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KPV-opleidingen
Er zijn twee opleidingscentra voor Klinische Pastorale Vorming in Nederland.

 Aan het Radboudumc KPV-Expertisecentrum Geestelijke Verzorging en Pastoraat, in 

samenwerking met de Radboud Universiteit, Faculteit Filosofie, Theologie en 
Religiewetenschappen. Opleiders: dr. Anneke de Vries en dr. Wim Smeets
www.radboudumc.nl/onderwijs/scholingen/de-training-klinische-pastorale-vorming-kpv

 Aan de Protestantse Theologische Universiteit. Opleider: drs. Trudy Struijs 
www.pthu.nl/PAO_PThU/Langere_studietrajecten/Klinische_Pastorale_Vorming_2017_2018/

Boeken
 In de afgelopen zeventien jaar schreef Christine Otten een serie (journalistieke) verhalen over

en vanuit zwart Amerika. Ze zijn gebundeld in: Otten, C. (2018). Als ik naar jou kijk, zie ik 
mezelf. Vertellingen vanuit zwart Amerika. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact.

 Religious Diversity and Intercultural Education: A Reference Book for Schools, eds. J. Keast. 
Council of Europe, 14.

Voor actuele casussen over de werking van religieuze diversiteit in zeer diverse contexten, zie 
bijvoorbeeld:

 Howe Peace, J., Rose, O.N. & Mobley, G. (red.) (2012). My Neighbor’s Faith. Stories of 
Interreligious Encounter, Growth and Transformation. Maryknoll, New York: Orbis Books.

 Little, D. (red.) (2007). Peacemakers in Action. Profiles of Religion in Conflict Resolution. 
Tanenbaum Center for Interreligious Understanding. Cambridge: Cambridge University Press.

 En delen van: Cheetham, D., Pratt, D. & Thomas, D. (red.) (2013). Understanding 
Interreligious Relations. Oxford: Oxford University Press. 

Organisaties en websites
Arkade
Onderwijsondersteuningsbureau met veel materiaal, programma’s en deskundigen over het thema 
‘diversiteit’. www.arkade.nl   

Nieuw Wij
Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle Nederlanders zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun 
verschil in afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten horen in een ‘nieuw wij’ dat mensen 
met elkaar verbindt en onderlinge verschillen vruchtbaar maakt? Nieuw Wij informeert en inspireert, 
stelt vragen en roept op tot eigen initiatief en is concreet, toegankelijk, realistisch en eigenwijs. 
www.nieuwwij.nl  

Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie
Het UPLR adviseert organisaties en bedrijven die meer willen weten over het omgaan met verschillen 
in cultuur. Het UPLR brengt collega’s, buurtgenoten, mensen met tegenstrijdige opvattingen met 
elkaar in contact en denkt mee hoe je hiermee om kunt gaan. Ze hebben goed opgeleide 
gespreksleiders die ervaring hebben met netelige kwesties. Als gesprekspartner voor overheid, het 
bedrijfsleven en burgerinitiatieven kunnen zij in hun netwerk kennis en expertise aanboren die een 
positieve invloed hebben op communicatie en samenwerking. www.uplr.nl  
Er zijn meer grote steden met dergelijke platforms.

Pluralism Project 
Het Pluralism Project is een twintig jaar durend project dat studenten betrekt bij de nieuw ontstane 
religieuze diversiteit in de Verenigde Staten. Onderzocht worden de gemeenschappen en religieuze 
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tradities uit Azië en het Midden-Oosten die de afgelopen vijfentwintig jaar verweven zijn geraakt met 
het religieuze beleven in de Verenigde Staten. pluralism.org/   

Didachè-studiedag 
14 januari 2019 over ‘Jongeren in de godsdienstles. Van weerstand naar nieuwe onbevangenheid in 
zin-zoeken?’ Promotiezaal KU Leuven. www.kuleuven.be/thomas/page/didache-studiedag-jongeren-
in-de-godsdienstles-2019/

Materialen
 Video ‘Stop discriminatie, kies voor diversiteit’. Korte animatievideo die (jonge) kinderen kan 

helpen om concepten als discriminatie en diversiteit te begrijpen. www.kuleuven.be/thomas/
page/videodatabank/view/95815/

 Caleidoscopia: een spel met kaarten over diversiteit, ontwikkeld en geproduceerd door 

Netwerk Caleidoscopia. Het doel van dit spel is mensen met elkaar in gesprek te brengen: 
over zichzelf, hun geschiedenis, het heden en de toekomst en daardoor meer begrip en 
respect voor elkaar te ontwikkelen. Het gaat er daarbij om de overeenkomsten en verschillen 
tussen mensen en hun individuele en maatschappelijke kansen en beperkingen te herkennen 
en te erkennen. Samengevat gaat het om: 
- diversiteit gemeenschappelijk zichtbaar en bespreekbaar maken.
- spelenderwijs leren omgaan met diversiteit in al haar dimensies. 
- elkaar duidelijk maken wat de eigen betekenisgeving aan de dimensies van diversiteit is. 
caleidoscopia.nl

Summerschool PThU
Van 8-10 juli 2019 wordt in het Dominicanenklooster te Huissen de jaarlijkse Summerschool van de 
PThU gehouden. Thema: ‘Vreemdelingen en migranten’. Predikanten, kerkelijk werkers en anderen 
kunnen hier theologische inspiratie opdoen in een mix van lezingen, workshops, liturgie en onderling 
gesprek. www.pthu.nl/PAO_PThU/PAO1819/

Documentaire
VPRO Tegenlicht: uitzending 28 oktober 2018: ‘Mijn stad is mijn hart’. Hoe de identiteit van de Rot-
terdammer multicultureel aan het worden is en de stad op weg is om een plek te worden waar alleen
maar minderheden zijn en niemand meer de meerderheid heeft. www.npostart.nl/vpro-tegenlicht/
28-10-2018/VPWON_1284427

* Met dank aan de scribenten en docenten van Windesheim Theologie en 
Levensbeschouwing.
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