
 

GAANDEWEG 
Vereniging van geestelijk begeleiders 

in België en Nederland 
 

REGISTRATIEREGLEMENT (stand: januari 2016) 

De registratiecommissie van Gaandeweg, vereniging van geestelijk begeleiders in België en 

Nederland, draagt zorg voor het ledenregister en brengt advies uit aan het bestuur omtrent de 

toelating van de leden. De registratiecommissie komt ten minste twee maal per jaar bijeen om 

aanvragen voor het lidmaatschap te bespreken. 

Leden 
Gaandeweg kent seniorleden, geregistreerde leden en aspirant-leden: 

a. senior-leden zijn leden die niet zijn opgeleid aan een van de instituten als genoemd in de criteria 

voor het registratiereglement. Zij worden toegelaten op basis van hun jarenlange ervaring met 

geestelijke begeleiding. 

b. geregistreerde leden zijn leden die ingeschreven zijn in het bekwaamheidsregister volgens de 

criteria als vastgelegd in het registratiereglement. 

c. het aspirant-lidmaatschap staat open voor hen die voldoen aan de criteria zoals vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement.  

Registratie 

Om opgenomen te worden in het bekwaamheidsregister dient men een erkende opleiding te hebben 

gevolgd. Is dit niet het geval, dan dient de registratiecommissie van geval tot geval te bezien of er 

voldoende gronden zijn om iemand als lid van de vereniging toe te laten. Richtvragen daarbij zijn: 

1. Hoe ziet je CV er uit en wat is je ervaring met geestelijke begeleiding? 

2. Welke scholing tot geestelijk begeleider en andere relevante opleiding heb je gehad? Vraagt 

dat om bijscholing? 

3. Welke ervaringen heb je met het ontvangen van geestelijke begeleiding en intervisie en 

supervisie? 

4. Motivatie: wat beweegt je om je aan te melden als lid van de vereniging van geestelijk 

begeleiders? 

5. Hoe zie je het eigen geestelijk proces en de eigen praxis. (Daarbij is te denken aan 

je menswording, autonomie, gebedsleven, meditatie, contemplatief leven.) 

6. Kun je iets zeggen over je eigen visie op geestelijke begeleiding? En dat in onderscheid met 

pastoraal werk, therapie en supervisie. Waarin ligt voor jou de eigenheid van geestelijke 

begeleiding? 

7. Geef twee relevante referenties (bijvoorbeeld een collega of iemand van je opleiding tot 

geestelijk begeleider en een begeleide). 

Op basis van de antwoorden beziet de registratiecommissie of bijscholing gewenst dan wel 

noodzakelijk is of dat toelating zonder meer gerechtvaardigd is. 

Voor het aspirant lidmaatschap komen in aanmerking de deelnemers aan een erkende opleiding. 

Het aspirantlidmaatschap vervalt als zij stoppen met de opleiding. Na het ontvangen van een 

certificaat van de opleiding worden ze geregistreerd lid. Aspirantleden kunnen maximaal vijf jaar 

aspirantlid zijn. 



Gedragscode 

Van de leden van de Gaandeweg wordt verwacht dat zij de Gedragsregels voor Geestelijke 

Begeleiding onderschrijven.   

Criteria 

De vereniging Gaandeweg is bezig een beroepsprofiel op te stellen, dat als criterium voor de 

registratie van leden gehanteerd kan worden. Vooralsnog dienen de volgende criteria als 

uitgangspunt voor de registratie van leden: 

1. persoonlijke geestelijke begeleiding geven én ontvangen 

(ervaring met cursussen en workshops alleen is onvoldoende) 

2. kennis van de (christelijke) traditie van spiritualiteit en 

mystiek (verbondenheid met een traditie; waar wortel je in) 

3. inzicht in het proces van de geestelijke weg en geestelijke begeleiding 

(in meerdere perspectieven, paradigma's, talen kunnen denken) 

4. de theoretische kennis kunnen vertalen naar praktische richtlijnen 

(ervaring met verschillende vormen van begeleiding en inoefening) 

5.  vaardigheid om anderen te kunnen begeleiden in hun relatie tot 

God (luisteren, onderscheiden, reflecteren, verhelderen, interveniëren) 

6. een houding van ruimte, ontvankelijkheid, openheid, leerbereidheid en 

authenticiteit 

7. in staat zijn tot reflectie op het eigen proces en dat van de ander 

8. kunnen onderscheiden tussen wat van de mens en wat van God is 

(besef dat de Geest de eigenlijke begeleider is) 

9. verbondenheid met een gemeenschap aan wie je verantwoording schuldig bent 
(besef van roeping en zending, bedding en stroom) 

10. opleiding van rond de 620 uur, verdeeld over bovenstaande 9 

Voortgang van het lidmaatschap 

Om lid van de vereniging Gaandeweg te kunnen blijven is het volgende nodig: 

1. een actieve praktijk als geestelijk begeleider 

2. deelname aan vormen van nascholing, intervisie en bijeenkomsten van de vereniging 

3. het ontvangen van geestelijke begeleiding 

 


