MASTER COURSE

maieutiek

Inhoudsopgaven

Onderweg,
ontspannen en comfortabel,
meesterlijk goed worden
in de kunst van het
vragen stellen.

MASTER COURSE

maieutiek I

De kunst van het vragen stellen
Het is goud waard: de juiste vraag op het juiste moment. Maar hoe doe je dat? Zeker als er veel op het spel staat. Hoe weet je welke vraag werkt?
Dat leer je in Master course maieutiek I – De kunst van het vragen stellen. Wie die kunst verstaat, kan gaan genieten van lastige gesprekken,
recht doen aan alle betrokken én vanuit het oog van de storm adequaat richting geven.
AUDIO 1.1
ANDEREN AANSPREKEN MET DE JUISTE VRAAG
Wat zijn essentiële noties in de kunst van het vragen stellen? We concretiseren hier vier
theoretische noties uit de maieutiek. Het zijn de bouwstenen der dialectiek. Hiermee heb
je tools in handen voor inspirerende gesprekken die er werkelijk toe doen.

AUDIO 1.5
SLIMMER LEREN DOOR DE JUISTE VRAGEN
Oplossingssuggesties lopen je voor je het weet voor de voeten. Efficiënter is het een
slimme vragenreeks op te bouwen. Maar welke valkuilen zijn er dan? En met welke vragen
ontwikkelt er zich een collectieve intelligentie?

AUDIO 1.2
BEÏNVLOEDEN EN RICHTING GEVEN DOOR VRAGEN TE STELLEN
Vragen zijn machtig. Vragen kunnen richting geven, een lastig dossier vlot trekken, maar
ook vertragen, versnellen of juist ruimte maken. De veelgezochte vriendschap tussen
waarheid en macht ligt in de kunst van het vragen stellen. Hier zie je in hoe dat werkt in
de praktijk.

AUDIO 1.6
EFFECTIEVE VRAGEN I
Uit de canon der maieutiek behandelen we hier verschillende soorten vragen die elk hun
eigen effecten hebben. Het lenig en vaardig toepassen van deze verschillende soorten
vragen, versterkt de resonantie van elk gesprek.

AUDIO 1.3
ONTWAPENENDE VRAGEN
Goed voorbereid en mét een agenda komen ze bij jou aan tafel… terwijl jij een open
gesprek zoekt. Dit deel verdiept je inzicht in het wezen van de interactie. Welke concrete
aangrijpingspunten zijn er voor openheid, verbinding en kwetsbaarheid?

AUDIO 1.4
MEESTERLIJK OMGAAN MET KRITISCHE VRAGEN
Vragen kunnen erg verhullend werken en daarmee een gesprek verlammen. Feedback,
kritiek en professionaliteit vragen om meesterschap in gesprekken. Begrip van het pathos
van vragen brengen effect en bedoeling van vragen dichter bij elkaar. En dat geeft lucht
en ruimte voor de zaak.

AUDIO 1.7
EFFECTIEVE VRAGEN II
Uit de canon der maieutiek behandelen we hier nog meer verschillende soorten vragen
die elk hun eigen effecten hebben. Het lenig en vaardig toepassen van deze verschillende
soorten vragen, versterkt de resonantie van elk gesprek.
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maieutiek II

Socratisch gesprek
Wat kon Socrates nu eigenlijk zo goed? Welke kunst verstaat deze meestervragensteller? En wat heeft het Socratisch gesprek te maken met leiderschap en
besturen? De Master course maieutiek II – Het Socratisch gesprek concretiseert de technieken van de klassieker. Bestuurders en leiders kunnen hiermee
niet alleen Socratische gesprekken voeren, maar ook de kwaliteit van andere gesprekken, reflecties en gedachten bevorderen.
AUDIO 2.1
ESSENTIES VAN HET SOCRATISCH GESPREK
Veelbelovend, zij het met wisselende ervaringen wordt erover gesproken, maar wat is nu
precies het Socratisch gesprek? Wat is er de essentie van? Die kennis maakt ook inzichtelijk wanneer het Socratisch gesprek passend is.

AUDIO 2.5
SOCRATISCHE BEWEGINGEN
De kunst van het vragen stellen is een wezenlijk onderdeel van het Socratisch gesprek.
Maar welke vragen zijn in Socratische zin effectief? En welke niet? Hier geven we concrete
kenmerken van deze vragen en wanneer ze passend zijn.

AUDIO 2.2
VERLOOP VAN EEN SOCRATISCH GESPREK
In de praktijk kent het Socratisch gesprek een bepaalde volgorde van concrete stappen.
Hier leer je wat die betekenen, hoe belangrijk die zijn en welke interventies daarbij horen.
Daarmee structureer je het gesprek en voorkom je dat het vervliegt, verzandt of verzuipt
(en dus dat het doodzonde is van alle tijd, geld en energie).

