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Het Titus Brandsma Instituut 
 
Het Titus Brandsma Instituut is een onderzoeksinstituut voor de studie van spiritualiteit en mystiek, in 
1968 opgericht door de Universiteit van Nijmegen en de Orde van de Karmelieten. In vele publicaties, 
de tijdschriften Speling en Studies in Spirituality, onderwijs in de spiritualiteit aan de universiteiten 
van Nijmegen, Utrecht en Rome en door middel van cursussen, studieweken en andere vormen van 
inoefening verspreidt men de opgedane inzichten. Er is een omvangrijke bibliotheek op het gebied van 
de spiritualiteit. 
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Geestelijke begeleiding 
Het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen biedt sinds september 1997 de opleiding Geestelijke 
Begeleiding aan. Met ingang van 2005 is de opleiding opgenomen in de School voor Spiritualiteit.  
De opleiding start in september 2009 met een nieuwe groep. 
 
Deze studiegids geeft nadere informatie over de opzet en de inhoud van de opleiding. Met vragen over 
de studie kunt u zich richten tot het secretariaat van de opleiding: 
 
Mw. drs. W. Litjens 
Titus Brandsma Instituut 
Erasmusplein 1 
6525 HT Nijmegen 
Tel.: 024 - 361 21 62 
E-mail: wendy.litjens@titusbrandsmainstituut.nl 
 

Waarom een opleiding Geestelijke Begeleiding? 
Mensen kunnen in de loop van hun leven worstelen met vragen naar de zin ervan. Ieder mens verlangt 
ernaar liefde te geven en te ontvangen. Groeien naar het besef dat God je bemint zoals je bent, stuit 
menigmaal op innerlijke weerstand. Egoïsme, hebzucht of eerzucht, maar ook een negatief zelfbeeld, 
het gevoel dat men niet is zoals men zou moeten zijn kunnen hindernissen vormen bij het groeiproces. 
Zulke hindernissen moeten eerst uit de weg worden geruimd, wil er plaats zijn voor de werking van 
God. 
Als mensen worstelen met vragen over de zin van het leven, over bidden, de relatie tot God, relaties 
met anderen willen vormgeven vanuit hun religieuze bewogenheid, of dorre tijden in hun geloofsleven 
ervaren, kan een geestelijk begeleider – vanuit kennis over en ervaring van het spirituele proces – 
specifieke en gerichte ondersteuning geven. 
 

Wat beoogt de opleiding Geestelijke Begeleiding? 
De opleiding Geestelijke Begeleiding leert studenten anderen te begeleiden in hun relatie tot God. 
Vanuit de kennis van de christelijke traditie van spiritualiteit en mystiek leert de cursist: 
• geestelijke begeleiding en spirituele groeiprocessen in een theoretisch kader te plaatsen; 
• de theoretische kennis te vertalen naar praktische richtlijnen; 
• in een begeleidingssituatie, luisterend en interveniërend, bij de ander het bewustzijn van de relatie 

met God te verhelderen en te ontwikkelen; 
• momenten van kritische reflectie te integreren in de praktijk van de begeleiding; 
• de bewegingen van God te onderscheiden in de context van de menselijke motivaties; 
• te kijken naar eigen opstelling, mogelijkheden en beperkingen en hoe daar als begeleider adequaat 

mee om te gaan. 
 

Voor wie is de opleiding bedoeld? 
De opleiding Geestelijke Begeleiding biedt vorming aan mensen in hulpverlenende beroepen die bezig 
(willen) zijn met begeleiding en zich daarbij willen richten op vragen rond spiritualiteit, de geestelijke 
weg en de relatie tot God. 
 

Toelatingseisen 
Wij verwachten van de cursist dat zij/hij 
• een afgeronde HBO- of academische opleiding heeft of op dat niveau functioneert 
• in staat is anderstalige (m.n. Engelstalige) literatuur te lezen 
• mogelijkheden heeft als geestelijk begeleider werkzaam te zijn 
• bereid is eigen ervaringen in te brengen en daarover te reflecteren 
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Duur en zwaarte van de opleiding 
De opleiding duurt drie jaar. In de eerste twee jaar worden de theoretische vakken en practica gegeven 
en krijgt de cursist individuele leerbegeleiding en supervisie. Het laatste jaar loopt de cursist stage 
(bij voorkeur binnen de eigen werkkring) en krijgt daarbij supervisie. Als afsluiting van de studie 
schrijft de cursist een eindverslag.  
In de eerste twee jaren kost de studie (inclusief de lesdagen) gemiddeld 20 uur per week. 
In het derde jaar is de studiebelasting gemiddeld 16 uur. 
 

