Studiegids studiejaar 2018-2019

Zingeving & Spiritualiteit 4e jaar

Status van de studiegids:
De hieronder opgenomen informatie betreft de omschrijving van de modules in het studiejaar 20182019. Het is mogelijk dat deze modules in het volgend studiejaar worden aangepast.
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Algemene informatie
Studenten volgen in de basisopleiding een programma van steeds vier avonden hoor- en
werkcolleges. Daarnaast wordt de nodige thuisstudie gevraagd. De studiebelasting is 25 ECTS per
jaar, ofwel 15 uur gemiddeld per week inclusief les-/contacturen bij 46 weken.
Tentamens
In de regel krijg je zes weken de tijd om een tentamen te maken en krijgt de docent zes weken de tijd
om de tentamens na te kijken. Gestreefd wordt de nakijktijd terug te brengen naar drie weken.
Tentamens zijn 10 jaar geldig.
Studie- en onderwijscoördinator
De studiecoördinator is verantwoordelijk voor de inhoudelijke aspecten van het onderwijs en de
keuze van vakken en docenten m.b.t. de studierichtingen die onder hem/haar valt.
De studiecoördinator is ook eerste aanspreekpunt voor alle vragen, klachten en wensen van
studenten m.b.t. het onderwijs, inhoudelijk (tentamens, scriptie, stage), financieel, qua voortgang en
mentaal.
De studiecoördinator van Zingeving & Spiritualiteit is:
Ellen van Son, ellen.van.son@academiegeesteswetenschappen; 06 55 72 48 32
Eindverantwoordelijke voor de organisatie van het onderwijs is de Onderwijscoördinator:
Hein van Dongen: hein.van.dongen@academiegeesteswetenschappen.nl; 06 30 58 07 58
Spreekuren van beiden staan op de website: https://academiegeesteswetenschappen.nl/2018-2019/
Afwezigheid
Bij verhindering dient de docent en/of het secretariaat geïnformeerd te worden.
Studenten die 2x of meer afwezig zijn geweest, krijgen een vervangende opdracht.
Evaluatie
Na afloop van iedere module wordt een korte evaluatie van de module gevraagd. Voor de Academie
zijn de evaluaties een heel belangrijke bron van informatie om de kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
Studie-uitloop
Heb je na twee of vier lesjaren alle modules gevolgd, maar ben je nog niet klaar met je studie, omdat
je nog enkele tentamens moet doen en/of de stage, en/of je scriptie of stageverslag moet schrijven,
dan krijg je aansluitend in het daaropvolgende derde of vijfde lesjaar, in de periode 1 september t/m
31 december, eenmalig de mogelijkheid om de resterende onderdelen af te ronden zonder dat je
collegegeld hoeft te betalen.
Heb je per 1 januari de resterende onderdelen nog niet afgerond en wil je de opleiding voortzetten,
dan worden kosten in rekening gebracht: € 250,- administratiekosten (altijd), € 50,- per af te leggen
tentamen, € 200,- voor scriptiebegeleiding en € 200,- voor begeleiding stage(verslag).
Deze tarieven gelden ook in de daaropvolgende studiejaren, totdat je opleiding is afgerond.
Modulebeschrijvingen
Studenten volgen per studierichting een programma van verschillende modules. Elk van deze module
wordt afgesloten met een tentamen, meestal in de vorm van een take-home tentamen. Hieronder
staan de modulebeschrijvingen gelijklopend met het rooster.
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Animisme en mysteriediensten (A&M)
2,5 ECTS
Drs. Jan Neuteboom, dr. Hein van Dongen, drs. Jacob Slavenburg
Inzicht in de karakteristiek van de animistische en sjamanistische tradities.
Overal ter wereld leeft de overtuiging dat de werkelijkheid bezield is. In deze module
behandelen vier docenten verschillende kanten van het animisme in relatie tot de
filosofie, het sjamanisme, de godsdienstgeschiedenis en de psychiatrie.
Interactief hoorcollege
Praktische opdracht
Optioneel: Shaman, Healer, Sage, Alberto Villoldo, 2001
Optioneel: Handboek Sjamanisme, Daan van Kampenhout, 2015
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
6, 13, 20 en 27 september 2018

Mystiek (MYS)
2,5 ECTS
Dr. Kitty Bouwman
Studenten maken kennis met omschrijvingen van spiritualiteit en mystiek. Aan de hand
van kenmerken van spiritualiteit en mystiek leren ze teksten uit mystieke stromingen van
de grote godsdiensten te analyseren. De studenten maken kennis met grote gestalten uit
de West-Europese mystieke traditie. De studenten verwerven kennis over de context
waarin deze gestalten geleefd hebben. De studenten ontwikkelen hermeneutische
vaardigheden om de mystieke teksten van deze gestalten te verstaan.
Studenten maken kennis met verschillende definities van spiritualiteit en mystiek.
Studenten maken kennis met teksten uit mystieke stromingen van de grote godsdiensten.
De studenten maken kennis met grote gestalten uit de West-Europese mystieke traditie.
Interactief hoorcollege
Take-home tentamen
Teksten en artikelen worden aangeleverd door docent.
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
4, 11, 18 oktober, 1 november 2018

