
Voorbereiding intake PAO geestelijke verzorging  

RUG - PThU 
 
Het Post Academisch Onderwijs (PAO) traject geestelijke verzorging (GV) is een 
samenwerking tussen Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU). Het doel van de intake is te bepalen welke cursussen in het PAO-
traject je tenminste nodig hebt om je te kunnen kwalificeren tot SKGV-geregistreerd 
geestelijk verzorger. Daarbij zijn de beroepsstandaard en de eisen van het SKGV het 
uitgangspunt.  
Het intakegesprek duurt maximaal 45 minuten en vindt plaats met een universitair 
(hoofd) docent GV van de RUG of PThU. Ter voorbereiding word je gevraagd om uiterlijk 
8 werkdagen voorafgaand aan de afspraak een document aan te leveren met de 
volgende onderdelen. 
 
1. Overzicht getuigschriften (max 500 woorden) 
Beschrijf welke getuigschriften je hebt behaald, welke voor het vak van geestelijke 
verzorging relevant (kunnen) zijn. Voeg datum en aantal ECTS toe. Voeg ook titels van – 
voor GV relevante – nascholings- en bijscholingscursussen bij, hoeveel ECTS of uren 
deze besloegen en wanneer je deze gevolgd hebt. 
 
2. Opdracht Individueel gesprek (max 1500 woorden) 
Doel is bepalen of je voldoende over de volgende competenties beschikt: therapeutische 
competentie, agogische competentie, dialogische competentie (zie Beroepsstandaard 
2015, pp. 14-15). Neem op audiorecorder op: twee individuele gesprekken. Voer de 
gesprekken in een rol die het dichtst licht bij de rol van geestelijk verzorger ligt 
(geestelijk verzorger, predikant, ethicus, et cetera). Voorbereiding: vraag van tevoren of 
dit akkoord is voor de ander, licht toe: 

• waarvoor je het gebruikt (dat het voor jouw leerproces is bedoeld en niet voor 
onderzoek) 

• dat je de opname na de intake voor de PAO zult wissen  
• dat je de uitgewerkte tekst zult anonimiseren, wat inhoudt dat je eigennamen en 

plaatsnamen verwijdert en informatie die de persoon herkenbaar maken 
verwijdert, zodat de ander(en) niet meer herkenbaar is/zijn. 

Probeer tijdens het gesprek te doen alsof het opnameapparaat er niet is. 
Achteraf:  

• Schets de grote lijnen van beide gesprekken (max 150 woorden per gesprek) 
• Werk fragmenten uit beide gesprekken letterlijk uit, waarin duidelijk wordt dat je 

de therapeutische, agogische en dialogische competentie beheerst.  
• Bedenk bij deze fragmenten nog andere interventies die laten zien dat je de 

genoemde competenties beheerst 
• Neem de opname mee naar het intakegesprek, bijvoorbeeld op je eigen telefoon 

of op een usb stick (mp3). 
 
3. Eigen leerdoelen 
Vergelijk de tekst over de competenties in de Beroepsstandaard (pp. 13-15) met je eigen 
competenties. Betrek bij het laatste ook bovenstaande (overzicht getuigschriften en 
opdracht). Beantwoord de vraag: welke competenties dien jij tijdens het PAO-traject nog 
(verder) te ontwikkelen om als gekwalificeerd GV’er te kunnen werken? Hoe zie je 
daarvoor de samenstelling van het traject voor je? (Concreet voorstel voor te volgen 
modules). 