Plaats en data 
De cursussen vinden op woensdag plaats (10.00 – 16.30 uur) in de periode van september tot juni. 
’s Ochtends worden de theoretische cursussen gegeven en ’s middags de practica. 
De locatie is het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, Nijmegen. 
De praktijkweek wordt extern gehouden. 
 

Kosten 
De kosten voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2009-2012 bedragen de eerste twee jaar  
€ 4.500,-- per jaar. In het derde jaar kost de opleiding € 1.500,--.  
De jaarlijkse opleidingskosten kunnen ineens worden voldaan of in twee of vier termijnen. Naast de 
opleidingskosten moet u rekening houden met de verblijfskosten voor de praktijkweek en de kosten 
voor de leerbegeleidings- en supervisiegesprekken.  
 

Procedure voor toelating 
Indien u deze opleiding wilt volgen, kunt u dit met bijgevoegd formulier laten weten. U ontvangt van 
ons een bevestiging van uw aanmelding. Na sluiting van de inschrijftermijn (1 juni 2009) nodigen wij 
u uit voor een intakegesprek. Na dit gesprek ontvangt u een bindend studieadvies.  
 

Procedure voor voortgang tijdens de opleiding 
Ieder halfjaar vindt er een evaluatie plaats, waarin gekeken wordt naar de voortgang van de studie en 
eventuele aandachts- of knelpunten daarin. Aan het eind van het eerste en tweede studiejaar wordt de 
evaluatie gekoppeld aan een bindend studieadvies, betreffende de mogelijkheid tot voortzetting van de 
opleiding. 
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BLOK 1: VERKENNING VAN HET VELD 
 
 
Mystieke tekstlezing  
Docent(en): Kees Waaijman/Hein Blommestijn* 
Doelstelling: Zicht krijgen op de historische situering van mystieke teksten en de mystieke omvorming die 
daarin wordt verwoord. Vertrouwd raken met belangrijke spirituele paradigma’s en hun historische situering.  
Inhoud: De Gesprekken van Cassianus zijn geloofsgesprekken, waarin het doel van de geestelijke reis wordt 
verwoord. In dit blok lezen we de Collationes (gesprekken) van Cassianus, om kennis te maken met een van 
de vroegste vormen van christelijke spiritualiteit: de woestijnmonniken en monialen. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
* bijeenkomsten 4 en 5 
 
 
Thematiek: Inleiding in de spiritualiteit 
Docent(en): Frans Maas 
Doelstelling: Kennis en inzicht verwerven over de grondstructuur van het verschijnsel spiritualiteit. Daartoe 
komen thema’s aan de orde als de veelvormigheid van het fenomeen, verschillende benamingen voor het 
verschijnsel spiritualiteit en definiëring van het veld ‘spiritualiteit’. De inleiding biedt een referentiekader om 
het verschijnsel van de spiritualiteit historisch te kunnen situeren en stimuleert de reflectie op de eigen 
beleving. 
Inhoud: De belangrijke paradigma’s van het religieuze leven inclusief de grondvormen van spiritualiteit en 
grondwoorden waarin spiritualiteit ter sprake komt, worden gepresenteerd en toegelicht. Achtergronden 
worden uitgediept. 
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Godmenselijk betrekkingsgebeuren in het Woord 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Verwerven van theoretische kennis en praktische vaardigheden rondom het interviewen over 
geloofszaken. Cursisten leren omgaan met onduidelijkheden en het optreden van emoties. Zij leren om op 
voorhand het effect van een eigen interventie in te schatten. Leren om iemands spiritualiteit op het spoor te 
komen, waardoor deze (meer) bewust wordt van haar of zijn spiritualiteit.  
Inhoud: Beschikken over goede gespreksvaardigheden vormt een vertrekpunt, van waaruit nader gekeken 
wordt naar hoe iemand woorden vindt voor zijn spiritualiteit en hoe daarbij behulpzaam te zijn. De functies 
van blokkades, ontkenning, verdringing en hoe daarmee om te gaan. Hoe kunnen woorden of beelden zo 
gebruikt worden dat de persoon zich meer bewust wordt van zijn betrokkenheid op God? 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 2: IN GESPREK MET DE SCHRIFT 
 