Gnosis en hermetica (GNH)
2,5 ECTS
Drs. Jacob Slavenburg
De studenten maken kennis met de gnostisch-hermetische traditie vanaf de Renaissance
tot in onze tijd.
Behandeld worden onder meer: Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, de
Rozenkruisers, de Vrijmetselaars, theosofie, antroposofie en Carl Jung.
Interactief hoorcollege
Take-home tentamen
De Hermetische Schakel, Drs. Jacob Slavenburg, Deventer 2003, 2e deel
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
8, 15, 22, 29 november 2018
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Eigen spiritualiteit (EISP)
2,5 ECTS
Drs. Rinus van Warven
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Leertrajectbegeleiding
0,5 ECTS
Dr. Hein van Dongen
Reflectie op de eigen ontwikkelingsweg en de keuzes voor een vervolg
Volgt
Werkcollege
n.v.t.
n.v.t.
3
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen
17 januari 2019
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Transpersoonlijke psychologie (TPP)
2 ECTS
Dr. Hein van Dongen
Het verkrijgen van inleidende kennis en inzicht in het ontstaan, de ontwikkeling en
begrippen van de transpersoonlijke psychologie.
Een inleidend overzicht van de transpersoonlijke psychologie en haar geschiedenis.
Behandeld worden de eerste ‘dynamische psychologie’ ten tijde van de Romantiek,
de dieptepsychologie, de New Thought beweging, de psychosynthese, de
humanistische psychologie en de verschillende hedendaagse vormen van
transpersoonlijke psychologie. Aandacht wordt besteed aan het werk van o.a. Carus,
James, Jung, Assagioli, Maslov en Tart.
Hoor- en werkcollege
Take-home tentamen
Nader te bepalen
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
24, 31 januari, 7 februari 2019
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6, 13, 20 december 2018, 10 januari 2019
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Nieuwe wetenschap (NW)
2,5 ECTS
Dr. Hein van Dongen
Kennis en verwondering over de nieuwe denkwijzen in revolutionaire
wetenschappen als de kwantumfysica, de systeemtheorie en het bewustzijn
onderzoek.
Nieuwe paradigma’s in de wetenschap: natuurkunde, biologie, (para)psychologie,
systeemtheorie. De ontoereikendheid van mechanistisch denken. Noodzaak van
zelfbezinning om nieuwe ontwikkelingen te kunnen integreren.
Hoor- en werkcollege
Take-home tentamen
Bezielde kosmos. Nieuwe wetenschappelijke visie op leven en bewustzijn in het
universum, E. Laszlo,
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
14, 21 februari, 7, 14 maart 2019
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Mythen en bewustzijn (M&B)
2,5 ECTS
Drs. Peter Vermaat
Het verwerven van kennis van de betekenis van mythen in het kader van de levensloop
van de mens en zijn deelname aan de samenleving.

Inhoud

De voornaamste functie van mythen en rituelen is geweest om symbolen te leveren die
de menselijke geest vooruit helpen in zijn levensloop met het oog op een goede
integratie in de samenleving. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kritische en
heuristische functie van de parabel en het sprookje.
Interactief hoorcollege
Het schrijven van een essay.
De held met de duizend gezichten, Joseph Campbell, Contact, Amsterdam, 1990
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
21, 28 maart, 4, 11 april 2019
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Parapsychologie (PP)
2,5 ECTS
Dr. Hein van Dongen
Kennis en inzicht betreffende de bijzondere menselijke ervaringen die onderzocht worden
door de parapsychologie en hun relatie tot spirituele ontwikkeling.
Telepathie, helderziendheid, psychokinese. Manieren om er praktisch mee om te gaan.
Geschiedenis van het onderzoek naar deze verschijnselen. Kwalitatief en kwantitatief
onderzoek. Implicaties voor ons mensbeeld. Wijzen van zingeving in relatie tot deze
fenomenen.
Hoor- en werkcollege
Take-home tentamen
Para?normaal!, Hein van Dongen (verkrijgbaar via de docent)
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
18, 25 april, 9, 16 mei 2019
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Mantische technieken (MNT)
2,5 ECTS
Drs. Ewald Wagenaar
Studenten kennis laten maken met verschillende beschrijvende en voorspellende (of
‘mantische’) systemen, zoals astrologie, tarot, numerologie, kabbala, I tjing, nine star qi
en hun samenhang. Studenten leren daarnaast met een of meer van de westerse
systemen een profiel te maken van zichzelf.
Astrologie, tarot, numerologie en kabbala worden inhoudelijk behandeld en op de eigen
situatie toegepast.
Interactief hoorcollege.
Take home tentamen dat in of tussen de lessen kan worden voorbereid.
Astrologie voor beginners, Esther van Heerebeek, BNCC Uitgevers, 2013
Overige literatuur wordt in de eerste les besproken.
12
Deze module staat open voor studenten van andere studierichtingen.
23 mei, 6, 13, 20 juni 2019
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Dromen naar heelheid (DR)
2,5 ECTS
Mw. Merel Koopman Hak
Het vergaren van initieel inzicht in de betekenis van de droom en het betekenisvol
werken met dromen. We proberen inzichtelijk te maken wat voor boodschappen dromen
in zich dragen en dit te toetsen aan onze eigen ervaringen.

Inhoud

Werkvormen

Verschillende visies op het fenomeen van de droom, verschillende betekenislagen, in
contact komen met de sfeer van de droom en de droomtaal, oefenen met werkbladen.
Droomethiek.
Interactief hoorcollege, droomgroep, het bijhouden van een eigen droomdagboek.
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Toehoorders
Data

Take-home tentamen
Mantra 9, Dromen, Reader
12
Deze module staat niet open voor studenten van andere studierichtingen.
27 juni, 4, 11, 18 juli 2019
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