CHECKLIST 1 1/2 uur
HET VOORBEELD +
VRAAG/UITSPRAAK
(15 min)

CONCRETISEER
(20 min)

HITTEPUNT
HOUD DE VRAAG IN
GEDACHTEN/ VIND
HET HITTEPUNT
(5 min)
VERPLAATS
DOOR ALLEN IN HET
HITTEPUNT
(5 min)

(10 min)

SOCRATISCH GESPREK
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De begeleiding:
De voorbeeldgever vertelt het voorbeeld en de vraag.
- Is het een echte vraag?
- Heeft de vraag betrekking op het voorbeeld?
- Staat er voor de voorbeeldgever zélf iets op het spel
- Kan iedereen zich hiermee identificeren?
Oefening in socratisch vragenstellen:
- Oordeel uitstellen
- Niet interpreteren/ geen aannames
- Houding van niet-weten
- Empathische 0-stand
- Gebruik in je vraag de woorden van de ander
Eerst feitvragen: wie, wat waar, wanneer, wat werd er
gevoeld, gedaan, gezegd + contextvragen.
Dan vragen naar beweegredenen: wat vond je daarvan? Wat
maakte dat?
Wat wil je nog weten om de vraag te kunnen beantwoorden?
- Wat is relevant?
- En op welk moment in het voorbeeld speelde die vraag
vooral? (=hittepunt)

Op flip-over:
Noteer het
voorbeeld
in 3 zinnen
Noteer de vraag

Noteer de
relevante feiten
uit de casus

Noteer het
hittepunt

Allen (behalve de voorbeeldgever)
- verplaatsen zich in de voorbeeldgever
- op het hittepunt
- en stellen zichzelf de vragen - op schrift- :
1.Wat zou ik voelen?
2.Wat zou ik denken?
3.Wat zou ik doen?
4.Wat is nu mijn voorlopig antwoord op de vraag?
Gesprekleider bespreekt de antwoorden op de vragen over
‘voelen, denken en doen’

ARGUMENTEER
ANTWOORDEN OP
DE VRAAG
(20 min)

Rechtvaardiging van voorlopige antwoorden. Check of
rechtvaardiging aan de hand van feiten uit de casus gebeurt.
Bespreek enkele verschillende antwoorden +
rechtvaardiging daarvan. Blijf bij de casus. Vragen naar
woordgebruik: ’waarom zeg je dit zo?’
Eventueel reflectie adhv de kardinale deugden

Noteer enkele
antwoorden +
argumenten

CONCLUDEER
ESSENTIE
(10 min)

De voorgaande reflectie en analyse van uitspraken heeft
nadere reflectie en mogelijk nieuwe uitspraken opgeleverd.
Mogelijke afronding met behulp van een syllogisme of stel
de vragen: ‘Waar gaat dit gesprek voor jou over?’, ‘Wat gaat
je hierin aan het hart?’

Noteer inzichten
en praktische
conclusies.
Noteer
vervolgvragen.

Wat is er geleerd van dit gesprek en deze methode?

Noteer afspraken
voor het vervolg.

EVALUATIE
(5 min)
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