 
Mystieke tekstlezing  
Docent(en): Hein Blommestijn 
Doelstelling: Het verwerven van leesvaardigheid met betrekking tot mystieke teksten. Vertrouwd raken met 
de belangrijkste spirituele paradigma’s en hun historische situering. Het mystieke omvormingsproces leren 
verstaan. 
Inhoud: Het Testament van Franciscus laat ons zien hoe deze ‘arme van Christus’ het christendom 
doorleefde in een tijd van grote veranderingen. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Spirituele hermeneutiek 
Docent(en): Huub Welzen 
Doelstelling: Het verwerven van kennis en inzicht m.b.t. de spirituele hermeneutiek, zoals die ontwikkeld is 
op basis van de lectio divina en de pardes-formule, in gesprek met hedendaagse hermeneutieken. De lezing 
en overweging van de Schrift kunnen zien in de relatie tot het eigen leven.  
Inhoud: De leespraxis in de verschillende spirituele tradities (boeddhisme, islam, jodendom, christendom); 
de grondstructuur van het spirituele leerproces (pardes en lectio divina); de hoofdfasen van lectio divina 
(voorverstaan-lezen-doorwerking); de fasen van het eigenlijk leesproces (lectio-meditatio-oratio-
contemplatio). Aan de hand van de lectio divina wordt de mystagogie van de Schriftlezing uitgediept. 
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: De Schrift als mystagoog 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Door Schriftlezing kan de bewustwording van de werking van Gods Woord in het eigen leven 
doorbreken of intensiever worden. De confrontatie aandurven met Gods Woord, vraagt soms meer moed dan 
er is, omdat dat angst kan oproepen. Welke andere vormen van confrontatie met de Schrift zijn er? Zicht 
krijgen op wat de rol van de geestelijk begeleider daarbij kan zijn. 
Inhoud: Onderzoeken en analyseren waar ik zelf sta in relatie met Gods Woord, kan de bewustwording van 
de eigen geestelijke weg op gang brengen. Ook uitwisseling en analyses van het confrontatieproces dat 
anderen doorlopen kunnen er toe bijdragen meer zicht te krijgen op wat een tekst uit de Schrift iemand doet 
en waarom (of waarom niet).  
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 3: DE RUIMTE VAN HET VIEREN 
 
 
Mystieke tekstlezing  
Docent(en): Frans Maas 
Doelstelling: Leren lezen van mystieke teksten. Vertrouwd raken met de dynamiek van het mystieke proces. 
Inhoud: De geschriften van Meister Eckhart geven bij uitstek inzicht in het mystieke omvormingsproces. 
Door gedeeltes van deze tekst te lezen, maken we stap voor stap kennis met het erin verwoorde mystieke 
proces. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Liturgische spiritualiteit 
Docent(en): Ad de Keyzer 
Doelstelling: Het verkrijgen van het inzicht dat liturgie, vanwege haar mystagogische aspecten, de 
participanten aan het ritueel kan bemiddelen of begeleiden op hun geestelijke weg. 
Inhoud: De specifieke benadering van het fenomeen liturgie vanuit de spiritualiteit vestigt onze aandacht op 
de betekenis van het ritueel als spiritueel omvormingsmodel. Wat zijn rituelen? Wat beogen zij met 
betrekking tot omvormingsprocessen? Aandacht schenken aan de inherente spanning tussen vormen van 
spiritualiteit en de beleving c.q. verwoording ervan. Aan de hand van de eucharistie en het getijdengebed 
worden mystagogische momenten die inherent zijn aan de liturgische vorm uitgediept: de zinswendingen die 
het innerlijk doel van de rite articuleren (de ut-zinnen in de ordo missae); het intrinsiek mystagogische in de 
tekstvoltrekking (de openingsriten van de eucharistie); de actieve deelname van de betrekking tussen God en 
de gemeenschap (de grondstructuur van de ordo missae); de werkelijkheidsbetrokkenheid van de liturgie (het 
ite missa est); de rol van de stilte (de rust in het psalmvers). 
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Liturgie als mystagoog 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: De ervaren betekenis van de liturgie op je leven zal wisselend geweest zijn. Het ontstaan van 
zicht op wat daarvoor belemmerende en werkende factoren zijn. 
Inhoud: Door autobiografisch schrijven, reflectie daarop en het nagaan van de invloed van een aantal 
verschillende factoren op het ervaren van de liturgie, komen bevorderende en belemmerende factoren aan het 
licht. Uitwisseling van de verhalen maakt duidelijk dat de persoonlijke levensloop en constitutie daarin 
doorspelen. De liturgie en het liturgisch jaar zijn als een geestelijke weg, waarop je relatie met God steeds 
intensiever kan worden. Bekijken van mogelijkheden van de liturgie om mystagogisch te werken en binnen 
geestelijke begeleiding te gebruiken. Waar brengt het externe je in contact met je interne gerichtheid op God, 
en waar wordt die belemmerd?  Wat zijn daaruit conclusies voor geestelijke begeleiding? 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 4: HET GAAN VAN DE WEG 
 
