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Inleiding

Vakbekwaamheid inzake pastoraal supervisorschap vereist een bepaald (minimum) 
niveau van deskundigheid, zowel op het vlak van generieke supervisie als van 
pastorale supervisie. Registratie bij de Raad voor Klinische Pastorale Vorming & 
Pastorale Supervisie (voortaan: de Raad) betekent dat de betreffende 
beroepsbeoefenaar over beide competenties beschikt, dat wil zeggen op beide 
vlakken opleiding en nascholing heeft gevolgd volgens de door de Raad 
vastgestelde normen. De registratie als pastoraal supervisor is vijf jaar geldig.
Tijdens die periode oefent de supervisor actief het eigen beroep uit en houdt kennis 
en vaardigheid op peil. Registratie bij de Raad is een kwaliteitswaarborg voor de 
supervisant en de eventuele opdrachtgever. Registratie versterkt bovendien de 
positie van de pastoraal supervisor op de arbeidsmarkt.

Onderstaande regeling is vastgesteld in de vergadering van de Raad op 21 juni 2011
en gaat in per 1 september 2011 voor een eerste periode van vijf jaar.



Basisregeling

Opleiding tot en registratie als (leer)supervisor is sinds enkele jaren door de Raad
uitbesteed aan de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching (LVSC). De
LVSC erkende supervisieopleidingen en de LVSC-registratie vormen beide de basis
voor de registratie als pastoraal supervisor bij de Raad.

De koppeling van registratie bij de Raad aan registratie bij de LVSC biedt de 
garantie dat de pastoraal supervisor over de algemene competentie als 
(leer)supervisor beschikt en die ook regelmatig bijhoudt. Wat betreft de pastorale 
competentie is - naast aanvullende voorwaarden m.b.t. de vooropleiding - voor 
registratie bij de Raad tevens het certificaat van de Opleiding Pastorale Supervisie 
(OPS) of een gelijkwaardige opleiding vereist. De OPS wordt op verzoek van de 
Raad in beginsel om de vijf jaar aangeboden vanuit de Universiteit van Tilburg en 
verzorgd door Luce/CRC, instituut voor voortgezet theologisch onderwijs.

De hierna volgende regelingen zijn parallel aan de regelingen van de LVSC
geformuleerd. Dit betekent dat een belangrijk deel van de voorwaarden voor
(her)registratie bij de Raad identiek zijn aan die van de LVSC. Hier en daar is sprake
van eigen invulling en aanvulling met het oog op de pastorale setting. Indien de
pastoraal supervisor handig omgaat  met  beide (her)registratieregelingen van de
LVSC en de Raad (een aantal zaken gelden immers voor beide registraties),
betekent de (her)registratie bij de Raad relatief weinig extra tijd en energie. Opname
in het register van de Raad, inclusief vermelding op de website, geschiedt tegen een
jaarlijkse vergoeding per deelnemer.

Ontheffingsregeling

Zoals gezegd, de (her)registratie bij de LVSC is steeds de basis, waaraan het 
extra voor de (her)registratie bij de Raad kan worden toegevoegd. Deze regeling 
geldt in principe ook voor de kleine groep van reeds bij de Raad geregistreerde 
pastoraal supervisoren die niet kunnen toetreden tot de LVSC en zich daar dus niet
kunnen laten registreren. Voor herregistratie bij de Raad dient echter vanaf heden 
ook deze (beperkte) groep te voldoen aan de herregistratie-eisen op het niveau van
de LVSC. Herregistratie voor dat basisdeel vindt dan niet plaats bij de LVSC, maar 
rechtstreeks bij de Raad. Voor de overige bij de Raad geregistreerde – huidige en 
nieuwe- pastoraal supervisoren geldt bovengenoemde basisregeling.

Analoog aan de (gewijzigde) regeling bij de LVSC is de eerder verleende ontheffing
van herregistatie voor supervisoren van 60 jaar en ouder komen te vervallen. Dat 
betekent dat ook de oudere pastoraal supervisoren dienen te voldoen aan de 
gestelde eis van herregistratie, indien zij in het register en op de website van de 
Raad opgenomen willen blijven. Daarnaast eist de LVSC dat leersupervisie aan 
supervisoren in opleiding wordt gegeven door een LVSC geregistreerde 
leersupervisor. De interimregeling bij de Raad dat ook (bepaalde) senior- 
supervisoren toestemming hebben om leersupervisie te geven is daarmee niet 
langer van toepassing.



