
Maak dan kennis met... 

...onze vernieuwde, unieke en uiterst praktische cursus
psycho pastorale toerusting die gericht is op een effectieve en evenwichtige

beroepshouding in pastoraat en de christelijke hulpverlening.

Wil jij...

Effectief en goed  PASTORAAT verlenen?

LEREN eerlijk, liefdevol en zorgvuldig te confronteren? 

Met je eigen unieke  KARAKTER anderen tot zegen zijn?

ENERGIE overhouden in plaats van leeg lopen?

Jezus’ LIEFDE leren kennen, ontvangen en doorgeven?



PPP Opleidingen Nederland
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Zelfstudie
Naast de cursusdag bedraagt de belasting 
12 uur aan zelfstudie plus het maken van 
een portfolio, plus 4 uur voor het deelne-
men aan de huiswerkgroep. Het niveau 
ligt tussen mbo en hbo. 

Docenten
De cursus wordt gegeven door ervaren 
predikanten, psychologen en trainers.  

Kosten
€550 all-in. Vaak wordt dit in overleg 
betaald door de  plaatselijke kerk.

Locatie 
De cursus wordt gegeven in Gouda 
(vrijdagmiddag/avond), Veenendaal en 
Lelystad (zaterdag).  Bij voldoende deel-
nemers (25 personen) kan de 
cursus op locatie worden gegeven.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie, zoals
bijvoorbeeld de onderwerpen van 
het vervolgjaar op onze website. 

Psycho Pastorale Toerusting
Steeds meer kerken gaan over tot het aanstellen van pastoraal werkers ter ontlasting 
van de kerkenraadsleden. De PPT cursus speelt daar op in door de jarenlange ervaring 
aan te bieden aan belangstellenden. Hier volgt een beschrijving van het Basisjaar van 
deze tweejarige cursus (er is ook een Vervolgjaar).

De volgende thema’s worden in het eerste jaar van deze basiscursus behandeld. Een 
dag (van 9.30 tot 15.30 uur) bestaat uit vier onderdelen die op elkaar aansluiten rond 
het dagthema: Bijbels perspectief, Training, Psychologisch perspectief, Training.

Er is nog ruimte voor de cursus die zal starten in februari!

U krijgt zicht op het gezond functioneren van de mens in
 geestelijk en psycho-sociaal opzicht. Met behulp van 

onder andere het DISC-profiel krijgt u meer zelfkennis.

Dag 1:  Verkenning psychopastorale 

 begeleiding

Dag 2:  Godsbeeld en mensbeeld

Dag 3:  Groei en ontwikkeling

Dag 4:  Pastorale aspecten van 

 begeleiding

Dag 5:  Mens-zijn in relaties

Dag 6:  Beproeving en verwachting

Dag 7:   Identiteit, karakter en gedrag

Dag 8:  Psychopastorale begeleiding


