
 
1 Bij dit verzoek om inschrijving moet worden ingeleverd: een kopie paspoort en een gewaarmerkte kopie van je 
(master)diploma en de bijbehorende cijferlijst. 

 
 
 

 

 

 
PAO TRAJECT GEESTELIJKE VERZORGING PTHU & RUG 

2019-2020 
 

Persoonsgegevens 

 

Naam:  _______________________________________  

Voornamen (voluit):  _______________________________________  

Roepnaam:  _______________________________________  

Adres:  _______________________________________  

Postcode en woonplaats:  _______________________________________  

Telefoonnummer:  _______________________________________  

Mobiel telefoonnummer:  _______________________________________  

E-mailadres:   _______________________________________  

Geboortedatum en  -plaats:  _______________________________________   

Geslacht:  _______________________________________  

Nationaliteit:  _______________________________________  

 

PAO-Traject behorend bij  

 

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven als contractant/bijvakstudent* voor het PAO 

traject in het kader van: 

 

 Aangestuurd deel 

 Open-erkend-aanbod  

 Anders, nl: 

 
*Inschrijving als bijvakstudent 
Wanneer je je in wilt schrijven als bijvakstudent, dan moet je een Bewijs betaald collegegeld (BBC) toevoegen. Deze 
verklaring kun je aanvragen bij de administratie van de universiteit of hogeschool waar je op dit moment tegen wettelijk 
collegegeld studeert. Je hoeft in dit geval niet te betalen voor de  PAO cursussen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegekend OSIRIS nummer: 



Inschrijving  

 

Geef hieronder op basis van je studieplanning aan welke vakken je in de periode t/m 31 augustus 

2018 wilt volgen (overleg indien gewenst met de studentendecaan): 

 

Context & Begeleiding (Basiscursussen) 

 Contexten van geestelijke verzorging (PThU) 

 Methodiek van geestelijke zorgverlening (PThU) 

 Geestelijke zorg in het publieke domein (PThU) 

 Geestelijke verzorging 1 De praktijk centraal (RUG) 

 Geestelijke verzorging 2 Een academische methodische blik (RUG) 

 

Context & Begeleiding (specialisatie cursussen) 

 Specialisatiecursus Praktische Theologie (Community care in contexts of diversity) (PThU) 

 Identity and Dignity in Care (PThU) 

 Train the trainer. Spirituele autobiografie 

 

Sociaal-wetenschappelijke cursus 

 Psychopathologie & religie (RUG) 

 Trauma, rouw, zingeving & welzijn (RUG) 

 

Ethiek 

 Zorgethiek (RUG)  

 Medische ethiek (PThU) 

 Krijgsmachtethiek (PThU) 

 The Dignity of the Old (PThU) 

 

Integratiemodule (wordt door alle cursisten gevolgd; inschrijving gedurende het hele traject) 

 Geestelijke Verzorging: Context & Visie (PThU & RUG) 

 
Verklaring en ondertekening 
 
Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
 
 

_________________  _______________  _________________________________ 

Plaats    Datum    Handtekening   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Stuur dit ondertekende formulier + een kopie van een geldig paspoort of een 

geldige Identiteitskaart (voor- en achterkant) + gewaarmerkte kopie van 

(master)diploma met cijferlijst en indien van toepassing een Bewijs betaald 

collegegeld aan: 

 

Protestantse Theologische Universiteit, 

Bureau Studentenzaken 

Postbus 11069 

9700 CB Groningen 