 
Mystieke tekstlezing  
Docent(en): Huub Welzen 
Doelstelling: Het verwerven van leesvaardigheid met betrekking tot mystieke teksten. Vertrouwd raken met 
belangrijke spirituele paradigma’s en hun historische situering. 
Inhoud:  Augustinus is een van de grootste spirituele paradigma’s van het westen. In zijn Belijdenissen 
vertelt hij hoe hij gaandeweg ontdekte dat niet God in hem, maar hij in God leefde. De Gezochte leidt het 
zoeken naar God. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: De geestelijke weg 
Docent(en): Hein Blommestijn 
Doelstelling: Het verwerven van kennis en inzicht met betrekking tot het fenomeen geestelijke begeleiding. 
De bewustwording en verwoording van de eigen geestelijke weg. De vaardigheid (eigen) ervaringen op de 
geestelijke weg te analyseren en evalueren. 
Inhoud: Een definiëring van het veld van de geestelijke weg, begeleiding daarbij en de relatie met 
onderscheiding der geesten; het verhelderen van de (uitgangs)situatie; vormen van interventie en hun functie; 
de betekenis van de evaluatie; de ambiguïteiten in het spiritueel omvormingsproces en de rol van de 
kwetsbare persoonlijkheid analyseren. 
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: De geestelijke autobiografie: de begeleide 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Inzicht verwerven in verschillende lagen van de eigen levensloop en het signaleren van 
ontwikkelingen. Leren de eigen ontwikkelingen te beschrijven en te vertellen. Leren luisteren en positief 
reageren op elkaars verhaal. Taalgevoeligheid vergroten. Ontdekken dat het schrijven van een (geestelijke) 
autobiografie inherent gericht is op de vraag: wat is wezenlijk? Leren dat deze methode een waardevolle 
bijdrage kan leveren aan een reeks geestelijke begeleidingsgesprekken. 
Inhoud: Zelf schrijven van autobiografische teksten. Deze worden onderling uitgewisseld. Met enkele 
richtvragen (invloed van anderen, omslagmomenten, je geloof, etc.) wordt hierop gereflecteerd. Door hier 
uitzuiverend naar te kijken, ontstaat bewustwording van het eigen leven als een geestelijke weg.  
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 5 HET GESPREK MET GOD 
 
