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“De vorming van 
lekengelovigen 
heeft als funda-
menteel doel de 
steeds duidelijkere 
ontdekking van de 
eigen roeping en 
de steeds grotere 
bereidheid om haar 
te verwerkelijken in 
de vervulling van 
de eigen zending.” 
(Christifideles laïci 58) 

CATECHISTENOPLEIDING 
 
Het Tweede Vaticaans Concilie noemt de catechisten met 
grote vanzelfsprekendheid. Zij waren toen al aan het werk in 
de zogenaamde missiegebieden. Priesters die maar enkele 
keren per jaar de verschillende delen van hun geografisch 
ver uitgestrekte parochie kunnen bezoeken, worden geholpen 
door catechisten die in afwachting van zijn komst, de leiding 
over de catechese, de leiding over de catechese en geloofs-
vorming op zich nemen, zo veel als mogelijk de pastorale 
zorg ter plaatse behartigen, met gelovigen samenkomen om 
te vieren en parochianen motiveren om christen te zijn in het 
leven van alledag. Sinds het Concilie is de Kerk in het Wes-
ten ingrijpend veranderd, zo sterk dat paus Johannes Paulus 
II in 1985 zei: 'Nederland is een missieland geworden’. En 
toen paus Franciscus in 2013 schreef: ‘Het is nodig dat we 
opnieuw naar buiten treden, dat we getuigen van ons geloof 
en iedereen laten delen in de vreugde van het Evangelie’, 
had hij het vooral tegen óns, de Kerk in het Westen. In de 
jongere gebieden van de Kerk blijven er catechisten werk-
zaam. Bij ons, de oudere westerse regio’s, zullen we hen 
steeds vaker gaan tegenkomen.  
Het profiel van de catechist hier bij ons, zal enigszins ver-
schillen met dat van de catechist in de overzeese gebieden. 
Cultuur, kerkelijke situatie en diocesaan beleid kleuren het 
algemene profiel nader in. Dientengevolge zal de opleiding 
tot catechist per diocese (enigszins) verschillen. De catechis-
tenopleiding die in september op het Sint-Janscentrum start, 
is beslist een diocesane opleiding. 
 



 

OPZET De catechistenopleiding van het bisdom van ’s-Hertogen-
bosch omvat vijf jaar en bestaat globaal uit twee gedeelten: 
- Een lesgedeelte met vakken behorend bij een theologie-
opleiding (tweejarige basisopleiding en driejarige vervolgop-
leiding). Vakken als exegese, christologie, kerkgeschiedenis, 
moraaltheologie, liturgie, spiritualiteit etc. komen aan bod, 
maar ook pastorale gespreksvoering, de sociale leer van de 
Kerk en didactiek. De lessen worden geroosterd op zaterda-
gen. Vakken worden thuis voorbereid. Ieder vak wordt afge-
sloten met een schriftelijke opdracht of tentamen.  
- Een toeleidings-gedeelte gericht op geestelijke en pastorale 
vorming. Dit gedeelte omvat bezinningsdagen op zaterdag, 
meerdaagse retraites en stages met begeleiding. Om te kun-
nen groeien is er gekozen voor een stagetraject gedurende 
de gehele opleiding, nauw aansluitend bij het profiel van de 
catechist. De bijeenkomsten zijn op doordeweekse avonden. 

 

  

DATA Structuur opleiding: Na de basisopleiding theologie wordt de 
student (in principe) aangenomen als kandidaat-catechist. 
Aan het einde van het derde opleidingsjaar ontvangt de stu-
dent een zendingsopdracht van de bisschop voor een perio-
de van twee jaar. Na afronding van de gehele opleiding kan 
aan de opdracht een benoeming als (onbezoldigd, parttime) 
catechist in de parochie worden verbonden. De benoeming 
geldt voor een periode van vier jaar en kan daarna opnieuw 
worden aangevraagd.  
Bijeenkomsten (jaarlijks): opening studiejaar, 13 lange lesda-
gen op zaterdag, twee tot drie bezinningsdagen, een stage 
met 6 à 8 begeleidingsbijeenkomsten doordeweeks, een 
meerdaagse retraite. 
Locatie: Sint-Janscentrum, diocesaan vormingshuis voor 
kerkelijk leven, Papenhulst 4, 5211 LC ‘s-Hertogenbosch 
Cursusbijdrage (jaarlijks): € 690,- waarvan het bisdom 2/3 
voor haar rekening neemt en 1/3 de parochie. 