AUDIO 2.6
SAMENWERKING EN HET LEERVERMOGEN
Schuring geeft glans. Míts de juiste vragen worden gesteld, kan elke ongemak bevorderlijk
werken. Hoe? Daartoe is Socrates’ voorbeeld reuze leerzaam. Dit deel suggereert concrete
vragen en geeft aanwijzingen voor het benutten van ongemak.

AUDIO 2.3
ONDERWERPEN SOCRATISCH GESPREK
Slim en goed gekozen onderwerpen van het Socratisch gesprek maken het extra boeiend
en krachtig. Eindelijk komt ter tafel wat er werkelijk toe doet. Hoe bepaal je die inhoud?
Hier vind je een checklist met de concrete eisen waaraan het onderwerp moet voldoen.

AUDIO 2.4
SOCRATISCHE DEUGDEN EN HOUDING
Ondanks je verantwoordelijkheden is het waardevol je innerlijke Socrates te cultiveren.
Dit deel helpt je jouw verwonderstand te herinneren. Dan kun je weer met een frisse blik
kijken, verast worden en ruimte creëren voor dat wat gehoord moet worden. De ingrediënten vind je hier.

AUDIO 2.7
CULTUURONTWIKKELING
Ongrijpbaar en weerbarstig is cultuur, hoewel het veelbelovend wordt aangewezen als
sleutel. Hier leer je hoe cultuurontwikkeling kan plaatsvinden tíjdens een Socratisch gesprek. En welke concrete gespreksinterventies daaraan bijdragen.
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maieutiek III

Het grotere plaatje
Hoe zijn reflectie en de dagelijkse praktijk van verantwoordelijkheidsdragers te verenigen? Exact! Met de juiste vragen.
Maar welke vragen brengen wijsheid mét impact? De kunst van het vragenstellen helpt je om de dingen in het juiste perspectief te zien.
De Master course maieutiek III – Het grotere plaatje combineert wijsheid, focus én openheid.
AUDIO 3.1
VRIJE RUIMTE IN JE HOOFD
De machtige moet wijs worden, Plato zei het al. Maar hoe ontstijg je in de praktijk aan
de succesparadox? Door de succesparadox als denkprobleem goed te begrijpen ontstaat
ruimte en vrijheid. Vragen wijzen hierbij de weg, geven houvast en bieden perspectief.

AUDIO 3.2
NIET- URGENTE VRAGEN AGENDEREN
Hoe voorkom je dat tijdsdruk té bepalend is? Dat je je verantwoordelijkheden in brede zin
niet neemt, doordat je niet op tijd wijs bent? Die altijd ongemakkelijke beweging vraagt
om aandacht voor dat wat belangrijk, maar niet-urgent is. Hierin ontdek je handvatten om
de moed die nodig is te concretiseren.

AUDIO 3.3
E FFECTIEVE REFLECTIE
Toch is prestatiedruk echt en efficiency belangrijk. Hoe zorg je dat je je de juiste dingen afvraagt? Hoe weet je dat je niet afdwaalt of de illusie van maakbaarheid najaagt? Hier leer je
over de ingrediënten van effectieve reflectie, zodat je wijsheid kunt combineren met impact.

AUDIO 3.4
MET VRAGEN VERBINDEN OP VERSCHILLEN
Grote bedrijven en organisaties streven openlijk diversiteit na, en vrezen tegelijk verschillen. Dat is menselijk. Goed geformuleerde vragen kunnen mensen verbinden, zonder dat
zij hun eigenheid (of veiligheid) hoeven op te geven. Hoe werkt dat? Welke vragen hebben
dat effect? En hoe moet je ze ‘stellen’? Dat leer je hier.

AUDIO 3.5
INNOVATIE EN VERDIEPING
In complexe tijden van transitie is het zeer waardevol goed te begrijpen welke vragen we
nu eigenlijk zouden moeten beantwoorden. Bovendien verandert die vraag voortdurend,
waardoor het belang ervan alleen maar toeneemt. Dit vergt een vragende visie op innovatie en diepgaande kennis van de canon der maieutiek, waaraan dit deel bijdraagt.

AUDIO 3.6
WIJZE VRAGEN
Een wijze vraag beweegt de realiteit naar het juiste perspectief. Maar wat moet ik weten
opdat ik mijzelf die kwaliteit zou kunnen/mogen toeschrijven? Daarover leer je hier. Over
de hoogste kennissoort en welke vragen daartoe leiden.

AUDIO 3.7
L EVENSVRAGEN
Besturen en leiderschap zijn zakelijke aangelegenheid die in een mensenleven van grote
betekenis zijn. Daarom is het zeer waardevol levensvragen te kunnen formuleren en deze
in de private sfeer wél te kunnen betrekken op de professionele praktijk. In dit deel leer je
hoe.

