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Online conferentie 

Donderdag 8 oktober 2020 van 09.00 tot 15.00 uur 
online conferentie via Zoom

Rituele Competentie
in de Geestelijke Verzorging

Universitair Centrum
voor Geestelijke Verzorging

HET KIND EN HET
BADWATER



Elke geestelijke verzorger komt in zijn of haar praktijk met rituelen in aanraking:  
het opleggen van een hand, het inzegenen van een cel, het branden van wierook of het lopen 
van een vaste route. In de loop van de afgelopen decennia is in de geestelijke  
verzorging echter steeds meer de nadruk komen te liggen op het gesprek, en lijkt het  
ritueel het kind dat met het badwater is weggegooid. Dit gaat in tegen de dagelijks  
praktijk van de geestelijke verzorging waarin rituele competentie juist steeds  
belangrijker wordt. Tijdens de  conferentie zal er vanuit allerlei perspectieven op rituele 
competentie gereflecteerd worden; zo komen onder meer een praktisch theoloog,  
een cultuurpsycholoog en een liturgie-wetenschapper aan het woord. De aanwezige geeste-
lijke verzorgers krijgen daarnaast alle ruimte hun praktijkervaring in te brengen door middel 
van interviews, workshops en andere vormen van interactie. In de loop van de dag werken 
we gaandeweg naar een omschrijving van rituele competentie toe, die aan het einde van de 
dag gepresenteerd wordt.

Rituele Competentie
in de Geestelijke Verzorging

PROGRAMMA

09.00 uur Opening door dr. Jacques Körver,  
  directeur UCGV
09.10 uur Het belang van rituele competentie
09.30 uur Uitwisseling eigen praktijkverhalen 
09.45 uur Bestaand onderzoek en kennis I:  
  dr. Joanna Wojtkowiak
10.10 uur Bestaand onderzoek en kennis II:  
  prof. dr. Thomas Quartier
10.35 uur Offline pauze 
11.00 uur Een werkdefinitie van rituele competentie:  
  dr. Sam Goyvaerts
11.25 uur Leerpunten uit het HBO: dr. André Mulder, 
11.40 uur Rituele competentie in de opleiding:  
  dr. Brenda Mathijssen, 
12.05 uur Offline lunchpauze
13.00 uur Workshops in subgroepen
14.15 uur Conclusies en verdere ontwikkeling:  
  dr. Erik Olsman, vice-directeur UCGV
15.00 uur Afsluiting

Universitair Centrum
voor Geestelijke Verzorging

KOSTEN EN AANMELDING

Aanmelding vooraf is verplicht  
en kan via  
http://www.tiu.nu/UCGV-Rituelen

De kosten voor de conferentie 
bedragen 35 euro (20 euro  
voor studenten) en zijn via de 
aanmeldlink te voldoen. 

Deelnemers aan de conferentie 
ontvangen daarnaast 20% korting 
op de bundel die naar  
aanleiding van de conferentie zal 
verschijnen.

Kijk voor meer informatie op 
www.ucgv.nl/conferentie2020


