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‘Wie zegt dat de tijd voor de studie van
de filosofie nog niet is aangebroken, of
dat die al voorbij is, is als iemand die
zegt dat de tijd voor het geluk er nog
niet is of er niet meer is.’
Epicurus, Brief aan Menoikeus

Boek uw bovenkamer bij de ISVW
Het goede leven en het betere denken, daar draait het om bij de ISVW. Bij ons
ontmoet u geestverwanten, wandelt u door ons prachtige bos en geniet u van
heerlijke en verantwoorde menu´s. Het goede leven dus. Maar u komt natuurlijk vooral voor dat ‘betere denken’ tijdens onze cursussen en opleidingen. Deze
zomer staan twintig summerschools op het programma, genoeg voor een geslaagde denkvakantie. Dit najaar staan fraaie cursusweken over onder meer de
liefde en over Spinoza op de rol. De topwetenschap staat centraal in Frontiers
of Astronomie en Frontiers of Physics. Naast de vertrouwde basisopleiding Filosofie in de praktijk (bij uitstek geschikt om te ontdekken wat je aan filosofie
hebt), starten dit najaar twee nieuwe basisopleidingen, te weten Mystieke filosofie in Oost en West en Ethiek en politiek.
Wie beroepsmatig met filosofie aan de slag wil, krijgt veel keuze. Het aantal
beroepsopleidingen op de ISVW verdubbelt namelijk dit najaar. Nieuw zijn
onder meer de beroepsopleidingen Sokratisch schrijven, Zin geven aan werk en
Bildung en moreel beraad voor ib’ers.
Intussen wordt op het landgoed geruisloos een nieuwe hotelvleugel opgetrokken, wederom naar ontwerp van architect Hans Ruijssenaars. De extra kamers zijn nodig om zowel mensen uit het bedrijfsleven als onze eigen cursisten
te accommoderen. Vanaf september kunt u daardoor slapen in negentien
nieuwe comfortkamers die worden vernoemd naar Franse, Duitse, niet-westerse
en vrouwelijke denkers. De suite wordt gereserveerd voor Nederlands grootste
filosoof: Spinoza. Dat we kunnen bouwen is mede te danken aan de donaties
van de bijna negenhonderd Vrienden van de ISVW. Wat heerlijk om zoveel en
zulke fijne vrienden te hebben!
‘Iedereen wil bouwen, maar niemand wil het onderhoud doen’, schreef Kurt
Vonnegut en hij had een punt. In het kader van het onderhoud is daarom een
deel van de standaardkamers verbouwd tot eigentijdse en knusse ‘pluskamers’.
Daarbij houden we Mahatma Gandhi’s wijsheid voor ogen: ‘Slechts diegene
mag slopen die iets beters kan bouwen’. De pluskamers zitten qua uitstraling
en comfort tussen de standaardkamers en de comfortkamers in. Alle inkomsten uit de zaal- en kamerverhuur komen bij de ISVW overigens ten goede aan
de filosofie en dus aan uw bovenkamer. Mocht dit alles u aanspreken, boek dan
nu uw bovenkamer bij de ISVW!
Erno Eskens
(programmadirecteur)

Open dagen
ISVW
Zondag 14 mei 2017
Aanvang 14.00 – einde 17.00 uur
Op deze open dag presenteren we met onze docenten alle
programma’s voor de zomer
van 2017 en kijken we natuurlijk naar de basisopleidingen
en beroepsopleidingen die
van start gaan in september. Er
is een marketplace of ideas,
waar onze docenten aanwezig
zijn voor al uw vragen onder
wie Jan Flameling, Ed Weijers
en Marlou van Paridon. We
eindigen de dag met filosofische stand-up comedy van
Tobi Kooiman. Alle bezoekers
ontvangen het boek Pioniers in
de praktische filosofie t.w.v.
€ 19,95.

Zondag 10 september
2017
Aanvang 14.00 – einde 17.00 uur
Op deze open dag presenteren wij de nieuwste basis- en
beroepsopleidingen en kijken
we naar de filosofieweken die
in het najaar van 2017 plaatsvinden op de ISVW. Onze docenten zijn aanwezig om al uw
vragen te beantwoorden. Ook
zijn er presentaties die inzicht
geven in de werking en inhoud van de opleidingen.
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Over de ISVW
Al ruim een eeuw is de Internationale School voor Wijsbegeerte het kennisinstituut waar filosofie en praktijk elkaar ontmoeten. De ISVW maakt filosofie
toegankelijk voor iedereen op zoek naar verdieping en inzicht. Als cursist wordt
u ontvangen op Landgoed ISVW, dat is gelegen op 6 hectare eigen bosgebied
grenzend aan Landgoed Den Treek-Henschoten. De perfecte omgeving om in
gezelschap van gelijkgestemden en professionele docenten te filosoferen,
wandelen, dineren en het glas te heffen op het leven. De ISVW is een nonprofitorganisatie. Alle inkomsten uit zaalverhuur, de hotelvoorzieningen en de
uitgeverij komen volledig ten goede aan de filosofiebeoefening.
Cursus- en opleidingsaanbod op Landgoed ISVW

Basisopleidingen

De ISVW heeft een gevarieerd cursusaanbod: er zijn
de basis- en beroepsopleidingen, summerschools, filosofieweken, trainingen en evenementen. Daarnaast biedt de ISVW ook cursussen in andere delen
van Nederland aan, onder de naam ‘ISVW in ’t land’.
Hieronder staat beschreven wat de specifieke kenmerken zijn van de verschillende categorieën en hoe
u zich kunt inschrijven.

De basisopleidingen van de ISVW zijn geschikt voor
iedereen die geïnteresseerd is in filosofie. De basisopleidingen bieden een gedegen inleiding op en een
overzicht van een filosofisch thema. Een basisopleiding bestaat doorgaans uit 5 weekenden (soms met
een afsluitend examenmoment). De weekenden zijn
ook los te volgen.
Soms worden de basisopleidingen, indien u ze in het
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Landgoed ISVW heeft het Green Key
Goud certificaat. Green Key is het internationale milieukeurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en recreatiebranche.
Goud is de hoogste gradatie.

geheel heeft gevolgd, afgesloten met een certificaat.
Het staat de cursist vrij om wel of niet deel te nemen
aan het afsluitende examen.

vinden zich in het bos met toegang tot de vele wandelpaden in de omgeving.
Beroepsopleidingen

Diverse arrangementen

Er zijn vier mogelijke arrangementen:
• Arrangement 1: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en kiest ervoor om thuis te
overnachten.
• Arrangement 2: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een standaardkamer en ontbijt. Standaardkamers zijn een- of tweepersoonskamers.
• Arrangement 3: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een pluskamer en ontbijt. Pluskamers zijn eenpersoonskamers met een riant bed en televisie.
• Arrangement 4: U neemt deel aan de cursus, geniet
van lunch en diner en overnacht op het landgoed
in een comfortkamer en ontbijt. Comfortkamers
zijn tweepersoonskamers met eigen balkon op het
zuiden en prachtig uitzicht op het bos.
Alle kamers hebben een eigen douche of bad en be-

De ISVW-beroepsopleidingen zijn bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar filosofische verdieping binnen hun vakgebied. De beroepsopleidingen
zijn gericht op het verwerven van praktische vaardigheden die in een huidige baan kunnen worden
toegepast of een opening bieden tot een nieuwe (filosofische) baan, bijvoorbeeld als filosofisch practicus of sokratisch gespreksleider.
Filosofieweken en summerschools

De filosofieweek is het paradepaardje van de ISVW.
Gedurende meerdere dagen begeleiden één of meerdere docenten u langs het pad van een filosofisch of
wetenschappelijk onderwerp. Als u eindelijk eens
die ene grote denker wilt doorgronden of dat boeiende thema wilt uitdiepen in een plezierige sfeer,
dan bent u bij de ISVW aan het juiste adres. Wederom kunt u kiezen uit de eerder genoemde vier arrangementen.
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Trainingen

De ISVW biedt naast opleidingen en cursussen ook
korte trainingen van twee doordeweekse dagen. Tijdens deze trainingen leert u op efficiënte wijze filosofische vaardigheden die u direct kunt toepassen
in uw dagelijkse praktijk.
Evenementen

Een evenement is een eenmalige, filosofische activiteit, zoals een lezing van een vooraanstaand (internationaal) denker, een conferentie of een boekpresentatie. Op isvw.nl is het actuele aanbod te vinden.
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• ANVW: Algemene Nederlandse Vereniging voor
Wijsbegeerte
• CRKBO: Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
• Stichting Cedeo (onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor opleidingen)
Naast deze accreditaties worden afzonderlijke opleidingen, trainingen en cursussen vaak door specifieke organisaties geaccrediteerd. Deze aanvullende
accreditaties treft u bij de betreffende opleidingen,
trainingen of cursussen. De basisopleidingen en beroepsopleidingen van de ISVW zijn vrijgesteld van
BTW. Dit geldt niet voor de verblijfskosten.
Praktische informatie

ISVW in ‘t land

De cursussen die de ISVW elders in het land uitzet,
bestaan uit reeksen korte bijeenkomsten over een
denker of een filosofisch thema. Voor wie interesse
heeft in filosofie maar graag in de buurt van huis en
haard blijft, bieden wij een gevarieerd programma
van kundige docenten en boeiende lesstof.
Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor een cursus of opleiding
via isvw.nl.
Gold Card

De ISVW-Gold Card geeft u een jaar lang recht op
het bezoeken van cursussen, inclusief verblijf. De
Gold Card geeft geen recht op boeken en andere cursusmaterialen. U kunt deze via de receptie bestellen.
U vindt meer informatie over de Gold Card op de
Vriendenpagina (p. 42) in deze gids.
Accreditaties

Alle cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geaccrediteerd door de volgende organisaties:
• NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

• De meest recente en gedetailleerde informatie
over de programma’s treft u op isvw.nl. Hier vindt
u ook video’s van docenten.
• Indien dit beschikbaar is, krijgt u via de digitale
leeromgeving van de ISVW direct na inschrijving
toegang tot de cursusteksten. Deze worden u ook
bij aanvang van de cursus als reader uitgereikt.
Niet alle cursussen maken gebruik van de digitale
leeromgeving.
• Uw standaardkamer kunt u opwaarderen naar
een comfortkamer (met o.a. een flatscreen-tv en
een balkon) met bijbetaling van € 17,50 per
nacht, of naar een pluskamer met bijbetaling van
€ 10,- per nacht.
• Voorovernachten (op basis van beschikbaarheid)
is mogelijk voor € 50,-. Ontbijt is inbegrepen in
dit bedrag, maar de toeristenbelasting (ca. € 2,per nacht) niet.
• Op al onze programma’s zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op
isvw.nl. Op verzoek zenden wij u graag een exemplaar toe.
• Indien u geen gebruik kunt maken van uw reservering, kunt u deze kosteloos annuleren tot vijf
dagen voor aanvang. Er wordt dan wel € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u
binnen vijf dagen voor aanvang annuleert, zijn
wij genoodzaakt om de arrangementskosten volledig te berekenen.
• Prijzen en programma zijn onder voorbehoud
van wijzigingen.
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Ethiek in het dagelijks leven

Vrouwelijke denkers

Ethiek draait om de beantwoording van de vraag:
‘Hoe moreel verantwoord te handelen?’. Vanaf de
Griekse oudheid hebben filosofen zich bezig gehouden met de zoektocht naar ethische richtlijnen voor
menselijk handelen. In deze summerschool maakt u
kennis met vier belangrijke benaderingen binnen de
ethiek.
In ons dagelijks leven is ‘Hoe moreel verantwoord
te handelen?’ echter ook een vraag waar we regelmatig mee worstelen. We bespreken dan ook de implicaties van de opvattingen van de denkers voor onze
eigen morele besluitvorming.

Vrouwelijke filosofen hebben in de westerse geschiedenis lange tijd niet of nauwelijks een podium
gehad. Nu gaat het in de 21ste eeuw weliswaar de
goede kant op, maar zeker in de filosofische canon
schort het aan grote vrouwelijke inbreng. En dat terwijl er zoveel niet te versmaden vrouwelijke denkers
zijn. Denk aan Aspasia van Milete, die de sokratische
liefdesfilosofie op haar kop zette, of Anne Conway,
ontwerpster van een radicale ontologie die onder
meer Leibniz flink beïnvloedde.
De stemmen van deze en andere onderbelichte
vrouwelijke denkers hebben de potentie om de traditionele filosofie op haar grondvesten te doen schudden. Nieuwe invalshoeken, amper betreden paden en
een literaire argumentatiestijl vieren hoogtij in deze
summerschool, waarin de docent een overkoepelend
beeld schetst van de interesses, thematiek en methodologie van een keur aan vrouwelijke denkers door
de eeuwen heen.

Wat krijgen we te horen van de filosofen?
Dag 1: Aristoteles. Voortreffelijkheid van karakter is
de basis voor moreel verantwoord handelen.
Dag 2: Immanuel Kant. De categorische imperatief
hoort onze morele oordeelsvorming te bepalen.
Dag 3: John Stuart Mill. Morele gevoelens en het
schadebeginsel vormen de bronnen van ethiek.
Dag 4: Emmanuel Levinas. Heteronomie is het
grondbeginsel van de ethiek: het gaat erom te ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’.
Dag 5: Ethiek in de praktijk. In het dilemmaberaad,
d.w.z. de analyse van onze argumentatie en motivatie bij morele oordeelsvorming, maken we gebruik
van de opvattingen van Aristoteles, Kant, Mill en Levinas.
Data
• Maandag 3 - vrijdag 7 juli 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Jan Flameling
studeerde
wijsbegeerte in
Groningen,
Keulen, Berkeley
en Amsterdam.
Hij geeft workshops aan
organisatie-adviseurs, artsen en
apothekers en cursussen aan de
ISVW.

Data
• Maandag 10 - vrijdag 14 juli 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Joyce Pijnenburg is historica,
filosoof en filosofisch consulent.
Zij is co-auteur
van verschillende
geredigeerde werken en is bezig
met de afronding van een proefschrift over Giordano Bruno en de
kwestie van moderniteit.
Gastdocenten
Prof. dr. Veerle Fraeters, dr. Loes
Derksen, Heidi Dorudi, dr. Annemie
Halsema en dr. Christa Stevens.

ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMERSCHOOLS 2017

SUMMER
SCHOOLS
2017

9

SUMMER
SCHOOLS
2017

Stoïcijnse levenskunst

Tao en Qigong

Een basisgedachte van de stoïcijnse filosofie is dat
mensen niet emotioneel lijden door wat hen overkomt, maar alleen door hun eigen gedachten daarover. Wanneer deze gedachten irrationeel zijn, veroorzaken zij negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel.
Filosoferen in de traditie van Sokrates – het onderzoeken van de eigen gedachten, dat volgens hem
pas een leven menswaardig maakt – kan hier verandering in brengen. De emoties, in tegenstelling tot de
aangename en sociale gevoelens, hebben bovendien
geen enkele positieve functie voor het handelen. Inzicht, mededogen en moed zijn veel betere motieven
om in actie te komen. Het is een misverstand dat stoïcijn(s) zijn zou leiden tot passiviteit. Integendeel, wie
in plaats van een lijder (passief) een leider (actief) wil
worden, kan uitstekend terecht bij de stoïcijnse levenskunst van Epicurus, Epictetus en Seneca, en
zelfs bij Spinoza en Sartre. Bij de stoïcijnse levenskunst hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze
onzekerheid en gepieker vooraf of zinloze spijt- en
schuldgevoelens achteraf.
In deze zomerweek wordt niet alleen besproken
wat stoïcijnse levenskunst betekent, maar worden
ook concrete oefeningen aangereikt en geoefend,
zoals ook bij de stoïcijnen in de Oudheid gebruikelijk
was.

Tijdens deze summerschool nemen we u mee op een
verdiepingsreis in de daoïstische filosofie, waarin
theorie en praktijk hand in hand gaan. Op basis van
haar nieuwe boek Filosofie met de vlinderslag zal WoeiLien Chong passages over meditatie bespreken uit de
Daodejing en Zhuangzi, de twee vroegste teksten van
het daoïsme, en Robert-Jan Schippers heeft een programma voor u in petto met gevarieerde ontspanningsoefeningen en lichaamswerk uit Chinese qigong-tradities, om meer licht te werpen op de mogelijke betekenis van deze passages.
Via individuele en partneroefeningen (‘pushing
hands’) ondervindt u aan den lijve wat het daoïsme
bedoelt met termen zoals: leegte, yin en yang, centrum, spil, de kracht van het zachte, ademen uit de
hielen, volgen, aandacht, luisteren en voelen. Door
de unieke combinatie van lezingen en oefeningen
wordt duidelijk waarom het lichaam in het daoïsme
zo belangrijk is voor het ontwikkelen van wuwei, de
levenshouding van egoloze openheid en wakker aanpassingsvermogen.

Data
• Maandag 10 - vrijdag 14 juli 2017

Data
• Woensdag 12 - zondag 16 juli
2017

Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 763,50
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en het
boek Stoïcijnse levenskunst).
Arrangement 2: € 945,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 985,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.015,50
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang aan
verschillende
universiteiten en
hogescholen. Zij
is bestuurslid van de Vereniging
Het Spinozahuis en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk
(VFP). Zij schreef onder meer Stoïcijnse levenskunst: Evenveel geluk
als wijsheid (2016). Zij beoefent zelf
allerlei manieren van praktische filosofie.

Aanschaf van het boek Filosofie met de vlinderslag: de
daoïstische levenskunst van Zhuangzi wordt aanbevolen,
maar is niet verplicht.

Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 771,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en
huur ligmatjes).
Arrangement 2: € 953,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 993,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.023,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Dr. Woei-Lien
Chong studeerde af in de
sinologie en
filosofie aan de
Universiteit
Leiden. Van haar nieuwe boek,
Filosofie met de Vlinderslag: de
daoïstische levenskunst van Zhuangzi (Damon, 2016) is inmiddels
de tweede druk verschenen.
Robert-Jan
Schippers
beoefent de
martiale bewegingskunsten
sedert 1975. Hij
begon met judo, karate en aikido,
en geeft sinds 1991 les in taijiquan
en qigong.

10

ISVW PROGRAMMAGIDS SUMMERSCHOOLS 2017

SUMMER
SCHOOLS
2017
Het einde

De mooiste filosofie

Hoe ambitieus was de naoorlogse wijsbegeerte! Niet
alleen Nederland was af, ook de Westerse filosofie
was klaar. Democratie en mensenrechten maakten
politieke wijsbegeerte overbodig. Met Rawls en Habermas was alles over dit thema gezegd. Natuurwetenschap lachte met de kinderlijke pretentie van metafysica. Alleen een deeltjesversneller en een scanner
konden ons vertellen hoe universum en geest in elkaar staken. Zingeving en ethiek werden hobby’s
voor de vrije tijd. De finale mens kwam eraan. De geschiedenis van de wijsbegeerte naderde een eindpunt.
Heden is dit einddenken zo passé. Mensenrechten
en democratie staan opnieuw ter discussie. Nog
nooit waren metafysica en zingeving zo populair.
Niemand is verbaasd als een eigentijds filosoof dualistisch denkt, van theocratie maatschappelijke rust
verwacht of betoogt dat vrije wil, God of het hiernamaals zo al geen reële fenomenen toch noodzakelijke ficties zijn. Vanwaar dat naoorlogse optimisme?
Wat ging er mis met die moderne ambitie? Bevatte
ze foute uitgangspunten? Vertoonde ze blinde vlekken die haar fataal werden? Welk nieuwe denken
kwam ervoor in de plaats?
In deze zomerweek bezinnen we ons op utopie en
realisme, vooruitgang en traditie in de filosofie van
de 20ste en 21ste eeuw.

Data
• Woensdag 12 - zondag 16 juli
2017
Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
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Docent
Prof. dr. Jan
Veplaetse studeerde wijsbegeerte en promoveerde in
2002 met een
proefschrift over wetenschappelijke pogingen om de moraal in
onze hersenen te lokaliseren. Aan
de Universiteit van Gent richtte hij
in 2004 The Moral Brain Research
Unit op.

‘Und es neigen die Weisen
Oft am Ende zu Schönem sich.’
Sokrates und Alcibiades
Hölderlin
Filosofie is de tijd in gedachten gevat, schreef Hegel.
Dat is mooi gezegd, sterker nog, dit citaat geeft aan
waar het de filosofie voornamelijk om te doen is: om
de waarheid van het gebruikte woord. In deze cursus
gaan we het eens heel anders doen. De docenten stellen niet de waarheid van filosofische teksten voorop,
maar hun schoonheid, zeggingskracht en verblufvermogen. De vreugde die filosofie teweeg kan brengen
is immers vaak van esthetische aard: de verfijnde metafoor en de harmonische gedachtegang treffen eerder doel dan welke brave beschrijving dan ook.
Filosofische vreugde in de klinkende verwoording
dus, en dat doen we in deze cursus aan de hand van
een kleurrijk palet van denkers en schrijvers. Van
Kant laten we zien dat hij zijn literaire momenten
had en vrolijke Hume en knorrige Schopenhauer
lustten wel pap van de trefzekere metafoor. Ook de
modernere filosofen konden er literair wat van: Wittgenstein op zijn best is zuivere poëzie en Nagel
brengt de diepste ethiek met metaforen tot leven. We
lezen en bespreken de teksten gezamenlijk, en in de
avonden presenteren de cursisten hun eigen mooiste
filosofie.
Data
• Maandag 17 - vrijdag 21 juli 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Prof. dr. Frans
Jacobs is emeritus hoogleraar
wijsgerige ethiek
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef onder meer Twaalf
emoties (2000) en Een filosofie van
emoties en verlangens (2008).
Florian Jacobs is
schrijver en filosoof. Hij is werkzaam als redacteur bij de ISVW
en was persoonlijk assistent van René Gude. Hij
stelde het citatenboek over René,
Zinvolle volzinnen (2015) samen.
Daarnaast schreef hij de dichtbundel Zwaan en zang (2016).
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Het keren van de munt

Moderne levenskunsten

We leven in een cultuur waarin de nadruk ligt op
kracht, moed, onafhankelijkheid, succes en controle.
Afhankelijkheid en kwetsbaarheid blijven buiten
beeld of worden negatief gewaardeerd. Wat gebeurt
er als de munt wordt gekeerd, als waarden een andere waarde krijgen? In deze week kijken we naar wat
ondergronds is gegaan, wat niet wordt opgemerkt in
de gangbare manier van waarnemen en spreken, en
hoe het structureel negeren van bepaalde waarden
tot woede, maar ook tot vernieuwing leidt. Als leidraad gebruiken we de boeken Achterblijven van Marli
Huijer en Weten vraagt meer dan meten van Christien
Brinkgreve, die beide gaan over een nieuwe waardering voor wat ondergewaardeerd dreigt te raken.
Het thema is actueel, omdat tegenwoordig steeds
meer zichtbaar wordt wat jaren lang onzichtbaar is
gebleven. In de politiek wordt grote woede op de elite
geuit, in de wetenschap klinkt de roep om een paradigmaverschuiving en in de zorg wordt kritiek geuit
op het systeem van diagnostiek met zijn vaste protocollen en afvinklijstjes. In deze cursus krijg je niet alleen meer inzicht in wat er gaande is in de samenleving, maar ook meer inzicht in wat er bij jou onder
de oppervlakte gaande is en wat je zou kunnen doen
om de munt bij jezelf te keren. Hierbij worden colleges afgewisseld met schrijf-, lees- en beeldopdrachten.

