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De wereld
drijft op
filosofie

Filosofie is de meest praktische
discipline
Je zou het misschien niet zeggen, maar de wereld van
professionals drijft op filosofie. Organisaties worden
bestuurd door visies. Gesprekken worden geleid door
vragen. Onderwijs wordt gevormd door ideeën over de
toekomst. Beslissingen worden genomen door ethische
drijfveren en overheden worden geregeerd door
waarden. Filosofische vaardigheden zijn daarbij
onontbeerlijk. Dit voorjaar biedt de ISVW, in
samenwerking met topfilosofen uit verschillende
sectoren, beroepsopleidingen en trainingen aan
waarin u als professional filosofie leert toepassen op
uw beroepspraktijk.
De opleiding Bestuurder in verwarrende tijden is
geschikt voor politici en bestuurders van lokale,
provinciale of landelijke overheden, die met de meest
vooraanstaande denkers van deze tijd de voornaamste
stromingen die vandaag het politieke klimaat bepalen
van verschillende kanten willen belichten.
Visieontwikkeling in organisaties is geschikt voor

iedereen die bij zichzelf wil onderzoeken wat nu écht
de waarden zijn die de eigen visie onderbouwen.
Scholing van de geest is een opleiding voor mensen
die de klassieke filosofische vaardigheden in brede zin
willen ontwikkelen ten behoeve van hun
beroepspraktijk.
Filosofie en gezondheidszorg is speciaal ontwikkeld

voor professionals in de gezondheidszorg, die dagelijks
te maken krijgen met ethische kwesties die eigen zijn
aan dit werkveld.
De leergang Bildung voor PO-schoolleiders biedt
schoolleiders de mogelijkheid zichzelf en hun school
klaar te stomen voor echt toekomstgericht onderwijs.
Deelnemers aan De lenige professional zullen vooral
hun eigen denken over hun persoonlijke en
professionele loopbaan onder de loep nemen vanuit
filosofisch perspectief.

De opleiding Moreel beraad kwalificeert u tot moreel
beraad gespreksleider, een functie die steeds vaker
nodig is in vakgebieden waar moeilijke ethische
beslissingen moeten worden genomen, zoals in
gezondheidszorg, onderwijs of sociaal werk.
De training De kunst van het vragen stellen is een
korte training waarbij u leert de juiste vragen te stellen
in een gesprek, zodat u van uw gesprekspartner te
weten kunt komen wat u echt wil weten.
Ook in het najaar van 2018 zullen verschillende
beroepsopleidingen van start gaan. Op pagina 20 vindt
u daarvan een overzicht.
Al onze beroepsopleidingen en trainingen vinden
plaats op Landgoed ISVW te Leusden, waar u met uw
groepsgenoten geniet van de bosrijke omgeving en een
comfortabel verblijf in ons hotel. Hierdoor ontvangt u
niet alleen uitstekend onderwijs in kleine groepen,
maar smeedt u ook sterke banden met
gelijkgestemden.
Onze beroepsopleidingen worden afgesloten met een
certificaat.
Voor meer informatie over onze beroepsopleidingen
kunt u terecht op isvw.nl of bel 033-4650700 voor
persoonlijk advies.
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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.

Praktische informatie
Diverse arrangementen
Er zijn vier mogelijke arrangementen:
• Arrangement 1: U neemt deel aan de opleiding, geniet van
lunch en diner en kiest ervoor om thuis te overnachten.
• Arrangement 2: U neemt deel aan de opleiding, 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 opleiding, 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 opleiding, 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 bevinden
zich in het bos met toegang tot de vele wandelpaden in de
omgeving.
Beroepsopleidingen
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 baan, bijvoorbeeld als filosofisch practicus of
socratisch gespreksleider.
Trainingen
De ISVW biedt naast opleidingen ook korte trainingen van
twee doordeweekse dagen. Tijdens deze trainingen leert u
op efficiënte wijze filosofische vaardig- heden die u direct
kunt toepassen in uw dagelijkse prak- tijk.
Inschrijven
Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor een cursus of opleiding via
isvw.nl.
Accreditaties
Alle cursussen en opleidingen van de ISVW zijn geaccrediteerd door de volgende organisaties:

• NRTO: Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
• 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
beroepsopleidingen van de ISVW zijn vrijgesteld van
BTW. Dit geldt niet voor de verblijfskosten.
Algemene voorwaarden
• 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 leer- omgeving van de ISVW direct na inschrijving toegang tot de
opleidingsteksten. Deze worden u ook bij aanvang van de
opleiding als reader uitgereikt. Niet alle opleidingen
maken gebruik van de digitale leeromgeving.
• Uw standaardkamer kunt u opwaarderen naar een comfortkamer (met o.a. een flatscreen-tv en een bal- kon)
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.

PRESENTEERT
Bildung scheurkalender 2018

1x daags
innemen!

Henk Sissing (red.) en 365 onderwijscollega‘s

Onderwijs: een investering
in de toekomst
Deze scheurkalender bevat 365 inspirerende uitspraken. Iedere bijdrage zet aan
tot nadenken. De uitspraken worden op
de achterzijde in prachtige mini-essays
toegelicht door 365 experts die werken in
het onderwijs of voor het onderwijs.
Helder is dat onderwijs meer omvat dan
kennisoverdracht alleen. De Bildung
scheurkalender 2018 is 100 procent van
én voor voor opleiders, trainers en andere
onderwijscollega’s.
De kalender bevat bijdragen van leraren
uit alle geledingen van het onderwijs (so,
po, vo, mbo, hbo en wo), maar ook van
ouders, leerlingen, studenten, teamleiders,
leerlingbegeleiders, remedial teachers,
directeuren/rectoren, hoogleraren,
lectoren, inspecteurs, beleidsmedewerkers, wetenschappers, leden van de
Eerste en Tweede Kamer, leden
onderwijsraden po t/m hbo, schoolbegeleiders, wethouders, onder-zoekers, bestuurders, psychologen,
pedagogen, filosofen, schrijvers, didactici en vele andere onderwijsexperts.
Met gastbijdragen van onder andere KONING WILLEM-ALEXANDER, BEN FERINGA (Nobelprijswinnaar),
ROBBERT DIJKGRAAF (Directeur van het Institute for Advanced Study Princeton), MARK RUTTE (ministerpresident en oud-bewindspersoon OCW), TIBOR NAVRACSICS (European Commissioner for Education,
Culture, Youth and Sports) en JET BUSSEMAKER en MARJA VAN BIJSTERVELDT (oud-bewindspersonen
OCW).
736 BLZ. | SCHEURKALENDER

€ 15,95

Deze kalender of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Bildung voor PO-schoolleiders
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.
ISVW biedt deze leergang aan in samenwerking met
AVS.

professionaliseringsthema ‘toekomstgericht onderwijs’
t.b.v. (her)registratie in het schoolleidersregister PO.
Wat leer je?

