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Boeddhistische Geestelijke Verzorging in de gevangenis 

De rol van de boeddhistisch geestelijke verzorgers wordt voor een belangrijk deel 

bepaald door de context zoals die wettelijk is vastgelegd. Zo is het een wettelijke recht 

van elke gedetineerde om gebruik te maken van geestelijke verzorging ten tijde van zijn 

detentie. De gedetineerde kan daarbij kiezen uit de volgende tradities. Rooms-katholiek, 

Protestant, Islam, Humanisme, Hindoeïsme, Joods, Boeddhistisch. 

 

Regelmatig wordt er onderzoek in de gevangenissen gedaan naar de voorkeur van de 

gedetineerden. Over de afgelopen jaren vraagt gemiddeld 2 á 3 procent van de 

gedetineerden naar Boeddhistische Geestelijke Verzorging. 

 

Om aan deze vraag te voldoen zijn sinds 1 januari 2011 zes parttime Boeddhistische 

Geestelijke Verzorgers aangesteld. Elk van deze BGV’ers heeft een eigen regio, 

waarbinnen hij/zij werkt. Dit alles volgt op de nadere invulling en uitwerking van de 

erkenning van de BUN/BZI als zendende instantie. 

 

Het werk van de BGV’ers bestaat uit het individueel en in groepsverband mediteren, het 

houden van individuele en groepsgesprekken, het doen van vieringen en in 

samenwerking met collega geestelijk verzorgers het verzorgen van inter-denominatieve 

projecten in hert kader van Modernisering Gevangeniswezen. Daarnaast heeft de BGV’er 

een belangrijke advies taak naar de Directie m.b.t. de humaniteit in de inrichting. 

 

Voor meer informatie over BGV kun je doorklikken naar de website 

www.gevangenisboeddhist.nl <http://www.gevangenisboeddhist.nl/>  

 

 

Ambtsopleiding boeddhisme 

 

Op 1 maart 2006 heeft de BUN een aanvraag ingediend om erkend te worden als 

zendende instantie voor boeddhistisch geestelijk verzorgers. Deze erkenning is in 24 

november 2008 voor een voorlopige periode van drie jaar verstrekt. Op 9 april 2009 is 

deze zendende bevoegdheid gedelegeerd aan de Boeddhistische Zendende Instantie 

(BZI). Sindsdien heeft de BZI een hoofd boeddhistische geestelijke verzorging 

voorgedragen en zijn 6 boeddhistisch geestelijk verzorgers voorgedragen (“gezonden”). 

Vanuit Justitie ontvangt de BZI veel complimenten over deze voorgedragen kandidaten: 

zij worden binnen het apparaat als verfrissend en deskundig ervaren. 

Een belangrijk aspect waar de BZI sinds haar aantreden aan gewerkt heeft is het 

realiseren van een academische opleiding. Dit is een onlosmakelijke verplichting die 

voortkomt uit de erkenning. Na een uitgebreide zoektocht bij diverse instellingen is 

uiteindelijk gekozen voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op 15 juni 2010 is in 

aanwezigheid van drie BUN-bestuursleden een overeenkomst ondertekend tussen de BZI 

en de VU, waarin de samenwerking op dit terrein is vastgelegd. De belangrijkste reden 

waarom de opleiding tot nu toe niet gerealiseerd is heeft betrekking op de financiering 

hiervan. Recent is een nieuwe financieringswijze ontstaan, waarmee het realiseren van 

de opleiding alsnog mogelijk is, met dien verstande dat de opleiding op onderdelen wat 

aangepast dient te worden aan de subsidievereisten. 

Het huidige plan is om aan een eenjarige masteropleiding tot boeddhistisch 

geestelijk verzorger een (internationale) eenjarige boeddhistische ambtsopleiding te 

koppelen. Dit extra jaar stroomlijnt de opleiding inhoudelijk met die van andere religies, 

wat de VU noodzakelijk acht, gelet op de gelijkschakeling van de beroepsprofielen van 

pastoraal werkers, en geestelijk verzorgers in Nederland.  

