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Tijdens een socratisch gesprek 
leren mensen denken, analyse-
ren en helder formuleren. 
Daardoor komen ze op hun 
eigen manier tot betere inzich-
ten, en dat versterkt hun 
zelfvertrouwen. Ook bij kinde-
ren en jongeren werkt de 
methode empowerend. Krax+ 
sprak met expert Kristof Van 
Rossem.

Confrontatie en aansporing
Krax+ • Wie was Socrates eigenlijk, en 
wat is zijn methode?
Kristof Van Rossem • Er is niet zo heel 
veel geweten over deze Griekse 
filosoof. De meeste informatie over 
hem komt van Plato, een van zijn 
leerlingen. De methode van Socrates 
was overigens eerder een stijl, maar 
ook daarover weten we niet echt veel. 
Eén ding kunnen we wel met zekerheid 
stellen: hij werkte de mensen op hun 
zenuwen. En dat deed hij aan de hand 
van twee bewegingen. Bij de eerste 
beweging confronteerde hij mensen 
met de kennis die zijzelf dachten te 
hebben. Hij deed dat vooral bij 
militairen, studenten en dokters – 
mensen die analytisch denken en 
menen dat ze dingen het beste weten. 
Socrates pakte hen het hardste aan en 

confronteerde hen met de ondoor-
dachtheid van hun opvattingen. De 
tweede beweging is de meest kenmer-
kende. Nadat hij die mensen in 
verlegenheid had gebracht over hun 
onwetendheid, spoorde Socrates hen 
aan om het beter en geargumenteerd 
uit te leggen.

Krax+ • Met welk doel?
Kristof • De kern van zijn stijl is dat 
mensen nadenken over hun opvattin-
gen, meer bepaald over hun ervarin-
gen, zodanig dat ze deze helder 
kunnen formuleren en er ook argu-
menten voor hebben. Verder wordt ook 
het waarheidsgehalte bekeken. Veel 
mensen denken: ‘Wat ik vind over wat 
ik heb meegemaakt is altijd waar, want 
ik maakte het nu eenmaal mee.’ 
Socrates durfde dat in vraag te stellen, 
en net dat maakt zijn stijl indrukwek-
kend en ingrijpend.

Krax+ • De stijl van Socrates wordt 
intussen breed toegepast.
Kristof • Ja, zeker. Je kan filosoferen 
met kinderen, je hebt filo-cafés, er 
bestaat filosofisch advies aan bedrij-
ven, bij consultancy, in de hulpverle-
ning... De socratische gespreksvoering 
kent veel afgeleide vormen. 
Thema’s leren exploreren, de denk-
vaardigheden verbeteren van abstract 
naar concreet denken, leren scherp 
formuleren, samenvatten, goed 
luisteren en argumenteren. Dat zijn de 
zaken die zowel bij filosoferen met 
kinderen als bij het socratisch gesprek 
terug te vinden zijn. Toch is het 
socratisch gesprek veel meer analy-
tisch, want je onderzoekt een erva-
ringsoordeel van één groepslid. 

Luisteren zonder empathie

Krax+ • Werkt filosoferen bij kinderen?
Kristof • In filosofeersessies met 
kinderen leren ze wie de anderen zijn 
en wat die zeggen. Kinderen leren 
bijvoorbeeld om pestgedrag te 
bespreken, los van de aanvallen op 
elkaar. Je creëert daar bijgevolg een 
afstand. Als begeleider kan je hiervoor 
specifieke gesprekstechnieken 
aanleren. 

Krax+ • Wat is er zo typisch aan?
Kristof • Kinderen kunnen soms heel 
scherp en confronterend zijn. Ze geven 
doorgaans veel anekdotes en voorbeel-

den bij hun stellingen. Stel hen 
bijvoorbeeld de vraag: ‘Kunnen dieren 
iets beslissen?’, en dan krijg je massa’s 
voorbeelden. De bedoeling is om vanuit 
die voorbeelden naar een algemener 
idee te gaan, van het concrete naar het 
algemene. Volwassenen blijven meestal 
in algemene abstractie zitten, en dit 
moet men herleiden naar de ervaring. 

Krax+ • Welke kwaliteiten moet de 
begeleider hebben?
Kristof • Eerst en vooral moet hij of zij 
de juiste houding hebben. De coach 
moet vertrouwen in de redelijkheid van 
de ander. Kinderen kunnen heel 
rationeel zijn, maar hun stijl is wel 
kinderlijker. Verder moet er een soort 
van helderheid en alertheid aanwezig 
zijn waardoor je kan inspelen op 
hetgeen iemand zegt. Een socratisch 
gesprek vergt ook een soort van 
onbekommerdheid, een gebrek aan 
gêne en zelfs onvoorzichtigheid, 
evenwel zonder respectloos over te 
komen.
Maar het allerbelangrijkste is dat de 
begeleider goed kan luisteren. En 
daarmee bedoel ik: echt letterlijk 
luisteren. Je moet de bedoeling van het 
kind negeren en je inlevingsvermogen 
op nul zetten. Want wie empathisch 
luistert, gaat allerlei dingen invullen op 
basis van wat de andere zegt. Door 
vragen te stellen, getuig je van een soort 
respect dat bij invoelend luisteren 
ontbreekt. Velen onder ons luisteren 
voortdurend invoelend. 

