
 

Vervolg-Cyclus Socratische Gesprekken© 

Ø Een extra aanbod van De Verdieping Assen 
Ø Vervolg van basiscyclus Socratische gesprekken©  
Ø Aanpak ontwikkeld door De Verdieping (Oeds Hoogeveen) in  
       samenwerking met Karel  van Haaften 
Ø Gespreksleider: Karel van Haaften 
Ø Dinsdagavonden: 18 sept, 2 en 23 okt, 6 november 2018 
Ø Van 19.30-22.00 uur; inloop vanaf 19:15 uur. 
Ø Maximaal 10 deelnemers 

   

  

Vervolg-Cyclus Socratische Gesprekken© Najaar 2018  (Nieuw!) 
 
 
Vier bijeenkomsten op de dinsdagavonden:  18 sept, 2 en 23 oktober, 6 november 2018. 
Tijd: 19:30-22:00 uur. Locatie: Podium Zuidhaege Assen 
  
In de afgelopen periode  nam u deel aan een van de cycli van Socratische gesprekken.  
Hierop is heel positief gereageerd door de deelnemers. Thematisch was dat gericht op de 'klassieke 
deugden'.  Na de zomervakantie organiseren  we een vervolg cyclus van vier gesprekken, speciaal gericht op 
de deelnemers van de eerste cycli.  Ook nu is Karel van Haaften weer de gespreksleider. 
  
Opzet 
Met de gespreksmethodiek bent u inmiddels bekend.  De bedoeling is dat dit wordt verdiept  
en nog meer interactief wordt ingezet. Inhoudelijk: heel concreet wordt begonnen met het thema 
rechtvaardigheid. Vervolgens worden  andere 'modernere' deugden/thema's onderzocht.  
Zoals het Engelse begrip 'sympathy': wat betekent dit begrip  als deugd  nu eigenlijk? Is dat hetzelfde als 
empathy? 
  
Aanmelding 
Nogmaals: dit aanbod is alleen van toepassing wanneer u al eerder de basiscyclus  
Socratische Gesprekken heeft bijgewoond. De kosten verbonden aan deelname bedragen € 48,00 
Heeft u belangstelling dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te richten aan Fokke Flapper: 
fjflapper@gmail.com   Onder vermelding van: 'Socratische Gesprekken Vervolg Cyclus (1)'.   
U ontvangt vervolgens een inschrijfformulier met cursusvoorwaarden. 
Meldt u zich zo snel mogelijk aan. Onze ervaring is dat de 10 beschikbare plaatsen vaak al binnen twee 
dagen zijn volgeboekt.    
  
Praktische Informatie in het kort 
  
Locatie:            Podium ZUIDHAEGE – Theatercafé, Zuidhaege 2, 9401 NZ Assen 
Wanneer:        Dinsdagavonden 18 sept, 2 en 23 oktober, 6 november 2018 
Tijd:                  19:30-22:00 uur ; inloop vanaf 19:15 uur  
Kosten:             € 48,00  (vier bijeenkomsten)                          
Contactpersoon: Oeds Hoogeveen – namens Team De Verdieping –  
                           M 06 423 00 925 – E  oedshoogeveen@gmail.com 
                            Oeds niet bereikbaar?  2econtactpersoon: Fokke Flapper  
                            M 06 236 75 431  – E   fjflapper@gmail.com 
Verhinderd?    Bij onverhoopte verhindering, graag altijd afmelden. 

 
 

  