Je moet je leven veranderen, luidt de titel van een boek
van Sloterdijk. We kunnen niet anders. We zijn onaf,
en voortdurend bezig ons leven te veranderen. Levenskunst helpt bij het vormgeven van al die verandering.
We beginnen de cursus met de achtergronden
van de hedendaagse levenskunst. Foucault zette de
levenskunst op de maatschappelijke agenda. Hij herwaardeerde een klassieke opvatting over filosofie: filosofie als een oefening in denken, als arbeid aan jezelf. Montaigne was de ontdekker van het moderne
ik, voortdurend in verandering. Hij zag het leven als
een reis en liet zien hoe leerzaam onze eigen levenservaringen kunnen zijn. Wanneer zijn we goede leerlingen van onze levenservaringen? Welke inzichten
leveren ze op?
Hierna bespreken we vijf levenskunsten met de
bijbehorende filosofie: de kunst van de stilte, de
kunst je eigen ritme te vinden, de kunst met rust te
laten, de kunst het goede te kiezen, de kunst van het
verdwijnen. Deze levenskunsten zijn direct verbonden met alledaagse levenskwesties als het verlies van
veiligheid, een crisissfeer, de tegenslagen van het lot,
het korte leven en de dood. Ze zijn verbonden met
een levenshouding die op den duur rust geeft.

Data
• Maandag 17 - vrijdag 21 juli 2017

Data
• Maandag 17 - vrijdag 21 juli 2017

Aanvang maandag 10.30 uur,
einde vrijdag 12.30 uur met afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 780,95
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en de
boeken Weten is meer dan meten
en Achterblijven).
Arrangement 2: € 962,95
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1002,95
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1032,95
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Prof. dr. Marli
Huijer is bijzonder hoogleraar
Publieksfilosofie
aan de Erasmus
Universiteit in
Rotterdam en van 2015 tot 2017
Denker des Vaderlands. Ze schreef
onder meer de boeken Discipline
(2013) en Achterblijven (2016).
Prof. dr. Christien Brinkgreve
is emeritus
hoogleraar Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Ze schreef Het
verlangen naar gezag (2012), Vertel
(2014) en Weten vraagt meer dan
meten (2017).

Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Dick
Kleinlugtenbelt
is socioloog en
filosoof. Hij werkt
als senior
beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de
geestelijke gezondheidszorg. Op
diverse plekken geeft hij lezingen
en cursussen op het gebied van
levenskunst en ethiek. Hij publiceerde de boeken Mensbeelden en
levenskunst (2006) en Levenskunst.
Bevriend raken met jezelf en de ander
(2010).
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Jezelf begrijpen

Anders denken
Postmoderne levenskunsten
Wat vinden we gewoon en waarom vinden we dat gewoon? We leven ons leven alsof onze gebruiken en
verwachtingen vanzelfsprekend en ‘natuurlijk’ zijn,
hoewel ze eigenlijk historisch en cultureel bepaald
zijn. In deze zomercursus zullen we aan de hand van
postmoderne theorieën vraagtekens plaatsen bij dominante denkpatronen over leven, liefde en maatschappij. En ons steeds de vraag stellen: waarom vinden we dit eigenlijk gewoon?
Hoewel in de geschiedenis van de filosofie lange
tijd naar essenties is gezocht, lieten de postmoderne
filosofen zien dat niet zozeer de essentie, maar veeleer de context ons begrip van de dingen bepaalt. In
de cursus zal het verschil tussen modernisme en
postmodernisme, structuralisme en poststructuralisme besproken worden. De cursist maakt kennis
met het denken van onder meer Roland Barthes, Jacques Derrida, Jean Baudrillard en Judith Butler.
Aan de hand van filmfragmenten en literatuur
zullen we het hedendaagse denken over realiteit,
consumptie en liefde bespreken. Vragen als de volgende zullen centraal staan: wat beschouwen we als
‘echt’? Wat als ‘origineel’? Hoe leren we de ander
‘echt’ kennen? De cursist raakt vertrouwd met recente filosofiegeschiedenis en wordt uitgedaagd dit
denken aan het eigen leven te toetsen.

Sinds mensenheugenis proberen mensen hun eigen
soort te duiden. Hoe ‘voelt’ het om een mens te zijn?
Wat maakt ons uitzonderlijk ten opzichte van andere dieren? Hoe kunnen we onszelf eigenlijk op een
nuchtere, wetenschappelijke manier kennen zonder
het bijzondere van mensen weg te redeneren?
De mens is in ieder geval het dier dat zichzelf bestudeert. Deze zomerweek verkennen we waar mensen
tegen aanlopen als ze dat proberen – en wat dat op
zichzelf weer zegt over onze soort. Als casus gebruiken we de hersenwetenschappen; hersenwetenschappers vertellen op dit moment immers het meest gezaghebbende wetenschappelijke ‘verhaal’ over onze
soort. We verkennen wat hersenwetenschappers te
bieden hebben - en tegen welke grenzen zij aanlopen. En verbinden dit met de visie van enkele filosofen.

Data
• Maandag 24 - vrijdag 28 juli 2017

Data
• Woensdag 26 - zondag 30 juli
2017

Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 764,99
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en het
boek Roaring nineties).
Arrangement 2: € 946,99
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 986,99
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.016.99
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Dr. Jannah
Loontjens is
schrijver en
filosoof. Ze
promoveerde
aan de Universiteit van Amsterdam als literatuurwetenschapper. In 2002 publiceerde Loontjens de dichtbundel Varianten van nu, in 2007
debuteerde Jannah Loontjens
met Veel geluk als romanschrijver.
In 2011 verscheen de roman
Hoe laat eigenlijk, die enthousiast
werd ontvangen, en onlangs
verscheen Roaring Ninetees.
Loontjens doceert literatuurtheorie en literair schrijven aan ArtEZ
en de Gerrit Rietveld Academie.

Verwacht geen stoomcursus hersenwetenschappen;
deze zomerweek heeft veeleer een wetenschapsfilosofische inslag. Wat kun je weten over jezelf, en hoe?
Wat voor soort kennis produceert de filosofie, en
produceert de hersenwetenschap? U gaat luisteren,
lezen, discussiëren, en via korte schrijfopdrachten
zelf een antwoord op deze vragen formuleren.

Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 763,95
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en het
boek Hersenbeest).
Arrangement 2: € 945,95
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 985,95
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.015.95
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Marjan Slob is
filosoof en
columnist van de
Volkskrant. Ze
schreef het boek
Hersenbeest:
filosoferen over het brein en de
menselijke geest (Lemniscaat,
2016).
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Sokratisch gesprek

Een andere kijk op
Shakespeare

Als we Plato mogen geloven bestookte Sokrates op de
oudgriekse agora de Atheners te pas en te onpas met
vragen, totdat zij in hun eigen woorden verstrikt
raakten. 2500 jaar na dato is het sokratisch gesprek
nog steeds een geijkte methode om je eigen ervaring
tot op het bot te onderzoeken en scherpe filosofie te
bedrijven. Het sokratisch gesprek is een oefening in
denken, goed luisteren, samenvatten, inleven, vragen
stellen, geduld betrachten en het precies formuleren
van je gedachten.
Onder deskundige leiding probeert een groep in
deze cursus het antwoord te vinden op een uitgangsvraag die aan het begin van de week in overleg met
alle groepsleden rond een bepaald thema wordt geformuleerd. De cursus is bedoeld voor iedereen die
aan den lijve wil ondervinden waar een goed gesprek
toe kan leiden. Bovendien is een oefening in de ‘sokratische deugden’ vruchtbaar voor eenieder. De
groep bestaat uit 8 tot 12 personen. De eerste groep
wordt begeleid door Loes de Jong, een tweede groep
door Sandra Aerts. De gespreksthema’s worden bepaald in samenspraak met de deelnemers.

In deze zomerweek wordt een nieuwe laag in Shakespeare’s toneelstukken aangeboord. De AmerikaansFranse denker René Girard heeft thema’s in dit oeuvre op een unieke wijze doordacht – wat ongekende
mogelijkheden biedt voor liefhebbers van theater en
filosofie. Girard’s benadering inspireert tot reflectie
op ons menselijk handelen.
Drie stukken staan centraal: Midzomernachtdroom,
Julius Caesar en Hamlet. Elke dag begint met een kort
inleidend college, en een blik op de tekst, waarna relevante scènes zullen worden bekeken. In de middag
diepen we deze scènes verder uit aan de hand van
concepten uit de mimetische theorie van Girard.
Kleine opdrachten zijn erop gericht om een relatie te
leggen met de actualiteit. In de avond laten we vervolgens het hele stuk zien, met een korte nabespreking. Zo worden Midzomernachtdroom, Julius Caesar en
Hamlet achter elkaar geplaatst, waarbij de deelnemers stap voor stap vertrouwd raken met enerzijds
Shakespeare en anderzijds de belangrijkste inzichten
van de mimetische theorie.

Deze cursus is zeer bruikbaar voor trainers en consultants die de sokratische denktechniek in hun
werk willen toepassen.

Data
• Maandag 31 juli - vrijdag
4 augustus 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Loes de Jong
studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht
en de Vrije Universiteit Amsterdam en volgde daarna een postacademische opleiding training en
coaching.
Sandra Aerts
studeerde filosofie in Leuven en
literatuur in Antwerpen en
stichtte het filosofische café in Antwerpen.

Aan het eind van deze cursus zal voor de deelnemers
duidelijk zijn waarom de stukken van Shakespeare
nog steeds zo actueel zijn.

Data
• Maandag 31 juli - vrijdag
4 augustus 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Therèse Onderdenwijngaard is
docente aan de
Vrije Universiteit
van Amsterdam.
Ze is docent Organisatiewetenschap aan de VU en
onderzoeker (VU) naar politiek geweld in Sri Lanka.
Els Launspach is
een Nederlandse
auteur. Ze is afgestudeerd in de
theaterwetenschap (Amsterdam 1981). Els schrijft romans,
jeugdromans en essays. Hiernaast
is ze theatercriticus en docent aan
de Amsterdamse Hogeschool voor
de Kunsten.
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Vrij zijn en inspiratie

Vriendschap
Ideaal of werkelijkheid?

In deze summerschool verkennen we deze thematiek
aan de hand van een aantal denkers uit een lange
traditie. De summerschool biedt een intellectueel
uitdagend programma met colleges en werkgroepen;
actieve participatie van de cursisten is vereist.

Nu al voor de vierde keer gaan wij in deze summerschool het ‘avontuur van bewustzijn’ aan. Het wordt
onze persoonlijke ontdekkingsreis naar wie we zijn,
naar ons vrij zijn en onze inspiratie. Een integrale benadering waarin wijzelf met onze ervaring centraal
staan, niet zozeer het bestuderen van wat er óver
wordt gezegd.
Het programma wordt vloeiend opgebouwd gedurende de vijf dagen. Wij onderzoeken de aard van
ons eigen bewustzijn, de verschillende vormen van
onze intelligentie en de werking van onze ‘mind’, die
bestaat uit onze gedachten. Wat is ons verhaal en
wat voor overtuigingen stimuleren of beperken ons?
Stap voor stap bevragen we onszelf en de ander. Wie
zijn wij in onze rol met onze motivatie en talenten
en hoe geven we daarmee ons leven vorm? Door dit
bevragen ‘openen’ we ons bewustzijn, waarin alles
besloten ligt. Het doel is zelfinzicht en gewaarzijn,
vrij zijn in alles wat we doen. In deze vijf dagen wisselen wij persoonlijk onderzoek af met experimentele oefeningen, groepsdialogen en inspirerende filosofische verhandelingen vanuit verschillende tradities, ook op film. Rode draad vormt zelfreflectie en
uitwisseling, waarbij wij ook de kracht van meditatie
en stilte ervaren. Voorbereiding is niet nodig, onbevangenheid wel.

Data
• Woensdag 2 - zondag
6 augustus 2017

Data
• Maandag 7 - vrijdag
11 augustus 2017

Vriendschap is zonder twijfel een van de belangrijkste elementen van een gelukkig leven. Ludwig Wittgenstein schrijft dat hij elke dag aan zijn omgekomen vriend denkt: ‘Hij heeft mijn halve leven met
zich meegenomen. De andere helft zal de duivel
halen.’
Enerzijds lijkt vriendschap alledaagse werkelijkheid: iedereen heeft vrienden. Anderzijds blijkt zij
vaak een opgave en een ideaal, dat maar zelden echt
gerealiseerd wordt. Pascal schrijft: ‘Als mensen wisten wat ze over elkaar zeggen, zouden er geen twee
vrienden in de wereld zijn’ (Pensées).
In de geschiedenis van het denken over vriendschap zijn de toon van eulogie (lofrede) en melancholie vrijwel steeds met elkaar vermengd. Het lijkt alsof
de realiteit van onze ervaringen met vriendschap
over zichzelf heen verwijst naar een idealiteit die
blijft uitdagen. Religieuze en seculiere denkers erkennen deze ‘transcenderende’ kracht van de vriendschap.

Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Prof.dr. Paul van
Tongeren is
emeritus hoogleraar wijsgerige
ethiek aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en buitengewoon
gasthoogleraar aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Ook is hij de
initiator van de Nietzsche Research
Group. Hij schreef onder meer
Leven is een kunst (2012), Het
Europese Nihilisme (2012),
Dankbaar (2015) en Nietzsche
(2016).

Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Rogier Huffnagel begeleidt
al tien jaar als
executive en
transitional
coach top executives en professionals, de hele
mens in de professie. Hij brengt
mensen bij hun talent om hun
eigen maat te kennen en adviseert
bij transities.
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Hoe vrij is de vrije markt?

Grote denkers over liefde en
verlangen

De neoliberale politiek koestert een heilig geloof in
de vrije markt. Levensbeschouwing, cultuur en zingeving verdwijnen daarmee meer en meer van de publieke agenda. De samenleving wordt gezien als een
markt waar mensen human resources zijn: ze werken
en consumeren en dragen zo bij aan groei en rendement. Culturele en religieuze tradities, kunst, literatuur en verbeelding? Daar gaat de politiek niet meer
over, dat doe je maar in je privétijd. Culturele verschillen staan de vrije ontplooiing van de markt alleen maar in de weg.
De kritiek op deze economisering van het leven
neemt toe, in het publieke debat en in de filosofie.
Zo meent de Franse denker Olivier Roy dat het neoliberalisme tot culturele ontworteling leidt, die op
haar beurt weer de radicalisering van moslimjongeren in de hand werkt.

‘Alleen in de liefde zijn wij vrij van het spel dat God
met ons speelt.’

In deze cursus bespreken we de diverse filosofische
visies op neoliberalisme. De rode draad die we volgen
is een zoektocht naar een nieuw begrip van vrijheid,
in gesprek met de rijke filosofische tradities die al
sinds de Oudheid over vrijheid nadenken. We zullen
tevens ontdekken dat twee moderne stromingen op
de levensbeschouwelijke landkaart van Nederland,
de vrijzinnig-religieuzen en de humanisten, pioniers
zijn in deze zoektocht naar een andere vrijheid.

Data
• Woensdag 9 - zondag
13 augustus 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 757,50
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en
het boek De vreemde vrijheid).
Arrangement 2: € 939,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 979,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.009,50
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Prof. dr. Laurens
ten Kate is filosoof en religiewetenschapper.
Hij werkt aan de
Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht, waar hij
universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme is. In 2016
verscheen zijn boek De vreemde
vrijheid. Op zoek aar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw (Amsterdam: Sjibbolet 2016).

Milan Kundera, De ondraaglijke lichtheid van het bestaan
Versmelting of differentiatie? Voorwaardelijkheid of
onvoorwaardelijkheid? Geestdrift of lichamelijkheid? Waar gaat het u om in liefde en relaties? In
deze summerschool zetten we verschillende perspectieven van grote denkers op de liefde naast elkaar.
Het zal onder meer gaan over lichaam en geest, over
narcisme en zorg voor de ander, over grenzen en
grensoverschrijding.
We bespreken deze thema’s onder meer aan de hand
van teksten en ideeën van Simone de Beauvoir en
Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas, George Bataille,
Friedrich Nietzsche, Plato en een aantal hedendaagse
filosofen als Alain Badiou, Jan Drost, Simone van
Saarloos en Byung-Chul Han.
Ook korte wandelingen en oefeningen vormen onderdeel van het programma. Naast filosofische teksten lezen we uit literatuur en dichtkunst en bekijken we filmfragmenten om onze gedachten over
liefde en verlangen aan te slijpen.
Gedurende de week krijgen cursisten de gelegenheid
deel te nemen aan energetische opstellingen met
liefde als thema.
Data
• Maandag 14 - vrijdag
18 augustus 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Marlou van
Paridon studeerde filosofie
aan de UVA en
Philosophy of
Management
and Organizations aan de VU,
Amsterdam. Zij werkte ruim 25 jaar
in managementfuncties bij overheid en bedrijfsleven. Daarnaast
was zij reisjournaliste en uitgever.
In 2012 verscheen haar boek de
ZIN aan het werk, waarin verlangen
een leidend thema is. Zij is gespecialiseerd in sokratische gespreksvoering. Haar lessen zijn een combinatie van kennisoverdracht, dialoog, gezamenlijke tekstinterpretatie en interactieve oefeningen
rondom de behandelde thema’s.
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SUMMER
SCHOOLS
2017
Mystiek en literatuur

SUMMER
SCHOOLS
2017
Spinoza in grote lijnen
De Ethica. Een nieuwe vertaling.

Kunnen poëtische woorden een mystieke ervaring beschrijven? Of schiet de taal fundamenteel tekort? Tijdens de zomerweek verkent u deze vragen via een
dubbele inwijdingsreis: door de wereld van de mystiek en die van de literatuur.
U ontdekt hoe de klassieke Nederlandse literatoren
Nescio en Leopold de onthechting van oosterse stromingen als het soefisme en boeddhisme in hun werk
alle ruimte geven. De door Meister Eckhart beïnvloede poëzie van Paul Celan toont hoe dit loslaten
tot openheid voor het mysterie van het bestaan leidt.
We verkennen het grenzeloze verlangen van de
open ziel aan de hand van Sor Juana’s platoonse erotiek en Fernando Pessoa’s contemplaties en persoonsverschuivingen. Met Iris Murdoch onderzoeken we of
zulk verlangen verenigbaar is met de vraag naar
goed en kwaad. En voor het slotstadium van de inwijding gaan we terug naar de vroege Rozenkruisers: de
Chemische Bruiloft die de zoektocht van de ziel en haar
keuzes voor goed of kwaad symbolisch verwoordt en
waarin de weg van verlangen uitmondt in de eenheid van tegengestelden. Dat deze queeste springlevend is kunt u bovendien zelf proeven, door het contemplatief lezen van gedichten en in gesprek met
twee ‘mystieke’ auteurs.

Data
• Woensdag 16 - zondag
20 augustus 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Michel Dijkstra
studeerde filosofie, journalistiek
en Sanskriet in
Groningen. Hij
publiceerde o.a.
Zenboeddhisme (2010) en redigeerde Inleiding in de taoïstische
filosofie (2015).
Joyce Pijnenburg is historica,
filosoof en filosofisch consulent.
Zij is co-auteur
van verschillende
geredigeerde werken en is bezig
met een proefschrift over
Giordano Bruno en de kwestie van
moderniteit.

Spinoza’s Ethica geldt als onleesbaar. In deze summerschool zullen in het levenswerk van Spinoza
nieuwe gezichtspunten ontdekken aan de hand van
de nieuwe vertaling van de hand van Maarten van
Buuren.Elke dag staat in het teken van een deel van
de Ethica. We beginnen de dag met een uiteenzetting
over het betreffende deel. De docent bespreekt de
hoofdlijnen en plaatst het deel in het geheel van Spinoza’s denken. Daarna is er gelegenheid tot gesprek
over hetgeen we gelezen hebben.
Dag 1: Over god gaat niet over God, maar over de substantie. Wat is de relatie tussen substantie en God?
Dag 2: Over de geest. De geest heeft volgens Spinoza
drie onderdelen: waarneming, verstand en intuïtie.
Dag 3: Over de affecten. Affect is volgens Spinoza een
impuls tot handelen. Hoe werkt dat?
Dag 4: Over de slavernij van de mens. Passies storten de
mens in het ongeluk. Hoe kan hij zich ervan bevrijden?
Dag 5: Over de bevrijding van de mens. Het verstand kan
passies omzetten in acties. Acties vormen de weg
naar het geluk.
Tijdens deze summerschool werken we met verklarende samenvattingen van de betreffende delen.
Deelnemers lezen zelfstandig De essentie van Spinoza. Deze inleiding is inbegrepen.
Data
• Woensdag 16 - zondag
20 augustus 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur –
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 760,95
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet, koffie/thee en het
boek De essentie van Spinoza).
Arrangement 2: € 942,95
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 982,95
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.012,95
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Prof.dr. Maarten
van Buuren studeerde Frans en
Nederlands in
Groningen en
promoveerde op
Émile Zola. Van 1988 tot zijn emeritaat was hij hoogleraar moderne
letterkunde aan de Universiteit van
Utrecht. Recentelijk verdiept hij
zich vooral in de filosofie, wat in
2016 resulteerde in twee boeken
over Spinoza, waaronder De
essentie van Spinoza.
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SUMMER
SCHOOLS
2017
De kunst van het anders
denken
Bevraag je impliciete aannames en ga anders kijken
naar je leven, je werk, en de wereld. Onze belangrijkste visies - zowel persoonlijk, zakelijk als maatschappelijk - zijn gebaseerd op veelal ondoordachte denkgewoonten. Dit is onvermijdelijk want wij kunnen
niet leven zonder geautomatiseerde structuren. ‘Custom then is the great guide of human life’, aldus David
Hume.
Maar soms kunnen wij binnen een bepaald kader
niet verder denken en is een complete ommekeer gewenst. Door onze diepste aannames te bevragen,
kunnen wij een herkadering (reframing) in ons denken
bewerkstelligen.
We gebruiken de theorieën en teksten van filosofen René Descartes, Friedrich Nietzsche, Thomas
Kuhn, Michel Foucault en Michel Serres om onze
aannames te bevragen en andere wereldbeelden te
ontdekken.
We gaan de techniek elke dag toepassen op een
ander aspect van ons denken, en zo onze eigen denkkaders flink opschudden. We gebruiken hiervoor verschillende varianten van de techniek van herkaderen. Deze cursus is daardoor ook zeer bruikbaar voor
trainers en consultants die deze denktechniek in
hun werk willen toepassen.
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iFilosofie
iFilosofie, het multimediale maandblad
van de ISVW, bevat gefilmde gesprekken
met filosofen, boeksignaleringen,
voorpublicaties en een agenda.
Het abonnement is geheel gratis en
u kunt de eerdere edities ook
kosteloos downloaden. Het tijdschrift
is beschikbaar als iBook of als pdf via
www.ifilosofie.nl.
Abonneer u gratis via de site en
U ontvangt dan eens per maand
bericht als er een nieuwe editie
is verschenen.
Download hem gratis als pdf of ibook
via www.ifilosofie.nl

iFilosofie
MULTIMEDIAAL FILOSOFIETIJDSCHRIFT VAN DE ISVW

Data
• Maandag 21 - vrijdag
25 augustus 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 746,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 928,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 968,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 998,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docent
Dr. Karim
Benammar is
filosoof, gespecialiseerd in denktechnieken en de
filosofie van
overvloed. Hij geeft trainingen en
workshops in denktechnieken aan
bedrijven en organisaties. Hij is curator bij THNK, The Amsterdam
School of Creative Leadership en
als senior consultant verbonden
aan het Centre for Team Excellence
in Engeland.

www.iFilosofie.nl

ABONNEER JE GRATIS OP DE NIEUWSBRIEF
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FILOSOFIE
WEEK

Big History
Data
• Maandag 22 mei – vrijdag
26 mei 2017

De ISVW presenteert: de geschiedenis van het universum en de mensheid, in één
week… Eén vloeiend verhaal, eindigend met een blik op de toekomst.

Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.

Toonaangevende wetenschappers delen met u de centrale inzichten uit hun vakgebied, zodat u grip krijgt op het grootste verhaal dat we als mens kunnen vertellen. Prof. Vincent Icke start bij de Big Bang en maakt u wegwijs in de ontwikkeling van de sterren, planeten en natuurlijk de formatie van de planeet Aarde.
Prof. Kroonenberg duikt de geologische geschiedenis van de aarde in en zal inzichtelijk maken hoe de aarde werkt en hoe bijzonder ons huidige klimaat is. De
evolutie van het leven op aarde en hoe leven überhaupt is ontstaan zal worden
besproken door prof. Nico van Straalen. Met dr. Fred Spier kijken we naar de ontwikkeling van de mens: wanneer liep de eerste mens rond en waar ontstonden
de eerste samenlevingen? Met prof. Jos de Mul staan we stil bij de maakbaarheid
van de mens en de toekomst van Homo sapiens 3.0.

Deelname
Arrangement 1: € 886,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.068,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1,108,00
(arrangement 1 + pluskamer
en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.138,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Docenten
Prof. dr. Vincent
Icke is hoogleraar theoretische
sterrenkunde
aan de Universiteit Leiden en
bijzonder hoogleraar kosmologie
aan de Universiteit van Amsterdam.
Prof. dr. Salomon Kroonenberg is emeritus
hoogleraar in de
toegepaste geologie aan de TU
Delft. Van zijn hand verschenen
onder meer de boeken De menselijke maat: de aarde over tienduizend jaar (2006, herziene versie
2008) en De binnenplaats van
Babel: Het raadsel van de spraak-

verwarring (2014). In 2011 werd hij
benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje Nassau.

kwesties. Hij schrijft een wekelijkse
column voor verschillende Nederlandse dagbladen.

Dr. Fred Spier is
universitair
hoofddocent
wereld- en
mensheidsgeschiedenis aan
de Universiteit van Amsterdam en
het Amsterdam University College.
Hij schreef Big History and the
Future of Humanity (2010).

Prof. dr. Jos de
Mul is hoogleraar filosofie van
mens en cultuur
aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam. In 2002 werd zijn boek Cyberspace Odyssee bekroond met
de Sokrates wisselbeker. Andere
boeken van zijn hand zijn De domesticatie van het noodlot (2006)
en Kunstmatig van nature (2014).

Prof. dr. Nico
van Straalen is
hoogleraar dierecologie aan de
Vrije Universiteit
Amsterdam. In
zijn onderzoek is hij voornamelijk
geïnteresseerd in ecologische
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Frontiers of Astronomy
Wie heeft er niet als kind, liggend in het gras, naar de sterren gekeken en zich
afgevraagd of er op een andere planeet heel ver weg iemand anders ook in het
gras naar de sterren ligt te kijken? Wie werd er niet duizelig bij het nadenken
over het ontstaan van planetenstelsels? In de Frontiers of Astronomy week gaan
we ons, samen met vooraanstaande wetenschappers, een week lang verdiepen
in de grote raadselen van het universum. Bestaat zwaartekracht? Had Einstein
gelijk? Zijn er exoplaneten waar we op kunnen leven? Wat kunnen we leren
van donkere materie en zwarte gaten en wat zijn zwaartekrachtgolven? Wat
kan straks in 2024 de Extremely Large Telescope? Welk onderzoek is het meest
innovatief en waar wordt naar gezocht? Vooraanstaande Nederlandse en internationale sterrenkundigen vertellen over de nieuwste onderzoeken waarmee
zij antwoorden op deze vragen aan het licht brengen.
Vincent Icke leidt 's ochtends het thema van de dag in waarna het woord is
aan onderzoekers die met beide benen in het heelal staan, zoals Ignas Snellen,
Frans Snik, Samaya Issanke, Koen Kuijken, Harold Linnartz, Michael Garrett en
Simon Portegies Zwart. Wetenschapsjournalist Govert Schilling gaat in gesprek
met de zaal en de experts en 's avonds is er ruimte voor verwondering, die geprikkeld wordt door een gevarieerd avondprogramma.
Van buitenaardse intelligentie tot supercomputers; in deze week zoeken we,
met behulp van de nieuwste inzichten uit de sterrenkunde, de grenzen op van
het menselijk voorstellingsvermogen. De cursus wordt georganiseerd en begeleid door Charlotte Lemmens. Zij stelt ook het avondprogramma samen.
Sprekers
Prof. dr. Vincent
Icke is hoogleraar theoretische
sterrenkunde
aan de Universiteit Leiden en
bijzonder hoogleraar kosmologie
aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij beeldend
kunstenaar en publicist en neemt
hij vaak plaats aan tafel bij De Wereld Draait Door. Recentelijk publiceerde hij onder meer Zwaartekracht bestaat niet (2014).
Charlotte Lemmens Icke studeerde Nederlands aan de
Universiteit van
Amsterdam en
deed een PAO Innovatieve Management aan de Universiteit
Utrecht. Verder is zij publicist en
oprichter van Wisselkunst.

Govert Schilling
is wetenschapsjournalist en -publicist op het gebied van de sterrenkunde. Zijn
bijdragen verschenen in bijna alle
wetenschappelijke week- en
maandbladen. Hij schreef circa
dertig boeken.
Prof. dr. Ignas
Snellen is hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden.
Hij doet onderzoek naar exoplaneten en de atmosferen daarvan.
Prof. dr. Koenraad Kuijken is
hoogleraar aan
de Sterrewacht
Leiden sinds
2002, waar hij
onderzoek doet naar sterrenstelsels en kosmologie, in het bijzonder met betrekking tot de distribu-

tie van donkere materie. Kuijken
kreeg in 2016 subsidie om te onderzoeken welke inzichten de ESA
Euclid-missie in 2020 zal opleveren.
Dr. ir. Frans Snik
is onderzoeker
aan de Sterrewacht Leiden. Hij
gaat met een
beurs van de European Research Council een techniek ontwikkelen waarmee hij
aardachtige exoplaneten kan bestuderen.
Prof. Simon Portegies Zwart is
hoogleraar numerieke sterdynamica aan de
Universiteit Leiden. Met behulp van supercomputers simuleert hij de botsing van
zwarte gaten.

Data
• Maandag 3 juli - vrijdag
7 juli 2017
Aanvang maandag 10.30 uur –
einde vrijdag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 886,00
(inclusief 4 x diner met wijn,
5 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.068,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.232,00
(arrangement 1 + overnachting bij
Princess hotel en ontbijt).

Dr. Samaya Nissanke (onder
voorbehoud) is
Radboud Excellence Fellow aan
de Radboud Universiteit Nijmegen en een van de
belangrijkste onderzoekers op het
gebied van de zwaartekrachtgolvensterrenkunde.
Prof. Mike Garrett (onder voorbehoud) is directeur van het Jodrell Bank Centre
for Astrophysics
en buitengewoon hoogleraar aan
de Universiteit Leiden. Hij won in
2013 de IBM Faculty Award voor
zijn onderzoek naar buitenaardse
intelligentie.
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WEEK

Spinozaweek. De weg naar geluk
Data
• Maandag 18 december - vrijdag
22 december 2017
Aanvang maandag 10.30 uur, einde
vrijdag 12.30 uur met afsluitende
lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 751,50
(inclusief 3 x diner met wijn,
4 x lunch en koffie/thee.
Arrangement 2: € 938,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 978,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.008,50
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

Geen andere verlichtingsdenker is van grotere betekenis voor de huidige samenleving dan Baruch Spinoza, in wiens denken moderne waarden als vrijheid
en rede centraal staan. Zijn compromisloze pleidooi voor democratie, rationaliteit en vrijheid van meningsuiting was in de Hollandse Republiek van de zeventiende eeuw radicaal en controversieel. Pas in de twintigste eeuw ontstond er in
Europa een nieuwe belangstelling voor het gedachtegoed van Spinoza en ontdekte men hoe actueel zijn thema’s zijn voor onze opvattingen over politiek,
psychologie, wetenschap en ethiek.
Een thema dat onherroepelijk de aandacht trekt voor de eenentwintigste
eeuwse lezer van Spinoza’s werk is het mensbeeld dat hij schets en het daarmee samenhangende idee van menselijk geluk. Spinoza beschouwt de vrije wil
als een illusie. Alles heeft een oorzaak, dus ook onze eigen gedachten. Hoewel
we graag denken dat we zelf invloed kunnen uitoefenen op onze eigen gedachten en ons eigen handelen, is dat volgens Spinoza niet het geval.
Maar als we geen vrije wil bezitten, wat blijft er dan nog over van onze kans op
geluk? Wat maakt het menselijk leven nog de moeite waard als het verloop
ervan al vast ligt? Is er nog troost te vinden in Spinoza’s filosofie?
Deze en andere vragen zullen we tijdens deze behandelen, onder leiding van
een keur aan spinozaspecialisten. Miriam van Reijen bijt het spits af door ons
de context te schetsen waarin Spinoza tot zijn inzichten kwam. Ze beargumenteert dat we, ondanks het ontbreken van een vrije wil, wel degelijk actief aan de
slag kunnen met de filosofie van Spinoza door ons met een rationele, filosofische houding te verhouden tot de werkelijkheid zoals die nu eenmaal is. Daarmee zetten we de eerste stappen op de weg naar geluk.
Ton de Kok bespreekt hoe Spinoza ons uitnodigt ons te verhouden tot de natuur, ofwel God. Maarten van Buuren neemt ons mee op een zoektocht door de
Ethica, het belangrijkste boek van Spinoza. Hij gebruikt daarbij een aantal sleutelconcepten die het gedachtegoed van Spinoza ontsluiten. Socioloog Kees
Schuyt vertelt over de rol die vrijheid speelt in het werk van Spinoza.

Docenten
Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang aan
verschillende
universiteiten en
hogescholen. Ze
is bestuurslid van de Vereniging
Het Spinozahuis en lid van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.
Ze schreef onder meer Grote denkers over emoties (2014) en Stoicijnse levenskunst (2016).

Prof. dr. Maarten van Buuren
was hoogleraar
moderne letterkunde aan de
Universiteit van
Utrecht. Hij
schreef onder meer De essentie
van Spinoza (2016) en is momenteel bezig met een eigen vertaling
van Spinoza’s Ethica.

Dr. Ton de Kok is
sinds 2002 docent godsdienstfilosofie in de bovenbouw van
het Fons Vitae
Lyceum en auteur van de boeken
Wat is God, filosofen en schrijvers
op zoek (2013) en Wat is God, wetenschappers en kunstenaars op
zoek (2017).

Prof. dr. Kees
Schuyt was
hoogleraar Sociologie aan de
Universiteit van
Amsterdam. Van
zijn hand verscheen onlangs Spinoza en de vreugde van het inzicht (2017), waarin hij in chronologische volgorde de werken van
Spinoza bespreekt.

RECENT VERSCHENEN BIJ ISVW UITGEVERS
WIJ.
LAURA VAN DOLRON
In WIJ.
vraagt Laura
van Dolron
zich af wat
we bedoelen
als we ‘wij’
zeggen.Wie
zijn ‘wij’ en
hoe bepalen
we wie
daarbij hoort
en wie niet?
WIJ. gaat
over neestemmers en ja-knikkers, over Kant en je
kleiner maken dan je bent, over Beethoven
en emoticons, over vluchtelingen en
vluchters. WIJ. is een politieke speech die je
door elkaar schudt, een persoonlijke en
maatschappelijke urgente zoektocht naar
onze identiteit.
120 BLZ. | HARDCOVER | € 14,50

HOE JE VERKIEZINGEN
WINT
QUINTUS TULLIUS CICERO
Hoe je
verkiezingen
wint is een
Romeinse
handleiding
voor een
effectieve
verkiezingscampagne.Toen
de belangrijkste
redenaar,
Marcus Tullius
Cicero, in 64
v.Chr. het consulschap ambieerde, kreeg hij
advies van zijn praktisch ingestelde broer.
In een fraaie brief vatte die pakkend samen
hoe je een succesvolle campagne runt. Zo
adviseerde Quintus zijn broer om iedereen
van alles te beloven. Pas jezelf steeds weer
aan en voer een goede show op voor de
kiezers.
80 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 12,50

JOHAN HUIZINGA EN DE
BEZETEN WERELD
CARLA DU PREE
In de jaren
dertig van de
vorige eeuw
werd Johan
Huizinga
(1872-1945)
de belangrijkste publieke
intellectueel in
Nederland. In
dit boek belicht Carla du
Pree de wereldberoemde historicus en cultuurfilosoof als publieke intellectueel. De
auteur plaatst Huizinga in de context van
een tijd van crisis, waarin het fascisme in
Europa veld won. Bijna onvermijdelijk roept
haar boek associaties op met het debat over
populisme en nationalisme in de huidige
tijd en vergroot het ons begrip van de
huidige discussies.

BASISBOEK OOSTERSE
FILOSOFIE
MICHEL DIJKSTRA
Wie was Confucius
en wat onderwees
hij? Draait zen alleen
om het bereiken van
een serene levenshouding? En wat is
precies het verschil
tussen hindoeïstisch
en boeddhistisch
denken? Op deze en
andere vragen geeft
het inleidende Basisboek oosterse filosofie
een helder antwoord. Dit inleidende boek
biedt een kernachtig overzicht van de drie
belangrijkste tradities uit het oosterse gedachtegoed: India, China en Japan en laat zien
hoe rijk al deze tradities zijn.
148 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

360 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 29,95

LEVENXL
INA VAN DER MEULEN (RED.)
Dit boek bevat
levensverhalen
van mensen
die ernstig
ziek zijn
(geweest). Ze
gaan over wat
er met hen is
gebeurd.Wat
hebben ze
verloren en
wat hebben ze
gewonnen?
Noodgedwongen moesten zij hun leven
anders inrichten.Wat heeft hen
geïnspireerd? Hun verhalen, ondersteund
door filosofische kennis en praktische
oefeningen, geven kracht en inspiratie om
bewust te kiezen voor het leven dat echt bij
je past.
144 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

DE ESSENTIE VAN
SPINOZA
MAARTEN VAN BUUREN
Spinoza begrijpen is niet zo
heel moeilijk.
Tenminste, niet
als je dit kleine
handboekje
leest. Maarten
van Buuren
legt hierin op
begrijpelijke
wijze uit
waarom
Baruch de
Spinoza niet alleen Nederlands belangrijkste denker is geweest, maar waarom hij
ook wereldwijd tot de toppers wordt gerekend. Bij Spinoza krijgt het idee van ‘vrijheid van meningsuiting’ voor het eerst
goed vorm. Spinoza is ook de man die God
bevrijdt uit zijn theologische harnas. En als
je dan ook nog te weten komt dat Spinoza
met zijn modern aandoende levenskunst
de man is die de mens weet te bevrijden
van lastige emoties, dan begrijp je waarom
je dit boekje moet lezen.
136 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

Producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Frontiers of Physics
Data
• Maandag 23 - vrijdag 27 oktober
2017
Aanvang maandag 10.30 uur, einde
vrijdag 15.30 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 933,50
(inclusief 5 x lunchbuffet, 4 x diner
met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.120,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.160,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 1.190,50
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
Sprekers
Prof. dr. Vincent
Icke is hoogleraar theoretische
sterrenkunde
aan de Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kosmologie aan
de Universiteit van Amsterdam. Hij
was jarenlang columnist voor NRC
Handelsblad en werkte mee aan
talloze televisieprogramma’s, van
Klokhuis tot de Nationale Wetenschapsquiz. Daarnaast is hij beeldend kunstenaar en publicist en
neemt hij vaak plaats aan tafel bij
De Wereld Draait Door. Recentelijk
publiceerde hij onder meer de
boeken De principes van Huygens
(2013) en Zwaartekracht bestaat
niet (2014).
Charlotte Lemmens Icke studeerde Nederlands aan de Universiteit van
Amsterdam en
deed een PAO Innovatieve Management aan de Universiteit
Utrecht. Verder is zij publicist en
oprichter van Wisselkunst. Daarnaast is zij een actief bestuurder,
conceptontwikkelaar, initiator, filmer en toezichthouder.
En een keur aan topfysici uit
binnen- en buitenland.

Vanwege de grote belangstelling voor de eerste en tweede Frontiers of Physicsweken in 2015 en 2016, organiseert de ISVW voor de derde maal een grote natuurkundeweek waarin topwetenschappers je een week lang bijpraten over de
nieuwste ontwikkelingen in de natuurkunde.
Prof. Vincent Icke verzorgt in de ochtenden een inleiding in een theorie,
waarna elke dag een of meer vooraanstaande natuurkundigen zullen vertellen
over nieuwe inzichten uit hun onderzoek, nieuwe vragen die daarmee aan het
licht komen en de grenzen van onze huidige natuurkundige kennis. De cursus
wordt ook dit keer weer begeleid door Charlotte Lemmens, die in de avonden
een programma verzorgt met documentaires en film over de besproken
thema’s.
Heb je altijd al willen weten hoe het nou zit met Einsteins relativiteitstheorie,
kwantum mechanica of de snaartheorie? Ben je nieuwsgierig naar de nieuwste
ontdekkingen van de natuurwetenschap? Vraag jij je ook wel eens af wat een
hoogleraar theoretische fysica zich afvraagt als zij ‘s avonds in haar bed ligt en
de slaap niet kan vatten? Dan is Frontiers of Physics een cursus die je nieuwsgierigheid zal voeden. De colleges zijn toegankelijk voor iedereen met een actieve belangstelling voor natuurkunde.
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Liefdeweek: kun je leren liefhebben?
Liefhebben – het lijkt vanzelfsprekend: houden van je partner, van je familie,
van je vrienden. Maar wat doen we eigenlijk als we liefhebben? Kun je op dezelfde manier iemand liefhebben die je helemaal niet kent of aan wie je zelfs
een hekel hebt? Kun je houden van je werk, je auto, en jezelf?
Liefhebben speelt een grote rol in ons leven – als een activiteit, een vaardigheid
of een houding. Het is niet altijd makkelijk: soms maak je ruzie met je partner,
zijn je kinderen opstandig of ondankbaar en ervaar je bij je baan weinig liefde,
maar vooral stress. Wat is het geheim van liefhebben en hoe kun je het leren?
Vallen en opstaan, romantische poëzie, kijken naar Hollywoodfilms, het gebruik van dating-apps – wat leren zij ons over liefde? Tijdens deze grote week
van de liefde laten we bekende filosofen, wetenschappers en schrijvers aan het
woord. Passend bij het eind van het jaar, dat met kerst en de jaarwisseling altijd in het teken van de liefde staat, kom je tijdens deze cursusweek alles te
weten over liefhebben.

Data
• Woensdag 27 - zaterdag
30 december 2017
Aanvang woensdag 10.30 uur,
einde zaterdag 17.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 760,25
(inclusief 4 x lunchbuffet, 3 x diner
met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 900,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 930,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 953,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
Docenten
Prof. dr. Jan
Bransen is hoogleraar filosofie
aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Met Laat je niets wijsmaken won hij de Socrates Wisselbeker, de prijs voor het meest prikkelende filosofieboek. Hij is oprichter
van het tijdschrift Philosophical Explorations en was tot voor kort columnist van iFilosofie.
Marlou van
Paridon. Zij studeerde filosofie
aan de UVA en
Philosophy of
Management
and Organizations aan de VU, Amsterdam. Zij werkte ruim 25 jaar in
managementfuncties bij overheid
en bedrijfsleven. Daarnaast was zij
reisjournalist en uitgever. In 2012
verscheen haar boek De ZIN aan
het werk over betekenis geven in
werk en organisaties. Met haar bureau Het Socratisch Gesprek legt zij
zich toe op het zingeven aan werk
en op training en begeleiding van
sokratische denk- en gespreksmethodieken in organisaties.
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De spelende mens
Data
• Woensdag 27 - zaterdag
30 december 2017.
Aanvang woensdag 10.30 uur,
einde zaterdag 17.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 620,25
(inclusief 4 x lunchbuffet, 3 x diner
met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 760,50
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 790,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 813,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
Docent
Dries Boele studeerde filosofie
in Amsterdam en
Parijs. Hij is vanaf
1983 betrokken
bij de ontwikkeling van praktische vormen van filosofie. Sinds 1990 is hij werkzaam
als praktiserend filosoof. Hij houdt
zich met name bezig met filosofisch consulentschap, sokratische
gesprekken en dilemmatrainingen.