(Her)registratieprocedure

(Her)registratie als (leer)supervisor

De (her)registratie als (generiek) supervisor vindt door de pastoraal supervisor 
rechtstreeks plaats via de LVSC. Na registratie dient de supervisor zelf zorg te 
dragen voor het verzamelen van de bewijsstukken die nodig zijn voor herregistratie
(tenminste 5 maanden voor het verlopen van de registratie). Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van de standaardformulieren voor supervisie, leersupervisie, 
intervisie, werkbegeleiding en scholing: zie: lvsc.eu/registratie/over-het- 
register/reglement en formulieren.

De bij de Raad geregistreerde pastoraal supervisoren die niet bij de LVSC 
geregistreerd staan, sturen de ingevulde (her)registratieformulieren voor het 
basisdeel rechtstreeks toe aan de opleidingscoördinator van de Raad. Zij kunnen 
daarbij eveneens gebruik maken van genoemde LVSC-formulieren door deze van 
genoemde website te downloaden.

(Her)registratie als pastoraal supervisor

De hieraan gekoppelde (her)registratieprocedure als pastoraal supervisor bij de 
Raad verloopt in de volgende stappen. De pastoraal supervisor zendt het door de 
LVSC verleende bewijs van registratie resp. herregistratie toe aan de 
opleidingscoördinator van de Raad, inclusief de bewijsstukken inzake de extra 
vereisten voor (her)registratie als pastoraal supervisor bij de Raad (zie onder bij 
herregistratie Raad). Niet- LVSC-geregistreerden sturen – zoals gezegd - het 
ingevulde (her)registratieformulier met alle bijhorende bewijsstukken toe aan de 
opleidingscoördinator van de Raad, inclusief de bewijsstukken inzake de extra 
vereisten die de Raad stelt.

Pastoraal supervisoren zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige aanvraag tot 
herregistratie. Zonder herregistratie vindt uitschrijving plaats uit het register van de 
Raad. Tussentijdse uitschrijving uit het register is mogelijk door schriftelijke 
opzegging voor 1 december van het betreffende kalenderjaar. De aanvraag tot 
herregistratie bij de Raad dient te geschieden tenminste 5 maanden voor het 
verlopen van de registratie voor niet- LVSC-geregistreerden of tenminste 2 maanden
voor LVSC-geregistreerden. De opleidingscoördinator bevestigt de ontvangst van de 
stukken en bericht binnen twee maanden over het resultaat.

Aan de herregistratieaanvraag bij de Raad zijn voor LVSC-geregistreerden geen 
extra kosten verbonden buiten de registratiekosten verschuldigd aan de LVSC. Voor
de behandeling van de herregistratieaanvraag van niet- LVSC-geregistreerden wordt
door de opleidingscoördinator van de Raad extra administratieve kosten in rekening 
gebracht, evenredig aan de registratiekosten bij de LVSC. De (her)registratie is 5 
jaar geldig.



Registratie-eisen

De registratie als supervisor bij de LVSC

(zie:www.lvsc.eu)

● Voltooide opleiding in een mensgericht beroep op HBO, VO of WO-
niveau.

● Tenminste vier jaar werkervaring in een mensgericht beroep, 
gedurende tenminste twee dagen per week.

● Afgerond supervisietraject van tenminste 10 bijeenkomsten, door een bij de
LVSC geregistreerde supervisor, binnen een termijn van hooguit 6 jaar 
voorafgaande aan de opleiding tot supervisor.

● Opleiding tot geregistreerd supervisor:
o Methodisch-didactische scholing tot supervisor van 130 begeleide 

contact-uren rond supervisiekunde, practica, organisatie en beleid van
supervisie.

o Werkstuk of artikel over een supervisiekundig thema van tenminste 20
pagina’s.

o Twee reeksen leersupervisie van elk tenminste 15 
bijeenkomsten.

o Eigen supervisiepraktijk van minimaal twee supervisiereeksen van 15
bijeenkomsten per leersupervisie.