Tijdens deze leergang maakt u kennis met bildung
volgens het agoramodel, socratisch gesprek over
waarden in het onderwijs, retorica en non-verbale
communicatie, het verschil tussen waarheid en
mening, filosoferen met kinderen en jongeren en
moreel beraad.

Data

Voor wie?

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor schoolleiders
in het primaire onderwijs. Deze leergang dekt het

Start oktober 2018

Deelname Deze beroepsopleiding wordt u aangeboden in samenwerking met AVS. U
kunt zich via de website van AVS aanmelden. Meer informatie op ISVW.nl.

Docenten
Dick
Middelhoek is
trainer, spreker,
coach en sociaal
ondernemer in het
onderwijs:
overleren.nl. Zijn activiteiten richten zich
nu op versterking van het onderwijs, elke
dag leren, Bildung en leiderschapscommunicatie. Dick is bestuurslid
onderwijs bij het Humanistisch Verbond.
Dr. Erno Eskens is
filosoof
en politicoloog. Hij is
bekend door zijn
filosofische pleidooi
voor dierenrechten
en als popularisator van de filosofie.
Eskens studeerde filosofie en politicologie
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Hij promoveerde in 2015 op Een
beestachtige geschiedenis van de
filosofie.
Marlou van
Paridon is
bedenker en trainer
van programma’s
die bijdragen aan
zin en energie in

werken en leven. Daarnaast doceert en
begeleidt ze socratische gespreksvoering
en is ze docent filosofie van
werkgerelateerde thema’s op de ISVW.
Recent is haar boek Socratisch gesprek
voor beginners uitgekomen.
Eugène Sutorius
maakte ooit carrière
als advocaat en is
tegenwoordig als
hoogleraar Strafrechtwetenschap
verbonden aan de
Universiteit van Amsterdam. Er zijn
weinig mensen zo overtuigend als deze
parttime rechter en hoogleraar, en
fulltime redenaar. Hij wordt dan ook wel
één van de mooist sprekende hoogleraren
van Nederland genoemd.
Marijn Moerman
studeerde in 2003 af
aan De
Theaterschool van
de Amsterdamse
Hogeschool van de
Kunsten.Tijdens haar studie Filosofie aan
de UvA kwam ze in contact met Retorica,
en heeft ze zich daarin onder Eugène
Sutorius verdiept. Samen met hem en

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL

met Thomas van Neerbos geeft ze de
module Retorica aan de
honoursstudenten van de UvA en VU.
Ed Weijers
filosofeert in
binnen- en
buitenland voor EPIC
International. Ed 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. Ed
verzorgt voor de ISVW de cursus
Filosofisch Kompas.
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.Verwondering is
voor Monique de ingang tot groei.

Dick
Kleinlugtenbelt is
socioloog en filosoof,
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 begeleidt (persoonlijke)
trainingen op gebied van socratische
gespreksvoering. Hij is voorzitter van de
Vereniging voor Filosofische Praktijk.

ISVW PROGRAMMAGIDS BEROEPSOPLEIDINGEN 2018
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Verwacht
in 2018

Filosoferen met
kinderen en
jongeren

‘Een goede school leidt
op voor een samenleving
die er nog niet is’
Sloterdijk

De beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en
Jongeren (FMKJ) leert u
om een goed filosofisch
gesprek te voeren met
kinderen en jongeren. De
kunst is om een gesprek
tot een goed filosofisch
gesprek om te vormen.
Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor nodig, maar
vooral ook gespreksvaardigheid. Deze ISVW-beroepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International en is geaccrediteerd
door VEFO en CKN. Met
Ed Weijers, Ieva Rocena
en Lies Pycke. U kunt
zich via info@isvw.nl
aanmelden als belangstellende voor deze cursus.
Zodra de data bekend
zijn, krijgt u bericht.
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ISVW EVENEMENT

Verwondering
als noodzaak
in de school

EVENEMENT

Identiteitsvorming in het onderwijs
Hoe kunnen we als docent opgroeiende mensen helpen
hun mens-zijn vorm te geven? Wat kan een school betekenen om een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Kom ook naar een grootse conferentie over Identiteitsvorming in onderwijs! Onze Denker des Vaderlands, René ten Bos, zal ons prikkelen hoe school ons
denken beïnvloed - gevolgd door vele workshops van
filosofen, onderzoekers en onderwijsdeskundigen. Voor
inspiratie én praktische handreikingen om bezig te
gaan met de rol van identiteit in ons onderwijs. Tijd
om ons dieper te verwonderen - wellicht de sleutel tot
een antwoord? Doe mee!
Hoe kunnen we opgroeiende mensen helpen onderzoeken ‘wie ze zijn’? Wat kan een school betekenen om
een eigen identiteit te vinden in onze wereld? Op welke
manier kan een docent ruimte geven om kinderen en
jongeren een eigen weg te laten vinden? De vraag naar
‘wie wij zijn’ eist onze aandacht. In een wereld waarin
steeds meer culturen met elkaar in contact komen,
grote migrantenstromen zijn en waar we gezamenlijk
voor uitdagingen staan als klimaatverandering is onze
identiteit niet langer vanzelfsprekend. Terwijl het tegelijkertijd misschien wel dé sleutel is om met deze veranderingen om te gaan.
Kun je jezelf kennen?

De vraag naar identiteit is in de filosofie al eeuwenoud.
‘Ken uzelve’ luidde immers de uitspraak boven de tempel van Apollo te Delphi en was de lijfspreuk van de
Atheense filosoof Socrates. Wanneer ben je jezelf?
Besta je eigenlijk wel? Kun je jezelf kennen? Tijdens
deze conferentie zullen we het vraagstuk naar identiteitsvorming vanuit veel verschillende invalshoeken
benaderen. De bedoeling is om inspiratie te vinden,
zelf te onderzoeken wat we met ‘identiteit’ eigenlijk bedoelen én hoe we hier in ons onderwijs zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. Onze huidige Denker
des Vaderlands, René ten Bos, zal ons meenemen in
hoe school en denken samenhangen, gevolgd door een
reeks van inspirerende sprekers die praktisch met ons
aan de slag gaan: Leon de Bruin, Natascha Kienstra,
Alderik Visser, Floor Rombout, Anders Schinkel,
Alexandra Bronsveld en Else de Jonge. En een prikkelende afsluiting door De Jonge Denkers en Jesje de
Schepper.