De mens is ‘het nog niet vastgestelde dier’ (Nietzsche): onze ontwikkeling
houdt niet op bij de volwassenwording. We kunnen ons verder ontplooien,
maar in welke richting? Wie willen we worden? Wat zijn idealen om na te streven? En wat is daarvoor nodig? In deze cursus onderzoeken we het thema de
‘spelende mens’.
Niet alleen kinderen spelen; ook volwassenen kunnen zich tot spelende mensen ontwikkelen. Filosofen belichten het thema vanuit verschillende invalshoeken. Hoe dachten zij over creativiteit, handelen, persoonlijke en culturele vernieuwing? En wat betreft waarheid en wijsheid: valt ermee te spelen? Schiller
ziet de ‘speeldrift’ als uitkomst van een ontwikkeling waarin we pas echt mens
worden. In het spelen ontsnapt de mens aan de opdelingen van het moderne
leven en ervaart hij zich opnieuw als een geheel. Zowel Nietzsche als Camus
gaan voor de vernieuwende werking van creativiteit, waarin we het verleden
kunnen laten rusten. Niet de gegeven werkelijkheid heeft het laatste woord,
maar wat mogelijk is. Kunst vervaardigt nieuwe werelden, om te beginnen in
de verbeelding. Voor Hannah Arendt kenmerkt het lot van de mens zich door
het vermogen om telkens opnieuw te beginnen, door haar ook wel geboortelijkheid (nataliteit) genoemd. Zij legt de nadruk op handelen, als vernieuwende beweging. Voor Huizinga ligt de homo ludens, de spelende mens, aan de basis van
alle cultuur. Werkelijke vernieuwing komt al spelend tot stand. Verder zullen
we aan de hand van De Beauvoir en Irigaray kijken naar de verhouding tussen
de seksen: is daarin spel mogelijk? Als verre spiegel en ter inspiratie zullen we
aandacht besteden aan niet-westers denken: taoïsme, met in de hoofdrol niethandelen (wu wei) en een speelse vorm van gelatenheid.
Naast inleidingen op de genoemde filosofen bestaat de cursus uit het bespreken van teksten in een koppeling met de eigen ervaring.

BESTSELLERS
STAND-UP FILOSOOF
DE ANTWOORDEN VAN
RENÉ GUDE
7
WILMA DE REK
druk!
e

LIEFHEBBEN
LAURA VAN DOLRON
Theatermaker Laura
van Dolron
onderzoekt
wat liefde is. Dit
boek gaat over een
filosoof met één
been die rent in
naam van de liefde,
over Nelson Mandela, over post-itnotes met ‘kus’ erop,
over dappere priesters, huilende vaders, neefjes die er iedere morgen een feestje van willen maken en over de
vraag of de liefde even sterk is als de dood. De
voorbeelden zijn soms hartverscheurend, dan
weer hilarisch en doen je lachen door je tranen
heen.
3e
druk!

128 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 12,50

‘STERVEN IS DOODEENVOUDIG. IEDEREEN KAN HET.’
WIM BRANDS IN GESPREK
MET RENÉ GUDE
René Gude sprak
openhartig over
zijn ziekte en zijn
aanstaande dood.
Wim Brands sprak
met hem over wat
er werkelijk toe
doet in het leven,
over humeurmanagement en over
de troost van de filosofie. Juist als de
dood voor de deur
staat, helpen
filosofische vaardigheden om je gemoedsrust te bewaren.

5e
druk!

60 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 8,50

Producten bestellen?
Ga naar
isvw.nl/winkel

Voor
dit boek
vuurde Wilma de
Rek, journalist van
de Volkskrant,
honderden vragen
af op René Gude.
In klare antwoorden
bestrijkt hij de hele
mens: leven, liefde,
cynisme, kennis,
aardigheid, de
ander, de naderende
dood, de (on)tembare ziel, diepmenselijke
emoties en nog veel meer.
160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

ZINVOLLE VOLZINNEN
RENÉ GUDE
René Gude sprak
in spitsvondige,
diepzinnige en
veelal geestige
oneliners. Dit
overzichtswerk
2e
bevat de beste
druk!
citaten uit zijn
interviews, essays,
columns, boeken,
tv-optredens en
opiniestukken.
160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 12,50

STOÏCIJNSE LEVENSKUNST
MIRIAM VAN REIJEN
3e
druk!

Mensen lijden
niet door andere mensen
of door de
dingen die hen
overkomen, maar
door hun eigen
gedachten daarover. Irrationele
gedachten veroorzaken negatieve
emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en

schuldgevoel.
Dit soort emoties heeft geen enkele positieve
functie. In dit boek vertelt Miriam van Reijen
– zelf enthousiast stoïcijn – hoe de filosofie je
kan helpen om te leven zonder al die negatieve
emoties.
168 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

HET AGORAMODEL
RENÉ GUDE
De wereld lijkt
misschien
complex,
2e
druk!
maar zit
toch eenvoudiger in
elkaar dan je
denkt.Want
welke weg je
ook neemt in
het leven, je
belandt toch
altijd weer in
dezelfde soorten gebouwen.
We leven in privéhuizen, werken in private
gebouwen, organiseren onszelf rond publieke
gebouwen en besturen de samenleving vanuit
politieke gebouwen. Om het leven in deze vier
levenssferen goed te laten verlopen, trainen we
ons in vier trainingsgebouwen: de tempel, de
sportschool, het museum en de academie.
Tot zover de complexiteit, zo stelt René Gude.
Als je je gemakkelijk wilt bewegen in het leven,
dan doe je er dus goed aan de leidende beginselen van alle gebouwen te leren kennen.
De wereldbeschouwing van de oud-Denker
des Vaderlands, nu in boekvorm.
128 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 12,50

DIERENTALEN
EVA MEIJER

SHORT
SOCRATLEISST
BEKER 2017

Overal in het
dierenrijk worden talen
gesproken.
Penseelaapjes
kennen zelfs
taalonderwijs:
ze leren hun
kinderen elkaar
te laten uitpraten.
In Dierentalen
bespreekt Eva
Meijer recent wetenschappelijk onderzoek naar
dierentalen. Dit onderzoek roept filosofische
vragen op. Kunnen we communicatie
van andere dieren taal noemen?
Moeten we dieren anders bena2e
deren nu ze talig blijken te zijn?
druk!
Een boek dat je ogen opent.
176 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

‘Dankzij de ISVW mag ik snuffelen
aan de ideeën van vele filosofen.
Na menig heerlijke retraite in
Leusden kom ik met een nieuw
‘vriendje’ thuis, zoals Marcus Aurelius,
Spinoza, Heidegger en Krishnamurti.’
Karen Walthuis, coach/psycholoog

Bron: Markante Vrienden (2016)
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EVENEMENT

Symposium: Enlightenment of
the Enlightenment
Met Sophie Oluwole, Mogobe Ramose en vele anderen.

Datum
• Zaterdag 27 mei 2017

(Voertaal: Engels)

Aanvang: 10.00 uur – einde 17.00
uur of 21.00 uur.

Hoe kan interculturele filosofie zich verder ontwikkelen? Dat is dé vraag tijdens
het symposium ‘Enlightenment of the Enlightenment’ dat op 27 mei op de ISVW plaatsvindt. Deze vraag zal beantwoord worden door verschillende, (inter)nationale
sprekers zoals prof. Sophie Oluwole, Babah Tarawally, dr. Henk Haenen, Renate
Schepen, Elisabeth de Schipper, Tina Rahimy, prof. dr. Michiel Leezenberg en dr.
Henk Oosterling.
Tijdens de Verlichting werd de Europese filosofische traditie ten onrechte als de
universele traditie gezien. Tegenwoordig is de studie filosofie nog steeds een studie naar westerse filosofie en dat terwijl we leven in een land waarin veel verschillende culturen samenkomen. Wij laten de verschillende culturele stemmen horen
op dit symposium, zodat u hiermee in dialoog kan gaan.

Deelname
Arrangement 1: € 50,00
(dagprogramma inclusief koffie,
thee en lunch).
Arrangement 2; € 100,00
(arrangement 1 + diner pensant)
Voor meer informatie over het
dagprogramma van het
symposium zie isvw.nl.

Dit symposium wordt gehouden ter ere van van Heinz Kimmerle (1930-2016), die aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam de eerste leerstoel in interculturele filosofie bekleedde en gedurende vele jaren cursussen Afrikaanse filosofie verzorgde op de ISVW. Januari 2016 overleed hij onverwachts. Hij liet ons het basisboek Interculturele filosofie na, dat kort voor zijn
overlijden verscheen.

Docenten
Prof. Sophie
Oluwole is
hoogleraar filosofie aan de Universiteit van
Lagos, Nigeria. Ze
maakt zich sterk voor de Afrikaanse filosofische tradities en onderzocht daartoe orale literaire tradities op hun filosofische relevantie. Bij Uitgeverij Ten Have
verschijnt in april 2017 haar vanuit
het Engels vertaalde boek Socrates
en Orunmila.
Babah Tarawally is schrijver
en journalist. Hij
vluchtte in de
jaren negentig
uit Sierra Leone
vanwege het oorlogsgeweld en
doorstond een asielprocedure van
zeven jaar in Nederland. Tarawally

werkt momenteel als trainer bij
New Dutch Connections, dat Nederlanders en nieuwe Nederlanders met elkaar verbindt. Zijn debuutroman is De god met de
blauwe ogen (2010), zijn tweede
roman De Verloren Hand verscheen in 2016.
Dr. Henk Oosterling is universitair docent aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde wijsbegeerte en Japanse
taal aan de Universiteit Leiden. Hij
promoveerde op het proefschrift
Moved by Appearances – Towards
a hypercritique of xenophobic reason. Hij publiceerde vele boeken,
waaronder Waar geen wil is, is een
weg (2016).

Renate Schepen is filosofe,
trainer en gespreksbegeleider.
Ze studeerde
wijsbegeerte aan
de Vrije Universiteit in Amsterdam,
Universidad de la Republica in
Montevideo en University of
Legon in Ghana en doet nu promotie-onderzoek op het gebied
van interculturele filosofie. Ze publiceerde samen met Heinz Kimmerle het boek Filosofie van het
verstaan (2014) en met Henk Oosterling Doordenken doorwerken:
intercultureel en ecosociaal denken en doen (2016).
Prof. Dr. Michiel
Leezenberg studeerde klassieke
talen, filosofie en
algemene taal-

wetenschap. Hij publiceerde in
2001 het boek Islamitische filosofie, dat met de Socrates Wisselbeker werd bekroond. Hij is hoogleraar wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam.
Dr. Henk Haenen studeerde
geschiedenis en
filosofie aan de
Vrije Universiteit
Amsterdam en
promoveerde op het proefschrift
Afrikaans denken: ontmoeting, dialoog en frictie. Hij doceert aan de
School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen en geeft lezingen
bij Stichting Filosofie Oost-West.
Hij schreef onder meer het boek
Sage filosofie (2012).
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Evenementen praktische filosofie
Filosofie, wat kun je daar nu mee? Om antwoord te geven op die vraag kun je bij de ISVW
kennismaken met een vorm van filosofie die in de praktijk wordt beoefend. Heb je de
smaak te pakken en wil je meer weten of leren hoe je filosofie kunt gebruiken in je eigen
(beroeps)praktijk? Elk van deze thema’s wordt verder uitgediept in een beroepsopleiding
of summerschool. Raadpleeg deze programmagids voor meer informatie of neem contact
op met de ISVW voor advies.
ZONDAG 28 MEI 2017
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 11 JUNI 2017
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 10 SEPTEMBER
2017 VAN 10.30 UUR TOT 17.00
UUR

ZONDAG 8 OKTOBER 2017
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

Ethisch stappenplan

Sokratische
gespreksvoering en
sokratische
cafés

Sokratische
gespreksvoering

Stoïcijnse
levenskunst

Zowel in organisaties
van welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn ethische dilemma’s aan de orde van de
dag. Een ethisch stappenplan is een methode
om inzicht te krijgen in
eigen waarden en normen en om daarmee gemoedsrust te bevorderen
en argumenten naar anderen te formuleren. In
de middag oefenen we
aan de hand van eigen
casuïstiek.

Deze bijeenkomst is een
kennismaking met filosofie in het algemeen en
de praktische filosofie
in het bijzonder. Sokrates en de sokratische gespreksvoering zijn daar
belangrijke voorbeelden
van. We besteden aandacht aan het ontstaan
van de (westerse) filosofie en wat een filosofische houding is. In de
middag oefenen we met
sokratische gespreksvoering.

Sokrates is volgens velen
de aartsvader van de
westerse filosofie. Hij bestookte voorbijgangers
op het centrale plein
van Athene met lastige
vragen en liet deze nietsvermoedende lieden op
een heel praktische manier kennismaken met
filosofie, of ze dat nu
wilden of niet. Tijdens
deze introductie tot het
sokratische gesprek oefenen deelnemers met het
stellen van de juiste vragen.

De stoïcijnse filosofen
(Epictetus, Seneca) gaan
ervan uit dat lastige
emoties, die ons in de
weg staan, ontstaan
door onze eigen irrationele gedachten. Hoe bestrijden we die irrationele gedachten?
Waarom zijn ze irrationeel? Welke denkfout
maken we als we boos
zijn of schuldgevoel hebben? We maken kennis
met het stoïcijnse gedachtegoed en met de
Rationeel-Emotieve
Theorie, die daarop is
gebaseerd.

Docent
Dr. Miriam van Reijen

Docent
Dr. Miriam van Reijen

Docent
Dr. Miriam van Reijen

Docent
Dr. Miriam van Reijen
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ZONDAG 10 DECEMBER
2017 VAN 10.30 UUR TOT 17.00
UUR

ZONDAG 14 JANUARI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 11 FEBRUARI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

ZONDAG 13 MEI 2018
VAN 10.30 UUR TOT 17.00 UUR

Willen, kiezen
en handelen

Spinoza in de
praktijk

De filosofische
praktijk

Filosoferen met
kinderen en
jongeren

Keuzestress is een belangrijk probleem in het
dagelijks leven en de beroepspraktijk. Niets
nieuws onder de zon;
vanaf de Oudheid tot de
existentialisten in de
twintigste eeuw houden
filosofen zich al bezig
met de vraag hoe we
keuzes moeten maken
als er zoveel te kiezen
valt. Epicurus, Augustinus en Sartre wisten
daar wel raad mee: kiezen is niet moeilijk.

Metafysica abstract en
academisch? Welnee,
zegt Spinoza. Zijn
ideeën over de vrije wil,
de emoties en de natuur
hebben ingrijpende consequenties voor de praktijk van alledag. In het
licht van Spinoza bespreken we de RationeelEmotieve Theorie.

Wat is een filosofisch
practicus? Hoe komt een
filosofisch practicus met
een cliënt tot de kern
van de zaak? De docent
zal ingaan op de verschillende aspecten die
komen kijken bij een filosofische praktijk en filosofische dieptegesprekken.

Elk kind is een filosoof,
want elk kind is van nature nieuwsgierig en
stelt vragen over filosofische onderwerpen. Hoe
stimuleer je die natuurlijke belangstelling voor
diepgaande gesprekken?
Verschillende manieren
van filosoferen met kinderen en jongeren worden besproken, gedemonstreerd en geoefend.

Docent
Dr. Miriam van Reijen

Docent
Dr. Miriam van Reijen

Docent
Harm van der Gaag

Docent
Ed Weijers (onder voorbehoud)

Deelname
€ 134,00 per bijeenkomst
(inclusief lunchbuffet, koffie/thee
en lesmateriaal).

losofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer
de boeken Grote denkers over
emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).

het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in
Utrecht en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen
in binnen en buitenland voor EPIC
International.

hoofddocent van de beroepsopleiding Filosofisch practicus bij de
ISVW. Hij schreef Wie het niet weet
mag het zeggen (2014).

Docenten
Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf
allerlei manieren van praktische fi-

Ed Weijers is
coördinator van
het Centrum Kinderfilosofie Nederland en erelid
van het dagelijks
bestuur van SOPHIA, de Europese
stichting voor de bevordering van

Harm van der
Gaag voert sinds
2004 fulltime een
filosofische praktijk, Denk dieper,
in Utrecht. Hij is
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Mystieke filosofie in Oost en West:
Zien met gesloten ogen
Docenten
Michel Dijkstra
studeerde filosofie, journalistiek
en Sanskriet in
Groningen. Hij
publiceerde o.a.
Zenboeddhisme (2010) en Basisboek oosterse filosofie (2016) en
redigeerde Inleiding in de taoïstische filosofie (2015).
Joyce Pijnenburg is historica,
filosoof en filosofisch consulent.
Zij is co-auteur
van verschillende geredigeerde werken en is
bezig met de afronding van een
proefschrift over Giordano Bruno
en de kwestie van moderniteit.

‘Het oog waarmee God mij aankijkt, is hetzelfde oog waarmee ik God aankijk.’
Deze mysterieuze uitspraak van de beroemde middeleeuwse denker Meister
Eckhart raakt de kern van de mystiek: het zoeken naar de dimensie waarin het
menselijke en het goddelijke of universele elkaar raken. Ook in India treffen we
zulke uitspraken aan, zoals in het werk van de hindoefilosoof Shankara: ‘Neem
volheid van de volheid weg, en je houdt volheid over!’
Tijdens de basisopleiding maakt u kennis met de rijke mystieke tradities van
het Oosten en het Westen. Spiritueel geïnteresseerde denkers uit deze beide werelden houden zich al eeuwenlang bezig met de vraag hoe de mens een persoonlijke relatie met het hogere kan opbouwen. Vanaf de zevende eeuw voor
het begin van de westerse jaartelling tot vandaag beschreven en beleefden filosofen, ingewijden en gnostici kennis van en inzicht in de grond van het bestaan en het bewustzijn. Figuren die aan bod komen zijn onder andere: Plotinus, Mevlana Rumi, Hadewijch, Mirabai, Paraselsus, Giordano Bruno, Anna
Kingsford, Ken Wilber en Krishnamurti. De opleiding brengt u niet alleen in
contact met de belangrijkste filosofische principes en stromingen uit de wereldmystiek, maar laat tevens zien hoe het Oosten en het Westen elkaar door
een vergelijking kunnen verrijken: wederzijdse verheldering.
WEEKEND 1: Denken vanuit de bron

Waar komt de wereld van de veelheid vandaan? Met deze vraag worstelden de
(neo)platoonse mystieke filosofen. Zij poneerden een diepere laag of bron, die
achter de bonte verzameling van verschijnselen schuilgaat. De hellenistische
wijsgeer Plotinus noemde dit mysterie het Ene, omdat het alle dingen heeft
voortgebracht maar zelf onaantastbaar en ondeelbaar is. Opvallend genoeg
bogen zijn Indiase collega’s zich over dezelfde vraag. Zij speculeerden over het
onzichtbare Brahman, dat alle dingen doordringt en draagt. De mens kan zich
met deze bron verbinden door onthechting. Tijdens dit weekend volgt u een gefingeerde dialoog tussen de platonici en vedische asceten. Is hun mystieke filosofie hetzelfde? Of is eenheid op meerdere manieren denkbaar?
WEEKEND 2: Bruidsmystiek in Oost en West: mijn heer wit als jasmijn

Het woord ‘mystiek’ roept eerder associaties op met kluizenaars in hun grotten
dan heftig liefdesverlangen. Toch kent zowel het Oosten als het Westen een traditie van bruidsmystiek, waarin de ontmoeting tussen het menselijke en het
goddelijke met erotische metaforen wordt beschreven. Maak kennis met de vurige geschriften van de middeleeuwse Hadewijch en haar Indiase zielsverwanten Mirabai en Mahadevyakka, de gewaagde poëzie vol kroegmetaforen van de
islamitische denker en dichter Mevlana Rumi en de hunkering naar de hoogste
affectie in de liefdesdialogen uit de Renaissance. Hun werk maakt steeds op een
andere manier duidelijk dat de poëtische verbeeldingskracht taal kan geven
aan een domein waar de rede, wellicht blozend, voor stilvalt.
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WEEKEND 3: Schepper naast God? De mens als co-creator

‘De verbeelding is een ambachtsman en bezit zowel de kunde als het gereedschap om alles te maken wat ze te denken vermag,’ schreef Theophrastus Paracelsus. Veel westerse mystieke denkers, zowel christenen, heidenen als ongelovigen, stelden de menselijke verbeelding en scheppingskracht gelijk aan het oneindig creatieve vermogen van God. Overal in de schepping, van de fysieke
vereniging van vrouw en man tot de creativiteit van het genie zagen mystici de
aanwezigheid van de bestaansbron. Ook in het Oosten dachten mystici na over
creatief handelen vanuit de oorsprong van alle dingen. Zoals de taoïstische
wijsgeren Lao Zi en Zhuangzi, die de mens paradoxaal genoeg opriepen om te
handelen door niet-handelen: wei wu wei.
WEEKEND 4: Bevrijdende kennis, oneindig weten

In het Oosten is filosofie meer dan een theoretische onderneming van geleerden die zich in hun studeerkamers opsluiten. Kennis heeft volgens boeddhistische filosofen namelijk een bevrijdende dimensie. Wie een heldere visie op de
werkelijkheid heeft, ontwaakt spontaan in het hier en nu. Tijdens dit weekend
maakt u kennis met de opvattingen van zenmeester Dogen. Net als in het Oosten speculeert de westerse mystieke filosofie over een dieptedimensie in het
kenvermogen: een kennen en denken als God. Met de komst van een nieuwe
kosmologie in de moderne periode nam dit eenheids- en overzichtskennen
nieuwe vormen aan; het oneindige kennen vond nu plaats in een eveneens
grenzeloos universum. Aan bod komen onder anderen Heinrich C. Agrippa von
Nettesheim, Giordano Bruno en de hedendaagse cognitieve ambities van ‘integral philosopher’ Ken Wilber.
WEEKEND 5: Een pantheon voor pantheïsten: de theosofie als brug tussen oost en west

Tijdens het fin de siècle vond er een historische wijsgerige ontmoeting plaats,
namelijk tussen de mystieke richtingen uit het Oosten en het Westen. Het eerste Wereldparlement van Religies (Chicago, 1893) zorgde ervoor dat de belangrijkste representanten uit beide tradities van elkaar konden leren. Dit weekend
werpt licht op Swami Vivekananda en Krishnamurti, kopstukken uit de moderne Indiase mystiek. Tevens maakt u kennis met het denken van theosofen
zoals Anna Kingsford, voorvrouw van de Theosofische Vereniging. De theosofie
deed de fascinatie met het Oosten, die in de westerse mystieke tradities al bestond sinds de oudheid, sterk heropleven. In het voetspoor van deze beweging,
maar gewapend met moderne kennis en inzichten, proberen we tot een synthese van Oost en West te komen.
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Data
• Zaterdag 23 en zondag
24 september 2017
• Zaterdag 21 en zondag
22 oktober 2017
• Zaterdag 11 en zondag
12 november 2017
• Zaterdag 20 en zondag
21 januari 2018
• Zaterdag 24 en zondag
25 februari 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur,
einde zondag 12.30 uur met
afsluitende lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 1.512,50
(inclusief 5 weekenden, 5 x diner
met wijn, 10 x lunchbuffet en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.800,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.850,00
(arrangement 1 + pluskamer
en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.887,50
(arrangement 1 + comfort en
ontbijt).
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Ethiek en politiek
Docent
Jan Flameling
studeerde wijsbegeerte in Groningen, Keulen,
Berkeley en Amsterdam. Hij
geeft workshops aan organisatieadviseurs, artsen en apothekers en
cursussen. Hij is mede-auteur van
het boek Oosterse denkers in de
polder (2014).