 
Mystieke tekstlezing 
Docent(en): Kees Waaijman 
Doelstelling: Zicht krijgen op de historische situering en de mystieke diepte van teksten. Vertrouwd raken 
met de talige articulering van het mystieke proces. 
Inhoud: In dit blok lezen we fragmenten uit de Navolging van Christus van Thomas van Kempen om de 
beweging van de Moderne Devotie beter te leren kennen. De Moderne Devotie is een van de belangrijkste 
vernieuwingsbewegingen in de kerkgeschiedenis, zij ging uit van leken. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Het omvormingsproces 
Docent(en): Hein Blommestijn 
Doelstelling: Zicht krijgen op de implicaties en consequenties van het aangaan van het godmenselijk 
betrekkingsgebeuren. In gesproken of geschreven teksten de articulering van de mystieke omvorming leren 
onderscheiden als een gelaagd proces.  
Inhoud: Lezen van geselecteerde teksten en deze analyseren op de veelvormige gelaagdheid ervan. In de 
geschiedenis van de geestelijke lezing las men mystieke teksten op verschillende niveaus. Naast een 
letterlijke lezing kende men een geestelijke lezing. Kenmerkend voor een geestelijke lezing is dat de 
feitelijke lezer zich steeds op de een of andere manier inlaat met de tekst. Steeds weer wordt de vraag gesteld 
naar wat de tekst mij te zeggen heeft. De zeggingskracht van deze teksten op verschillende niveaus is van 
belang voor het proces van geestelijke begeleiding. De geestelijk begeleider moet in staat zijn zo met de 
gelaagdheid in de betekenissen van de tekst om te gaan, dat deze is afgestemd op de situatie van de 
begeleide. Bekijken onder welke randvoorwaarden deze teksten adequaat gebruikt kunnen worden voor het 
omvormingsproces van mensen in begeleiding. De ambiguïteiten in het spiritueel omvormingsproces en de 
rol van de kwetsbare persoonlijkheid analyseren.  
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Structuur van de begeleiding: de begeleider 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Ontdekken welke rol van geestelijke begeleiding bij jou past, die aanleren, en het inbouwen 
van reflectie op die rol. 
Inhoud: De geestelijk begeleider heeft als taak de begeleide de hoofdrol te laten spelen, en wel in zijn of 
haar gesprek met God. Door voorbeelden te bekijken, door rollenspellen, en door eigen 
begeleidingsgesprekken in te brengen, ontdekken wat voor jou geschikte vaardigheden en attitudes zijn. 
Samen reflecteren op begeleidingsgesprekken en alternatieven verzinnen en spelen. 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.00 – 16.30 uur. 
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BLOK 6 ONDERSCHEIDING DER GEESTEN 
 
 
Mystieke tekstlezing  
Docent(en): Frans Maas 
Doelstelling: Vertrouwd raken met de belangrijkste spirituele paradigma’s en hun historische situering. Het 
leren onderscheiden van de dynamiek van het mystieke proces. 
Inhoud: Jan van het Kruis kan gezien worden als een trainer/supervisor voor mensen die in de huidige tijd 
hun geestelijke reis willen vormgeven. We lezen fragmenten uit zijn geschriften om de mystieke beweging 
ervan te verstaan. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Onderscheiding der geesten 
Docent(en): Kees Waaijman 
Doelstelling: Zicht krijgen op wat onderscheiding der geesten is, wat cruciale vragen en referentiepunten 
zijn, en wat van belang is om een proces van onderscheiding der geesten te voltrekken.  
Inhoud: Onderscheiding der geesten beschouwen we als het innerlijk kompas van de spirituele reis. Dat 
geeft aanknopingspunten om uit de levenswandel van mensen af te leiden hoe zij met vallen en opstaan 
hebben geleerd om hun innerlijk kompas te lezen. De verschillende kanten van begeleiding en 
onderscheiding belichten. 
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Omvormingsproces: onderscheiding 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Leren om in een begeleidingsproces de wezenlijke rode draad van het omvormingsproces te 
volgen en sturen. 
Inhoud: Samen worden (ingebrachte) voorbeelden bekeken om een model van registratie van én reflectie op 
het begeleidingsproces te leren gebruiken en eigen te maken. Daardoor komt het feitelijke proces van het 
begeleidingsproces (onderscheiding) beter in beeld. Het zicht op dit proces wordt verhelderd en de 
mogelijkheden om het proces aan te scherpen worden besproken en/of uitgeprobeerd. Het oog wordt 
gescherpt om de (blokkades voor de) werking van God in het alledaagse leven te zien en bewust te laten 
worden. De vraag durven stellen: wat is een optimale begeleidingsstrategie? 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 7 DE RUIMTE VAN DE TRADITIE 
 
