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OVER DE OPLEIDING 

DOEL 
Het doel van de opleiding is dat je na afloop zelfstandig een socratisch gesprek kunt opzetten en 

enige tijd begeleiden vanuit een 'socratische' houding. Dit houdt in dat je ervoor kunt zorgen dat het 

gesprek socratisch wordt en blijft, zonder daarbij de deelnemers verantwoordelijkheid uit handen te 

nemen. 

 

OPLEIDINGSVISIE 
In de literatuurbundel heb je kunnen lezen wat de socratische methode is: een onderzoek van de 

opvattingen van mensen over wat zij daadwerkelijk hebben meegemaakt, opvattingen zoals zij die in 

woorden uiten, in uitspraken en beweringen. In het artikel 'Socratisch Beraad' beschrijven we dat 

onderzoek als een samenspel van een aantal 'socratische bewegingen', bewegingen die een gesprek 

tot een socratisch gesprek maken. Zolang er socratische beweging in een gesprek zit, is het een 

socratisch gesprek. Hoe, wanneer en op welke manier die bewegingen zich voordoen, maakt eigenlijk 

niet uit. Dat houdt tegelijk in dat een socratisch gesprek op veel verschillende manieren kan verlopen. 

Net zoals er veel, misschien wel oneindig veel manieren zijn om te schaken, te dansen of te 

voetballen. 

 

Het begeleiden van een socratisch gesprek is dus niet het volgen van een vaststaand stappenplan of 

stramien, maar een kunde. Dat houdt in dat we werken met materiaal en met een bepaald 

eindproduct voor ogen, maar de werkwijze naar dat einddoel toe is voortdurend afgestemd op de 

omstandigheden, de eigenaardigheden van het materiaal, de beschikbare tijd en ruimte, enz. Voor wie 

geen kennis van zaken heeft, kan de activiteit van de ‘kundige’ begeleider er eenvoudig uitzien: 

iemand ‘doet het gewoon even’. Maar schijn bedriegt, Er is veel oefening voor nodig. Dat geldt voor 

paardrijden, pottenbakken en timmeren, en dat geldt ook voor het begeleiden van een socratisch 

gesprek. De opleiding bestaat dan ook voornamelijk uit oefenen, oefenen en nog eens oefenen.  En al 

doende groeit je inzicht en voel je je meer en meer competent. Als je het eenmaal beheerst, doe je 

het ook met het grootste gemak en het grootste plezier. 

Je kunt het dus op vele manieren begeleiden en sturen, als er maar socratische beweging in zit. Het 

eerste wat je moet kunnen als begeleider is dat je die bewegingen herkent als ze zich voordoen, en 

dat je constateert dat ze zich niet voordoen als ze zich inderdaad niet voordoen. Waarneming dus, 

daar gaat het om, waarneming van socratische beweging, Als je waarneemt wat er wel of niet aan 

socratische beweging in een gesprek zit, weet je vanzelf waarop je kunt sturen. Je zult dan ook zien 

dat dat op oneindig veel manieren kan.  
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PROGRAMMA 
De concrete invulling van het programma gebeurt steeds aan de hand van wat zich in voorgaande 

oefeningen en gesprekken heeft voorgedaan. In grote lijnen onderscheiden we twee delen. 

 

Oefenen van socratische vaardigheden 
In het eerste deel van de opleiding concentreren we ons op het inoefenen van een aantal socratische 

vaardigheden. Deze oefeningen stellen je in staat te begrijpen waar het in een filosofisch of socratisch 

gesprek om gaat. Daarnaast werk je aan de socratische houding, zoals de professionele 

onbenulligheid en de empathische nulstand.  

Verder neem je deel aan een socratisch gesprek en leer je om je te gedragen als volwaardig 

'socratisch onderzoeker'. Je bespreekt met elkaar de impact die het gesprek op jullie heeft gehad. 