We leven in een tijd waarin wij geconfronteerd worden met kwesties als klimaatverandering en het lot van vluchtelingen. Het zijn kwesties die ethisch én
politiek van aard zijn.
Hoe behandelen filosofen in de Oudheid, in de moderne tijd en in onze tijd
ethische en politieke vraagstukken? In deze nieuwe basisopleiding bespreken
we de opvattingen van Aristoteles, Spinoza, Kant, Mill en Levinas op het gebied
van ethiek en van politieke filosofie. Er komen vragen aan de orde als: Wat is
het verband tussen Aristoteles’ Ethica en zijn Politica? Welke rol speelt het streven te volharden in het eigen bestaan (conatus) in Spinoza’s Ethica en in zijn
Theologisch-politiek traktaat? Hoe verhoudt zich Kants politiek filosofische standpunt in zijn essay ‘Wat is Verlichting?’ tot zijn ethiek? Bestaat er een samenhang tussen John Stuart Mills kritiek op de onderwerping van de vrouw en zijn
utilitarisme en liberalisme? Is een ethiek die draait om het luisteren naar het
gelaat van de Ander (Levinas) niet onlosmakelijk verbonden met een politiek
van gastvrijheid (Derrida)?
Uiteraard bespreken we ook de implicaties van deze opvattingen voor de behandeling van ethische en politieke kwesties waarmee wij vandaag de dag worstelen.
WEEKEND 1: Aristoteles

Wat vertelde Aristoteles lang geleden in Athene in zijn colleges aan het Lyceum
over ethiek en politiek? Hoe vat hij de mens op? Wat verstaat hij onder voortreffelijkheid van karakter? Welke staatsvormen onderscheidt hij? Hoe vat hij burgerschap op?
Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit
Aristoteles’ Ethica Nicomachea en zijn Politica.
WEEKEND 2: Spinoza

Wat is volgens de ‘lenzenslijper’ Spinoza het wezen van de mens? Is iemand die
zijn nut nastreeft niet juist iemand die deugdzaam is? Waarom is het noodzakelijk een maatschappelijk verdrag te sluiten? Wat is het doel van de politiek?
Om antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages uit
Spinoza’s Ethica en zijn Theologisch-politiek traktaat.
WEEKEND 3: Immanuel Kant

Hoe vat de Verlichtingsdenker Kant de mens op? Wat is het bovenste principe
van de zedelijkheid? Wat verstaat Immanuel Kant onder de categorische imperatief? Hoe verhouden mondigheid, verlichting, vrijheid en publiek gebruik
van de rede zich tot elkaar?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages
uit de Fundering voor de metafysica van de zeden en Kants ‘Kleine werken’.
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WEEKEND 4: John Stuart Mill

Wat verstaat Mill onder ‘social state of being’? Hoe omschrijft hij het utiliteitsbeginsel en het schadebeginsel? Hoe verhoudt zich zijn pleidooi voor vrijheid
van denken, spreken en handelen tot zijn kritiek op de onderwerping van de
vrouw?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken we belangrijke passages
uit Mills Utilitarianism, Over vrijheid en De onderwerping van de vrouw.
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Data
• Zaterdag 7 en zondag 8 oktober
2017
• Zaterdag 18 en zondag 19 november 2017
• Zaterdag 2 en zondag 3 december 2017
• Zaterdag 13 en zondag 14 januari
2018
• Zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018

WEEKEND 5: Emmanuel Levinas / Jacques Derrida

Hoort heteronomie niet het uitgangspunt te zijn van ethiek? Horen wij niet te
(leren) ‘luisteren naar het gelaat van de Ander’? Is gastvrijheid niet het wezen
van de cultuur? Hoort politieke filosofie niet profetisch, ja messianistisch van
aard te zijn?
Om een antwoord te krijgen op deze vragen, bespreken wij belangrijke passages
uit Levinas’ Het menselijk gelaat en Anders dan zijn of het wezen voorbij en Derrida’s
Over gastvrijheid.

Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde
zondag 12.30 uur met afsluitende
lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 1.512,50
(5 weekenden, 5 x diner met wijn,
10 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 1.800,00
(Arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.840,00
(Arrangement 1 + pluskamer
en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.870,00
(Arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
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Filosofie in de praktijk
Docenten
Dr. Miriam van
Reijen doceerde
jarenlang filosofie aan verschillende universiteiten en hogescholen. Zij beoefent daarnaast zelf
allerlei manieren van praktische filosofie. Ze promoveerde op Spinoza en publiceerde onder meer
de boeken Grote denkers over
emoties (2015) en Stoïcijnse levenskunst (2016).
Ed Weijers is
coördinator van
het Centrum
Kinderfilosofie
Nederland en
erelid van het
dagelijks bestuur van SOPHIA, de
Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht, en
filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnen en
buitenland voor EPIC International.
Harm van der
Gaag voert sinds
2004 fulltime
een filosofische
praktijk, Denk
dieper, in
Utrecht. Hij is hoofddocent van de
beroepsopleiding Filosofisch practicus bij de ISVW. Hij schreef Wie
het niet weet mag het zeggen
(2014).
Dr. Ronald Wolbink studeerde
bedrijfskunde en
volgde opleidingen op de terreinen filosofie, supervisiekunde en coachen. Hij
schreef het boek Levenskunst à la
Montaigne (2017).

In de oudheid stond filosofie in dienst van het dagelijkse bestaan. Zij was bedoeld om een zo actief en gelukkig mogelijk leven te leiden, zowel in de privésfeer als in het publieke domein. Dit klassieke ideaal staat centraal in deze opleiding. Filosoferen blijft in deze opleiding niet beperkt tot een louter theoretische bezigheid voor vakfilosofen. We leren om kritisch(er) en helder(der) te
denken en we vertalen dat denken naar het dagelijkse leven.
De basisopleiding Filosofie in de praktijk is een ideale introductie voor iedereen die kennis wil nemen van een aantal filosofische vaardigheden en er zelf
ervaring mee wil opdoen.
WEEKEND 1: Sokrates en sokratische gespreksvoering

Deze bijeenkomst is een kennismaking met filosofie in het algemeen en de
praktische filosofie in het bijzonder. Sokrates en de sokratische gespreksvoering zijn daar belangrijke voorbeelden van. We besteden aandacht aan het ontstaan van de (westerse) filosofie en wat een filosofische houding is. In de middag oefenen we met sokratische gespreksvoering.
Docent: dr. Miriam van Reijen
WEEKEND 2: Stoïcijnse levenskunst

Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid. De stoïcijnse filosofen (Epictetus, Seneca) gaan ervan uit dat niet effectieve en lastige emoties ontstaan
door eigen irrationele gedachten. In de twintigste eeuw werd op basis van deze
filosofie de Rationeel-Emotieve Theorie ontwikkeld. In deze bijeenkomst vergelijken we deze theorie met de oorspronkelijke filosofische uitgangspunten.
Docent: dr. Miriam van Reijen
WEEKEND 3: Filosoferen in organisaties

’s Morgens hebben we aandacht voor wat filosoferen in organisaties zou kunnen betekenen. We schetsen de noodzaak en het nut ervan voor mensen die
werken in organisaties. ’s Middags brengen we verdieping in de theorie aan en
oefenen we die in de praktijk. Er is aandacht voor levenskunst in organisaties
met behulp van een praktisch model om de eigen aspecten van levenskunst in
relatie tot de eigen organisatie in kaart te brengen. Verder komt het stoïcijns
coachen aan de orde, als een praktisch voorbeeld van het toepassen van het filosofisch gedachtegoed op het terrein van het coachen.
Docent: dr. Ronald Wolbink
WEEKEND 4: Willen, kiezen en handelen

Keuzeproblemen – twijfel, onzekerheid, angst vooraf en schuldgevoel en frustratie achteraf – zijn een belangrijk probleem in het dagelijkse leven en de beroepspraktijk. Epicurus wist er met zijn ‘hedonistische calculus’ wel raad mee.
Ook Augustinus en de existentialist van de twintigste eeuw, Jean–Paul Sartre,
hebben er een uitgesproken mening over: je moet altijd kiezen, geen gezeur,
kiezen is niet moeilijk.
Docent: dr. Miriam van Reijen
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WEEKEND 5: Verdieping van de radicale filosofische manier van werken aan
problematische emoties

Spinoza staat centraal tijdens deze cursusdag. Het blijkt dat zijn metafysica verregaande en ingrijpende consequenties kan hebben voor de praktijk van alledag. Die metafysica geeft verdieping aan de filosofische manier van werken
met de Rationeel-Emotieve Theorie.
Docent: dr. Miriam van Reijen
WEEKEND 6: De filosofische praktijk

Het vak van filosofisch practicus maakt een snelle ontwikkeling door. Wat is
een filosofisch practicus? Welke kennis heb je nodig en op welke manieren kun
je je kennis inzetten? De docent zal ingaan op de verschillende aspecten die
komen kijken bij een filosofische praktijk en filosofische dieptegesprekken.
Docent: Harm van der Gaag
WEEKEND 7: Levenskunst in de 21ste eeuw

De vraag in deze bijeenkomst is op welk mensbeeld het idee en vooral de praktijk van levenskunst berust. De bedoeling is om achter de eigen opvatting te
komen, deze te toetsen aan anderen en kritisch te bekijken. En hoort bij levenskunst ook ‘overlevingskunst’ en de kunst van het ‘goede sterven’?
Docent: dr. Miriam van Reijen
WEEKEND 8: Ethisch stappenplan ofwel morele dilemmatraining

Zowel in organisaties van welzijn en gezondheid als in het bedrijfsleven zijn
ethische dilemma’s aan de orde van de dag. Een ethisch stappenplan is een methode om inzicht te krijgen in eigen waarden en normen en daarmee gemoedsrust te bevorderen en argumenten naar anderen te formuleren. In de middag
oefenen we aan de hand van eigen casuïstiek.
Docent: dr. Miriam van Reijen
WEEKEND 9: Filosoferen met kinderen en jongeren

De (voor)geschiedenis en verschillende manieren van filosoferen met kinderen
en jongeren worden besproken. In het middaggedeelte staat de praktijk centraal in de vorm van demonstratie en oefeningen.
Docent: Ed Weijers
WEEKEND 10: Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés

Deze cursusdag richt zich op sokratische gespreksvoering met grotere groepen
in een andere omgeving: het filosofisch café ofwel filocafé. In de middag vindt
een sokratisch filocafé plaats, waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen als
begeleider te oefenen.
Docent: dr. Miriam van Reijen
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Data
Tien maandelijkse bijeenkomsten
op zaterdag van 10.30 uur tot
17.00 uur.
• 9 september 2017
• 7 oktober 2017
• 11 november 2017
• 9 december 2017
• 13 januari 2018
• 10 februari 2018
• 10 maart 2018
• 7 april 2018
• 12 mei 2018
• 16 juni 2018 met certificaatuitreiking en afsluitende borrel
Deelname
€ 1.350,50 (tien bijeenkomsten,
inclusief 10 x lunchbuffet en
koffie/thee).
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Trilogie Het leven van de geest
(Denken, Willen en Oordelen)
Docenten
Prof. dr. Laurens
ten Kate is filosoof en religiewetenschapper.
Hij werkt aan de
Universiteit voor
Humanistiek te Utrecht, waar hij
universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme is. In 2016 verscheen zijn boek De vreemde vrijheid. Op zoek naar nieuwe
betekenissen van vrijzinnigheid en
humanisme in de 21ste eeuw (Amsterdam: Sjibbolet 2016).
Marthe Kerkwijk is filosoof en
programmacoördinator bij de
ISVW. Daarnaast
promoveert ze
op het werk van Habermas en religie in de publieke sfeer aan de
University of London, waar ze tevens jarenlang doceerde. Ze is de
oprichter van de West London Philosophy School en publiceerde
verschillende essays in boeken en
tijdschriften.

Hannah Arendt is zonder twijfel een van de invloedrijkste denkers van de twintigste eeuw. Geboren in een Joods-Duits gezin in 1906 vluchtte ze in 1933 naar
Parijs, enkele jaren nadat ze haar proefschrift had afgerond. Ze werkte voor verschillende Joodse vluchtelingenorganisaties tot het in 1941 ook in Parijs niet
meer veilig was en ze naar New York verhuisde. Daar nam haar carrière een
vlucht en maakte ze deel uit van een intellectuele kring rondom het tijdschrift
Partisan Review. Ze gaf college aan universiteiten als Berkeley, Princeton en Chicago en werkte tot aan haar dood in 1975 aan de New School for Social Research als hoogleraar politieke filosofie.
In deze periode schreef Arendt haar meest invloedrijke werken, waaronder
De menselijke conditie, De banaliteit van het kwaad, Over revolutie en Over geweld. Zoals
de titels van deze werken al suggereren, was Arendt gefascineerd door de wrede
politieke gebeurtenissen van haar tijd, het nazisme en stalinisme. Geen andere
denker biedt ons zoveel handvatten om deze gebeurtenissen te begrijpen dan
Hannah Arendt.
Waarom deze masterclasses?

Filosofisch en politiek gezien is Arendt moeilijk te plaatsen. Ze is beïnvloed
door Kant en de liberale traditie, maar heeft hier ook kritiek op. Daarnaast zijn
er duidelijk banden met Aristoteles en Tocqueville te bespeuren.
De laatste jaren krijgt het werk van Hannah Arendt veel aandacht in zowel
de academische als de publieksfilosofie. In hoeverre resoneren thema’s uit
haar werk met hedendaagse publieke discussies? Wellicht kan Arendt ons helpen onze huidige tijd te begrijpen.
Na afloop van elke masterclass heeft u gedegen kennis opgedaan over
Arendts werk, een aantal debatten in de filosofie, en de rol van kritisch denken
in het publieke domein. U begrijpt beter wat er speelt in actuele discussies en
bent in staat hier kritische vragen over te stellen. U bent tevens in staat op hoog
niveau een moeilijke filosofische tekst te lezen, zowel zelfstandig als samen
met anderen. U leert complexe gedachten over een tekst te articuleren en u
leert te reflecteren op uw eigen positie.
Voor wie zijn deze masterclasses?

Deze masterclasses zijn geschikt voor iedereen met interesse in het werk van
Hannah Arendt of de thema’s die zij bespreekt, die bereid is thuis veel te lezen,
diep op de tekst in te gaan en actief deel te nemen aan de groepsgesprekken tijdens de bijeenkomsten.
In het afgelopen seizoen lazen we De menselijke conditie, waarin Arendt de
fundamenten van de vita activa bespreekt: arbeid, werk en handelen. Het komende seizoen lezen we de trilogie Het leven van de geest, waarin de fundamenten van de vita contemplativa aan de orde komen: denken, willen en oordelen.
Denken, Willen en Oordelen vormen dan ook de drie afzonderlijke boeken waaruit
deze trilogie bestaat. Elk boek wordt afzonderlijk besproken in een masterclass
van twee weekeinden. Elke masterclass is afzonderlijk te volgen.
Voor degenen die de masterclass De menselijke conditie hebben gevolgd zullen
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de masterclasses Denken, Willen en Oordelen een logische aanvulling vormen.
Dit betekent echter niet dat het noodzakelijk is de vorige masterclass gevolgd te
hebben. Voor geen van deze masterclasses is enige voorkennis vereist. De docenten veronderstellen geen filosofische vooropleiding of kennis van Arendts werk.
De teksten zijn, ook voor de doorgewinterde filosofische lezer, best pittig,
maar laat u hierdoor niet afschrikken. In de les krijgt u voldoende aangereikt
om met het gedachtegoed te werken op een niveau dat aansluit op uw eigen interesse en ervaring. U zult merken dat iedereen al snel flink met elkaar de
diepte ingaat.
Lesmateriaal en tijdsinvestering

Van cursisten wordt verwacht dat zij voor aanvang van de eerste bijeenkomst
zelf het betreffende boek aanschaffen en ongeveer de eerste helft ervan hebben
gelezen. De tweede helft komt tijdens de tweede bijeenkomst aan bod en wordt
dan ook als gelezen verondersteld. Dit betekent dat elke cursist in ongeveer
twee maanden een boek leest. Voorafgaand aan elke bijeenkomst maken de docenten bekend welke fragmenten in elk geval besproken zullen worden. Daarnaast krijgen cursisten de gelegenheid een ‘miniatuurtje’ – een korte presentatie – voor te bereiden.
We gaan uit van de Nederlandse vertaling van de boeken, maar het staat deelnemers vrij een Engelse of Duitse versie te gebruiken.
MASTERCLASS Denken
Heeft denken nut? Hoe verhoudt ons denken zich tot ons handelen? Leidt gedachteloosheid tot het kwaad? Kunnen we door na te denken het kwaad buiten
de deur houden? Om vragen als deze te kunnen beantwoorden, put Arendt uit
de rijke geschiedenis van de filosofie.
MASTERCLASS Willen
Hebben we een vrije wil? Deze vraag is een van de moeilijkste waar de westerse
filosofie tot op de dag van vandaag mee worstelt. Als we geen vrije wil hebben,
dan is de toekomst al bepaald. Maar misschien hebben we toch een vrije wil. In
dat geval bepaalt niet noodzaak, maar contingentie het verloop van de geschiedenis. We doen iets, maar we hadden het ook niet kunnen doen. Wat willen we
en wat willen we niet? Wil en tegenwil zijn verwikkeld in een lastig gevecht en
de enige uitweg is handelen.
MASTERCLASS Oordelen
Helaas overleed Arendt voor ze het derde deel van haar trilogie kon voltooien.
Wel liet ze een aantal colleges en essays achter die het voorwerk voor dit boek
over oordelen vormden. Deze zijn postuum gebundeld. We bespreken de colleges over oordelen in het werk van Immanuel Kant, maar ook andere essays,
waaronder een over Lessings onderscheid tussen waarheid en mening. Heel relevant voor huidige debatten, maar dat is slechts onze mening...

Data
Denken
• Zaterdag 7 en zondag
8 oktober 2017
• Zaterdag 16 en zondag
17 december 2017
Willen
• Zaterdag 20 en zondag 21 januari
2018
• Zaterdag 10 en zondag 11 maart
2018
Oordelen
• Zaterdag 14 en zondag 15 april
2018
• Zaterdag 26 en zondag 27 mei
2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde
zondag 12.30 uur met afsluitende
lunch.
Deelname per masterclass
Arrangement 1: € 605,00
(twee weekenden, inclusief
4 x lunch, 2 x diner met wijn en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 720,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 740,00
(arrangement 1 + pluskamer
en ontbijt).
Arrangement 4: € 755,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
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Filosofie met de vlinderslag
De daoïstische levenskunst van Zhuangzi
Cursusplaats en data
Amsterdam
Tien wekelijkse bijeenkomsten op
woensdag van 19.00 tot 21.00 uur.
• Op 13, 20 en 27 september 2017,
4 en 11 oktober 2017, 1, 8, 15, 22
en 29 november 2017
Locatie
Aristo Amsterdam (Op loopafstand
van NS Station Sloterdijk)
Teleportboulevard 100
1043 EJ Amsterdam

Zhuangzi (vierde-derde eeuw v. Chr.) is de tweede grondtekst van het daoïsme,
na de Dao-de-jing van Laozi. Het werk is geliefd om zijn humoristische dialogen
en diepzinnige parabels, en dient al eeuwen als onuitputtelijke inspiratiebron
voor eenieder die zoekt naar spontaniteit, creativiteit en innerlijke bevrijding
van maatschappelijke dwang en ideologische dogma’s. Hoewel Zhuangzi in het
Nederlandstalige gebied steeds bekender wordt, is er nog niet veel aandacht besteed aan zijn spirituele oefenweg. Daarin speelt de deconstructie van de taal
een belangrijke rol, naast een vorm van meditatie die gericht is op het deconditioneren en verruimen van het alledaagse bewustzijn.

• Op 15, 22 en 29 september 2017,
6 en 13 oktober 2017, 3, 10, 17 en
24 november 2017 en 1 december 2017

In deze cursus gaan we Zhuangzi’s levensvisie en oefenweg uitgebreid bespreken, volgens de opbouw die de docent in haar nieuwe boek over Zhuangzi (zie
onder) hanteert. Daarbij zullen we niet alleen diep ingaan op de Zhuangzi zelf,
maar ook op relevante aforismen in Dao-de-jing, in de context van de daoïstische
levenskunst en filosofie. Wat is de diepere betekenis van bekende uitdrukkingen zoals wuwei, en ‘zwerven vrij en blij’? We zullen tevens onderzoeken of, en
zo ja, hoe, Zhuangzi’s visie op levenskunst nog steeds een inspiratiebron zou
kunnen zijn voor het dagelijks leven in deze moderne tijd.

Locatie
The Globe (Regardz)
Waldorpstraat 13a
2521 CA Den Haag

Deze cursus is geschikt voor iedereen die belangstelling heeft voor het daoïsme, zowel voor degenen die al een of meer cursussen over Zhuangzi hebben
gevolgd als degenen die voor het eerst kennis met hem willen maken.

Den Haag
Tien wekelijkse bijeenkomsten op
vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur.

Docent
Dr. Woei-Lien
Chong studeerde af in de
sinologie en filosofie aan de Universiteit Leiden.
Zij was daar werkzaam als universitair docent Chinese filosofie (19852010). Ze schreef het boek Filosofie
met de vlinderslag (2016).
Deelname
€ 395,00 voor tien wekelijkse
bijeenkomsten (inclusief koffie en
thee). De deelnemer wordt gevraagd zelf het volgende werk aan
te schaffen: Woei-Lien Chong, Filosofie met de vlinderslag: de daoïstische levenskunst van Zhuangzi,
Budel: Damon, 2016.
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De filosofie van Irvin D. Yalom
Irvin D. Yalom wordt beroemd met zijn boeken over existentiële psychotherapie en groepstherapie. Als therapeut is hij sterk beïnvloed door de existentiefilosofie van Heidegger, Sartre en Camus. Op latere leeftijd wordt hij een bestsellerauteur met zijn ‘teaching novels’, waaronder Nietzsches tranen, De Schopenhauerkuur en Het raadsel Spinoza.
Centraal in Yaloms denken staan vier ‘levenszorgen’ die volgens hem ten grondslag liggen aan veel problemen van zijn patiënten, maar ook aan onze angsten
en sombere buien. Ten eerste wordt ieder mens geconfronteerd met de zekerheid van zijn eigen sterfelijkheid. Ten tweede is ieder individu absoluut vrij, wat
een kwellende verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ten derde betekent
die eindigheid en verantwoordelijkheid dat we in een existentieel isolement verkeren. En ten slotte wordt ieder mens daardoor geplaagd door een onleefbaar
besef van zinloosheid.
In acht bijeenkomsten verdiepen we ons in Yaloms opvattingen over psychotherapie en deze vier levenszorgen. We gaan in op het werk van de genoemde denkers, maar ook op denkers als Epicurus. We zetten daar alternatieve visies tegenover van o.a. Arendt, Fromm en Frankl. Elke bijeenkomst omvat een werkcollege over het huiswerk en een hoorcollege waarin een nieuw thema wordt
ingeleid.