 
Mystieke tekstlezing 
Docent(en): Hein Blommestijn 
Doelstelling: Vertrouwd raken met belangrijke spirituele tradities en hun historische situering. Het leren 
onderscheiden van de dynamiek van het mystieke proces. 
Inhoud: We lezen verschillende versies van het verhaal van Marta en Maria, om het spanningsveld van actie 
en contemplatie beter te leren verstaan. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Vorming en toe-eigening 
Docent(en): Charles Caspers 
Doelstelling: Leren onderkennen dát en hóe de verschillende scholen en tradities van spiritualiteit een 
structuur aanbieden om spirituele waarden en codes te trainen, voor de (om)vorming van het individu. 
Inhoud: Het bekijken van verschillende structuren vanuit het oogpunt van de beoogde omvorming. Het 
fenomeen roeping en vorming uitdiepen. Inoefeningen en toe-eigeningsprocessen worden op wezenlijke 
aspecten uitgediept: deugdoefening en geestelijke oefeningen, gebed en mystiek.  
Werkvorm: responsiecollege 
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Spirituele vorming: deugden en oefeningen 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Leren hoe geestelijke begeleidingsgesprekken doorwerken naar de grotere context: de 
inrichting van de gebedspraktijk in het leven van alledag. 
Inhoud: In onderling gesprek routes uitstippelen om de lijn van het geestelijk begeleidingsgesprek door te 
trekken naar het leven van alledag. Vormen van training die passen bij de persoon worden geïnventariseerd 
en beoordeeld op hun voor- en nadelen. Samen formuleren we criteria waarmee we de werkzaamheid van 
een bepaalde methode voor een concrete persoon kunnen inschatten. 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
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BLOK 8: DE RUIMTE VAN DE GEMEENSCHAP  
 
 
Mystieke tekstlezing 
Docent(en): Jos Huls 
Doelstelling: Zicht krijgen op de historische situering en de mystieke diepte van  teksten. Het leren 
onderscheiden van de talige articulering van het mystieke proces. 
Inhoud: Dag Hammersjköld was secretaris-generaal van de Verenigde Naties, toen hij zijn dagboek 
Merkstenen schreef. We lezen Merkstenen om te leren verstaan hoe ‘de weg hem koos’. 
Werkvorm: leescollege 
Tijd: 10.00 – 11.00 uur. 
 
 
Thematiek: Gemeenschap en gesprek 
Docent(en): Inigo Bocken 
Doelstelling: Leren zien dat aanwezigheid bij en gesprekken met anderen een wezenlijk onderdeel zijn van 
iemands geestelijke weg. 
Inhoud: Contact met anderen en de ruimte waarin je bent, maken een spirituele oriëntatie mogelijk én 
dragen bij aan de verdieping ervan. Ze vormen – onder de juiste condities – een goede toetssteen voor die 
ontwikkeling. De proef omtrent de oprechtheid of waarde van een spirituele ontwikkeling ligt uiteindelijk in 
het handelen. 
De leiding van de Geest binnen de gemeenschap wordt mystagogisch uitgediept bij paradigma’s van collatio 
(de collatio bij Cassianus; het kapittel in de Karmelregel; de ervaringsuitwisseling bij de Zusters van Liefde; 
revision de vie), vormen van overleg en organisatie; gemeenschap en alleenzijn, gehoorzaamheidsvormen. 
De ruimte van de dialoog wordt verkend. 
Werkvorm: responsiecollege  
Tijd: 11.15 – 12.30 uur. 
 
 
Practicum: Gemeenschap als mystagogische ruimte 
Docente(n): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Leren waarom en hoe in het gaan van een geestelijke weg altijd momenten van evaluatie 
aanwezig horen te zijn, en hoe je daar individueel en in groepen praktisch vorm aan kunt geven. 
Inhoud: Menigeen houdt zich in het gaan van de geestelijke weg gemakkelijk voor de gek. We zullen kijken 
wat de risico’s zijn, en hoe die eventueel te omzeilen zijn. Het gaan van de geestelijke weg is weliswaar 
grotendeels een innerlijk proces, maar het gaat (uiteindelijk) om een betrokkenheid op de uiterlijke wereld. 
Het gaat om ons handelen. Hoe evalueer je of je goed bezig bent? Het gerichte contact met anderen kan ons 
op koers houden of niet. Hoe bouwen we met enige regelmaat momenten in dat we tijd nemen voor adequate 
evaluatie? Wat maakt dat we openstaan voor vormen van feedback over wat goed gaat, wat we geleerd 
hebben, wat punten van twijfel zijn op onze weg, en welke zaken averechts (dreigen te) werken? Zulke 
vragen worden bekeken voor concrete individuele personen en voor groepen. 
Werkvorm: practicum 
Tijd: 13.15 – 16.30 uur. 
 
