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Aandacht voor “preventie en aanpak van seksueel misbruik” binnen het 
Curriculum van het Oud-Katholiek Seminarie 

 

Collegereeksen 

De thema’s ‘grensoverschrijdend gedrag’, ‘macht en relaties’ en ‘afstand en nabijheid’ zijn onderdeel 
van de volgende collegereeksen:  

Pastorale Zorg  

In deze collegereeks zijn twee bijeenkomsten opgenomen met als thema Macht en Machtsmisbruik. 
Deze worden gegeven in samenwerking met de oud-katholieke vertegenwoordiger binnen het 
samenwerkingsverband Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR). 

Kerkopbouw in oud-katholieke context 

In deze collegereeks worden de gedragscode voor pastores en diverse vormen van leiderschap 
besproken, met daarin aandacht voor afstand en nabijheid, relaties en macht. 

Canoniek Recht in Ecclesiologische Context 

In deze collegereeks is een bijeenkomst opgenomen voor de gecombineerde bespreking van de 
Gedragscode en gedragsregels en de Klachtenregeling seksueel misbruik; het juridisch kader 
(totstandkoming, structuur, samenhang met andere regelgeving) van beide regelingen wordt 
geschetst en ook geconcretiseerd met behulp van casus-beschrijvingen. 

 
Studentenpastoraat 

Tenminste één avond van het maandelijkse Oud-Katholiek Studentenberaad wordt o.l.v. de 
studentenpastor aandacht besteed aan de thema’s ‘grensoverschrijdend gedrag’, ‘macht en relaties’ 
en ‘afstand en nabijheid’.  

 
Ontwikkelassessment  

De geschiktheid en ontwikkelmogelijkheden van studenten die het priesterambt ambiëren worden in 
het eerste jaar van hun studie aan het seminarie getoetst in een assessment. Dit assessment bestaat 
uit twee tot vier gesprekken met een externe psycholoog. Het assessment resulteert in een rapport 
dat eerst aan de student zelf en vervolgens ook aan de studentenpastor en rector van het seminarie 
wordt aangereikt. Bij gebleken ongeschiktheid zal het rapport aanleiding zijn het opleidingstraject 
van de student per direct te beëindigen.  

In alle overige gevallen volgen uit het rapport ontwikkelpunten. Het werken aan de leerpunten is de 
verantwoordelijkheid van de student; de monitoring van deze ontwikkeling berust bij de 
studentenpastor (die indien nodig de student kan adviseren om externe professionele hulp in te 
schakelen). 
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VOG en gedragscode 

Studenten die stage gaan lopen vragen een VOG aan en tekenen de Gedragscode. 

 

 

De genoemde onderdelen zijn voor alle studenten verplicht (zijn nooit onderdeel van eventuele 
vrijstellingen), met uitzondering van het vak Kerkopbouw in oud-katholieke context (waarvoor 
sommige studenten wel vrijstelling kunnen krijgen). 

Medewerking aan het assessment is verplicht voor alle studenten die een ambt in de Oud-Katholieke 
Kerk ambiëren. 


