Module 2
AD Pastoraal Werk
Deze module beschrijft jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces. Met
andere woorden: versta je je vak als godsdienst-pastoraal werker? De module omvat drie
leeruitkomsten van elk 10 studiepunten (European Credits).

Waar gaat deze module over?
Deze module gaat over jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces. De module
gaat dus na of jij je vak 'verstaat'. Je kunt een probleemstelling in een bepaalde beroepscontext
vaststellen en je kunt doelen stellen.
Je kunt vanuit gestelde doelen methodisch handelen en de probleemstelling tot een oplossing brengen.
Je kunt het beroepshandelen onderzoeken en theoretisch én maatschappelijk legitimeren.

Leeruitkomsten

Indicatoren die aangeven dat je
over het vereiste niveau beschikt

Studiepunten

2.1 Leiding geven aan leren

2.1.1
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Je geeft leiding aan leer- en
vormingsprocessen rond levensbeschouwelijke thema’s. Je sluit aan
bij de beginsituatie van de doelgroep
en stemt je communicatie daarop af.
Je creëert een krachtige
leeromgeving, waardoor de
doelgroep de gestelde doelen kan
bereiken.
Je verantwoordt je handelen vanuit
godsdienstdidactiek, -pedagogiek en
–psychologie. Je kunt je handelen
ook verantwoorden vanuit een
bijbels-theologische basis.

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.1.5
2.1.6

Je creëert een krachtige leeromgeving voor leeren vormingsprocessen m.b.t. levensbeschouwelijke thema’s. Je doet dit door de
beginsituatie van de doelgroep te analyseren en op
basis daarvan inspirerende doelen te formuleren
en stimulerende leeractiviteiten aan te beiden om
deze doelen te bereiken.
Je creëert een positief leefklimaat door je
communicatie af te stemmen op de doelgroep en
goed om te gaan met de groepdynamische
processen.
Je weet de hermeneutische brug tussen de
doelgroep en de bijbel en traditie te slaan,
waarbij je de inhoud van de leeractiviteit
theologisch verantwoordt vanuit je kennis van de
bijbel en/of de geloofsleer.
Je hebt kennis van godsdienstpedagogiek. –
psychologie en –didactiek. Je verantwoordt je
handelen op basis van deze kennis.
Je hebt kennis van de methode van inductieve
bijbelstudie en kan deze toepassen in het leiden
van een bijbelstudiegroep.
Je hebt globale kennis van het Hebreeuwse en
Griekse alfabet, je kent enige specifieke
kenmerken van deze talen en je hebt inzicht in de
achtergronden van de verschillende
bijbelvertalingen in het Nederlands.

2.2 Planmatig coachen
Je begeleidt groepen vrijwilligers in
het behalen van de doelen van hun
activiteit. Je doet dat door ze toe te
rusten en te coachen. Je werkt
planmatig, doelgericht en cyclisch.
Je verantwoordt je handelen zowel
op basis van godsdienstdidactiek,
groepsdynamica en
begeleidingskunde als op bijbelstheologische basis.

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

2.3 Basiskennis
Je beheerst de basiskennis van de
Dogmatiek (Godsleer en
scheppingsleer). Je kunt je daar ook
een mening over vormen. Je
beheerst de inleidingsvragen van het
Oude Testament (Koningen-Maleachi)
en van het Nieuwe Testament
(Paulus en Johannes).

2.3.1

2.3.2
2.3.3
2.3.4

Je analyseert in hoeverre vrijwilligers de doelen
van hun activiteit(en) bereiken, wat zij hiervoor ‘in
huis hebben’ en wat zij nog nodig hebben.
Je kan op basis van deze analyse één of meer
toerustingsbijeenkomst ontwerpen.
Je coacht de vrijwilligers, individueel of als groep,
op methodische wijze.
Je evalueert elke bijeenkomst, reflecteert op je
eigen handelen en ontwerpt op basis hiervan een
volgend toerustings- en/of coachingsbijeenkomst.
Je hebt kennis van groepsdynamica en van
toerusten, trainen en coachen. Je verantwoordt je
handelen op basis van deze kennis.
Je integreert bijbels-theologische kennis in de
toerustings- en coachingsbijeenkomsten.
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Je hebt kennis van en inzicht in vragen met
betrekking tot de Godsleer en scheppingsleer. Je
verbindt ze aan andere thema’s in de dogmatiek.
Daardoor kom je tot eigen meningsvorming.
Je hebt kennis van en inzicht in de
inleidingsvragen van het Oude Testament, in het
bijzonder van de boeken Koningen-Hooglied.
Je hebt kennis van en inzicht in de
inleidingsvragen van het Oude Testament, in het
bijzonder van de boeken Jesaja-Maleachi.
Je hebt kennis van en inzicht in de
inleidingsvragen van het NT met betrekking tot de
brieven van Paulus en de geschriften van
Johannes.
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