Krax+ • Hoe verloopt dat bij kinderen die 
over pijnlijke ervaringen praten?
Kristof • Hier is het van belang om 
emotioneel wat te coachen. Maar dat 
sluit niet uit dat je ook bij zulke verhalen 
letterlijk kunt luisteren naar wat het 
kind zegt. Kinderen ervaren dat ook als 
een vorm van respect. 

Denkvaardigheden  
verbeteren
Kristof • Wat bij filosoferen met 
kinderen vaak voorkomt, is dat iedereen 
zowat zijn eigen opvattingen over een 
vraag weergeeft. Iedereen heeft zijn 
eigen redenen en daar blijft het vaak bij, 
terwijl het dan in feite pas begint. Die 
verschillende opvattingen met elkaar in 
verband kunnen brengen is niet zo 
eenvoudig, omdat je alles moet 
onthouden wat er gezegd werd.

“Geef jongeren 
tips, raadge-
vingen, maar 
veroordeel 
nooit.”
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Krax+ • Mag je als begeleider dan 
parafraseren of samenvatten?
Kristof • Nee, dat mag je nooit doen. 
Alle denkactiviteit is gericht op de 
ander. Als begeleider moet je niet 
voor de ander gaan denken en 
samenvatten. Parafraseren is een 
onderschatting van de redelijkheid 
van de ander. Bovendien maak je de 
ander daardoor lui. Mensen moeten 
net leren om te horen wat ze zelf 
zeggen. Doen ze dit niet, dan is het 
aan de begeleider om door te 
vragen. Parafraseren gaat ook over 
de eigen onzekerheid.

Krax+ • Zijn er verschillen tussen 
kinderen en jongeren?
Kristof • Het grote verschil is dat 
jongeren heel sterk de confrontatie 
willen aangaan. Hun hoofd slaat op 
hol en ze vinden het leuk om 
geconfronteerd te worden met 
hetgeen ze zeggen. Bij kinderen gaat 
het er iets zachtaardiger aan toe. 
Met jongeren zullen we meestal een 
socratisch gesprek voeren uitgaande 
van het ervaringsoordelen. Jongeren 
werken dan vooral met wat zij zelf 
meegemaakt hebben. Bij kinderen 
gaan de vragen verder dan de eigen 
ervaring, bijvoorbeeld: ‘Wat zit er 
achter de sterren?’ Zo’n sessie bevat 
dan veel fantasievragen waarmee ze 
de denkbewegingen kunnen 
oefenen. 

Krax+ • Wellicht komen er dan ook 
veel emoties naar boven?
Kristof • Die emoties zullen er altijd 
zijn, maar het exploreren ervan is 
geen doel op zich. Het gaat over de 
analyse van de ervaring. Het 
emotionele wordt niet uit de weg 
gaan. Het is niet therapeutisch 
omdat het niet de bedoeling is om 
mensen te helpen. De socratische 
gespreksvoering heeft soms wel dat 
effect. 

Flexibiliteit en  
vertrouwen
Krax+ • Heb je tips voor iemand die 
het socratisch coachen wil leren?
Kristof • De basisvaardigheden zijn: 
luisteren en vragen stellen. Je moet 
leren om de juiste vragen te stellen 
op het juiste moment en met de 
juiste woorden. Dit wil zeggen: 
flexibel zijn om in gelijk welke 
context de socratische bewegingen 
te kunnen inzetten en te werken met 
wat zich op het moment voordoet. 
Wat je zeker niet moet doen is met 
een vooraf gemaakt vragenlijstje 
naar een groep toestappen. Je moet 
echt kunnen loslaten! Loslaten heeft 
ook te maken met stijl van leider-
schap. Als coach en vraagsteller 
moet je vertrouwen hebben in de 
intellectuele capaciteiten en de 
creativiteit van de mensen met wie je 
werkt.

“Als coach moet je 
vertrouwen hebben in 
de intellectuele 
capaciteiten en de 
creativiteit van de 
mensen met wie je 
werkt.”
Kristof Van Rossem

Krax+ • De socratische stijl zou ook 
empowerend werken?
Kristof • De methode werkt altijd 
empowerend, wat ook de afkomst of 
achtergrond van iemand mag zijn. Het 
lukt zelfs bij gevangenen, of bij 
kinderen met een beperking… Er is 
geen norm waaraan iemand zou 
moeten voldoen. Het gaat er ook niet 
om dat mensen worden aangesproken 
op hun talenten of dat ze daarin 
aangemoedigd worden; dat is maar 
een bijeffect ervan. Het is gewoon door 
je vraagstelling en vragende houding 
dat je iemand in staat stelt om voor 
zichzelf dingen helder te krijgen. En 
daarin zit nu net dat empowerende. 
Mensen ervaren dat ze de kans krijgen 
om zelf zaken te bedenken en dit op 
hun eigen manier. Hun zelfwaardering-
gevoel krijgt daardoor een enorme 
boost. 

Kristof Van Rossem studeerde Godsdienst-
wetenschappen en Filosofie in Leuven 
(KUL), Amsterdam (UvA) en Uppsala (UU). 
Hij werkte als leerkracht in het secundair 
en het hoger onderwijs en als freelance 
vormingswerker voor verschillende (hoge)
scholen in Vlaanderen. 

Meer info?
www.socratischgesprek.be
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