 



 
Na de opleiding kunnen de catechisten als onbezoldigde 
krachten in deeltijd in hun parochie aan het werk.  
De catechisten in het bisdom van ’s-Hertogenbosch worden 
ingezet om in parochies de missionaire uitdaging tot eerste 
prioriteit in het pastoraat te maken. Zij worden ‘voor de mis-
sionaire omvorming van de parochie gezonden’: 
- De omvorming van de catechese. De catechist behartigt de 
volwassenen- jongeren- en kindercatechese, volgens het 
model van ‘catechese als initiatie’. 
- De omvorming van de pastoraal. De catechist is animator 
van missionaire activiteiten en projecten in de pastorale zorg 
van de parochie voor jongeren, gezinnen, ouderen. 
- De (om)vorming van gelovigen en vrijwilligers in de parochie. 
De catechist inspireert andere gelovigen opdat deze de ver-
antwoordelijkheid van hun doopsel serieus (gaan) nemen; de 
catechist rust (nieuwe) vrijwilligers toe voor hun werk. 

VARIA 
 

  

Verplichte algemene literatuur (door de student zelf in te 
voorzien): 
 
De Bijbel, Willibrordvertaling. 
Katholieke Bijbelstichting, bij voorkeur editie 1975. 
 
De Catechismus van de katholieke Kerk. 
Uitgeverij Gooi & Sticht (ISBN 978 90 304 0718 8) / Licap 
1997 (ISBN 978 90 6858 775 3) (in 2008 verscheen een 
tweede verbeterde Nederlandse versie). 
 
De uitgaven zijn digitaal beschikbaar op de site: 
www.rkdocumenten.nl 
Overige literatuur (zowel verplicht als aanbevolen) wordt per 
vak opgegeven door betreffende docent. Informatie hierover 
is te vinden in de studiegids. 
 

LITERATUUR 
 

http://www.rkdocumenten.nl/


 
 PROCEDURE AANMELDING 

 
Een kandidaat dient schriftelijk aangemeld te worden door de 
pastoor van de parochie.  
Er is een formulier beschikbaar voor verzoek tot inschrijving 
van kandidaat voor de catechistenopleiding van het bisdom 
van ’s-Hertogenbosch.  
 
Op dit formulier wordt genoteerd: naam van pastoor en van 
parochie met adresgegevens; persoons-,  adres- en contact-
gegevens van de kandidaat; alsook aanbeveling van de kan-
didaat (door de pastoor); motivatie en belofte van goede 
samenwerking met pastoor, leden pastoraal team, parochie-
bestuur en parochianen.   
 
Het aanmeldingsformulier wordt ondertekend door pastoor en 
kandidaat gestuurd aan: 
 

Instituut voor Godsdienstwetenschappen, 
t.a.v. mevrouw H.M. Kleinpenning 
Papenhulst 4, 5211 LC ’s-Hertogenbosch 
óf: vormingscentrum@bisdomdenbosch.nl 

 
Na ontvangst van het formulier wordt de kandidaat uitgeno-
digd voor een gesprek. 
Bij dat gesprek overhandigt de kandidaat doop- en vormsel-
bewijs, indien van toepassing bewijs kerkelijk huwelijk alsook 
een VOG-verklaring. 
 
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk drie weken voor de 
eerste lesdag in bezit van het bisdom te zijn.  
 

 

 

 
 

 


