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TRAINING 
Deze training bestaat uit twee online (2 x 2 uur) bijeenkomst en een offline (4 uur)
bijeenkomst, op een locatie van een van onze partners. In de training leren
deelnemers de belangrijkste vaardigheden van het begeleiden van een filosofisch
gesprek. Daarnaast kijken we naar de toepasbaarheid van filosofische vragen op
ingewikkelde thema's met name geloofs- of levensbeschouwingsvraagstukken.
 
Bijvoorbeeld:
Hoe moet je met de natuur om gaan? 
Wat is de plaats van de mens in de natuur? 
Wat is het essentiële verschil tussen mens en dier? 
Wat is leven? 
Wat is de dood? 
Hoe ga je met verdriet om? 
Heb je school/onderwijs nodig of kun je alles zelfstandig leren (van de natuur)? 
Heb je andere mensen nodig om gelukkig te zijn? 
Hoe kun je een goed mens zijn? 
Wat is liefde? 
Wat is vriendschap? 

 De filosofische gespreksmethode geeft de docent een veilige positie en daarmee de
ruimte om respect te hebben voor alle antwoorden en overtuigingen, en het kritische
denken te stimuleren.
 
Het boek De Zoon van de Gazelle, geschreven door Sabine en Kamel, is hierbij een
stimulus: een verhaal levert input om het gesprek te voeren in de klas over filosofische
vragen.
 
Bij het meedoen aan de training voor € 599,- krijgt een deelnemer 30 exemplaren van
dit boek, t.w.v. € 599,- (dus in feite een gratis training).
Kun je deze boeken niet aan een klas schenken, dan is er de mogelijkheid om de
cursus te volgen en maar één exemplaar te ontvangen, voor € 399,-. Of een aantal
boeken naar keuze bij te bestellen.

Over het boek De Zoon van de Gazelle? Klik hier.

https://www.sabinewassenberg.com/dezoonvandegazelle


TRAINING

DATA  
Woensdag 26 januari 2022 van 20:00 tot 22:00 uur ONLINE 
Woensdag 16 februari 2022 van 20:00 tot 22:00 uur ONLINE 
Zaterdag 20 maart 2022 van 10:00 tot 15:00 uur OFFLINE.
Locatie Centrum de Middenweg, Rotterdam (i.s.m. Fahm
instituut). Inclusief koffie/thee en lunch.

€ 599,-  VOOR DE TRAINING INCLUSIEF 30 EXEMPLAREN DE ZOON VAN DE
GAZELLE MET EEN WINKELWAARDE VAN € 675,-

OF 

€ 399,-  VOOR DE TRAINING EN ÉÉN EXEMPLAAR VAN DE ZOON VAN DE GAZELLE,
EN BESTEL EVENTUEEL SEPARAAT EEN AANTAL NAAR KEUZE.

VANWEGE ONZE SAMENWERKING MET ARKADE EN VOS/ABB KRI JGEN LEDEN VAN
ARKADE OF VOS/ABB 10% KORTING OP DE TRAINING.  DAT MAAKT DUS DE
TRAINING RESPECTIEVELI JK €540, -  ( INCLUSIEF 30 EXEMPLAREN) OF € 359,10
( INCLUSIEF 1 EXEMPLAAR) .

KOSTEN

INSCHRI JVEN
INSCHRIJVEN KAN DOOR HET INVULLEN VAN HET
ONLINE INSCHRIJFFORMULIER.



PROGRAMMA TRAINING

·We oefenen met de Socratische houding
·We lezen een hoofdstuk uit het boek De Zoon van de Gazelle en gaan in op de haken en
ogen in een les hierover
·We bespreken het verschil tussen theologiseren en filosoferen
·We oefenen met zelf de filosofische vragen te vinden om het gesprek te verdiepen
 

·We oefenen de vaardigheid om zelf de filosofische diepgang in een thema te vinden.
·We oefenen verder met het aannemen van de Socratische houding bij het begeleiden van
gesprekken.

·We oefenen individueel met gespreksbegeleiding
·We oefenen met het vinden van de verdiepende vragen 
·We bespreken hoe je dit in de klas aan andere werkvormen kunt koppelen
·We bespreken wat dit alles in de praktijk voor iedereen betekent

26 januari 2022

Online workshop 1 (2 uur)

In deze workshop geven we een uitleg over wat het filosoferen precies inhoudt en
gespreksmethode waarbij docent niet top-down waarheid vertelt, specificeren de houding van
de docent en bespreken waarom dit in een diverse klas zo goed uitkomt, temeer als dit op
religieuze en filosofische levensvragen toegepast wordt.

16 februari 2022

Online workshop 2 (2 uur)
 
We bespreken de theorie over hoe je een gesprek op gang houdt. Hoe zorg je dat het niet
instort en wel spannend blijft. Hoe houd je iedereen erbij?

 
 
 

20 maart 2022 
Offline workshop 3 (4 uur)

Bij de offline meeting heeft iedere deelnemer kans om met feedback het filosofische gesprek te
begeleiden en oefenen we de vaardigheid om het gesprek scherp te houden.



 
Sabine Wassenberg:
Sabine is filosoof, geeft les op scholen – filosoferen met
kinderen – en geeft hierover trainingen. Ze schrijft hieromheen
boeken, zoals Kinderlogica, filosoferen op een multiculturele
school, Philo & Sophia en drie keer het Onwijs Grote Filosofie
Doeboek.

Meer over Sabine: www.sabinewassenberg.com
Neem contact op met Sabine.

SABINE WASSENBERG

DE TRAINERS
 

Kamel promoveert aan de Universiteit van Nijmegen bij
Comparative Religious Studies op het thema burgerschap en
islamitisch onderwijs. Bij het Fahm Instituut geeft hij een
cursus islamitische filosofie. Kamel werkte hiervoor als
docent op de pabo voor islamitisch onderwijs en als
onderwijsbegeleider en trainer bij Arkade.

Meer over Kamel: https://www.ru.nl/personen/essabane-k/
Mail naar Kamel.

KAMEL ESSABANE

https://www.sabinewassenberg.com/oversabine
http://www.ru.nl/english/people/essabane-k/
mailto:k.essabane@gmail.com