 

14 



PRAKTIJKWEEK GEESTELIJKE BEGELEIDING 
 
Docent(en): Hein Blommestijn en Frits Mertens 
Doelstelling: Zichzelf als instrument in de begeleiding leren kennen en de kans krijgen om daarin 
sterke en zwakke kanten te ontdekken. 
Inhoud: In vijf aaneengesloten dagen worden begeleidingsgesprekken van cursisten bekeken, 
geanalyseerd op sterke en zwakke punten, en alternatieven voor begeleiding worden besproken c.q. 
uitgeprobeerd. Persoonlijk en als groep wordt gewerkt aan het toe-eigenen van een adequate 
beroepshouding en vaardigheden. 
Tijd: week (ma-vr) in het eerste semester van het tweede jaar. 
 
 
BEGELEIDING 
 
Leerbegeleiding 
De opleiding vergt minimaal acht leerbegeleidingsgesprekken. Dit is geestelijke begeleiding 
gecombineerd met een reflectief leergesprek. Doel is het leren onderscheiden van de bewegingen van 
God in het eigen leven, als voorwaarde voor het zelf voeren van geestelijke begeleidingsgesprekken. 
De leerbegeleiding richt zich op het proces van verheldering. Er moet niet alleen duidelijk worden dat 
er iets gebeurd, maar ook waarom. 
 
Supervisie 
De opleiding vereist minstens acht supervisiegesprekken, waarvan minimaal vier in het tweede jaar. 
Daarin krijgt de cursist begeleiding bij zijn werkzaamheden als geestelijk begeleider. Casuïstiek uit de 
eigen praktijk vormt daarbij het uitgangspunt. 
 
 
STAGE 
 
In de stage past de cursist hetgeen in de opleiding geleerd is toe in de praktijk. De stage wordt bij 
voorkeur binnen de bestaande werkkring ingevuld. Als dit niet mogelijk is, dan bemiddelt de 
opleiding bij het vinden van een stageplaats. 
 
 
TERUGKOMDAGEN 
 
In het derde jaar zijn er drie terugkomdagen. In deze bijeenkomsten bespreekt ieder de voortgang (of 
knelpunten) van haar of zijn werk, stage of scriptie en geeft de groep feedback. 
 
 
EINDVERSLAG 
 
Aan het eind van de studie schrijft de cursist een onderzoeksverslag, waarin hij of zij op kritische 
wijze een aspect van geestelijke begeleiding belicht. Uit de scriptie moet blijken dat de cursist de 
cursusstof beheerst en er op theoretisch-wetenschappelijke wijze verslag van kan doen. 
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Coördinatoren 
 
 
 
 
 
 
 

 Prof. dr. Hein Blommestijn, karmeliet, werd geboren te Alkmaar (1943). Hij 
studeerde spiritualiteit en psychologie in Parijs en Rome, waar hij promoveerde. Hij 
is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen en 
hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te Rome. 
Hij is redacteur van Studies in Spirituality. Naast coördinator van de School voor 
Spiritualiteit is Hein Blommestijn ook docent binnen de opleiding Geestelijke 
Begeleiding. 
E-mail: hein.blommestijn@titusbrandsmainstituut.nl 
Telefoon: 024-3612162 
 

 
 
 
 
 
 

 Dr. Frits Mertens (1953) werd geboren in Sevenum. Hij studeerde cultuur- en 
godsdienstpsychologie te Nijmegen en volgde de opleidingen 
wetenschapsjournalistiek en groepstherapie. Hij promoveerde in 1991 op een 
longitudinaal onderzoek op het terrein van de zorg voor ouderen. Gedurende enkele 
jaren was zijn hoofdtaak methodiekontwikkeling voor zorgverlening aan (psycho-
geriatrische) ouderen. Vanaf 1995 is hij medewerker van het Titus Brandsma 
Instituut, met als aandachtsveld ouder worden en spiritualiteit. 
Naast coördinator van de School voor Spiritualiteit is Frits Mertens ook docent 
binnen de opleiding Geestelijke Begeleiding. 
E-mail: frits.mertens@titusbrandsmainstituut.nl 
Telefoon: 024-3612162 
 

   
Docenten 
 
 
 
 
 
 
 

 Dr. Inigo Bocken werd geboren in Schoten/Antwerpen (B) in 1968. Hij studeerde 
filosofie, godsdienstwetenschappen en mediëvistiek in Antwerpen en Leuven. Hij 
promoveerde in 1997 in Nijmegen op een proefschrift over Nicolaus Cusanus. Hij is 
wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut Nijmegen, 
universitair docent cultuur- en religietheorie aan de faculteiten Religiewetenschappen 
en Theologie te Nijmegen, en senior onderzoeker aan het Centrum voor Ethiek van 
dezelfde universiteit. 
 