Cursusplaatsen en data
Zwolle
Acht wekelijkse bijeenkomsten op
maandag van 19.30 tot 21.30 uur.
• Op 11, 18, 25 september 2017, 2, 9,
16 en 30 oktober 2017, 6 november 2017
Locatie
Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
(Regardz)
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
Enschede
Acht wekelijkse bijeenkomsten op
donderdag van 19.30 tot 21.30 uur.
• Op 14, 21, 28 september 2017, 5,
12, en 19 oktober 2017, 2 en
9 november 2017
Locatie
De Broeierd (nabij station Enschede Kennispark)
Hengelosestraat 725
7521PA Enschede
Docent
Timon Meynen
studeerde wijsbegeerte en
grondslagen en
geschiedenis van
de psychologie
in Groningen. Daarna was hij werkzaam aan de universiteiten van
Utrecht en Rotterdam. Hij deed
onder meer onderzoek naar de
wijsgerig antropologische aspecten van depersonalisatie (vervreemding van jezelf ). Later was hij
directeur van het hoger onderwijs
voor ouderen van de Erasmus Universiteit en consultant op het gebied van arbeidsmarkt en hrm. Momenteel begeleidt hij in zijn filosofische praktijk Faidros particulieren
en organisaties bij bezinning.
Deelname
€ 395,00 voor acht wekelijkse bijeenkomsten, inclusief koffie/thee.
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Oorsprong en vrijheid
Cursusplaats en data
Data
Acht wekelijkse bijeenkomsten op
dinsdag van 15.00 tot 17.00 uur.
• Op 5, 12, 19, 26 september 2017
en 3, 10, 24, 31 oktober 2017
Locatie
Leiden. Kijk voor meer informatie
op isvw.nl.
Docent
Dr. Gerard
Visser is cultuurfilosoof. Hij
begon zijn loopbaan als docent
esthetica en
kunstfilosofie aan de Universiteit
van Amsterdam en was van 1985
tot zijn pensioen in 2015 verbonden als docent cultuurfilosofie aan
de Universiteit Leiden. Hij is medeoprichter van het Gezelschap voor
Fenomenologische Wijsbegeerte
en publiceerde verschillende
boeken, waaronder In gesprek met
Nietzsche (2012) en Oorsprong &
vrijheid (2015).
Deelname
€ 395,00 voor acht wekelijkse
bijeenkomsten, inclusief
koffie/thee.

Wat is vrijheid? Hebben we een vrije wil of is dat een illusie? Dit zijn klassieke
vragen uit de geschiedenis van de filosofie waar we nog altijd mee worstelen.
Bij gelegenheid van zijn afscheid in 2015 in Leiden als hoofddocent cultuurfilosofie schreef Gerard Visser het essay Oorsprong & vrijheid. En ik werd die ik was gebleven. In een grondig gesprek met zowel de traditie als een hedendaags filosoof
als Herman Philipse overdenkt hij kritisch ons begrip van wilsvrijheid en peilt
en ontwikkelt hij een oorspronkelijker begrip, aan de hand van de intuïtie dat
een wezen vrij is wanneer het in zijn element is.
In Trouw honoreerde recensente Leonie Breebaart het essay met vijf sterren. Zij
schreef onder meer: ‘Een grootse onderneming, des te ongelooflijker dat hij
daarin slaagt in 89 bladzijden. (…) Iedereen die écht geïnteresseerd is in het
debat over de vrije wil en misschien überhaupt in de diepste filosofische vragen
zou voor dit boek op een holletje naar de winkel moeten.’ In een recensie in iFilosofie, het multimediale tijdschrift van de ISVW, schreef Mark Leegsma: ‘De filosofische reis die Oorsprong & vrijheid maakt is kortom indrukwekkend. Dat ligt
aan zijn epische schaal, maar niet minder aan Vissers manier van filosoferen.
(…) De impasse van het liberale vrijheidsbegrip als deliberatieve keuze noodt
ons over vrijheid als oorsprong en over de oorsprong van vrijheid na te denken.
Vissers essay is op zijn minst een prachtig getuigenis van wijsbegeerte.’
In de cursus zal Visser voor de deelnemers nader uitleg van zijn essay geven. Hij
zal daarbij de geschiedenis van ons denken over vrijheid doornemen en toewerken naar een existentieel en spiritueel begrip van vrijheid, waarin Meister Eckhart de belangrijkste stem krijgt.

‘Ik heb verschillende opleidingen
gevolgd en ben zeer tevreden over
de kwaliteit, vooral de betrokken
docenten zijn erg goed en de
cursussen zijn tenminste betaalbaar bij ISVW.’

Bron: CEDEO-kwaliteitsonderzoek 2012
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De Vereniging van Vrienden van de ISVW
Wie zijn de vrienden van de ISVW?
• De vrienden zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij maken
het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.
• De vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere
denkbeelden en redeneringen en zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen.
• De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.
• De ISVW is geheel onafhankelijk. Zij verkrijgt haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs, waaronder de Vrienden van de ISVW. De vrienden dragen onder andere bij aan
verbouwingen, lustrumvieringen, open dagen en filosofische cafés.
Uw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Voor € 50,00 per jaar kunt u al lid worden van de
Vrienden van de ISVW. Om Vriend van de ISVW te worden kunt u mailen naar vrienden@isvw.nl. Als
Vriend van de ISVW heeft u kosteloos toegang tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de
Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies.
Op isvw.nl/over-ons/vrienden kunt u meer informatie vinden over de vrienden.

De ISVW Gold Card
De ISVW Gold Card kost € 2.495,00 en geeft recht op exclusieve kortingen voor regelmatige bezoekers. De kaart geeft u een jaar lang recht op
het bezoeken van cursussen, basisopleidingen en summerschools, inclusief de kosten van het verblijf op basis van beschikbaarheid. De kaart
heeft twee instapmomenten: vanaf 1 september t/m 31 augustus of
vanaf 1 januari t/m 31 december.

Voorwaarden Gold Card:
1. De Gold Card geldt niet voor beroepsopleidingen en trainingen en kan niet met terugwerkende kracht
worden toegepast.

3. De Gold Card geeft niet automatisch recht op boeken of
andere cursusmaterialen. Deze kunt u via de receptie van
de ISVW apart bestellen.

2. De Gold Card geeft niet automatisch recht op een comfortkamer. Tegen bijbetaling van € 17,50 per nacht kunt
u upgraden naar een comfortkamer (onder voorbehoud
van beschikbaarheid). Of voor € 10,00 upgraden naar
een pluskamer

4. De Gold Card is een initiatief van de Vrienden van de
ISVW en alleen door Vrienden aan te schaffen.
Verdere voorwaarden zijn van toepassing. Voor de volledige
voorwaarden of meer informatie: : bel 033-465 0700 of mail
naar vrienden@isvw.nl.
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Filosofische cafés
Een belangrijk onderdeel van het goede leven is een goed gesprek met goede
vrienden onder het genot van een goed glas. Daarom organiseren de Vrienden
van de ISVW elke derde zondag van de maand (behalve in juli en augustus) een
filosofisch café of een vergelijkbaar evenement.
Soms nodigen we naar aanleiding van een actueel thema of een recent verschenen boek een spreker uit. Soms ook brengen Vrienden een onderwerp naar
voren dat voor hen van belang is en dat zij graag met elkaar bespreken en
nader uitdiepen.

Filosofische cafés najaar 2017
Onderwerpen nader te bepalen.
Zie isvw.nl voor meer details.
• Zondag 17 september 2017
• Zondag 15 oktober 2017
Filosofische wandeling in
Amsterdam.
• Zondag 19 november 2017
• Zondag 17 december 2017

Uw inzichten doen ertoe tijdens de filosofische cafés. Voor dialoog en discussie
is dan ook alle ruimte. Het is een prachtige gelegenheid om uw ideeën en inzichten te toetsen aan die van de inleiders en aan die van elkaar. Het biedt ook
alle mogelijkheden om als Vrienden in een inspirerende omgeving de onderlinge banden te versterken.

Aanvang 15.00 uur,
einde 17.00 uur.

De filosofische cafés en andere evenementen zijn toegankelijk voor Vrienden
en voor iedereen die de Vrienden en de ISVW nader wil leren kennen. Vrienden
worden dan ook uitgenodigd om familie, vrienden of andere geïnteresseerden
mee te nemen.
Deelname aan de filosofische cafés is gratis voor Vrienden van de ISVW,
€ 25,00 voor niet-Vrienden, inclusief hapjes en drankjes.
Aanmelden via info@isvw.nl is verplicht.

Zondag 21 mei 2017 Aanvang 15.00 uur, einde 17.00 uur

Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars
op zoek.
Tijdens dit filosofische café zal Ton de Kok ons kennis laten maken met het abstracte godsdenken van een aantal filosofen, wetenschappers en kunstenaars
door de tijd heen. Uit zijn presentatie zal blijken dat God-Natuur van Spinoza
centraal staat in het denken van nogal wat wetenschappers en kunstenaars.

Spreker
Dr. Ton de Kok
is docent godsdienstfilosofie in
de bovenbouw
van het Fons
Vitae Lyceum. Hij
schreef de boeken Wat is God, filosofen en schrijvers op zoek (2013)
en Wat is God, wetenschappers en
kunstenaars op zoek (2017).

RECENT VERSCHENEN BIJ ISVW UITGEVERS
VASALIS
JANNE SCHRA & NOORDPOOL
ORKEST
Met Vasalis
brengen
Noordpool
Orkest en
zangeres
Janne Schra
verschillende
werelden
samen. De
gedichten en
brieven van
één van Nederlands grootste dichteressen vormen de
inspiratie voor nieuwe songs en composities.Vasalis schreef legendarische gedichten
als ‘Tijd’,‘Afsluitdijk’ en ‘Drank, de onberekenbare’. De gedichten zijn de rode draad in een
poëtisch album met invloeden van pop, jazz
en soul. Dit boek en deze cd creëren een
sfeer om niet te vergeten.

ONSCHULDIG VAST
TON DERKSEN
Hoeveel mensen zitten er in
Nederland ten
onrechte
gevangen?
Die vraag is
relevant nu
steeds meer
gerechtelijke
dwalingen
aan het licht
komen. Aan
de hand van
nieuw onderzoek onder gevangenen en
onder forensische experts beantwoordt
Ton Derksen de vraag hoeveel mensen
onterecht in de gevangenis zitten. Hij komt
tot schokkende conclusies.
224 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 29,95

De mens
slaagt er
steeds beter
in om kunstmatig te worden, om op de
schaal van
atomen de ingewikkelde
machinerie
van zijn lichaam en zijn
brein te perfectioneren. Aan de andere kant is hij goed
op weg om vanaf de allerkleinste bouwstenen artificiële wezens te ontwerpen die
op hem lijken, ze worden intelligent en
nemen autonoom beslissingen. Nimmer
konden we met technologie zoveel kanten
op. Maar ook nooit was de onzekerheid zo
groot.Vandaar de oproep: laten we stilstaan
bij wat we doen.
160 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 17,50

‘René, wat is zin?’
Met deze vraag
begonnen de journalist Peter Henk
Steenhuis en toenmalig Denker des
Vaderlands René
Gude een project
over zingeving en
werk.
Na de dood van
Gude pakten de AWVN, de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland, en Steenhuis
het gedachtegoed van Gude op en gingen ze
ermee verder. In dit boek krijgt zingeving op
het werk handen en voeten door een duidelijk filosofisch kader interviews met professionals. Zingeving op het werk: het kan, want
het moet.
240 BLZ. IN KLEUR | LUXE PAPERBACK
€ 29,95

56 BLZ. | LUXE UITVOERING MET CD
€ 29,95

DE SPRONG IN DE
TECHNIEK
LIEVE GOORDEN

WERK VERZETTEN
PETER HENK STEENHUIS

ZWAAN EN ZANG
FLORIAN JACOBS

LEVENSKUNST À LA
MONTAIGNE
RONALD WOLBINK
Idealisme in
een
onttoverde
wereld, daar
gaat het om
in deze
dichtbundel.
Een muzikale
wervelwind
van woorden
die de lezer
getroost en

gesterkt achterlaat.
64 BLZ. | HARDCOVER | € 14,95

Dit boek
beschrijft wat
jij, hier en nu,
kunt opsteken
van de
levenskunst
van de Franse
filosoof Michel
de Montaigne.
De zestiendeeeuwse denker
hield er een
aantal
interessante denkbeelden op na. Zo
beschrijft hij de mens als een complex en
veranderlijk wezen, boordevol
tegenstellingen.We zijn van nature
wisselvallig, en nu we dit weten past ons
bescheidenheid. Montaigne leert ons ook
om op een positieve maar sceptische wijze
naar ons handelen te kijken.
128 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 14,95

Producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Filosofisch kompas
Data
• Zaterdag 18 november 2017
• Zaterdag 16 december 2017
• Zaterdag 13 januari 2018
• Zaterdag 10 februari 2018
• Zaterdag 10 maart 2018
Aanvang 14.00 uur, einde 17.00
uur.
Deelname
Arrangement: € 325,00
(vijf cursusmiddagen, incl.
koffie/thee). De prijs van het zelf
aan te schaffen boek Durf te denken! VWO tekstboek van Frank en
Maarten Meester bedraagt €
54,90.
Bij inschrijving aan Filosofisch
kompas ontvangt u een ISVW
waardebon t.w.v. € 100,- te besteden aan een ISVW beroepsopleiding die begint in het seizoen
2017/2018.
Docent
Ed Weijers is
coördinator van
het Centrum
Kinderfilosofie
Nederland, erelid
van het dagelijks
bestuur van SOPHIA, de Europese
stichting voor de bevordering van
het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in
Utrecht en filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen
in binnen- en buitenland voor EPIC
International.

Voor het herkennen van filosofische problemen en vragen in praktische situaties is enig inzicht in de gebieden van de systematische filosofie buitengewoon nuttig. In elke situatie, vraagstelling, probleem of voorbeeld zitten filosofische dimensies. Om de rijkdom aan filosofische potentie en redeneringen te
herkennen in een filosofisch gesprek is het nodig te weten wat voor soort vragen en problemen behoren tot de gebieden van de taalfilosofie, logica, filosofie
van de mens (wijsgerige antropologie), ethiek, esthetiek, kennisleer (epistemologie), cultuurfilosofie en metafysica. De cursus Filosofisch kompas is ontstaan
uit de beroepsopleiding ‘Filosoferen met kinderen en jongeren’ en is bedoeld
als een minimale inleiding in de systematiek van de filosofie.
Het doel van deze bijspijkercursus is het vergroten van het vermogen een gesprek filosofisch te maken door te herkennen welke filosofische posities worden ingenomen, welke tegenstellingen mogelijk zijn, welke richting het gesprek op kan gaan en door filosofische denkbewegingen te herkennen.
Door het ontwikkelen van dit Filosofisch kompas kan een gespreksleider richting geven aan het gesprek zonder het denken van deelnemers over te nemen.
De cursus is hoofdzakelijk een zelfstudiecursus. Deelnemers worden geacht
de boeken en teksten zelfstandig te lezen. Tijdens de bijeenkomsten kunnen
vragen worden gesteld naar aanleiding van de bestudering van de verplichte literatuur en wordt uitleg gegeven. Tevens wordt geoefend in het herkennen van
filosofische potentie, en dus het toepassen van de opgedane kennis, in concrete
situaties door bijvoorbeeld een analyse van een filosofisch gesprek op video.
Deze cursus is een verplicht onderdeel van de beroepsopleiding Filosoferen
met kinderen en jongeren, tenzij de deelnemer (minimaal) een bachelor filosofie heeft. De cursus staat verder open voor iedereen die een inleiding in de systematiek van de filosofie nuttig acht.
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Filosoferen met kinderen en
jongeren
Docenten
Ed Weijers is
coördinator van
het Centrum
Kinderfilosofie
Nederland, en
erelid van het
dagelijks bestuur van SOPHIA, de
Europese stichting voor de bevordering van het filosoferen met kinderen. Weijers heeft filosofie gestuurd in Leiden, volgde de lerarenopleiding in Utrecht en
filosofeert met individuen en uiteenlopende groepen in binnenen buitenland voor EPIC International.
Lies Pycke is
lector filosofie
aan de Artesis
Hogeschool Antwerpen. Als pedagogisch trainer en adviseur schrijft ze lesmateriaal en boeken, coacht ze leerkrachten in filosoferen met kinderen, en helpt ze bij het kritisch en
creatief denken.
Ieva Rocena is
coördinator en
docent van deze
opleiding. Ze
werkt als filosoof
aan de Hogeschool Rotterdam. Daarnaast is ze
als consultant verbonden aan EPIC
International Consultants en lid
van SOPHIA: The European Foundation for the Advancement of
doing Philosophy with Children. Ze
studeerde filosofie en Management of Education aan de Universiteit van Letland en specialiseerde
zich in filosoferen met kinderen
aan IAPC, Montclair State University, VS.
Gastdocenten
Pieter Mostert, Kristof van Rossem

De beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren (FMKJ) leert je om
diepgaande gesprekken te voeren met kinderen en jongeren. De kunst is om
een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te vormen en te zorgen dat het
ook filosofisch blijft. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie
voor nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback leer je de fijne kneepjes van het vak. Deze beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd door het
Vlaams netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (VEFO) en Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN).
De belangstelling voor Filosoferen met kinderen en jongeren groeit. Erkend
wordt meer en meer dat zelfstandig denken en oordelen, een onderzoekende
en open houding ontwikkelen, het kunnen voeren van een gesprek en het respectvol omgaan met opvattingen van anderen, belangrijke vaardigheden zijn
die mensen nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast leer je door te filosoferen basisvaardigheden als goed luisteren, je gedachten verwoorden, vragen
stellen en argumenten geven. Kinderen en jongeren kunnen dat leren door een
activiteit die Filosoferen met Kinderen en Jongeren wordt genoemd.
Filosoferen met kinderen en jongeren is gericht op het verbeteren van denkvaardigheden van deelnemers en het samen nadenken over een filosofisch probleem in een ‘gemeenschap van onderzoek’ (‘community of inquiry’). Tijdens
het filosofisch gesprek is het doel meer inzicht te krijgen in het probleem door
het kritisch analyseren van ideeën en bijbehorende argumenten.
In de tien weekenden van de beroepsopleiding worden zowel de denkvaardigheden van de deelnemers zelf als de vaardigheden geoefend om gesprekken te
begeleiden. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: waar begin je mee,
hoe kom je tot een goede uitgangsvraag voor het gesprek, welke werkvormen
kan je gebruiken en hoe stem je dat af op een leeftijdsgroep. Maar het belangrijkste – en moeilijkste – is het leren ‘dirigeren’ van het gesprek. Hoe leid je de
deelnemers op een subtiele manier tot het voeren van een filosofisch gesprek
met diepgang, spanning én lichtheid zonder het denken van de deelnemers
over te nemen, hoe krijg je beweging in het gesprek en zorg je dat deelnemers
hun denkvaardigheden optimaal gebruiken?
We vragen veel van de deelnemers: bereidheid om te leren filosofisch te denken, (veel) te oefenen (tijdens de weekenden en de stage van minimaal twintig
gesprekken), te reflecteren en feedback te geven en te ontvangen. We geven ook
veel aan de deelnemers: voorbeelden van hoe je een gesprek kunt begeleiden
door verschillende zeer ervaren docenten uit Nederland en Vlaanderen, oefeningen voor deelvaardigheden, constructieve feedback, tips en trucs en achtergrondinformatie over filosoferen met kinderen.
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Toelatingsvoorwaarden

De beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren is bedoeld voor iedereen die met jongeren van vier tot achttien jaar oud werkt, of van plan is dat
te gaan doen, in een educatieve context (onderwijs, buurt- en jongerenwerk,
jeugdhulpverlening en kunsteducatie) en de wens heeft hen door middel van
het voeren van filosofische gesprekken te leren hun denken te verbeteren.
Naast motivatie is minimaal een bachelor (hbo of wo) een voorwaarde. Indien
je geen bachelor filosofie hebt voltooid is deelname aan Filosofisch kompas,
een inleiding in de filosofie voor gespreksleiders (zie pagina 45) een noodzakelijke voorwaarde. In het onderdeel Filosofisch kompas, krijgen deelnemers
zicht op de verschillende gebieden van de filosofie en de daarbij behorende
filosofische problemen en posities. Ook wordt geoefend in het herkennen van
‘filosofie’ in gesprekken door middel van videoanalyses.
Voor meer informatie over de studiebelasting en leerdoelen van deze opleiding,
raadpleeg isvw.nl.
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Data
• Zaterdag 16 en zondag
17 september 2017
• Zaterdag 7 en zondag
8 oktober 2017
• Zaterdag 18 en zondag
19 november 2017
• Zaterdag 16 en zondag
17 december 2017
• Zaterdag 13 en zondag
14 januari 2018
• Zaterdag 10 en zondag
11 februari 2018
• Zaterdag 10 en zondag
11 maart 2018
• Zaterdag 7 en zondag
8 april 2018
• Zaterdag 12 en zondag
13 mei 2018
• Zaterdag 2 en zondag 3 juni 2018
• Zaterdag 16 juni 2018
Certificaatuitreiking
Aanvang zaterdag 18.00 uur, einde
zondag 17.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 2.979,00
(10 weekenden + Certificaatuitreiking, 10 x diner met wijn,
10 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 3.554,00
(Arrangement 1+ standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 3.654,00
(Arrangement 1+ pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 3.729,00
(Arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
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Filosofisch practicus
Docent
Harm van der
Gaag opende in
2004 filosofische
praktijk Denk
Dieper in de binnenstad van
Utrecht. Destijds was het verschijnsel ‘filosofische praktijk’ nog goeddeels onbekend. Na een aantal magere jaren kwam de praktijk goed
op gang en kon Harm als eerste in
Nederland met dit werk in zijn levensonderhoud voorzien. Inmiddels is de werkwijze die Harm ontwikkelde toonaangevend in het
vakgebied. Naast zijn werk met
cliënten, vier dagen per week, het
verzorgen van de opleiding aan de
ISVW en het geven van supervisie
aan gezellen binnen het Gilde
houdt Harm zich bezig met het
schrijven van een boek over het
vak en met een promotieonderzoek.

