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Een extra aanbod van De Verdieping.
Socratische gesprekken (drie avonden)
Gespreksleider: Karel van Haaften
Maandagen: 16 okt, 6 en 20 november 2017

Het socratische gesprek – gespreks- & denkoefening
Wat: In een cyclus van drie avonden maakt u kennis met de methodiek van het socratische gesprek onder leiding van
Karel van Haaften.
Aanleiding: In deze tijd van snelle opinies, oordelen en veel veranderingen op allerlei gebied, praten we vaak
langs elkaar heen. Het socratische gesprek leert rust in te bouwen en helpt iedereen daarbij te putten uit de
eigen ervaring.
Verwarring in gesprekken is van alle tijden. Het socratische gesprek ontleent zijn naam aan de wijsgeer
Socrates, 400 jaar v.Chr. Hij probeerde iemand tot inzicht te voeren door vragen te stellen, voorbeelden te
onderzoeken en ervaringen te analyseren.
De socratische gespreksmethodiek vandaag de dag heeft hetzelfde vertrekpunt en doel: dat mensen elkaar
echt verstaan en gezamenlijk op zoek gaan naar voor hen leidende principes en uitgangspunten.
Inhoud: Het socratisch gesprek is een poging door systematisch onderzoek een antwoord op een
fundamentele vraag te vinden. Het gaat om vragen die voortkomen uit concrete, voor iedere deelnemer
toegankelijke ervaringen. Het gesprek bestaat in feite uit een systematische reflectie op die ervaring.
Deelnemers gaan gezamenlijk op onderzoek. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie en ook
zeker niet psychologisch van karakter. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar achterliggende
beginselen aan de hand van systematische reflectie.
Werkwijze: Op elk van de drie avonden wordt er telkens vanuit een ander thema een casus gekozen en
onderzocht. Dit gebeurt aan de hand van een bepaalde gefaseerde aanpak. Hierbij wordt teruggevraagd naar
de opvattingen en overtuigingen die aan de benoemde ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken
op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we principes op het spoor, die
richtinggevend zijn voor ons handelen. Zie ook: http://socratischcafezwolle.nl/cms/index.php/themas
Gespreksleider: Karel van Haaften (1949 –studie sociale psychologie) werkte jarenlang bij De Nederlandsche Bank als
Human Resources professional met als aandachtsgebied management development. In dat kader maakte hij in 2002
kennis met Jos Kessels van Het Nieuwe Trivium en de socratische gespreksmethode. Sinds zijn vertrek bij DNB in
oktober 2005 specialiseerde hij zich onder begeleiding van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert in de theorie en
praktijk van het socratisch gesprek. In 2008 startte hij het Socratisch Café in Zwolle, en daarna in samenwerking met
anderen Socratische Cafés elders in Nederland. Zie ook: http://socratischcafezwolle.nl
Praktische Informatie
Locatie:
Podium ZUIDHAEGE – Theatercafé, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen
Wanneer:
Maandagavond 16 oktober, 6 en 20 november 2017, van 19.30 tot 22.00 uur
Inloop vanaf 19:15 uur
Contactpersoon: Oeds Hoogeveen – namens Team De Verdieping –
T 0516 432 063 - M 06 423 00 925 – E oedshoogeveen@gmail.com
e
(Oeds niet bereikbaar? 2 contactpersoon: Karina de Haan; M 06 57 88 81 88; karinadehaan@ziggo.nl)
Verhinderd?
Bij onverhoopte verhindering, graag altijd afmelden.
We wensen u mooie en inspirerende avonden.
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