Elementen van begeleiding die in dit deel reeds aan de orde komen: 

 feit, verhaal, bewering en argumenten kunnen onderscheiden en beoordelen 

 helder en beknopt spreken en vragen stellen 

 herkennen van (onaffe of kant en klare) beweringen, argumenten en feitelijke uitspraken 

 herkennen van de socratische bewegingen 

 uitschrijven en analyseren van onderdelen van een gesprek  

 

Begeleiden van een socratisch gesprek 
Het tweede deel van de opleiding gaat over het zelfstandig leren begeleiden van een socratisch 

gesprek. Je oefent in het doelmatig sturen op de socratische bewegingen. Door regelmatige reflectie 

op wat jij als gespreksleider nastreeft, kun je werken aan je eigen socratische begeleidingswijze. 

Elementen van begeleiding die hierbij aan de orde komen: 

 de kunst van het vragen stellen 

 vermijden van meta-taal 

 gebruik van flip-over 

 verwoorden van een eigen visie op het socratisch gesprek en de begeleiding daarvan 

 ontwikkelen van een persoonlijke visie op de rol van een socratisch gespreksbegeleider 

 kritisch kunnen beoordelen van korte socratische werkvormen 

 

AFRONDING EN CERTIFICAAT 
Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat ‘met goed gevolg afgerond’ als je hebt voldaan 

aan de volgende voorwaarden: 
1. Je hebt aan alle opleidingssessies meegedaan. 

2. Je hebt aantekeningen en verslag in het werkboek bijgehouden en ingeleverd 

In het werkboek kun je verslag doen van je eigen begripsvorming van de socratische 

bewegingen, van de mogelijkheden die de gespreksleider heeft om het gesprek in goede 

‘socratische banen’ te leiden, en van je eigen ervaring met de gespreksleiding. Verschillende 

delen van dit verslag worden na elke bijeenkomst ingeleverd.  

3. Je hebt alle tussentijdse opdrachten uitgevoerd. 
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COMPETENTIES VAN DE GESPREKSLEIDER BIJ ELKE BEWEGING 

BEWEREN 
Vaardigheden:  

Je kunt belevings-rapportage onderscheiden van beweringen 

Je registreert kant en klare beweringen van deelnemers 

Je kunt halve of onaffe beweringen bevragen zodat het beweringen worden 

Je gaat na of iemand een bewering daadwerkelijk voor zijn rekening neemt 

Houding:  

Je bent open en neutraal ten aanzien van elke bewering 

Je bent vasthoudend in je vragen 

CONCRETISEREN 
Vaardigheden:  

Je kunt concrete beweringen identificeren 

Je kunt niet-concrete beweringen identificeren 

Je kunt niet-concrete beweringen bevragen op hun relatie met de concrete werkelijkheid 

Houding:  

Je bent gericht op de concrete werkelijkheid 

Je durft met je vragen de ander te storen 

UITLEGGEN 
Vaardigheden:  

Je vraagt naar de argumenten van een deelnemer 

Je kunt algemene van feitelijke argumenten onderscheiden 

Je vraagt deelnemers naar de samenhang tussen hun argumenten en hun bewering 

Je kunt iemands redenering reproduceren 

Houding:  

Je bent onwetend ten aanzien van iemands argumenten 

Je bent open en neutraal ten aanzien van de argumenten 

je bent kritisch op de samenhang tussen argumenten en bewering 

WEERGEVEN  
Vaardigheden: 

Je kunt iemands woorden letterlijk herhalen 

Je kunt iemands woorden vergelijken met wat hij zelf of een ander eerder heeft gezegd 

Je kunt interveniëren op het luistergedrag van deelnemers 

Houding:  

Je bent aandachtig voor wat iemand zegt 

BEVRAGEN 
Vaardigheden:  

Je kunt één vraag tegelijk stellen  

Je kunt korte en begrijpelijke vragen stellen 

Je gebruikt in je vragen bij voorkeur de woorden van de bevraagde 

Je kunt welbewust vragen naar boven of naar beneden stellen 

Houding:  

Je laat zien dat je onwetend bent over de antwoorden op je vragen 
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