De beroepsopleiding tot filosofisch practicus aan de ISVW biedt deelnemers
een intensieve scholing in wat de gildemethode is gaan heten: de door Harm
van der Gaag ontwikkelde sokratische gespreksdiscipline. Sinds de opleiding
van start ging, vier jaar geleden, heeft een vijftigtal mensen zich deze methode
eigen gemaakt. Sommigen van hen deden dit met het oogmerk een eigen filosofische praktijk te beginnen, anderen vanuit de behoefte in hun huidige professionele context een ander soort gesprekken te kunnen voeren — bijvoorbeeld
een decaan met leerlingen, een projectleider met medewerkers, een hoogleraar
met de wetenschappelijke staf. De gildemethode is niet de enige methode van
filosofische 1-op-1-gespreksvoering, maar inmiddels in Nederland wel de toonaangevende.
Met het verschijnen van het boek Wie het niet weet, mag het zeggen (auteur
Harm van der Gaag, ISVW Uitgevers, 2014) heeft de methode een ‘basistekst’ gekregen, waarin uitgangspunten, doelstelling en instrumentarium uiteengezet
worden. Wie overweegt de opleiding te gaan volgen, doet er goed aan het te
lezen voorafgaand aan het toelatingsgesprek met de docent.
Inhoud van de opleiding

De opleiding bestaat uit zes bijeenkomsten bij de ISVW, van steeds vier dagdelen, op zaterdagochtend, -middag en -avond en zondagochtend, plus een zevental een-op-een-sessies met de docent, waarbij de cursist de cliënt is. Deze zeven
sessies kunnen zowel voorafgaand aan de opleiding als tijdens de eerste twee
maanden van de opleiding worden gehouden. Het lesjaar wordt afgerond met
een praktijkexamen. Om toegang te krijgen tot dit examen moeten cursisten
gedurende het jaar een mondeling tentamen en een schriftelijk tentamen hebben gehaald en een opstel hebben geschreven. Deelname aan de opleiding is
overigens ook mogelijk voor wie niet aan het examen wil deelnemen.
Tijdens de weekends in Leusden wordt het leeuwendeel van de tijd besteed
aan oefening. Cursisten zijn daarbij afwisselend practicus en bezoeker (cliënt)
en gaan in gesprek over kwesties die de bezoeker in het eigen leven bezighouden. De sessies worden door de docent intensief begeleid en telkens uitvoerig
nabesproken met de hele groep. Daarnaast is tijd ingeruimd voor uitleg en instructie, voor groepsgesprekken over het vak en voor supervisie. Cursisten gaan
vanaf de derde bijeenkomst tevens oefensessies voeren met door henzelf in hun
eigen omgeving geworven proefcliënten.
De literatuur die bestudeerd wordt, naast het al genoemde boek van Van der
Gaag, is ondersteunend en verbredend van karakter: gesprekstechniek en psychodiagnostiek, maar ook een aantal teksten geschreven voor proponenten van
andere methoden van filosofische gespreksvoering. De opleiding richt zich op
de gildemethode en examineert die ook, maar zonder de ogen te sluiten voor
de alternatieven.
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Eindtermen voor de Beroepsopleiding tot Filosofisch practicus

Deelnemers aan de opleiding kunnen lid worden van het Gilde van Filosofisch Practici (als leerling). Na het behalen van hun certificaat kunnen zij als
gezel binnen het Gilde hun vorming als filosofisch practicus voortzetten. Toetreding tot het Gilde is noodzakelijk om de titel filosofisch practicus op termijn
te blijven voeren.
Voor gedetailleerde informatie over eindtermen, raadpleeg isvw.nl.
Voor wie is de beroepsopleiding bedoeld?

Eenieder die beroepsmatig inzicht verschaffende gesprekken voert of dat wil
gaan doen en zich deze methode eigen wil maken, is uitgenodigd om bij de
ISVW een toelatingsgesprek met de docent aan te vragen. Doel van dit gesprek
is te onderzoeken of men met de juiste verwachtingen aan de opleiding begint
en of men een goede kans maakt de opleiding met een bevredigend resultaat af
te ronden.
Een academische graad in de filosofie is geen vereiste voor deelname.
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Data
• Zaterdag 16 en zondag
17 september 2017
• Zaterdag 11 en zondag
12 november 2017
• Zaterdag 13 en zondag
14 januari 2018
• Zaterdag 10 en zondag
11 maart 2018
• Zaterdag 14 en zondag
15 april 2018
• Zaterdag 26 en zondag
27 mei 2018
• Zaterdag 16 juni 2018
examendag
Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde
zondag 12.30 uur met afsluitende
lunch.
Deelname
Arrangement 1: € 4.441,25
(inclusief 13 x lunchbuffet,
6 x diner met wijn, koffie/thee.
Arrangement 2: € 4.786,25
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 4.846,25
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 4.891,25
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
Indien u interesse heeft in deze
beroepsopleiding kunt u voor
informatie, aanmelding en intake
contact opnemen met
Aletha.vander.Velde@isvw.nl .
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Sokratisch gespreksleider
Docenten
Hans Bolten
verzorgt sinds
1993 sokratische
gesprekken aan
de ISVW. Training
en opleiding in
de kunst van het vragenstellen
doet hij regelmatig in o.a. leergangen ‘Bestuurlijk Leiderschap’ van de
AOG en leergangen voor huisartsenopleiders van het LUMC.
Kristof van Rossem is lector aan
de lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen en filosofie
van de KULeuven en is docent filosofie en beroepsethiek aan de Odisee Hogeschool Brussel.

In een sokratisch gesprek gaan twee of meer mensen met elkaar in gesprek
over een fundamentele vraag of kwestie die voor hen belangrijk is: wat is klantvriendelijkheid? Wanneer stoppen we met helpen? Wanneer heb je gezag? Na
zo’n gesprek weten ze beter waarom ze doen wat ze doen en wat ze verder
(niet) moeten doen. Steeds meer wordt de methode gebruikt waar professionals
aan reflectie doen: in bestuurskringen, binnen het onderwijs, dienst- en hulpverlening, coaching en HR. De begeleider van een sokratisch gesprek bemoeit
zich niet met de inhoud van het gesprek maar stuurt actief op de vorm. Hij of
zij doet ogenschijnlijk niet veel meer dan luisteren en vragenstellen.
Wat leer je in de opleiding?

In de opleiding leer je een sokratisch gesprek op je eigen manier te begeleiden. Je maakt kennis met de theorie over wat Sokrates deed en wat de rol is van
de gespreksleider. En je leert de theorie vorm te geven in wat je als
begeleider doet: subtiel doorvragen op wat iemand zegt, hem uitnodigen er
nog eens over na te denken, volharden in het onderzoek. In de opleiding leer je
geen trucje of stappenplan, maar een ambacht. En net zoals bij pottenbakken
en vioolspelen, leer je eerst goed kijken en nadien veel oefenen. Heb je het vak
onder de knie, dan kun je het gebruiken in heel verschillende situaties: onderwijs, hulpverlening, coaching, advieswerk, moreel beraad, etc.
Voor wie?

Deze opleiding is iets voor jou wanneer je werkt als leidinggevende, docent,
adviseur, trainer, hulpverlener, bestuurder, geestelijk verzorger, enz., en daarbij
op zoek bent naar antwoorden op de vragen:
Hoe krijg ik meer scherpte en diepgang in gesprekken?
Hoe breng ik mensen echt met elkaar in gesprek?
Hoe kan ik vragen blijven stellen?
Opbouw van de opleiding

Het raamwerk van de opleiding zijn vijf ‘sokratische bewegingen’, die zijn vertaald in een aantal concrete competenties. Dit raamwerk biedt vijf manieren
van spreken en luisteren die zich op verschillende manieren en volgordes in
een groep kunnen voordoen. In het eerste deel van de opleiding leer je sokratisch-ambachtelijk kijken en luisteren naar hoe de trainers een sokratisch gesprek begeleiden. Vervolgens leer je via kleine vaardigheidsoefeningen sokratische tweegesprekken voeren. In het tweede deel van de opleiding oefen je het
begeleiden van groepsgesprekken. Je krijgt voortdurend feedback op je gedrag.
Via een logboek waarin je de vordering van je competenties documenteert, verfijn je je ambacht.
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Literatuur

Voorafgaand aan de opleiding ontvang je een reader, met daarin stukken
over de filosofische achtergrond van de sokratische methode (van o.a. Plato,
Kant, Nelson, Ryle en Wittgenstein) en stukken van de docenten over de begeleidingspraktijk. Het doel van literatuurstudie is om een eigen visie te ontwikkelen op het sokratisch gesprek en het begeleiden ervan. Alle literatuur is Nederlandstalig.
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Data
• Zaterdag 21 en zondag
22 oktober 2017
• Zaterdag 18 en zondag
19 november 2017
• Zaterdag 16 en zondag
17 december 2017
• Zaterdag 13 en zondag
14 januari 2018
• Zaterdag 10 en zondag
11 februari 2018
Aanvang zaterdag 10.30 uur, einde
zondag 17.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 3.607,50
(5 weekenden, inclusief 10 x lunchbuffet, 5 x diner met wijn, koffie en
thee).
Arrangement 2: € 3.895,00
(arrangement 1 + standaardkamer
en ontbijt).
Arrangement 3: € 3.945,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 4: € 3.982,50
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).

PUBLIEKE BEZINNING
ERIK BOERS, DORIEN BRUNT, SJAAK EVERS
& SASKIA VAN DER WERFF (RED.)
Geïnteresseerd in het gedachtegoed van
Socrates? Lees dan ook dit handboek over de
toepassing van socratische dialogen op
maatschappelijke vraagstukken. Want zeker als
het op de samenleving aankomt, weet niemand
in zijn eentje genoeg.

272 BLZ. | LUXE PAPERBACK | € 29,95
Bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Sokratisch schrijven: verdiep je visie
Docenten
Tanny Dobbelaar en Marjan
Slob gaven tien
jaar lang cursussen filosofisch
essay schrijven
aan de ISVW. Beiden zijn afgestudeerd in filosofie
en hebben veel
gepubliceerd
over filosofie en
wetenschap. Momenteel is Marjan
Slob columnist bij de Volkskrant en
helpt instellingen (WRR, staf Deltacommissaris, Rathenau Instituut)
bij het formuleren van hun visies.
Tanny Dobbelaar heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van filosofische essays en is momenteel
verbonden aan de Rijksuniversiteit
Groningen.

Een eigen visie heb je al, maar hoe krijg je haar op papier? Onze Sokratische
schrijfmethode wekt sluimerende visies tot leven. Deze compacte training geeft
de deelnemers grotere helderheid en meer inzicht in de kern van hun visie.
Eenmaal kernachtig en fris geformuleerd, biedt die de basis voor méér: een visiedocument, een essay, misschien wel een boek.
Opzet van de opleiding

De training Sokratisch schrijven bestaat uit een combinatie van plenaire bijeenkomsten, individuele consulten en schrijfsessies. We werken in een kleine
groep van minimaal vijf en maximaal tien mensen. Het accent ligt op doen.
BIJEENKOMST 1: analyse en exploratie

Na de kennismaking volgt een korte inleiding in de geschiedenis van het filosofisch essay en de werkwijze van Sokratisch schrijven. De dinsdag is gewijd aan
een grondige analytische verkenning van jouw idee. Wat is de kern?
BIJEENKOMST 2: stijl en verbeelding

‘Stijl is de afstand van de schrijver tot zijn gevoel’, zei Arnon Grunberg ooit.
Een goede stijl getuigt van reflectie. Hoe verbind je de kern van een visie met jezelf – en hoe maak je die interessant voor anderen? We onderzoeken in deze
bijeenkomst ook hoe metaforen en verhalen jouw visie kunnen verdiepen.
BIJEENKOMST 3: maatschappelijke relevantie

De derde en laatste bijeenkomst is gericht op de vraag wat deze visie betekent
voor jouw (werkend) leven en voor de samenleving. We verkennen manieren
waarin die visie verder gestalte kan krijgen. Ook werk je aan een plan om die
verdieping tot stand te brengen.
Methode

Sokratisch schrijven vergt precies nadenken volgens een methode die de filosofie van het sokratisch gesprek vertaalt naar het schrijfproces. Het uitgangspunt
daarbij is dat een mens altijd al een visie heeft, maar om deze visie te kunnen
overdragen, moet ze wel goed geformuleerd worden. Door al schrijvend een
paar stappen achteruit te doen, krijg je meer zicht op je visie. Door die inzichten op te schrijven, komt vervolgens de dialoog met anderen op gang.
Sokratisch schrijven bestrijkt de verschillende aspecten van het schrijven: van
scherp denken tot het verleiden van de lezer met de juiste woorden en begrippen. Kenmerkend voor de methode is de stelling dat heldere teksten zowel voldoende abstract als voldoende concreet zijn. Het abstracte element maakt een
tekst moreel en maatschappelijk relevant, het concrete element maakt een
tekst levend en aansprekend. Sokratisch schrijven bevordert door middel van
oefeningen deze cruciale pendelbeweging tussen concreet en abstract.
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Doelen

Aan het einde van de training staat jouw visie ferm op papier. Jouw formuleringen hebben kunnen rijpen en zijn grondig tegen het licht gehouden. Daarnaast
heb je dankzij de (schrijf)oefeningen uitgebreid gereflecteerd op jezelf in relatie tot jouw visie. Naast een frisse, korte tekst waarin geen woord te veel staat,
heb je nu ook materiaal dat je kunt uitwerken tot een essay, visiedocument,
website of boek. Desgewenst kun je op de derde bijeenkomst de docent consulteren over een goede vervolgstap.
Vaardigheden

Je verdiept je visie en scherpt je gedachten over wat je persoonlijk raakt. Je hebt
meer inzicht in wat een tekst tot een goede tekst maakt. Je verbetert je schrijfvaardigheden op een radicale manier. Aan het einde van deze beroepsopleiding heb je je visie werkelijk toegeëigend en kun je daar helder en overtuigend
over communiceren.
Voor wie is deze opleiding?

Voor bestuurders en beslissers voor wie het overbrengen van hun visie cruciaal
is bij het uitvoeren van hun taken. Heldere, authentieke formuleringen vergroten immers de kans dat een visie overkomt en gaat werken.

Data
• Maandag 25 en dinsdag
26 september 2017
• Maandag 9 en dinsdag
10 oktober 2017
• Maandag 30 en dinsdag
31 oktober 2017
Aanvang maandag 17.00 uur, einde
dinsdag 17.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 2.548,50
(inclusief 3 x diner met wijn,
3 x lunchbuffet en koffie/thee).
Arrangement 2: € 2.859,00
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 2.864,00
(arrangement 1 + comfortkamer*
en ontbijt).
*Met uitzondering van de laatste
bijeenkomst. Voor de laatste bijeenkomst zijn enkel pluskamers
beschikbaar.

advertentie

DE
VERTRAAGDE
TIJD
(verzend) antiquariaat

Woestijgerweg 52, 3817 SL Amersfoort
Telefoon: 033 461 77 16
E-mail: pjotr.jansen@planet.nl
Eigenaar: Peter Jansen
Specialisaties:
• Filosofie
• Literatuur
• Rusland
Boekenzoekdienst:
Laat mij weten (mail, telefoon)
welk boek u zoekt!
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Zin geven aan werk
Hoofddocent
Marlou van Paridon studeerde
filosofie aan de
UvA en Philosophy of Management and Organizations aan de VU. Ze werkte
ruim 25 jaar in managementfuncties en begeleidt sokratische gespreksmethodieken in organisaties.
In 2012 verscheen haar boek De
ZIN aan het werk.
Gastdocenten
Dr. Erno Eskens is filosoof
en politicoloog.
Hij promoveerde
in 2015 op Een
beestachtige geschiedenis van de filosofie. Daarnaast geeft hij lezingen in het onderwijs en het bedrijfsleven over
het agoramodel.
Dr. Miriam van
Reijen is bestuurslid van de
Vereniging Het
Spinozahuis en
van de Vereniging voor Filosofische Praktijk
(VFP). Zij schreef onder meer Grote
denkers over emoties (2014) en
Stoïcijnse levenskunst (2016).
Jeroen Flipse
studeerde filosofie aan de Universiteit Utrecht
en sociale geografie aan de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij
is filosoof, trainer en initiatiefnemer
van Overdenkwerk.
Prof. Dr. Laurens ten Kate is
verbonden aan
de Universiteit
voor Humanistiek te Utrecht
als universitair hoofddocent godsdienstfilosofie en religiestudies en
als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige
Religie en Humanisme.

Je hebt al enkele stappen gezet in je loopbaan en zoekt nu de sleutel om meer
zin en betekenis te kunnen geven aan je werk en dat van anderen in je organisatie. In deze filosofische beroepsopleiding leer je ruimte te maken voor zingeving, vrijheid en verantwoordelijkheid, betekenis en kwaliteit. Ook leer je omgaan met de frictie tussen zin geven en de bestaande kaders, normen en gewoonten die heersen in je organisatie. Deze bestaande kaders en gewoonten
zijn er vaak niet voor niets, maar kunnen soms frustratie oproepen en ervaren
worden als stug, zinloos en onveranderlijk. Toch blijkt het eigenlijk altijd mogelijk ruimte te vinden voor zingeving, zodat ondanks de weerbarstige realiteit
het werk als betekenisvol en eigen kan worden ervaren. Filosofen hebben in de
afgelopen 2500 jaar hier verschillende methoden voor ontwikkeld die ook in de
huidige praktijk verrassend efficiënt blijken als tegengif tegen de dreiging van
betekenisloosheid.
Inhoud

In drie bijeenkomsten van elk twee dagen bespreken we wat grote denkers
zoals Sokrates, Plato, Nietzsche, Aristoteles, Spinoza, Sartre, Rawls en Arendt
hebben geschreven over zingeving. Je brengt onder woorden hoe je betekenis
aan je werk verleent en wat de zin en kwaliteit van werken in jouw situatie inhoudt, hoe je ondanks soms dwingende kaders ruimte voor zin en betekenis
kunt maken op een duurzame manier, hoe weerbarstig de werkelijkheid soms
ook is. Ook leer je anderen in jouw organisatie stimuleren en begeleiden bij het
geven van zin en betekenis aan hun werk.
Je leert filosofische methoden hanteren, waaronder stoïcijnse technieken om
gemoedsrust en levensgeluk te bevorderen, de sokratische gespreksmethode,
emotiemanagement gebaseerd op het denken van Spinoza, de deugdethiek van
Aristoteles en Hannah Arendts ‘nataliteit’ als principe voor politiek handelen.
Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is geschikt voor mensen die ervaring hebben opgedaan met
(persoonlijk) leiderschap en zich directeur, bestuurder, professional, manager,
coach of consultant kunnen noemen. Daarnaast hebben zij als doel meer uit
hun werk te halen dan een inkomen en gunnen dit ook hun collega’s, medewerkers, klanten en de organisatie als geheel. Zij willen zich niet laten leiden
door processen en systemen maar zelf verantwoordelijkheid dragen voor de betekenis van hun werk en dit ook mogelijk maken voor anderen. Filosofische
voorkennis is niet vereist.
Tijdsinvestering en certificering

Het is vereist tussentijds aan opdrachten te werken en je voor te bereiden op de
certificering. De studiebelasting bedraagt ca. 2 uur voorafgaand aan de cursus
en ca. 4 uur tussen de bijeenkomsten in. De opleiding wordt afgesloten met een
certificering waartoe een examen wordt afgenomen op de laatste opleidingsdag.
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Resultaat

Na afloop van deze opleiding ben je beter in staat onafhankelijk en kritisch te
denken en te handelen. Je kunt de vrijheid en verantwoordelijkheid dragen
voor blijvende zin en betekenis in je eigen werk en in je werkomgeving. Je kunt
articuleren wat voor jou waardevol is, wat jouw leidraad voor je eigen handelen is en je kunt luisteren naar hoe anderen dit voor henzelf articuleren. Je
hebt meer zelfkennis en ervaart meer vrijheid en gemoedsrust. Je kunt een sokratisch gesprek leiden en andere begeleiden bij het vinden van zin en betekenis in hun werk. Je voelt de ruimte om te kiezen, om aandacht te besteden aan
wat werkelijk van belang is en om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.
Programma
BIJEENKOMST 1: zin en betekenis

In deze bijeenkomst wordt besproken hoe we ruimte kunnen
maken voor zin en betekenis door middel van het sokratisch gesprek en het sokratisch begeleiden. Ook bespreken we Nietzsches
kijk op de herwaardering van waarden en leren we werken met het
agoramodel.
Gastdocent: dr. Erno Eskens
BIJEENKOMST 2: vrijheid, verantwoordelijkheid en verbinding

We behandelen de werkvorm ‘moreel beraad’, een variant van het
sokratisch gesprek waarbij reflectie op persoonlijke en collectieve
waarden centraal staat. Ook zullen we een ethisch kompas gaan
ontwikkelen en het hebben over emoties, vrijheid en autonomie.
We maken gebruik van het werk van Spinoza, Sartre, Harry Frankfurt en David Bohm.
Gastdocenten: dr. Miriam van Reijen en Jeroen Flipse
BIJEENKOMST 3: de kaders en de tussenruimte

In deze bijeenkomst bekijken we ‘de tussenruimte’ in organisaties
aan de hand van verschillende filosofen zoals Hannah Arendt, Aristoteles en John Rawls.
Gastdocent: prof. dr. Laurens ten Kate
Ter afsluiting van deze bijeenkomst vindt de certificaatuitreiking
plaats.
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Data
• Maandag 2 en dinsdag
3 oktober 2017
• Maandag 6 en dinsdag
7 november 2017
• Maandag 27 en dinsdag
28 november 2017
Aanvang maandag 9.30 uur, einde
dinsdag 16.00 uur.
Deelname
Arrangement 1: € 2.430,00
(inclusief 6 x lunchbuffet, 3 x diner
met wijn en koffie/thee).
Arrangement 2: € 2.740,50
(arrangement 1 + pluskamer en
ontbijt).
Arrangement 3: € 2.763,00
(arrangement 1 + comfortkamer
en ontbijt).
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Bildung voor po-schoolleiders
Hoofddocent
Dick Middelhoek is trainer,
spreker, coach en
sociaal ondernemer in het onderwijs. Hij
startte Bureau Overleren en is bestuurslid onderwijs bij het Humanistisch Verbond.

Het onderwijs moet opleiden voor een wereld die we nog niet kennen.
Maar hoe doen we dat? Het antwoord is: door bildung (persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming) en Ausbildung (vakopleiding) te combineren
in onze school- en lespraktijk. In deze opleiding, die bij uitstek geschikt is voor
schoolleiders in het primaire onderwijs, kijken hoe we meer handen en voeten
kunnen geven aan het vormingsideaal, waarbij moreel, praktisch en professioneel handelen hand in hand gaan.

Gastdocenten

MODULE 1: wat is bildung?

Dr. Erno Eskens is filosoof
en politicoloog.
Hij geeft lezingen in het onderwijs en het
bedrijfsleven over het agoramodel.

