
Vacature voor een trainee bij de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboudumc 
 

Onze dienst geestelijke verzorging biedt aankomende geestelijk verzorgers een voor Nederland uniek 

betaald leertraject. Een trainee krijgt gedurende een jaar de gelegenheid om werkervaring op te 

doen en zich te ontwikkelen tot beginnend geestelijk verzorger. Hiertoe werkt hij of zij 2 dagen in de 

week op een paar afdelingen als geestelijk verzorger, en ontvangt op een derde dag werkbegeleiding 

en verdere opleiding. Alle kosten worden gedragen door de dienst.  Niet elke week is er een derde 

dag maar wel op de momenten dat de onderstaande cursussen worden gegeven. De opleiding in 

het eerste jaar bestaat uit: 

 begeleide intervisie 
 cursus Scholen als deeltaak van de geestelijk verzorger 
 cursus Liturgie en rituelen 
 training Zicht op jezelf – schrijven van je spirituele autobiografie 
 een cursus naar keuze 
 studiedagen naar keuze 

 

Functioneert de trainee naar tevredenheid, dan kan hij of zij nog een tweede jaar bij ons werken, 

eveneens 2 dagen in de week, dan als geestelijk verzorger in opleiding. De geestelijk verzorger in 

opleiding draagt meer verantwoordelijkheden, ontvangt werkbegeleiding en krijgt eveneens een 

aantal faciliteiten aangeboden op een derde dag: 

 begeleide intervisie 
 een serie gesprekken over de eigen Levensbeschouwelijke ontwikkeling 
 een supervisietraject bij een externe supervisor naar keuze 
 een cursus naar keuze 
 studiedagen naar keuze 

 

Aan het einde van dat tweede  jaar is hij of zij voldoende toegerust voor het werk in een 

(academisch) ziekenhuis en ontvangt dan ook een certificaat waarmee men voor de komende 5 jaar 

aan alle nascholingseisen van de SKGV heeft voldaan. 

Wij zijn een lerende organisatie.  Aan onze dienst zijn momenteel vier trainees en drie geestelijk 

verzorgers in opleiding verbonden. Per 1 januari 2019 zal er weer ruimte ontstaan voor 3 trainees.  

Wij zoeken kandidaten die zich in principe aan onze dienst willen verbinden voor het doorlopende 

traject, dus eerst als trainee en dan doorgroeiend naar geestelijk verzorger in opleiding. 

Voorwaarden: Bachelor Theologie of Religiewetenschappen afgerond en Master Geestelijke 

verzorging vrijwel afgerond en tenminste enige vertrouwdheid met de christelijke traditie. Wij 

zoeken uitdrukkelijk ambitieuze collega’s die iets extra’s meenemen naar onze dienst. 

Trainees worden betaald in schaal  7. Geestelijk verzorgers in opleiding in schaal 10A. Periode 

traineeship: 1 januari – 31 december 2020. Doorloop tweede jaar geestelijk verzorger in opleiding tot 

31 december 2021.  Meer informatie? Bel Richart Huijzer of Anneke de Vries (024 36 13 320). 

Sollicitaties bestaan uit een brief en een cv. Losse cv’s worden niet in behandeling genomen. 

Sollicitaties verwachten we per email uiterlijk vrijdag 12 april 2019 bij Sylvia Ebbeng,  

sylvia.ebbeng@radboudumc.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats op woensdag  15 mei, de 

tweede gespreksronde  op dinsdag 21 mei. Een eventuele derde gespreksronde (afhankelijk van het 

aantal kandidaten) op woensdag 22 mei.   
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