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1. Aanvaarding tot de opleiding  

Wie de opleiding pastoraal werk in de categoriale pastoraal of de ketenzorg wenst te volgen, richt vóór 1 mei 
van het jaar voorafgaand aan de start van de opleiding een schriftelijke aanvraag met motivatiebrief, 
curriculum vitae en eventuele referenties aan de bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas in het 
bisdom Gent (zie verder). Hierop worden de kandidaten uitgenodigd voor enkele aanvaardingsgesprekken, 
wordt hun kandidatuur geëvalueerd en voorgedragen aan de bisschop, waarna de aanvaarding kan volgen.  
 
Minimale voorwaarden om de opleiding te kunnen aanvangen zijn: 

 Diploma van secundair onderwijs 
 Gedoopt, gevormd, christelijk gelovig, katholiek-kerkelijk betrokken 
 Evenwichtige en gerijpte persoonlijkheid met voldoende (zelf)reflectievermogen 
 Bewijs van goed gedrag en zeden 
 

 

2. Programma van de opleiding  

 

a) Pastoraal-theologisch gedeelte 
 

o 3 jaar theologische vakken op zaterdagvoormiddag (= 3 x 6 vakken) 
o 2 (Bijbel)seminaries  

 

b) Praktijkgedeelte 
 

o Praktijkvorming: 
 
 Seminarie liturgie (in 2019-2020) 
 Seminarie communicatie (in 2020-2021) 

 
Beide seminaries bestaan uit een reeks van 7 avonden, te volgen tijdens één van de drie 
opleidingsjaren of in een vierde jaar. 

 
o Observatiestage van 40u in een zorgvoorziening in het eerste jaar van de opleiding 

 
o Opleidingsstage van 152u in een zorgvoorziening in het derde jaar van de opleiding, ondersteund 

door individuele supervisie (7 sessies). 
 

o Bijeenkomsten met pastores in opleiding: tweemaal per jaar op zaterdagnamiddag  
 
Bijeenkomsten tijdens het werkjaar 2019-2020 op: 
 zaterdag 7 dec. 2019, van 12u40 tot 16u 
 zaterdag 14 maart 2020,  van 12u40 tot 16u 
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c) Begeleiding gedurende de opleiding 
 
Tijdens de opleiding wordt voorzien in verschillende vormen van begeleiding door de 
opleidingsverantwoordelijken. 
 

 

3. Getuigschrift en benoeming 

 
Na het afronden van de theologische en pastorale opleiding en de pastorale stages wordt een diocesaan 
getuigschrift uitgereikt. 
Bij aanwerving in een voorziening krijgt de pastor een mandaat of benoeming vanwege de bisschop. In zorg- 
en welzijnsvoorzieningen werken pastores met een dubbel statuut: enerzijds als bediende in een 
contractuele overeenkomst met de voorziening die de tewerkstellende instantie is, anderzijds met een 
zending (mandaat of benoeming) door de bisschop als zendende instantie. De minimumleeftijd bij 
benoeming is 25 jaar. 

 

4. Voor meer informatie en contact:  

 
o i.v.m. de aanvaarding voor de opleiding: 

Peter Vande Vyvere, Bisdomplein 1, 9000 Gent, tel. 09 225 16 26, 
peter.vande.vyvere@kerknet.be.  
 

o i.v.m. de pastorale en theologische opleiding aan het HDGI:  
Kathleen Martens, directeur HDGI, Biezekapelstraat 2, 9000 Gent 
09 235 78 68 - 0490 499 903 - hdgi@kerknet.be - www.hdgi.be 
 

o i.v.m. pastoraal werk in zorg- en welzijnsvoorzieningen: 
Jan Michels, stafmedewerker CCV - Caritas Oost-Vlaanderen,  
Nederpolder 24, 9000 Gent - 09 235 78 63 - jan.michels@ccv.be 
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