Of u nu beleidsmaker, teamleider, directeur of docent bent: iedereen heeft met dit vraagstuk te maken
en deze conferentie biedt voor iedereen interessante
activiteiten. Filosofiedocenten vinden extra verdieping
en scholing voor hun examenonderwerp.
Verwondering

Eigen kinderen mogen eventueel mee, wij kunnen
voor hen een filosofische workshop verzorgen. Kinderen geven misschien wel al een belangrijke aanwijzing
wat er nodig is om vorm te geven aan een eigen identiteit: verwondering! Als geen ander staan ze open voor
de wereld. Hoe kunnen we die openhouden, wakker
houden of wakker schudden als die in slaap gevallen
is?
Sprekers

René ten Bos, Leon de Bruin, Natascha Kienstra, Alderik
Visser, Floor Rombout, Anders Schinkel, Alexandra
Bronsveld en Else de Jonge.

Datum

17 februari 2018, vanaf 10.00 uur tot 16.30 uur.

Deelname Deelname aan deze conferentie bedraagt € 130,- voor VFVO-leden en
€ 160,- voor niet-leden.
Meer informatie over het programma: isvw.nl.
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ONDERWIJS BIJ ISVW UITGEVERS

€ 14,95

DAN MAKEN WE ONS ONDERWIJS ZELF WEL! KOEN WESSELS

€ 26,95

DE ZAANSE AGORA

€ 14,95

EXTREEM IN DE KLAS

PETER HENK STEENHUIS

MARK LEEGSMA

Een van de oprichters en dragers van
De Bildung Academie neemt de lezer
mee op zijn zoektocht naar de bedoeling van onderwijs. Hij presenteert twee
pijlers: bewustzijnsontwikkeling en in
de wereld komen.

Onderwijs moet voorbereiden op een
wereld die er nog niet is. Hoe doe je
dat? Door te kijken naar constanten in
de cultuur en daarmee aan de slag te
gaan. Een voorbeeld uit de praktijk.

Wat zeg je als een leerling roept dat alle
buitenlanders het land uit moeten? Dit
boek reikt leraren, en anderen evengoed, handvatten aan om met dergelijke extreme uitingen om te gaan.

128 BLZ. | LUXE PAPERBACK

160 BLZ. | HARDCOVER

160 BLZ. | LUXE PAPERBACK

€ 19,95

€ 29,95

VERWONDERENDERWIJS

LEZEN VOOR HET LEVEN

ALDERIK VISSER & FRANS KUSTERS (RED.)

WOUTER SANDERSE (RED.)

Waarom hoort filosofie op elke school
thuis? Omdat leerlingen meer nodig
hebben dan lezen, schrijven en rekenen. In dit boek beschrijven filosofiedocenten hun bijdrage aan de ontwikkeling van hun leerlingen.

Verhalen vormen ons en wij vormen
verhalen. In dit boek vol illustraties lichten we zes vormende romans uit de
westerse cultuur uit. Ideaal voor docenten en lerarenopleiders.

176 BLZ. | LUXE PAPERBACK

224 BLZ. | LUXE PAPERBACK

€ 24,95

WAAR, GOED EN SCHOON
ONDERWIJS RUUD KLARUS & FEDOR
DE BEER (RED.)
Sapere aude! – Durf te denken! Het
motto van de Verlichting is al eeuwenlang een belangrijk motto voor onderwijs en opvoeding. Dertien filosofen
gaan terug naar de kern van de zaak.

336 BLZ. | PAPERBACK MET FLAPPEN

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Besturen in verwarrende tijden
We leven in politiek opmerkelijke tijden. Ontwikkelingen die we tien jaar geleden ondenkbaar achtten zijn
nu realiteit. Nationalisme en anti-globalisme zijn gemeengoed. Waar lange tijd economische groei de beleidsagenda bepaalde, gaat het maatschappelijke debat
nu over ongelijkheid, tolerantie en identiteit. De politicus krijgt van allerlei kanten advies over de te volgens
koers. Sommigen pleiten voor nieuwe ‘grote verhalen’,
anderen denken dat ideologische vergezichten iets van
het verleden zijn. Nu eens moet u naar de burger luisteren, dan weer een eigen visie de boventoon laten voeren. Wetenschappers verkondigen hun feiten en theorieën terwijl u zelf het gevoel heeft dat de werkelijkheid
een andere is. Welke koers wilt u zelf varen?
Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor bestuurders, volksvertegenwoordigers, gemeentesecretarissen en directeuren
strategie op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.

Data

Vier maal een zondag van 10.30 tot 17.00 uur.
Zondag 14 januari 2018 | zondag 11 februari 2018 | zondag 11 maart 2018
zondag 8 april 2018

Deelname Deelname aan deze opleiding bedraagt € 4.450,- inclusief het programma,
lesmateriaal, 4 x lunch en koffie/thee.

Doel

Het doel van de leergang is om even rustig na te denken over enkele cruciale grote vraagstukken van de hedendaagse politiek. Het is de bedoeling dat u aan het
eind van de leergang:
• Uw eigen visie heeft onderzocht en deze ter discussie
kunt stellen.
• Andere perspectieven kunt waarderen, historisch
kunt ‘plaatsen’ en kunt beoordelen.
• Enkele extra begrippen heeft waarmee u de huidige
politieke situatie kunt duiden.
• Steviger in de discussies met uw omgeving kunt
staan.

Docenten
Hans Peter
Benschop
(hoofddocent) leidt
sinds 2008 het
Trendbureau
Overijssel. Een
onafhankelijk bureau dat toekomstverkenningen maakt voor de (politieke)
besluitvorming. Afgelopen jaar heeft het
Trendbureau aan Toekomstverkenning
Cultuur gewerkt. Hans Peter is van huis uit
filosoof. Hij is gepromoveerd op de
achttiende eeuwse wijsbegeerte in
Ierland. Hij was coördinator strategie bij
de gemeente Apeldoorn en heeft bij het
rijk gewerkt.
Harry Kunneman,
em. prof. aan de
Universiteit voor
Humanistiek,
introduceerde
termen als het

dikke-ik, theemutscultuur, walkman-ego,
trage vragen en normatieve professionaliteit. In het boek Werken aan trage
vragen sprak hij met Denise Robbesom
over zijn grote inspiratiebronnen en
betrokken filosofie.
Arash
Aazami wordt
internationaal
gezien als energieexpert en is
veelgevraagd
spreker. Zijn lezingen veranderen uw blik
op energie, duurzaamheid en de
wereld! Arash is ondernemer, systeeminnovator en vrij denker. Na een muziekcarriere in Europa en de Verenigde Staten,
gevolgd door ondernemerschap in
digitale innovaties werd Arash in 2006
leidinggevend aan een energieleverancier.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL

Paul Scheffer was
onder meer
correspondent in
Parijs en Warschau.
Sinds 1990 schrijft
hij voor NRC
Handelsblad. Nu is hij hoogleraar
Europese studies aan de universiteit van
Tilburg. Paul Scheffer wordt gezien als de
geestelijk vader van het nationale debat
over de multiculturele samenleving. Het
resultaat van zeven jaar zoeken naar
nieuwe inzichten presenteerde hij in zijn
boek Het land van aankomst.
Maarten
Doorman is
schrijver en
ideeënhistoricus en
als filosoof
verbonden aan de
Faculty of Arts and Social Sciences van
Maastricht University en University

College Maastricht. Maarten Doorman is
bijzonder hoogleraar Historische cultuur
van Duitsland: filosofie, kunst en literatuur
aan de Faculteit Geesteswetenschappen
van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Marthe Kerkwijk
is filosoof en
programmacoördinator bij de
ISVW. Ze gaf les aan
de University of
London, waar ze tevens haar proefschrift
over Habermas schrijft. In Londen richtte
ze de West London Philosophy School op,
waar ze door middel van korte verhalen
en gedachte-experimenten filosofielessen
gaf. Momenteel is ze bezig met het
schrijven van een boek over gedachteexperimenten.

ISVW PROGRAMMAGIDS BEROEPSOPLEIDINGEN 2018
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Visieontwikkeling in organisaties
Veel ideevorming is vluchtig. Dat leidt tot ideeën met
een beperkte houdbaarheid. Meer dan vaak gedacht
wordt heeft dat te maken met gebrekkig zelfonderzoek
en beperkt inzicht in het eigen poëtisch argument: datgene wat je opvatting over de werkelijkheid maakt tot
wat ze is. Toch bepaalt dat poëtisch argument op de
achtergrond je denken. Het ligt ten grondslag aan alles
wat je doet en laat. In de leergang gaan we ernaar op
zoek, we verdiepen je mogelijkheden tot zelfonderzoek
en we versterken het proces van ideevorming.
Het uitgangspunt is socratisch zelfonderzoek aan de
hand van concrete, eigen ervaringen, verrijkt met
onder meer de vakken van het trivium (retorica, dialectica, grammatica en ethica) en de inzet van verbeelding. Visieontwikkeling is een creatief onderzoeksproces, door Jos Kessels ontwikkeld in Spelen met ideeën.
De kunst van het filosofisch gesprek. Dit boek is samen
met Het poëtisch argument. Socratische gesprekken over
het goede leven de leidraad in de leergang. In het onderzoeksproces van visieontwikkeling analyseer je tien
aspecten van een kwestie, verdeeld over vier niveaus
van onderzoek: de feiten, de persoon, de polen en de
visie. Dit proces is ontwikkeld als het kralenspel. Wij
noemen het eidoskoop (eidos = idee, kern, denkbeeld;
skoop = kijken, beschouwen, uitkijken naar).
Wat leer je?

van de klassieke ideeënleer en de hedendaagse, praktische vertaling daarvan, leer je hoe je ideeën vindt en
verwoordt.
Voor wie?

Deze leergang is bij uitstek geschikt voor ondernemers, bestuurders, directies, project- en programmamanagers, teamleiders, vakspecialisten, onderzoekers,
zorgverleners onder wie therapeuten, consultants, trainers en opleiders, coaches, adviseurs en (HR)managers.

In deze leergang combineer je theorie, praktijk en de
ontwikkeling van persoonlijk meesterschap. Je bekwaamt je in het begeleiden van visieontwikkelingsprocessen op micro-, meso- en macroniveau. Op basis

Data

Docenten

Deelname Arrangement 1: € 5.775,00 (zeven modules inclusief lunches en diners,
koffie/thee, intakegesprek, lesmateriaal, coaching, intervisie, exclusief
meesterproef).
Arrangement 2: € 7.569,55 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

Luuk Stegmann
studeerde klinische
psychologie en
persoonlijkheidsleer.
Hij werkte als
psycholoog en
beleidsmedewerker bij Justitie, in een
algemeen ziekenhuis en bij een
organisatie-adviesbureau. Hij was associé
bij het Nieuwe Trivium en medewerker bij
Eidoskoop.

Jan Ewout Ruiter
werkte als journalist,
filmproducent en
zelfstandig
communicatieadviseur. Als
praktisch filosoof leidt hij gesprekken en
trainingen in profit- en nonprofitorganisaties. In het verkennen van
inzichten en principes combineert hij
onderzoek en analyse met de kracht van
verhalen en verbeelding. Met co-auteur
Rudolf Kampers schreef hij Filosoferen aan
de keukentafel (Scriptum 2015).

20 en 21 februari 2018 | 20 en 21 maart 2018 | 17 en 18 april 2018 | 22 en
23 mei 2018 | 18 en 19 september 2018 | 30 en 31 oktober 2018 | 26 en 27
november 2018.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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Voel je je uitgedaagd door de
zoektocht naar
de vraag waar
het werkelijk om
gaat?

Scholing van de geest
Voel je je uitgedaagd door de zoektocht naar de
vraag waar het werkelijk om gaat? In deze leergang,
gebaseerd op het boek Scholing van de geest, wat ik
leerde van Socrates van Jos Kessels, oefenen
deelnemers de socratische houding. De oude
Griekse filosofen Socrates en Plato hebben ons veel
wijsheid te bieden over goed leiderschap en een
brede persoonlijke ontwikkeling. De vakken van het
klassieke trivium - retorica (overtuigend spreken),
dialectica (vragen stellen, dialoog voeren),
grammatica (taal en schrijven) en ethica
(deugdenleer) - mogen dan 2500 jaar oud zijn, ze
zijn verrassend relevant voor hedendaags
leiderschap.
Voor wie?

De leergang is bedoeld voor professionals met een
onderzoekende houding, die socratische methoden
willen toepassen in hun werkpraktijk. Ze komen uit
allerlei beroepsgroepen en zijn bestuurder, directielid,
leidinggevende of inhoudelijke professional.

Data

5 en 6 februari 2018 | 6 en 7 maart 2018 | 3 en 4 april 2018 | 15 en 16 mei
2018 | 12 en 13 juni 2018 | 11 en 12 september 2018 | 9 en 10 oktober
2018 | In november 2018 een slotbijeenkomst.
Elke module omvat drie dagdelen: een avond, ochtend en middag.We
beginnen dinsdagavond om 17.00 uur, woensdagmiddag om 17.00 uur
sluiten we af.