Meer dan de bachelor/master opleiding zal deze ambtsopleiding onder toezicht 

komen te staan van erkende Boeddhadharmaleraren in Nederland. De VU blijft echter 
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verantwoordelijk voor de inhoud en het niveau van het onderwijs. Afgestudeerden van 

deze opleiding krijgen dan ook alleen het predicaat van “buddhist chaplain” met de 

uitdrukkelijke toestemming (zendingsbrief) van de leraar in de traditie waar de student 

zich bij aangesloten heeft. Deze studenten zullen worden ingeschreven in een 

ambtsregister. 

Omdat voor academisch geschoolde ambtsdragers in het boeddhisme geen 

pasklare term voorhanden is, zal de internationaal gangbare term chaplains worden 

overgenomen. Zulke chaplains worden in de VS en de UK al ingezet bij het verlenen van 

zorg in hospices, ziekenhuizen en zorginstellingen, bij de geestelijke ondersteuning van 

gedetineerden, als aalmoezenier in het leger, en bij het verzorgen van liturgische en 

rituele vieringen voor boeddhisten (vaak ongebonden boeddhisten). Ook in Nederland 

bestaan voor zulke chaplains goede arbeidsperspectieven, zowel voor betaald werk als 

vrijwilligerswerk. 

Door het gebruik van het begrip chaplain wordt de boeddhistisch ambtsdrager 

nadrukkelijk onderscheiden van de functie van dharma teacher. Het boeddhisme kent 

geen opleiding tot dharma teacher buiten de sangha’s en lineages om. Deze universitaire 

opleiding gaat dan ook niet tegen deze 2500 jaar oude boeddhistische traditie in, zoals 

ook nadrukkelijk blijvend in de voorlichting rondom deze opleiding zal worden vermeld 

om onnodige misverstanden te voorkomen. Door hun vertrouwdheid met zowel de 

traditioneel boeddhistische context als die van het moderne leven zullen boeddhistische 

chaplains in staat zijn vernieuwing en traditie in het juiste licht te plaatsen en te voorzien 

in een in de samenleving levende behoefte aan kennis over het boeddhisme die zowel in 

de boeddhistische praktijk als het academische denken geworteld is. 

De huidige stand van zaken is, dat vanuit de VU eind november een 

subsidieaanvraag zal worden ingediend bij het ministerie van OCW voor de eenjarige 

postdoctorale ambtsopleiding. De VU zal dan zelf de verantwoordelijkheid dragen voor 

het aanbieden van goed onderwijs in het boeddhisme op bachelor – en masterniveau, dat 

zal dienen als vooropleiding tot de ambtsopleiding. De afgelopen jaren heeft een 

curriculumcommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van/namens de BZI en van de 

VU, zich beziggehouden met het invullen van een curriculum voor academisch 

boeddhistisch onderricht aan de VU, eerst op bachelor – en masterniveau, en onlangs 

ook voor de eenjarige ambtsopleiding. Indien de subsidie daadwerkelijk door OCW wordt 

verleend, zal de opleiding in september 2012 aan de VU van start  kunnen gaan. Het 

curriculum kan dan verder worden ingevuld en geconcretiseerd door de 

curriculumcommissie. Hierbij zullen ook gerespecteerde leraren en nestors binnen het 

Nederlandse boeddhisme zoals bijvoorbeeld Nico Tydeman, Jotika Hermsen, Matthijs 

Schouten, Han de Wit en Jiun Hogen worden betrokken. Ook zullen op collegiaal niveau 

enkele boeddhologen binnen andere universiteiten (Nijmegen, Leiden) als klankbord 

worden gebruikt bij de uiteindelijke samenstelling van het curriculum. 

Vanuit de BZI zullen we eenieder de komende tijd nauwgezet op de hoogte blijven 

houden van de komende ontwikkelingen betreffende dit alles. Voor vragen kan men zich 

per email richten tot Artho Jansen, voorzitter BZI: Artho.jansen@hotmail.com 
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