Module 3
AD Pastoraal Werk
Deze module stelt - met andere invalshoeken- opnieuw jouw vermogen vast om methodisch
te handelen in het primaire proces. Met andere woorden: versta je je vak als godsdienstpastoraal werker? De module omvat drie leeruitkomsten van elk 10 studiepunten (European
Credits).

Waar gaat deze module over?
Deze module gaat opnieuw over jouw vermogen om methodisch te handelen in het primaire proces. De
module gaat uitgebreider na of jij je vak 'verstaat'. Het gaat er in deze module -net als in module 2- om dat
je een probleemstelling in een bepaalde beroepscontext kunt vaststellen en dat je doelen kunt 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

3.1 Present in de samenleving

3.1.1
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Je bent vanuit je eigen religieuze
levensovertuiging missionair en
diaconaal present in de samenleving.
Je baseert je daarbij op methodisch
onderzoek in de context. Je ziet om
naar mensen en maakt gebruik van
kennis over missiologische, culturele
en maatschappelijke ontwikkelingen.
In het bijzonder gebruik je kennis
over contextualisatie, ontkerkelijking
en sociale vraagstukken als armoede,
eenzaamheid en uitsluiting.

3.1.2

3.1.3

3.1.4
3.1.5

3.1.6

Je communiceert op een persoonlijke en integere
manier vanuit de eigen religieuze traditie en
geloofsovertuiging met anderen. Je bent op een
open en uitnodigende wijze present in de
samenleving, in getuigenis en dienst. Ook in een
seculiere, post-christelijke context.
Je laat in je handelen binnen je context actuele
kennis zien van missiologische, culturele en
maatschappelijke ontwikkelingen. In het bijzonder
laat je dat zien over contextualisatie,
ontkerkelijking en sociale vraagstukken als
armoede, eenzaamheid en uitsluiting.
Je benoemt mogelijke sociaal-culturele
veranderingen in en buiten de religieuze
gemeenschap op basis van doelgroepanalyse en
contextonderzoek.
Je verbindt de religieuze traditie van een
geloofsgemeenschap op een betekenisvolle manier
met de actuele situatie ervan.
Je zoekt begaanbare wegen voor het versterken
van de missionaire en diaconale presentie van de
geloofsgemeenschap die je vertegenwoordigt. Dat
doe je door op een doelgerichte, bewuste,
procesmatige en systematische wijze te werken
aan verandering en aan te sluiten bij de bestaande
cultuur en religieuze traditie.
Je hebt een brede kennis van praktische theologie,
in het bijzonder diaconie, en van missiologie.

Je hebt kennis van en inzicht in de Aziatische
godsdiensten, in het bijzonder Hindoeïsme en
Boeddhisme.
3.2.2 Je hebt kennis van en inzicht in de principes van
de interculturele communicatie.
3.2.3. Je bent in staat om op respectvolle wijze het
gesprek aan te gaan met aanhangers van andere
wereldreligies en levensbeschouwingen.
3.2.4 Je hebt kennis van en inzicht in de missiologische
en apologetische aspecten van het bereiken van
aanhangers van andere wereldreligies en
levensbeschouwingen met het evangelie van Jezus
Christus.
3.2.5 Je bent in staat op respectvolle wijze het
christelijk geloof uit te leggen aan aanhangers van
andere wereldreligies en levensbeschouwingen.
3.2.6. Je kan diverse visies op de Bijbel onderscheiden
en daarin ook je eigen visie positioneren. Je hebt
enige kennis van de hoofdstromingen van de
hermeneutiek van de Bijbel tot en met de 19e
eeuw.
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3.3 Basiskennis

3.3.1
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Je beheerst de basiskennis van het
gekozen profiel. Je hebt inzicht in en
kan je een mening vormen over
Dogmatiek (moderne theologie en
apologetiek), Oude Testament
(exegese) en Nieuwe Testament
(Evangeliën, Handelingen en Paulus)

3.3.2

3.2 Respectvol communiceren
Je communiceert vanuit je eigen
religieuze opvattingen en kennis
respectvol met andersgelovigen.
Vooral met betrekking tot de positie
van de Bijbel. Daarbij maak je gebruik
van kennis over wereldreligies en
andere levensbeschouwingen.

3.2.1

3.3.3

3.3.4

Je hebt kennis van en inzicht in vragen met
betrekking tot de moderne theologie en
apologetiek. Je verbindt die aan andere thema’s
in de dogmatiek. Daardoor kom je tot eigen
meningsvorming.
Je bent in staat op methodische wijze een passage
uit het Oude Testament uit te leggen en toe te
passen in de huidige tijd.
Je hebt kennis van en inzicht in de grondlijnen van
de theologie van het NT van de synoptische
Evangeliën en Handelingen, op basis van kennis
van de inleidingsvragen
Je hebt kennis van en inzicht in de grondlijnen van
de theologie van het NT van de brieven van
Paulus, op basis van kennis van de
inleidingsvragen.

