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Ik kreeg meer inzichten rond de mogelijkheden die er zijn om tot een filosofisch gesprek te 
komen, het was voor mij mogelijk een zekere vertaling te maken naar kleuters toe en er 
waren confrontatie momenten met mezelf tijdens de verschillende oefenmomenten. Wanneer 
dat gebeurt, heeft een opleiding/vorming voor mij een meerwaarde. De invalshoeken van het 
gesprek gericht op onderzoek, de impulsen, de focus op begrippen ipv op de inleving, zijn 
zeer waardevol en behulpzaam. Het smaakt in elk geval naar meer. 

Reactie Marieke Donders, coach @ zuiverezaken.nl 
 
Ik heb de drie dagen als zeer positief ervaren. De sfeer was heel prettig, je geeft veel ruimte, 
er zit rust in te programma terwijl we toch heel veel gedaan hebben. 
Ik heb veel geleerd, en vond het heel waardevol ook al (of misschien wel juist) had ik al 2 
trainingen gevolgd. Het was mooi om zo heel verschillende stijlen en werkwijzen naast elkaar 
te zien en te zien wat een stijl/werkwijze doet/oproept. 
 
Ook waardevol vond ik het om jouw socratische werkwijze te ervaren. Ook daarin verschilt 
stijl en ook werkwijze best veel merk ik. 
Wat ik van jou leer is in ieder geval de waarde van het losser te komen van structuren, het te 
doen met wat er is (en daarmee ook meer in het moment te zijn) en met korte vragen te 
interveniëren. 
Je bent snel/direct en scherp op uitspraken van mensen om die te laten beargumenteren en 
legt ook heel snel tegenstrijdigheden bloot. Daardoor ontstaat ook echt een diepgang en 
zelfconfrontatie wat ik heel prettig vind. 
Waardevol vond ik ook vele oefeningen, o.a. waarin we goede filosofische vragen proberen 
te genereren. Door ook wat te laten zien van jouw manier van denken/analyseren, hoe je 
luistert etc. heb ik veel geleerd. 
 
Al met al blijf ik het wel best moeilijk vinden die rol als gespreksleider en soms denk ik, 
misschien moet ik het vooral faciliteren in brede zin en niet door zelf de gespreksleider te 
willen zijn. 
Ik geniet juist ook enorm van het deelnemen aan de gesprekken. 
 

 
 


