Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
Naam instelling(en)

Tilburg University

Contactpersoon/contactpersonen
Contactgegevens

Naam opleiding

Geestelijke verzorging

Internationale naam opleiding

Spiritual Care

Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd:
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing: welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een joint degree-opleiding:
welke instelling(en) verzorg(t)(en) mede de
opleiding
Opleidingsniveau (associate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

Inrichting van de opleiding (indicatie
curriculum per jaar, vakken, leerlijnen)

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
wo master
In de masteropleiding geestelijke verzorging doen studenten
kennis op over en krijgen zij inzicht in de theologie ten behoeve
van de geestelijke verzorging en ontwikkelen zij de
competenties die nodig zijn om het beroep van geestelijk
verzorger uit te oefenen. Studenten verwerven een grondige
kennis van en inzicht in enkele theologische en aanverwante
disciplines, en een dusdanige beheersing van de daarbij
behorende benaderingswijzen en methoden, dat zij in staat zijn
om zelfstandig onderzoek te verrichten op het terrein van de
geestelijke verzorging. De opleiding biedt een breed aanbod
aan vakken, zoals rond praktische theologie, ethiek,
spiritualiteit, rituelen, godsdienstsociologie, -psychologie en didactiek en hermeneutische en empirische
onderzoeksvaardigheden. Tegelijkertijd leren studenten, via
stage en stage-gerelateerde vakken, de academische kennis en
inzichten te vertalen naar en toe te passen op de praktijk van
de geestelijke verzorging en de eigen levensbeschouwelijke- en
beroepsidentiteit in dialoog te brengen met anderen. De
vaardigheden en competenties die zij hiermee verwerven
stellen hen in staat begeleiding te bieden bij zingeving en
levensbeschouwing in verschillende werkvelden (justitie,
defensie, zorg, eerstelijn) en in levensbeschouwelijk diverse
contexten.
Zie bijlage 1
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Studielast1
Vorm van de opleiding
(voltijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd
Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering

Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

120
Voltijd en deeltijd
Utrecht en Tilburg
Voltijd en deeltijd: wo
Taal en Cultuur
Motivering: de huidige driejarige opleiding Ma Theologie is in
dit subonderdeel ondergebracht.
1 september 2023

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)
BRIN code van de instelling

21PN

Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

Bachelor theologie of religiewetenschappen of premaster van
60 EC

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

N.v.t.
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