rug.nl/staff/brenda.mathijssen/
https://www.rug.nl/staff/a.visser-nieraeth/
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Proefcasus: Geestelijke verzorging in een 
kleinschalig verpleeghuis

GV op de psychogeriatrische 
afdeling 

Afdelingsmanager vraagt GV 
om aandacht voor mevrouw 
B

Mevrouw B: een 85-jarige 
weduwe, ziekte van 
Alzheimer

Aanleiding: Overleden dochter

Praktijk: Jeugdtrauma

Joke Zuidema, Martin Walton & Sjaak 
Korver (2019). ‘Wordt vervolgd. Een 
ritueel in herhaling bij dementie’. 
TGV 22 (95)48-53.
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Kom de gv-er te hulp: wat heeft hij/zij nodig om 
mevrouw B te helpen?

Welke kennis heb ik (nog meer) 
nodig?

• Uit welke discipline(s)?

• Contextueel bepaalde 
thema’s?

Welke competenties worden hier 
gevraagd?

Hoe sta ik hier zelf in?
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Studentenervaringen
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Arbeidsmarktperspectief

94% van de GV alumni die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, 
heeft een baan op minimaal HBO-niveau. 6% is op zoek naar werk.
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Alumna aan het woord
“Op dit moment werk ik twee dagen als geestelijk 
verzorger bij Talant, een zorgorganisatie in 
Friesland dat zorg biedt voor mensen met een 
verstandelijke beperking. In deze functie kan ik er 
voor mensen zijn die, om wat voor reden dan ook, 
net niet in de alledaagse Nederlandse samenleving 
passen. Ik ervaar daarbij echtheid in contact en ik 
word in ieder gesprek positief verrast door de 
eerlijkheid en openheid van mensen.

Daarnaast werk ik twee dagen bij Geestelijke 
Verzorging Aardbevingsgebied Groningen (GVA). 
Deze rol is uitdagend op een andere manier, het is 
een nieuwe organisatie waarbij ik zelf deel uit 
maak van de opzetfase. De 
aardbevingsproblematiek gaat mij zeer aan het 
hart. En dat ik mijn expertise mag inzetten voor 
het gebied waar ik zelf vandaan kom, voelt als een 
bijzondere kans. Ik draag bij aan het ontwikkelen 
van een training rond het signaleren en bespreken 
van levensvragen.”

Melissa Dales

Bekijk onze alumnipagina voor meer voorbeelden 
van functies waar onze alumni in zijn terecht 
gekomen. 
www.rug.nl/ggw/education/master/alumni-ma-
religion-health-and-wellbeing

https://www.rug.nl/ggw/education/master/alumni-ma-religion-health-and-wellbeing
https://www.rug.nl/ggw/education/master/alumni-ma-religion-health-and-wellbeing
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Verder nog vragen?

Neem contact op met onze studieadviseurs 
studieadviseur.ggw@rug.nl

Meer informatie en aanmelden via:

www.rug.nl/gv

/TheoRS /religionculture @religiecultuur

mailto:studieadviseur.ggw@rug.nl
http://www.rug.nl/gv