Deelname De kosten voor de opleiding zijn € 6.975,- inclusief zeven bijeenkomsten
en een slotbijeenkomst, comfortkamer, 7 x ontbijt, 7 x lunchbuffet, 7 x diner
met wijn, koffie/thee, intakegesprek, lesmateriaal, coaching en intervisie.

Docenten
Anne-Marie
Gunnink studeerde
Rechtsgeleerdheid
en Personeelswetenschappen en
deed een MBA in de
VS. Als organisatie-ontwikkelingsexpert
en Management Development manager
werkt ze zowel in profit als non profit
omgevingen: industrie, onderwijs,
overheid en zakelijke dienstverlening.
Praktijkonderzoek en begripsanalyse
combineren met verbeelding en ervaren
is haar vormgeving van de socratische
principes in leven en werk.

Paulien ’t Hoen
heeft ruim twintig
jaar ervaring met
het begeleiden van
socratische
gesprekken.
Kenmerkend in haar benadering zijn
scherpte, humor en vasthoudendheid. Met
een achtergrond in kunstgeschiedenis,
communicatie en management, ligt haar
werkervaring zowel in de culturele sector
als in het bedrijfsleven.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL

Wat leer je?

De leergang oefent je in de vrije kunsten: retorica,
dialectica en grammatica en ethica. Je bekwaamt je in
praktische filosofie met behulp van socratisch
(zelf)onderzoek, gespreksvoering en de omgang met
dilemma’s. Zo kun je jezelf en je gesprekspartners in
staat stellen te ontdekken wat het juiste is: de juiste
koers, de juiste beslissing, de juiste maat.

ISVW PROGRAMMAGIDS BEROEPSOPLEIDINGEN 2018
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Filosofie en gezondheidszorg
Als zorgprofessional wordt u vaak dermate opgeslokt
door de werkdruk dat er onvoldoende tijd is voor reflectie op de dagelijkse praktijk. Wat willen we eigenlijk
bereiken en waarom? Zijn we goed in wat we proberen
te bereiken? Wat vraagt de maatschappij van ons? Zijn
dat reële eisen en doelen? Wat zijn de strategische kaders van de moderne geneeskunde? Hoe kijken we aan
tegen ziekte en gezondheid? Wat zijn de basale aannames achter het idee van marktwerking in de zorg? Hoe
willen mensen eigenlijk oud worden? Wanneer wordt
leven lijden? Wat is het mensbeeld achter het maatschappelijke debat rondom euthanasie?
Als deze en andere vragen uw interesse hebben dan is
deze leergang een manier om grip te krijgen op de dilemma’s van de zorg en een kans om met vakgenoten
uw kennis en competenties te verbreden en verdiepen.
Voor wie?

De cursus is bedoeld voor iedereen die een professionele bijdrage wil leveren aan het maatschappelijke
debat over de belangrijke thema’s in de gezondheidszorg: beleidsmakers en managers in de zorg, artsen,
verpleegkundigen en verzorgenden. Voor artsen: Deze
leergang heeft ABAN accreditatie bij GAIA voor 33 punten.

Wat leert u?

We analyseren
met u de
argumenten
rond de grote
thema’s in de
gezondheidszorg. U wordt
getraind in
thinking hard in
de gezondheidszorg. U vergroot
uw conceptuele
denkkracht en uw vermogen om
argumentatiestructuren te analyseren. U krijgt een
‘zintuig’ voor verzwegen aannames.
U leert de historische en intellectuele achtergrond
rond een aantal belangrijke thema’s kennen. U leert de
maatschappelijke context waarin denkbeelden
opkwamen en krijgt daarmee meer zicht op de
geldigheid van deze ideeën.

Data

13 en 14 februari 2018 | 13 en 14 maart 2018 | 10 en 11 april 2018 | 15 en
16 mei 2018.

Deelname Arrangement 1: € 2.550,Arrangement 2: € 2.850,- (arrangement 1 + 4 x overnachting in een
comfortkamer met ontbijt, 4 x diner met wijn, 4 x lunch en koffie/thee).

Docenten
Peter van Dijken
is huisarts en
universitair docent
aan de RUG/UMCG
met als aandachtsgebied professionele
en competentie-ontwikkeling in medisch
onderwijs.
Jan Marten Visser
studeerde
Wijsbegeerte in
Leiden en studeerde
af op kennisrelativisme. Hij
werkte op directieniveau in het
bedrijfsleven en volgde daarnaast diverse
opleidingen tot coach en counselor.
Momenteel doet hij onderzoek naar de
wijsgerige vooronderstellingen van het
neoliberalisme.

Dr. Donald van Tol
studeerde theorie en
geschiedenis van de
psychologie en
promoveerde op een
rechtssociologische
studie naar de euthanasie-wetgeving.
Momenteel is als docent verbonden aan
de afdeling huisartsgeneeskunde
(UMCG) en de afdeling sociologie (RuG).
Tevens is hij als ethicus lid van een van de
Regionale Toetinsgscommissies
Euthanasie.

de zorg en had ruim vijfentwintig jaar een
eigen filosofische praktijk.

Dr. Eite Veening is
een van de
grondleggers van de
filosofische
consultatie in
Nederland. Hij was
docent/manager in tal van opleidingen in

Corine Jansen
werkte als Chief
Listening Officer bij
het Radboudumc
REshape Center for
Innovation. Sinds
2015 is ze trainer/spreker voor

Dr. Jan Keij is
(voormalig)
onderwijzer en
filosoof. Hij
promoveerde op
Emmanuel Levinas
aan de Universiteit van Amsterdam. Hij
verzorgt cursussen en lezingen voor de
ISVW, de KNMG en het Humanistisch
Verbond.

zorgprofessionals over mensgerichte
zorg. Zij is mede-oprichtster van het
Narrative Healthcare Network
(narratievegezondheidszorg.nl)
Arie Bos is huisarts
in ruste, en schrijver
van o.a. Mijn brein
denkt niet. Ik wel en
Hoe de stof de geest
kreeg.
Prof. Machiel
Karskens is
emeritus hoogleraar
Sociale en Politieke
Wijsbegeerte aan de
Radboud Universiteit
Nijmegen.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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De lenige professional
‘If you correct your mind, the rest of your life
will fall into place’.
Dit idee van Lao Tse staat centraal in deze beroepsopleiding. Wie wij zijn en hoe wij tegen onszelf en de
wereld aankijken wordt bepaald door ons denken en
de wijze waarop wij betekenis geven. Zo ook of wij
succesvol, vervuld en gelukkig door het leven gaan of
niet. Wij hebben zelf de sleutel in handen. De sleutel
om onszelf te ontsluiten, persoonlijk en professioneel.
Wat leer je?