Supervisoren die geen opleidingsroute volgens het LVSC-concept hebben afgerond 
kunnen in aanmerking komen voor registratie bij de LVSC middels een beroep op de 
ontheffingsregeling of via een passend aanvullend studietraject.

De registratie als pastoraal supervisor

● Voltooide academische opleiding theologie of religiewetenschappen (of een
daaraan gelijkwaardige opleiding, ter beoordeling door de Raad).

● Tenminste zeven jaar werkervaring als pastor, predikant of geestelijk
verzorger.

● Voortgezette pastorale vorming/scholing van tenminste 20 ECT, bij voorkeur
de Klinische Pastorale Vorming.

● Registratie als supervisor bij de (zie bovengenoemde voorwaarden).
● Opleiding Pastorale Supervisie (of een daaraan gelijkwaardige opleiding, ter

beoordeling door de Raad) van 350 uur (12,5 ECTS)
o Applicatiecursus pastorale supervisie ( 234 uur: contact-,

voorbereidings, verwerkingsuren).
o Praktijk van pastorale supervisie parallel aan de opleiding (45

uur, incl.
10 uur voorbereiding):

▪ 1 reeks individuele pastorale supervisie van tenminste 10
zittingen à één uur

▪ 1 reeks pastorale groepssupervisie van tenminste 10 zittingen
van 2 à 2,5 uur
o Leerprocesnota (14 uur)

o Werkstuk over een supervisiekundig thema van ca. 5000 woorden, 
gericht op de integratie van pastorale supervisie (theorie en praktijk) en
praktische theologie (60 uur).



Herregistratie-eisen

De herregistratie als supervisor bij de  LVSC

● In de 5 jaar sinds de laatste (her)registratie een praktijk van minimaal 6 
leerbegeleidingstrajecten, waarvan tenminste 4 reeksen supervisie volgens
de LVSC-normen

o Naast supervisie gelden leerbegeleidingstrajecten van minimaal 10 
contacturen, zoals begeleide intervisie, werkbegeleiding en coaching

● In de voorbije 5 jaar gedurende 2 jaar deelname aan minimaal 8 
intervisiebijeenkomsten met tenminste 3 geregistreerde supervisoren

● In de voorbije 5 jaar minimaal 12 uur besteed aan tenminste één van de
volgende activiteiten:

o Scholing op het gebied van professioneel begeleiden in de
werksituatie, gericht op de ontwikkeling als supervisor

o Leersupervisie
o Activiteiten in het kader van de LVSC (werkgroep, commissie, bestuur,

regio)
o Publicatie over supervisie of andere begeleidingsvorm in een

vakblad
o Verzorgen van een workshop van tenminste één dagdeel over

supervisie
o Deelname aan een internationale intervisiegroep van 4 bijeenkomsten

binnen 2 jaar.

Herregistratie als pastoraal supervisor bij de Raad KPV&PS

● Herregistratie bij de LVSC (zie hierboven), waarbij
o van de praktijk van minimaal 6 leerbegeleidingstrajecten er tenminste 4

in een pastorale setting hebben plaatsgevonden
o de intervisie (volgens de hierboven genoemde voorwaarden) heeft

plaatsgevonden samen met tenminste 3 geregistreerde pastoraal 
supervisoren (geregistreerd zowel bij de LVSC  als bij de Raad)

o naast de LVSC-vereiste scholingsactiviteiten (met een minimale 
omvang van 12 uur) aanvulling gevraagd wordt met tenminste 7 
dagdelen scholing op het gebied van pastoraat, pastorale supervisie 
en/of praktische theologie bij één van bij de Raad aangesloten 
opleidingsinstituten (of vergelijkbare instellingen, ter beoordeling door
de Raad).

Adressen op een rij

www.lvsc.eu; info@lvsc.eu; 024-3662080; Postbus 38181, 6503 AD Nijmegen

www.raadkpv.nl;
secretariaat: drs. ds. A.M. (Anne Marie)Bodewes, Ossewei 10 9482RZ Tynaarlo 
0610390325 info@raadkpv.nl  

opleidingscoördinator: dr. H.M. (Henk) van den Bosch
088-3371756 en 0627222487 hmvandenbosch@pthu.nl  
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