  Dr. Charles Caspers (1953 te Nijmegen) is theoloog-kerkhistoricus. In 1992 
promoveerde hij in Utrecht op een proefschrift over de vroomheid in de late 
middeleeuwen. Momenteel is hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het 
Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, waar hij onder meer onderzoek verricht naar 
de geschriften van Thomas van Kempen. Samen met Peter Jan Margry publiceerde hij 
het vierdelige lexicon Bedevaartplaatsen in Nederland (1997-2004). 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dr. Jos Huls, karmeliet, is in 1960 in De Bilt geboren. Hij studeerde van 1979 tot 
1988 theologie te Nijmegen, met specialisatie spiritualiteit. Hij deed twee jaar 
onderzoek over Dag Hammerskjöld in Upsala en Lund in Zweden en werkt nu aan een 
nieuwe vertaling van Merkstenen. Hij promoveerde op een proefschift over de ‘Zeven 
manieren van minne’ van Beatrijs van Nazareth. Hij is redacteur van de series Fiery 
Arrow en Flèche de Feu. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma 
Instituut en hoogleraar in de mystieke theologie aan de Universiteit Gregoriana te 
Rome. Hij is coördinator van spirituality international (SPIRIN), een internationale 
web community van onderzoekers in spiritualiteit. 
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  Dr. Ad de Keyzer werd in 1952 geboren te ’s-Gravenhage. Van 1970 tot 1980 

studeerde hij theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, met als 
specialisatie liturgiewetenschappen. Hij werkte als docent liturgie aan het Nederlands 
Instituut voor Kerkmuziek en verrichtte voor het aartsbisdom Utrecht liturgische 
trainingen ten behoeve van pastores en vrijwilligers. Momenteel is hij medewerker 
van het Titus Brandsma Instituut, daarnaast is hij in dienst als pastoraal werker bij de 
zusters van J.M.J. te Den Bosch. 
 

  Prof. dr. Frans Maas (Turnhout 1946) studeerde theologie in Amsterdam en 
promoveerde bij E. Schillebeeckx in Nijmegen. Hij doceerde fundamentele theologie, 
dogmatiek en spiritualiteit te Tilburg en was als bijzonder hoogleraar vanwege de 
Radboudstichting werkzaam aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is hij hoogleraar 
Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit Nijmegen en onderzoeker aan het Titus 
Brandsma Instituut. 
 

 
 
 
 
 

 Prof. dr. Kees Waaijman, karmeliet, werd geboren in de Haarlemmermeer (1942). 
Hij studeerde filosofie en theologie. Hij promoveerde op De mystiek van ik en jij 
(1976) en schreef een commentaar op de psalmen (1979-1991). Hij heeft als 
aandachtsveld bijbelse spiritualiteit, joodse mystiek en theorievorming met 
betrekking tot spiritualiteit en mystiek. Vanaf 1974 is hij medewerker van het Titus 
Brandsma Instituut. Sinds 1989 is hij hoogleraar spiritualiteit aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Daarnaast is hij redacteur van Speling en Studies in 
Spirituality. 
 

 
 
 
 
 
 

 Dr. Huub Welzen, karmeliet, werd geboren te Spaubeek (1950). Hij studeerde 
theologie te Nijmegen, met als specialisatie exegese van het Nieuwe Testament. Hij 
volgde een supplementaire pastorale vorming en een opleiding voor het leiden van 
bibliodrama. Na zijn doctoraal was hij enkele jaren werkzaam als pastoraal werker. 
Van 1982 tot 1986 was hij in dienst bij ZWO. In 1987 promoveerde hij op het 
proefschrift Lucas, evangelist van gemeenschap. Vanaf 1991 is hij wetenschappelijk 
medewerker van het Titus Brandsma Instituut op het gebied van bijbelse spiritualiteit.
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