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Opleidingstraject voor bezinningsbegeleid(st)ers 
 
Intakegesprek: als je interesse hebt in deze opleiding, word je uitgenodigd voor een verkennend intakegesprek 
bij een van de leden van het begeleidingsteam. Na afloop van dit gesprek wordt pas de beslissing genomen al 
dan niet te starten met de opleiding. De opleiding heeft tot doel mensen te vormen die effectief 
klasbezinningen gaan begeleiden in de geest van de Katholieke Dialoogschool. 
 
Locatie: dit schooljaar gaat de opleiding door in de abdij van Averbode 
 
Data: 
vr-zon 24-26/08/18: Startweekend 
woe 26/09/18 vervolgavond 1 
woe 17/10/18 vervolgavond 2 
woe 07/11/18 vervolgavond 3 
woe 28/11/18 vervolgavond 4 
zat 23/03/19 slotdag 
observatie- en doestage: twee- of driedaagse op afspraak in het tweede trimester, gevolgd door een 
coachingsgesprek met iemand van het begeleidingsteam. 
De opleiding dient in haar geheel gevolgd te worden. Het is niet mogelijk in te schrijven voor afzonderlijke 
werkblokken. 
 
Begeleidingsteam: Carine D’Hondt, Kristin Wouters, Leen Dillen, Eric Haelvoet, Hans De Weirdt, Jos Bielen 
 
Inhouden 
Startweekend 
 Werkblok 1: kennismaking: ‘Hoe zie ik klasbezinningsdagen?’ 
 Werkblok 2: bestuderen van visieteksten die ertoe doen 
 Werkblok 3: het profiel van een bezinningsbegeleider 
 Werkblok 4: de jeugd van nu, wie zijn ze? Hun (spirituele) noden?... 
 Werkblok 5: de maatschappelijke noden van onze tijd 
 Werkblok 6: mijn spiritualiteit, mijn bronnen, mijn groeiplaatsen… 
 Werkblok 7: over geestelijke begeleiding 
 Werkblok 8: vragen van de deelnemers 
Vervolgavond 1 
 Werkblok 9: geloofs- en levensbeschouwelijke communicatie met jongeren 
Vervolgavond 2 
 Werkblok 10: onze traditie en andere tradities: interreligieuze dialoog 
Vervolgavond 3 
 Werkblok 11: werken met de Bijbel tijdens een klasbezinning? 
Vervolgavond 4 
 Werkblok 12: getuigenis en authenticiteit 
Slotdag 
 Werkblok 13: terugblik op de stage, voorbereiding op supervisie en intervisie 
 Werkblok 14: wat zijn mijn troefkaarten als begeleider? 
 Werkblok 15: praktische aangelegenheden: statuut, financies… 
 Werkblok 16: evaluatie van de opleiding 
 
Lesgevers:  
Carine D’Hondt, Kristin Wouters, Leen Dillen, Katrien Bressers, Vincent Ceulemans, Eric Haelvoet, Hans De 
Weirdt, Jos Bielen e.a. 
 
Info en inschrijving: www.klasbezinning.be of www.nascholing.be  
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