In deze beroepsopleiding zijn wij zelf het onderwerp
van onderzoek. De methode is te reflecteren op onszelf
en ons leven, persoonlijk en professioneel, het delen
van onze ervaringen en het bevragen van elkaar. We
leren onszelf en ons verhaal te duiden en ons bewust te
worden van wat ons drijft. Het draait om de dynamiek
van ons denken. Hoe wij met onze talenten woekeren
en wat ons eventueel weerhoudt ons verlangen
succesvol te leven. We ontwikkelen de vaardigheid om
ons te bevrijden van belemmerende overtuigingen en
mentaal ‘lenig’ te worden, een kwestie van ‘geestelijke
hygiëne’. Het resultaat is zelfinzicht en vrij zijn.
Inspiratie tot nieuwe stappen in ons leven vanuit
innerlijk leiderschap, persoonlijk en professioneel.
Aanvullend aan de beroepsopleiding voert Rogier
Huffnagel met iedere deelnemer een tweetal
coachinggesprekken ter verdieping van het zelfinzicht
en om nader in te gaan op individuele thema’s.

Docent
Rogier A.
Huffnagel
studeerde Westerse
en Indische filosofie
en had een
internationale
carrière in het financiële bedrijfsleven,
waaronder in China. Al meer dan vijftien
jaar begeleidt Rogier als executive coach
professionals en executives, met als motto
‘de hele mens in de professie’. Naast zijn
eigen praktijk was hij vijf jaar voorzitter

van de raad van bestuur van een groot
landelijk loopbaanbureau. Zijn individuele
en teamcoaching en zijn vele
masterclasses en summerschools staan in
het teken van zelfonderzoek en het
vergroten van mentale lenigheid. Hij
inspireert mensen om te excelleren door
inzicht in zichzelf te ontwikkelen en zich
te bevrijden van belemmerende
overtuigingen.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL.

Voor wie?

Voor leidinggevenden en professionals, die een
urgentie voelen te werken aan mentale lenigheid om
zo hun persoonlijk en professioneel leiderschap te
versterken.
Data

22 en 23 januari 2018 | 19 en 20 maart 2018 | 23 en 24 april 2018 | 28 en
29 mei 2018.
Vier modules van telkens twee dagen. Aanvang eerste dag om 10.30 uur,
einde tweede dag om 17.00 uur.

Deelname Deelname aan deze beroepsopleiding bedraagt € 4.984,-, inclusief
lesmateriaal, 4 x overnachting in een comfortkamer met ontbijt,
4 x lunchbuffet, 4 x diner met wijn en koffie/thee.

ISVW PROGRAMMAGIDS BEROEPSOPLEIDINGEN 2018
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Moreel beraad
In verschillende sectoren van de samenleving – zoals
de gezondheidszorg, het onderwijs, de politiek en het
bedrijfsleven – is er een groeiende behoefte aan
ethische reflectie. Deze beroepsopleiding voorziet in
deze behoefte door professionals te leren methodisch te
reflecteren op morele kwesties als gespreksleider.
De opleiding bestaat uit een afwisselende combinatie
van theoretische achtergronden van moreel beraad en
het zelf leren begeleiden van moreel beraad
(gespreksleiderschap).
Moreel beraad is een overkoepelend begrip voor
diverse vormen van systematische, ethische reflectie op
concrete ervaringen. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van verschillende methodes. Het uitgangspunt is dat
ethiek niet alleen abstract is, maar ook alledaags en
praktisch.
Wat leer je?

In de opleiding worden verschillende
gespreksmethodes van moreel beraad getraind, zoals
de morele dilemmamethode; de socratische dialoog;
een aristotelische gespreksmethode, een stoïcijnse
gespreksmethode en de processtappen van moreel
beraad. De doelen van de opleiding zijn het zelfstandig
begeleiden van een moreel beraad alsook het
verkrijgen van basale kennis van ethiek. Er wordt
gewerkt met persoonlijke leerdoelen, die regelmatig
worden geëvalueerd en bijgesteld.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor professionals die zich
willen kwalificeren als gespreksleider moreel beraad
omdat zij regelmatig gesprekken voeren over ethische
dilemma’s zoals in het onderwijs, gezondheidszorg,
politiek en bestuur.
Data

19 en 20 februari 2018 | 19 en 20 maart 2018 | 23 en 24 april 2018 | 28 en
29 mei 2018 | 25 en 26 juni 2018.
Aanvang maandag 10.30 uur, einde dinsdag 17.00 uur.

Deelname De deelnamekosten zijn € 4.995,- (inclusief 5x overnachting in een comfortkamer met ontbijt, 5x diner met wijn, 10x lunch en koffie/thee). U kunt
de beroepsopleiding ook volgen zonder op Landgoed ISVW te overnachten.
Dan zijn de deelnamekosten € 4.440,-.

Docenten
Dick
Kleinlugtenbelt is
socioloog en
filosoof. Hij werkt als
senior
beleidsmedewerker
kwaliteit en ethiek in de Geestelijke
Gezondheidszorg. Hij begeleidt
sokratische gesprekken en verzorgt
trainingen gespreksleider moreel beraad,
onder meer bij het VU-MC. Hij
publiceerde de boeken Mensbeelden en
levenskunst en Levenskunst. Bevriend
raken met jezelf en de ander.

Dr. Bert Molewijk
is universitair docent
moreel beraad en
klinische ethiek. Hij
werkt bij de afdeling
metamedica van het
VU-MC in Amsterdam. Hij is senior
researcher en programmaleider Moreel
Beraad.

Margreet Stolper
is als onderzoeker,
programmaleider,
senior trainer,
gespreksleider
Moreel Beraad
verbonden aan VUmc

Prof. Guy A.M.
Widdershoven is
hoogleraar Filosofie
en Medische Ethiek,
hoofd van de
afdeling
Metamedica van het VU-MC en senior
researcher bij het EMGO van VU-MC. Hij
publiceerde artikelen en boeken over (de
toepassingen van) hermeneutische
ethiek, moreel beraad and ethiek van
chronische zorg.

