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Raad voor Klinische Pastorale Vorming en Pastorale 

Supervisie in Nederland 
 

Aanmeldingsformulier Klinische Pastorale Vorming  
 
Dit formulier opslaan op uw computer, invullen, daarna printen, 

ondertekenen en in drievoud opsturen naar 
 

KPV opleiding PThU  
t.a.v. drs. G.F.Struijs 
Postbus 7161 

1007 MC Amsterdam 
 

Raadpleeg eerst de website voor de voorwaarden voor deelneming! 
 

 

I. ADMINISTRATIEF DEEL 
 

Personalia 
 

1. Achternaam    ………..…………………………………………… 
 (tussenvoegsels volledig uitschrijven)     
 
 Alle voornamen   …………………………………………………….. 

 
 Roepnaam    ……………………………………………………… 

 
 Titel(s)    …………………..…………………………………. 
 

 
2. Geboortedatum   ………………………………………………………. 

 
 

3.  Straat en huisnummer  ………………………………………………………. 
 
 Postcode    ………………………………………………………. 

 
 Woonplaats    ………………………………………………………. 

 
 Telefoon thuis   ………………………………………………………. 
 

 Telefoon werk   ………………………………………………………. 
 

 E-mail adres      ………………………………………………………. 
 
 

NB De door u ingevulde gegevens bij de vragen 1, 2 en 6 worden overgenomen op het 

deelnamecertificaat dat u na afloop van de training ontvangt van de Raad voor de KPV. 

Het is dus van belang dat u deze gegevens nauwkeurig invult (graag ook de volledige 
officiële naam van uw levensbeschouwelijk genootschap). 
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4. Leefsituatie                       ………………….……………….…. 
 (alleenstaand, LAT, samenwonend, gehuwd,  

 religieus leefverband; kinderen) 

 

5.  Verbonden met levensbeschouwelijke traditie      …..…………….……………………. 
 

6. Indien van toepassing: ambtelijke binding          …….…………………………..……… 
 (officiële naam van het genootschap) 

 

7. Huidige functie   ………………………………………………………………….. 
 

8. Omvang van uw aanstelling …………………………………………………………………… 
 
9.  Huidige gezondheidstoestand …………………………………………………………………… 

 
 

 
Opleiding 

 
 
10. Theologische opleiding(en)  ………………………………………………………………….. 
 (naam opleiding, plaats, afstudeer- 

 datum, hoofdvak, bijvakken) 

 

11.   Bent u gepromoveerd?  ………………………………………………………………….. 
  (waar, waarop, wanneer)   

 

12.   Heeft u cursussen in pastoraat/geestelijke verzorging gevolgd?      ……………. 
 (wat, waar, wanneer) 
 
13. Heeft u supervisie gehad?  ………………………………………………………………….. 
 (wanneer en van wie) 

 

 

 

Werkzaamheden 

 
 

14.  Hoeveel jaar bent u werkzaam in het pastoraat / geestelijke verzorging? 
        (stages niet meegerekend)                             ……….…………………………………………… 
  

15.  In welke gemeentes of parochies of instellingen  

       heeft u gewerkt en wanneer?   ……………………………………………… 
 (na afronding van uw studie) 

 

16.  Bent u ook in andere vormen van pastoraat / geestelijke verzorging 

       werkzaam geweest?     
       (Waar en wanneer?)                          
……………………………………………………….. 
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17.   Waar werkt u momenteel en wat  

 zijn uw werkzaamheden?             ………………………………………………………….. 
 

 
 
 

 
 

 
KPV-training 
 

 
18.  In welk KPV-centrum wilt u de training doen?

 ………………………………………………….. 
 
 

21.  Hoe is de houding van uw werkgever of  
      vergelijkbare instantie tegenover uw  

      voornemen de KPV-training te gaan volgen?
 ………………………………………………….. 

 
22.  Gaat uw werkgever of vergelijkbare instantie 
       accoord met uw voornemen de KPV-training 

       te volgen?      
 ………………………………………………….. 

 
23.  Wie gaat de kosten van de training betalen?
 ………………………………………………….. 

 
24.  Heeft u speciale wensen (dieet bijv.)? 

 ………………………………………………….. 

   
 

 

II. PERSOONLIJK DEEL 
 
 
1 Wat was de aanleiding om u voor de KPV-training op te geven? 

 
2 Welke vaardigheden of houdingen mist u nu in uw werk? 

 
3 Aan welke daarvan wilt u in de KPV werken? 
 

4 Schrijf een korte autobiografie van tenminste drie pagina's A4 vanuit de 
  optiek: 'Wat in mijn leven heeft mij gemaakt tot de pastor die ik nu ben?' 

 
5 Maak een verbatim van een pastoraal gesprek, met een evaluatie van uw  

pastorale rol daarin. 
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6 Heeft u op enig moment een therapeutische, psychotherapeutische  

   of psychiatrische behandeling ondergaan? Zo ja, wat en wanneer? 
 

7 Indien u de laatste vijf jaar ergens in behandeling bent geweest, gaat 
   uw behandelaar er dan mee akkoord dat u deze KPV-training volgt? 
 

        
 
 
Ondertekening 

 
 

Plaats: 
 
Datum: 

 
 

 
Handtekening: 

 
 

 

   


