De Verdieping
Dinsdag 30 oktober 2012

Een socratisch gesprek over
de vrijheid van meningsuiting
Willem Pots en Angelique Schreuder, gespreksleiders

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele en zingevingsonderwerpen. Kritisch, met open vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende
denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven bijeenkomsten, van september - november en
januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen. Met een prikkelende inleiding of
documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

Het socratisch gesprek is op systematische wijze gemeenschappelijk een antwoord vinden op vragen die er toe doen.
Het is praktisch, “sprekenderwijs” filosoferen over zaken waarbij ethische kwesties een rol spelen. Kenmerken zijn:
vragen stellen, luisteren, inleven, nadenken en een (zelf)onderzoekende houding. Doel is (in)zicht krijgen op onze
aannames, redeneringen en zienswijzen en deze gezamenlijk toetsen op hun ‘waarheid’. Het zorgvuldig onder
woorden brengen van gedachten en meningen is de basis om elkaar te verstaan en te begrijpen.
Het socratisch gesprek heeft als thema vrijheid van meningsuiting. Hoe belangrijk is de vrijheid van meningsuiting?
Waar is de grens en waar begint belediging? Zijn wij als samenleving het eens met die grenzen of moeten ze juist
nog wat opgerekt worden? Botsingen tussen groepen kunnen immers ook mooie discussies opleveren.

Willem Pots is loopbaanpedagoog. Na zijn studie theoretische pedagogie, volgde hij de opleiding hogermanagement
en is gecertificeerd in Socratische Methode voor opleiders en adviseurs. Hij is werkzaam geweest als interim,
projectleider, beleidsmaker en docent/coach. Angelique Schreuder is werkzaam als interimmanager, projectleider en
adviseur en heeft een praktijk in socratische gespreksvoering. Voorheen heeft zij gewerkt in het kunstonderwijs en de
cultuureducatie en als docent, directeur, projectleider. Angelique is eerstegraads docent kunstonderwijs en volgde
een Post HBO-management opleiding .