UITGEBREIDE INFORMATIE OVER DEZE LEERGANG VINDT U OP ISVW.NL
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ISVW CONFERENTIE 2018

Internationale
wetenschappers over
democratie

CONFERENTIE

ISTR Public Conference
Democracy and legitimacy
ISTR in een wereldwijd netwerk van beleidsmakers en
wetenschappers in de zogenaamde ‘derde sector’:
filantropische organisaties, ngo’s en nonprofitorganisaties. Elk jaar komen de belangrijkste spelers
uit de derde sector ergens ter wereld bijeen om hun
kennis en ervaring te delen. In 2018 vindt de dertiende
International ISTR Conference plaats aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam en aan de Internationale
School van Wijsbegeerte (ISVW). De ISVW
organiseert, in samenwerking met de VU, de
publieksconferentie die tegelijkertijd plaatsvindt.
Enkele honderden wetenschappers en beleidsmakers
zullen aanwezig zijn.
Enkele topwetenschappers die zullen spreken op de
ISTR Conference komen naar Leusden om daar te
spreken voor een geïnteresseerd publiek. Het thema is
dit jaar: democracy and legitimacy. Op isvw.nl plaatsen
we de nieuwste informatie over het programma en de
sprekers.
Wat leer je?

Het doel van de ISTR Public Conference is het delen
van het nieuwste onderzoek over onderwerpen die van
belang zijn voor de derde sector. De voertaal is Engels.
Voor wie?

De ISTR Public Conference is met name van belang
voor professionals en geïnteresseerden in filantropie,
ngo’s en nonprofitorganisaties.

Docent
Prof. Theo Schuyt is psycholoog en
socioloog. Hij is
hoogleraar
Filantropische
Studies aan de VU
en bijzonder
hoogleraar
Filantropie en Sociale Innovatie aan de
Data

Universiteit van Maastricht. Hij zet zijn
expertise graag in om de Nederlandse en
Europese filantropische sector te
professionaliseren.

Maandag 9 - vrijdag 13 juli 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot vrijdag 17.00 uur.

Deelname Arrangement 1: € 793,50 (inclusief 4 x diner met wijn, 5 x lunch en
koffie/thee).
Arrangement 2: € 980,50 (arrangement 1 + standaardkamer en ontbijt).
Arrangement 3: € 1.020,50 (arrangement 1 + pluskamer en ontbijt).
Arrangement 4: € 1.050,50 (arrangement 1 + comfortkamer en ontbijt).

‘Iedereen moet
vrij zijn om de
basis van zijn
overtuiging te
kiezen’
Spinoza
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ISVW TRAINING 2018

Strategische, ethische,
onderzoekende of
verkennende gesprekken
TRAINING

Kunst van het vragen stellen

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 stellen
dan duidelijkheid en verdieping bereiken?

Voor wie?

Deze training is bij uitstek geschikt voor iedereen die
in zijn of haar beroepspraktijk strategische, ethische,
onderzoekende of verkennende gesprekken voert en
meer uit die gesprekken wil halen.
Data

Maandag 27 en dinsdag 28 november 2017
Maandag 15 en dinsdag 16 januari 2018
Maandag 26 en dinsdag 27 maart 2018
Aanvang maandag 10.30 uur tot dinsdag 17.00 uur.

Deelname

€ 1.242,00 per tweedaagse training (inclusief diner met wijn, 2 x
lunchbuffet, overnachting in een comfortkamer en ontbijt, koffie/thee).

Wat leer je?

In ‘De kunst van het vragen stellen’ leer je 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. Je leert standpunten bevragen in plaats van te
ondergraven. Na afloop kunt u vragenderwijs sturing
geven aan een gesprek.

Docent
Hans Bolten verzorgt sinds 1993 socratische 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.

BEDRIJFSFILOSOFIE BIJ ISVW UITGEVERS

224 BLZ.
LUXE PAPERBACK

120 BLZ.
LUXE PAPERBACK

€ 19,95

AAN HET WERK MET HANNAH ARENDT
JOOP BERDING (RED.)

€ 9,95

AMBACHTELIJK ZINGEVEN
PETER HENK STEENHUIS

Het werk van de politiek denker Hannah Arendt is populairder dan ooit. Voor professionals in onderwijs, zorg
en sociaal werk was er echter nog geen toegankelijk
boek over haar prikkelende en soms controversiële
ideeën. Tot nu.

Zingeven aan werk: het kan want het moet. René Gude
onderscheidde vier betekenissen van zin, die idealiter allemaal een plek krijgen op je werk. Trouw-redacteur
Peter Henk Steenhuis pakte zijn gedachtegoed op en
gaf het concreet vorm.

128 BLZ.
LUXE PAPERBACK

240 BLZ.
LUXE PAPERBACK

€ 12,50

€ 14,95

HET AGORAMODEL
RENÉ GUDE
De wereld is complex, maar zit toch eenvoudiger in elkaar dan je denkt. Want welke weg je ook neemt in het
leven, je belandt altijd weer in dezelfde soort gebouwen. René Gude legt de hele wereld uit met de hem karakteristieke humor.

WERK VERZETTEN
PETER HENK STEENHUIS
‘René, wat is zin op je werk?’ vroeg journalist Peter Henk
Steenhuis aan de toenmalig Denker des Vaderlands.
René Gude antwoordde: zin is zinnelijkheid, zintuiglijkheid, zinrijkheid en zinvolheid. En dat moet allemaal in je
werk zitten. Een boek vol interviews, filosofie en praktijkervaringen.

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel
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Verwacht
in 2018

De volgende beroepsopleidingen kunt u later in 2018 verwachten.
Filosoferen met kinderen en jongeren

Socratisch gespreksleider

De beroepsopleiding Filosoferen met
Kinderen en Jongeren (FMKJ) leert
u om een goed filosofisch gesprek te
voeren met kinderen en jongeren.
De kunst is om een gesprek tot een
goed filosofisch gesprek om te vormen. Daar is niet alleen achtergrondkennis van de filosofie voor
nodig, maar vooral ook gespreksvaardigheid. Deze ISVWberoepsopleiding wordt verzorgd door EPIC International
en is geaccrediteerd door VEFO en CKN. Met Ed Weijers,
Ieva Rocena en Lies Pycke.

In de opleiding leer je een socratisch
gesprek op je eigen manier te begeleiden. In de opleiding leer je geen
trucje of stappenplan, maar een ambacht. Heb je het vak onder de knie,
dan kun je het gebruiken in heel verschillende situaties: onderwijs, hulpverlening, coaching, advieswerk of
moreel beraad. Met Hans Bolten en Kristof van Rossem.

Filosofisch kompas

Denken over de stad

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. Met Ed Weijers.

We leven in het stedelijke tijdperk.
Nog nooit is een zo groot deel van de
wereldbevolking stadsbewoner geweest. Het is tijd voor een denkmoment. Moeten steden economische
motoren zijn of meer dan dat? Wat
willen stedelingen in de toekomst?
Wat betekent dat voor ons als professional? De opleiding is bedoeld voor professionals die actief
zijn in het ruimtelijke domein. Met Hans Peter Benschop.