In deze bijeenkomst gaan we het hebben over persoonlijke en maatschappelijke
vorming (bildung). We verdiepen ons in het agoramodel van oud-directeur van
de ISVW René Gude. Met dit instrument gaan we praktisch aan de slag met bildung in jouw school. Je ontdekt wat je zelf al aan bildung doet en krijgt meer
oog voor het belang en het effect ervan. Daarnaast ontdek je waar de kansen
liggen om bildung verder vorm te geven in jouw school en welke moed het
vraagt om relevante crossovers te maken voor jezelf, je team en je leerlingen.
Ten slotte kijken we naar de drie gratiën: het schone, het ware en het goede.
Leerdoelen: je maakt kennis met het moderne bildungsideaal en leert te werken met het agoramodel.
Docenten: dr. Erno Eskens en Dick Middelhoek.

Marlou van Paridon begeleidt
sokratische
gesprekken en
richt zich op
zingeving op de
werkvloer.
Eugène Sutorius is hoogleraar Strafrechtwetenschap en
initiatiefnemer
van de Bildung
Academie.
Ed Weijers is
filosoof en
coördinator van
het Centrum
Kinderfilosofie
Nederland.
Monique
Fischer is trainer,
coach en filosoof. In het basisonderwijs heeft
ze zich
bekwaamd in filosoferen met kinderen.
Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof.
Hij verzorgt
trainingen
gespreksleider
moreel beraad.

MODULE 2: sokratisch gesprek over waarden in het onderwijs

Het agoramodel beschrijft de wereld in termen van de levenssferen privé, privaat, publiek en politiek en de trainingspraktijken filosofie, religie, kunst en
sport. In dit weekend onderzoeken we de kwaliteiten en waarden per levenssfeer en trainingspraktijk en trainen we deze kwaliteiten. Welke waarden en
kwaliteiten dienen centraal te staan in het onderwijs en welke zien we nog wel
eens over het hoofd?
Leerdoelen: je maakt kennis met het sokratisch gesprek, een argumentatieve
dialoogvorm die je in jouw school en in jouw onderwijs kunt toepassen. Je leert
waarden te herkennen en onderzoeken.
Docenten: Marlou van Paridon en Dick Middelhoek.
MODULE 3: retorica, overtuigen en non-verbale communicatie

Hoe kun je met taal overtuigen? Is het verhaal sterker dan het argument?
Waarom zijn je uitstraling en het kunnen ‘lezen’ van je publiek essentieel voor
het veroveren van ‘spreekrecht’? Waarom moet je de emoties van je publiek verdienen zonder erom te vragen? Hoe werkt framing eigenlijk en wat doet een
metafoor?
Leerdoelen: je leert jouw verhaal en jouw standpunten helder onder woorden
te brengen, en deze met de nodige pathos (houding), logos (woordgebruik) en
ethos (morele gesteldheid) te brengen.
Docenten: prof.mr. Eugène Sutorius, Marijn Moerman en Dick Middelhoek.
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MODULE 4: waarheid, dialoog en gespreksleider

Waarheid (en de zoektocht ernaar) is binnen de filosofie één van meest fundamentele uitdagingen. Het lijkt er soms op alsof iedereen zijn eigen waarheid
mag hebben en het onderscheid tussen waarheden en meningen lijkt steeds
dunner te worden. Het onderwijs gaat soms inconsequent met de waarheid om.
Is dat wel verstandig?
Leerdoelen: je krijgt inzicht in basale waarheidstheorieën, je leert het fundamentele verschil tussen waarheid en een mening en je krijgt handvatten voor
het begeleiden van gesprekken over heikele onderwerpen.
Docenten: Ed Weijers en Dick Middelhoek.
MODULE 5: filosoferen met kinderen en jongeren (en collega’s)

In dit weekend leer je hoe je een goed filosofisch gesprek voert met kinderen
en jongeren. De kunst is om een gesprek tot een goed filosofisch gesprek om te
vormen, een goede opbouw te realiseren en om te zorgen dat het filosofisch
blijft. Aan de hand van voorbeelden, oefeningen en feedback maak je kennis
met het vak, waarin reflectie belangrijk is.
Leerdoelen: je ontdekt dat de gesprekstechniek ook handig is in de omgang
met je collega’s. Je leert hoe je met kinderen een diepgaand gesprek kan voeren. Daarnaast wordt het je duidelijk hoe je deze gespreksvorm kunt integreren in het onderwijs op jouw school.
Docenten: Monique Fischer en Dick Middelhoek.
MODULE 6: ethiek in de school

Ethiek gaat verder dan een pestprotocol. Wie zich wil voorbereiden op een wereld die er nog niet is, moet ook voorbereid zijn op de dilemma’s die op ons
wachten. Dit weekend oefenen we hoe we om kunnen gaan met ethische dilemma’s in en om de school. Hiervoor bespreken we de drie grote ethische stromingen utilisme, deugdenethiek en regelethiek.
Leerdoelen: je leert de klassieke ethische standpunten te herkennen en toe te
passen. Je ontdekt welke denkwijzen ervoor zorgen dat meningen kunnen botsen en je leert om te gaan met ethische dilemma’s. Zo krijg je beter zicht op de
overtuigingen van jouw eigen school.
Docenten: Dick Kleinlugtenbelt en Dick Middelhoek.
Studiebelasting

204 uur, bestaande uit 84 contacturen en 120 uur zelfwerkzaamheid (waaronder overdracht van bildung in en rond de school, het lezen van boeken, kranten, voorbereidende opdrachten, essay schrijven, voorbereiden en uitvoeren
van het eindgesprek).

Data
• Vrijdag 17 en zaterdag
18 november 2017
• Vrijdag 8 en zaterdag
9 december 2017
• Vrijdag 12 en zaterdag
13 januari 2018
• Vrijdag 2 en zaterdag
3 februari 2018
• Vrijdag 9 en zaterdag
10 maart 2018
• Vrijdag 6 en zaterdag
7 april 2018
Aanvang vrijdag 16.00 uur, einde
zaterdag 17.00 uur.
Deelname
€ 5.995,00 voor AVS-leden
of € 6.595,00 voor niet-leden. Dit is
inclusief 6 bijeenkomsten met
6 x lunchbuffet, 6 x diner met wijn,
koffie/thee en overnachting in een
comfortkamer en ontbijt.
Deze beroepsopleiding wordt u
aangeboden in samenwerking
met AVS. U kunt zich via de
website van AVS www.avs.nl
aanmelden.
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Bildung en moreel beraad voor
intern begeleiders in het onderwijs
Hoofddocent
Dick Middelhoek is trainer,
spreker, coach
en sociaal ondernemer in het
onderwijs. Hij
startte Bureau Overleren en is
bestuurslid onderwijs bij het
Humanistisch Verbond.
Gastdocenten
Dr. Erno Eskens is filosoof
en politicoloog
en bekend als
popularisator
van de filosofie.
Hij promoveerde in 2015 op Een
beestachtige geschiedenis van de
filosofie. Daarnaast geeft hij lezingen in het onderwijs en het bedrijfsleven over het agoramodel.
Ed Weijers heeft
filosofie gestuurd in Leiden,
volgde de lerarenopleiding in
Utrecht, en filosofeert in binnen- en buitenland
voor EPIC International. Ed is coördinator van het Centrum Kinderfilosofie Nederland en verzorgt de
opleiding Filosoferen met kinderen
en jongeren.
Monique
Fischer is trainer,
coach en filosoof. De studie
filosofie heeft ze
afgerond met
een scriptie over bildung in het
basisonderwijs. In het onderwijs
heeft ze zich bekwaamd in filosoferen met kinderen.
Dick Kleinlugtenbelt is socioloog en filosoof
en werkt als senior beleidsmedewerker kwaliteit en ethiek in de geestelijke gezondheidszorg. Op diverse plekken
geeft hij lezingen en cursussen op
het gebied van levenskunst en
ethiek en traint hij mensen in moreel beraad en sokratische gespreksvoering.

Hoe willen we jonge mensen opleiden, opvoeden en vormen voor een wereld
die we nog niet kennen? Dan gaat het niet alleen over kwalificatie, maar ook
over persoonlijke, sociale en culturele vorming. Daarom moeten we het hebben
over bildung: kritisch denken, zelfverwerkelijking, empathie, waarheidsvinding, vorming van waarden en morele ontwikkeling.
Deelnemende IB’ers maken kennis met het moderne bildungsideaal. Met extra
aandacht voor onderzoekend vragen, waarheidsvinding, oplossen van morele
dilemma’s, leiderschap, werken aan waardevol onderwijs en oordeelsvorming.
We gebruiken klassieke, filosofische methoden om tot passende en concrete
ideeën te komen. Om de toekomstige wereld beter te begrijpen en om bildung
inzichtelijk te maken hanteren we het agoramodel.
Leerdoelen en methode

Bildung voor IB’ers heeft effect op het eigen praktisch en professioneel handelen en dat van anderen, waaronder leerkrachten, kinderen en ouders. Van de
deelnemers wordt verwacht dat ze tijdens de leergang oefenen met praktijksituaties. Ook nodigt elke deelnemer twee keer een gast uit: we werken één dagdeel samen met de directeur en één ander dagdeel samen met een collega van
de IB’er.
Studiebelasting

De leergang bestaat uit twee 25-uurssessies (van 16.00 uur tot de dag erna 17.00
uur met diner, overnachting, ontbijt, lunch) en twee lange dagen (van 10.00
uur tot 20.00 uur met lunch en diner). Deelnemers moeten rekening houden
met een totale studielast van 140 uur, waaronder het lezen van twee boeken. De
bijeenkomsten zijn intensief.
MODULE 1: bildung rond de agora

De wereld is lang zo ingewikkeld niet als ze lijkt. Het agoramodel helpt je overzicht te houden en op zoek te gaan naar trainingssferen waarbinnen je nieuwe
vaardigheden kunt leren zodat je je in alle levenssferen goed kunt redden. Je
vindt deze sferen rondom het plein (de agora) in elke stad. Hoe steek je het
plein over en ga je agorafobie tegen?
Gastdocenten: Rick Koster en Erno Eskens
MODULE 2: moreel beraad, bildung en deugden

Moreel beraad is een methode waarmee je kunt onderzoeken wat nu de waarden zijn waar je aan hecht en in hoeverre je die deelt met anderen. We oefenen
deze methode met elkaar en met gasten: elke deelnemer nodigt zijn of haar
schoolleider uit om vanaf 15.00 uur deel te nemen aan een moreel beraad en
mee te dineren.
Gastdocent: Dick Kleinlugtenbelt
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MODULE 3: waarheidsvinding en stoïcijns leiderschap

Welke lessen kunnen we leren uit de filosofie als we filosofie beschouwen als
waarheidsvinding? Iedereen kan leren filosoferen.
Velen in het onderwijs ervaren hun werkdruk als een zware last. Stoïcijnse
vaardigheden kunnen je helpen daarmee om te gaan. Zo behoud je leiderschap
over je werk en handelen.
Gastdocent: Ed Weijers
MODULE 4: kinderfilosofie en 21st century skills

Hoe kun je filosoferen met kinderen en welke vaardigheden leren zij daarbij?
Elke deelnemer nodigt een collega uit die vanaf 12.30 uur mee luncht en
daarna deelneemt aan het gesprek tot 17.00 uur.
Gastdocent: Monique Fischer
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Data
• Donderdag 28 september 16.00
uur tot vrijdag 29 september
2017 17.00 uur
• Donderdag 9 november 2017 van
10.00 uur tot 20.00 uur
• Vrijdag 19 januari 16.00 uur tot zaterdag 20 januari 2018 17.00 uur
• Maandag 12 maart 2018 van
10.00 uur tot 20.00 uur
Deelname
€ 2.235,90 per deelnemer,
inclusief 2 x overnachting in een
comfortkamer, 4 x diner met wijn,
4 x lunch, koffie/thee en 1 x lunch,
1 x diner met wijn en koffie/thee
voor gasten. Ook het lesmateriaal,
bestaande uit enkele boeken is
inbegrepen.
Aantal deelnemers:
minimaal 14, maximaal 18.
Deze leergang voor ib’ers is ter
validering aangeboden bij het
lerarenregister.

60

ISVW PROGRAMMAGIDS TRAINING

TRAINING

Kunst van het vragen stellen
Data
• Maandag 29 en dinsdag
30 mei 2017
• Maandag 9 en dinsdag
10 oktober 2017
• Maandag 27 en dinsdag
28 november 2017
Aanvang maandag 10.30 uur,
einde dinsdag 17.00 uur.
Deelname
€ 1.242,00 (inclusief diner met
wijn, 2 x lunchbuffet, overnachting
in een comfortkamer en ontbijt,
koffie/thee).
Docent
Hans Bolten
verzorgt sinds
1993 sokratische
gesprekken aan
de ISVW. Training
en opleiding in
de kunst van het vragenstellen
doet hij regelmatig in o.a. leergangen ‘Bestuurlijk Leiderschap’ van
de AOG, en leergangen voor huisartsenopleiders van het LUMC.

Het stellen van vragen is zeer effectief voor het bereiken van reflectie en bezinning in werk en organisatie. Met vragen kun je iemand verleiden of dwingen
om stil te staan bij de gebeurtenissen van alledag. Dan ontdek je wat ze precies
willen – klanten, collega’s of medebestuurders. Wat houdt ze bezig? Wat bezielt
ze? Dat komt vaak niet of nauwelijks boven water. Soms omdat mensen ongeremd voortgaan met het bedenken en uitvoeren van plannen en oplossingen,
soms omdat ze gewoon het achterste van hun tong niet willen laten zien. Hoe
kun je door vragen te stellen dan duidelijkheid en verdieping bereiken? In de
tweedaagse training ‘kunst van het vragenstellen’ leert u hoe je met vragen iemand uit zijn gewone doen haalt. En hoe je met doorvragen samen bij problemen kunt stilstaan, in plaats van ze voortdurend maar op te lossen. U leert hoe
je een verschil van mening echt kunt onderzoeken in plaats van er een ‘werkbare consensus’ uit te kneden. Standpunten leert u bevragen in plaats van te
ondergraven.
Na de training:
• Weet u niet meer wat u hoort. U merkt dat u ineens veel minder goed begrijpt waar mensen het over hebben. U heeft dus veel meer vragen.
• Kunt u vragenderwijs sturing geven aan een gesprek.
• Kunt u op elk moment schakelen van beslissen en oplossen naar vragen enonderzoeken, en terug.

‘Voor mij betekent
filosofie troost.’
Mirja de Neve

Bron: Markante Vrienden (2016)
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Agenda
APRIL 2017
10/11
10/11
24-28
29/30

Training Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.
Start: beroepsopleiding Moreel beraad. Met Dick Kleinlugtenbelt.
God is dood. Met o.a. prof. dr. mr. Herman Philipse en prof. dr. Paul van Tongeren.
De ‘ceci-n’est-pas-une-pipe’-symbolen in de kunst. Met dr. Tjeu van den Berk.

MEI 2017
6/7
7
13/14
14
21
22-26
27
27/28
28
29/30

Afrikaanse filosofie. Met dr. Henk Haenen, Renate Schepen en Jan Flameling.
Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers.
De onsterfelijke ziel en de nietigheid van het leven. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Jan Flameling.
Open dag.
Filosofisch cafe: Wat is God? Wetenschappers en kunstenaars op zoek. Met dr. Ton de Kok.
Big History. Met o.a. prof. dr. Vincent Icke, prof. dr. Salomon Kroonenberg en prof. dr. Jos de Mul.
Symposium Enlightenment of the Enlightenment. Met o.a. prof. Sophie Oluwole en dr. Henk Oosterling.
Mythische symbolen in het oude Egypte en het jonge christendom. Met dr. Tjeu van den Berk.
Ethisch stappenplan. Met dr. Miriam van Reijen.
Training Kunst van het vragen stellen. Met Hans Bolten.

JUNI 2017
10/11
11
17/18

De overwinning op de dood. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Jan Flameling.
Sokratische gespreksvoering en sokratische cafés. Met dr. Miriam van Reijen.
Alchemistische symbolen in Die Zauberflöte. Met dr. Tjeu van den Berk.

JULI 2017 SUMMERSCHOOLS
3-7
3-7
10-14
10-14
12-16
12-16
17-21
17-21
17-21
24-28
26-30
31-4 aug.
31-4 aug.

Frontiers of Astronomy. Met o.a. prof. dr. Vincent Icke, prof. dr. Ignas Snellen en Govert Schilling.
Ethiek in het dagelijks leven. Met Jan Flameling.
Vrouwelijke denkers. Met Joyce Pijnenburg.
Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen.
Tao en Qigong. Met dr. Woei-Lien Chong en Robert-Jan Schippers.
Het einde. Met prof. dr. Jan Verplaetse.
De mooiste filosofie. Met prof. dr. Frans Jacobs en Florian Jacobs.
Het keren van de munt. Met prof. dr. Marli Huijer en prof. dr. Christien Brinkgreve.
Moderne levenskunsten. Met Dick Kleinlugtenbelt.
Anders denken: postmoderne levenskunsten. Met dr. Jannah Loontjens.
Jezelf begrijpen. Met Marjan Slob.
Sokratisch gesprek. Met Loes de Jong en Sandra Aerts.
Een andere kijk op Shakespeare. Met Thérèse Onderdenwijngaard en Els Launspach.

AUGUSTUS 2017 SUMMERSCHOOLS
2-6
7-11
9-13
14-18
16-20
16-20
21-25

Vriendschap: ideaal of werkelijkheid? Met prof. dr. Paul van Tongeren.
Vrij zijn en inspiratie. Met Rogier Huffnagel.
Hoe vrij is de vrije markt? Met prof. dr. Laurens ten Kate.
Over liefde en verlangen. Met Marlou van Paridon.
Mystiek en literatuur. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
Spinoza in grote lijnen. Met prof. dr. Maarten van Buuren.
De kunst van het anders denken. Met dr. Karim Benammar.

SEPTEMBER 2017
5
9
10
10
11
13

Start: Oorsprong en Vrijheid in Leiden. Met dr. Gerard Visser.
Start: Filosofie in de praktijk. Met dr. Miriam van Reijen.
Sokratische gespreksvoering. Met dr. Miriam van Reijen.
Open dag
Start: De filosofie van Irvin D. Yalom in Zwolle. Met Timon Meynen.
Start: Filosofie met de vlinderslag in Amsterdam. Met dr. Woei-Lien Chong.
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Agenda
14
15
16/17
16/17
16/17
17
23/24
25/26
28/29

Start: De filosofie van Irvin D. Yalom in Enschede. Met Timon Meynen.
Start: Filosofie met de vlinderslag in Den Haag. Met dr. Woei-Lien Chong.
Start: beroepsopleiding Filosoferen met kinderen en jongeren. Met Ed Weijers, Ieva Rocena en Lies
Pycke.
Start: beroepsopleiding Filosofisch practicus. Met Harm van der Gaag.
De terugkeer van de dood. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Jan Flameling.
Filosofisch café.
Start: Mystieke filosofie: Denken vanuit de bron. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
Start: beroepsopleiding Sokratisch schrijven. Met Marjan Slob en Tanny Dobbelaar.
Start: beroepsopleiding Bildung en moreel beraad voor ib’ers. Met o.a. Dick Middelhoek en dr. Erno
Eskens.

OKTOBER 2017
2/3
7/8
7/8
8
21/22
21/22
23-27

Start: beroepsopleiding Zin geven aan werk. Met o.a. Marlou van Paridon, dr. Erno Eskens en dr. Miriam van Reijen
Start: Masterclass Hannah Arendt: Denken. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.
Start: Ethiek en politiek: Aristoteles. Met Jan Flameling.
Stoïcijnse levenskunst. Met dr. Miriam van Reijen.
Start: beroepsopleiding Sokratisch gespreksleider. Met Hans Bolten en Kristof van Rossem.
Bruidsmystiek in oost en west. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
Frontiers of Physics. Met o.a. prof. dr. Vincent Icke en Charlotte Lemmens Icke.

NOVEMBER 2017
11/12
11/12
17/18
18
18/19
19

De schepper naast God. De mens als co-creator. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.
Op leven en dood - Dilemma’s in de 21ste eeuw. Met prof. dr. Laurens ten Kate en Jan Flameling.
Start: beroepsopleiding Bildung voor po-schoolleiders. Met o.a. Dick Middelhoek, dr. Erno Eskens en
Ed Weijers.
Start: Filosofisch kompas. Met Ed Weijers.
Ethiek en politiek: Spinoza. Met Jan Flameling.
Filosofisch café.

DECEMBER 2017
2/3
10
17
27-30
27-30

Ethiek en politiek: Kant. Met Jan Flameling.
Willen, kiezen, handelen. Met dr. Miriam van Reijen.
Filosofisch café.
Liefdeweek: kun je leren liefhebben? Met dr. Jan Bransen.
De spelende mens. Met Dries Boele.

JANUARI 2018
13/14
14
20/21
20/21

Ethiek en politiek: Mill. Met Jan Flameling.
Spinoza in de praktijk. Met dr. Miriam van Reijen.
Start: Masterclass Hannah Arendt: Willen. Met prof. Dr. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.
Bevrijdende kennis, oneindig weten. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.

FEBRUARI 2018
11
17/18
24/25

De filosofische praktijk. Met Harm van der Gaag.
Ethiek en politiek: Levinas en Derrida. Met Jan Flameling.
Een pantheon voor pantheïsten. Met Michel Dijkstra en Joyce Pijnenburg.

APRIL 2018
14/15

Start: Masterclass Hannah Arendt: Oordelen. Met prof. Dr. Laurens ten Kate en Marthe Kerkwijk.
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Welkom op ons landgoed
Voor uw lunch, diner, koffie, overnachting, fiets- en wandeltocht,
vergaderingen en feesten
Tijd voor
het goede
leven

LANDGOED

ISVW.NL
prachtig gelegen in de natuur en
zeer goed bereikbaar
● 13 moderne vergaderzalen verdeeld over
twee gebouwen
● een riante lounge met bar, diverse
terrassen
● een uitstekend restaurant met
verantwoorde keuken
● shuttleservice van NS-station
Amersfoort naar Landgoed ISVW
● 23 eenpersoonskamers
● 7 tweepersoonskamers
● 19 pluskamers
● 39 comfortkamers met balkon
● gratis draadloos internet
●

Alle inkomsten uit het
horecabedrijf komen
volledig ten goede aan
de filosofiebeoefening,
waarvoor de
Internationale School
voor Wijsbegeerte
meer dan 100 jaar
geleden is opgericht.

Steun de filosofiebeoefening in
Nederland: boek
uw vergaderingen
en bijeenkomsten
op Landgoed ISVW

Landgoed ISVW heeft het Green Key
Goud certificaat. Green Key is het internationale milieukeurmerk voor bedrijven
in de toerisme- en recreatiebranche.
Goud is de hoogste gradatie.
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