Filosofisch practicus

Ontwikkel je eigen filosofische fictie of
non-fictie

De beroepsopleiding tot filosofisch
practicus biedt deelnemers een intensieve scholing in wat de Gildemethode is gaan heten: de door
Harm van der Gaag ontwikkelde Socratische gespreksdiscipline. Deze
opleiding is geschikt om een eigen filosofische praktijk te kunnen beginnen of om in de huidige professionele context een ander
soort gesprekken te kunnen voeren. Met Harm van der
Gaag.

VOOR MEER INFORMATIE: INFO@ISVW.NL OF KIJK OP WWW.ISVW.NL

Hoe schrijf je een filosofisch boek,
fictie of non-fictie? Hoe presenteer je
op aantrekkelijke wijze een moeilijk
filosofisch vraagstuk en hoe pitch je
je plan bij een uitgever? In samenwerking met Editio ontwikkel je je
eigen filosofische schrijfproject, deels
op de ISVW, deels online via de leeromgeving van Editio. Je krijgt tips van gerenommeerde filosofische auteurs en pitcht je plan tot slot bij de uitgever. Met
Bob van der Burg, Marlies Bonnike en Erno Eskens.

FILOSOFIE BIJ ISVW UITGEVERS

80 BLZ.
LUXE PAPERBACK

120 BLZ.
LUXE PAPERBACK

€ 12,50

€ 14,95

LIBERALISME EN MAATSCHAPPELIJK HANDELEN

HOE JE VERKIEZINGEN WINT
QUINTUS TULLIUS CICERO

JOHN DEWEY

Lees deze handleiding voor een effectieve verkiezingscampagne! De Romeinen wisten al al te goed hoe je jezelf op het pluche manoeuvreert. Beloof iedereen van
alles, bijvoorbeeld. En hou alle mensen te vriend. Maar
bovenal: voer een goede show op voor de kiezers.

Kun je een samenleving zo organiseren dat ieder individu de volle gelegenheid krijgt om zijn mogelijkheden
en talenten te ontplooien? Deze vraag staat centraal in
dit boek, dat de lezer begeleidt van het oorspronkelijke
idee naar het verdeelde liberalisme van onze tijd.

272 BLZ.
LUXE PAPERBACK

120 BLZ.
LUXE PAPERBACK

€ 29,95

€ 14,95

PUBLIEKE BEZINNING ERIK BOERS, DORIEN BRUNT,
SJAAK EVERS & SASKIA VAN DER WERFF (RED.)

SOCRATISCH GESPREK VOOR BEGINNERS

Waar is ruimte voor publieke bezinning nu kiezers zich
vervreemd voelen van de bestaande democratie? Socrates deed het ons voor. Zijn gedachtegoed mondde
uit in dit handboek voor socratische dialogen over
maatschappelijke vraagstukken. Want niemand weet in
zijn eentje genoeg.

De socratische gespreksmethode leidt tot betere gesprekken, betere uitwisseling en informatie, beter begrip
van elkaar perspectief, beter contact en beter denken.
Een handboek en een werkboek in een, om het socratisch gesprek beter te begrijpen en te oefenen.

MARLOU VAN PARIDON

Deze boeken of andere producten bestellen? Ga naar isvw.nl/winkel

‘Goede inhoud en
prettige sfeer
waarbinnen dingen
bespreekbaar
waren maakte het
geheel tot een
goede week’
Klanttevredenheidsonderzoek
Cedeo 2017
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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 Internationale
School voor Wijsbegeerte is opgericht als centrum voor wereld- en
levensbeschouwing. De doelstelling, die in honderd jaar nauwelijks is
gewijzigd, luidt:
‘De stichting heeft ten doel het (nagenoeg) uitsluitend zonder winstoogmerk beoefenen van filosofie en daardoor bijdragen aan de kwaliteit
van het persoonlijk en maatschappelijk leven en het verdiepen van levensen wereldbeschouwing, en voorts al het geen daar rechtstreeks of zijdelings
mee verband houdt, of daartoe bevorderlijk is of kan zijn, alles in de
ruimste zin van het woord en in het algemeen belang.’
De ISVW is een geheel onafhankelijke non-profitorganisatie. Zij verkrijgt
haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs,
waaronder de Vrienden van de ISVW. De ISVW organiseert gemiddeld
honderd filosofieweken, beroepsopleidingen, summerschools, evenementen
en filosofische cafés per jaar. Onder de kostprijs. De ISVW ontvangt per jaar
maar liefst veertigduizend bezoekers waarvan zevenentwintighonderd
filosofie-liefhebbers op het mooie Landgoed ISVW (en op enkele locaties in
het land). Daarnaast brengt ISVW Uitgevers per jaar gemiddeld
vijfentwintig filosofieboeken uit.

Open dag ISVW
Zondag 21 januari 2018
Aanvang 14.00 – einde 17.00 uur

Op deze
open dag
presenteren
we met
onze docenten alle
programma’s voor de
zomer van 2018 en kijken
we natuurlijk naar de basiscursussen en beroepsopleidingen die van start gaan in
september. Een aantal docenten geeft een korte
workshop of een fragment
van de inhoud van hun programma zodat u ze zelf in
het echt kunt horen spreken en zien. Tevens zijn ze in
de lounge onder het genot
van een kop koffie of een
drankje na afloop beschikbaar voor al uw vragen. We
sluiten de middag af met
een interview met Denker
des Vaderlands René ten
Bos.

ISVW in getallen
●
●
●
●
●
●
●

De ISVW organiseert gemiddeld per jaar 100 cursussen en evenementen.
De ISVW ontving vorig jaar 2.753 deelnemers aan filosofie-evenementen.
Aantal overnachtingen van onze cursisten: 4.200.
De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft 900 leden.
ISVW Uitgevers verkoopt gemiddeld per jaar 25.000 filosofieboeken.
ISVW Uitgevers geeft per jaar gemiddeld 25 nieuwe filosofieboeken uit.
Het Landgoed ISVW ontving vorig jaar 40.000 bezoekers, waarvan 15.000 overnachtingen (inclusief ISVW-cursisten).

Welkom op ons landgoed
Voor uw lunch, diner, koffie,
overnachting, fiets- en wandeltocht,
vergaderingen en feesten
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
● 30 eenpersoonskamers
● 19 eenpersoons pluskamers
● 58 tweepersoons comfortkamers
● 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.

VORMGEVING: HENK DROOG | PLATLAND

LANDGOED ISVW | DODEWEG 8 | 3832 RD LEUSDEN | 033 - 465 07 00 | INFO@ISVW.NL | WWW.LANDGOEDISVW.NL

