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WELKOM! FIJN DAT JE GEINTERESSEERD BENT!

CURSUSWEEK LEREN FILOSOFEREN 2019

WORDT GEORGANISEERD DOOR:

GrasFabriek The Humanizing Company

B R O C H U R E



INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave
Een overzicht van deze brochure

Inleiding
Waarom een Cursus Leren Filosoferen 
en NIET weer een cursus filosofie?
En wat is het verschil?

Doelgroep
Ervaren rotten of juist 
nieuwelingen? Voor wie is deze 
Cursusweek bedoeld?

Cursusbeschrijving
- Jouw mogelijke ontwikkeling
- Tijdsindeling
- Onderwerpen & thema’s

Alles nog eens  in één oogopslag
Samenvatting

Inschrijven
Je wil de Cursusweek Leren 
Filosoferen niet missen. Wat nu?
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Een studie of cursus filosofie betekent meestal: kennisnemen van wat andere 
beroemde (dode) filosofen ooit bedacht hebben. Daar is op zich natuurlijk niets mis 
mee, maar het is wel compleet iets anders dan zélf (leren) filosoferen. Net 
zoals praten over een trompet of naar de radio luisteren niet hetzelfde is als zelf 
muziek maken. In die metafoor gaat deze Cursusweek Filosoferen erom 'zelf en met 
elkaar muziek te maken' (zelf filosoferen) in plaats van slechts te praten over muziek 
(filosofie). 
Deze cursusweek is daarom voor geïnteresseerden die zelf op plezierige wijze willen 
leren filosoferen en dat vervolgens ook met de docent-begeleiders en de mede-
cursisten willen DOEN. We gaan dus daadwerkelijk filosoferen, zoals dat ook gebruik 
was in de vroegste filosofische scholen in de Antieke Oudheid.

Zelf leren filosoferen door ‘learning by doing’

INLEIDING
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Naast belangstellenden die wellicht (betrekkelijk) 'nieuw' zijn op het filosofie- en 
filosofeerpad, is deze cursusweek bovendien geschikt voor mensen die reeds filosofie 
hebben gestudeerd of daar al ooit een cursus in volgden: ook zij kunnen hier bedreven 
worden in het, onder begeleiding, daadwerkelijk zélf (leren) filosoferen met andere 
cursusdeelnemers over aan de orde zijnde thema's.

We gunnen iedereen het plezier, de kunde en kunst van het zelf filosoferen samen met 
een groepje in een passende, erg aangename omgeving. Daarbij kunnen gedachten van 
beroemde filosofen, van Aristoteles tot Žižek, mogelijk behulpzaam zijn in gesprekken 
die ontstaan, mocht een cursusdeelnemer ze inbrengen, maar de docent-begeleiders 
doen dat dus expliciet niet of nauwelijks. Het is niet nodig om werk van een filosoof te 
kennen om zelf te filosoferen, zo zal blijken.
è Voorkennis van filosofie is niet nodig maar ook niet bezwaarlijk.

Voor wie is de Cursusweek Leren Filosoferen geschikt?

DOELGROEP
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DEELNEMERS BEPALEN DE ONDERWERPEN EN THEMA’S
(en als dat eens niet lukt, zijn er nog altijd de docent-begeleiders…)

FILOSOFEREN
over de

Kunst van het Reizen?

Wat betekent
FILOSOFEREN
in mijn werk?

Wat betekent
FILOSOFEREN
in mijn leven?

Van beginneling
tot bedreven

FILOSOOF

Inbreng eigen thema’s
om over te

FILOSOFEREN
is het uitgangspunt



• Mogelijke ontwikkeling van de 
deelnemers en rol van de docent-
begeleiders

• Tijdsindeling cursusdagen & cursusweek
• Onderwerpen en thema's worden 

bepaald door de deelnemers

Leren door te DOEN

Beschrijving van de Cursusweek
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BESCHRIJVING VAN DE CURSUSWEEK

Jouw mogelijke ontwikkeling

In het begin van de cursusweek en / of het
begin van elke cursusdag zal meer nadruk
liggen op het LEREN filosoferen. Daarna
meer op het daadwerkelijk gezamenlijk en
zelf FILOSOFEREN en de kwaliteit van
ieders inbreng daarbij.
Voor jou als deelnemer betekent dit: Indien
je dit wenst en voor zover je dit nodig
acht, neem je in het begin van de week
meer de rol van 'cursist' of 'leerling' in en
zal deze door oefeningen en lessen in de
cursus (bijv. verschillende gespreksvormen
die je aangereikt krijgt) als vanzelf
verschuiven naar 'deelnemer' aan en
'filosoof' in filosofische groepsgesprekken.

Jorrit en Paul (zie hierna) zullen dan ook
eerst vooral als filosofeer-'docent'
beschikbaar zijn en vervolgens meer als
ervaren 'begeleider' van het filosofische
groepsgesprek. Waar nodig of gewenst
bieden zij passende leer- en werkvormen
aan en / of andere impulsen die het 'leren
filosoferen' van de deelnemers stimuleren.

Tijdsindeling
Jij bepaalt de onderwerpen en
thema’s

De onderwerpen en thema’s worden door
deelnemers ingebracht en vastgesteld
op basis van gedeelde belangstelling. Je zit
dus NIET 'opgescheept' met thema's die je
niet interesseren maar die behandeld
worden omdat de docenten het zo leuk
vinden. Deze werkwijze met eigen thema's
biedt voor iedereen voldoende mogelijkheid
om verwonderd te gaan filosoferen: van
onze dagelijkse beslommeringen tot
allerlei levenskundige en -kunstige
thema's kunnen dus de revue passeren.

Dagelijks ‘werken’ we in beginsel plenair
van 10.00-12.30 uur en van 14.30-17.00 uur.

De woensdag is traditiegetrouw een vrije
dag op Préau. Het is voorstelbaar dat we al
dan niet in groepjes de prachtige omgeving
gaan verkennen. Het nabijgelegen
pittoreske dorp is het bezoeken meer dan
waard!

Aankomst op zaterdagmiddag 20 juli 2019.
De eerste cursusdag is op zondag 21 juli,
de laatste is op vrijdag 26 juli.
Zaterdagochtend 27 juli vertrek.
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WAT DOEN WE CONCREET?
EN WAT LEVERT ME DAT OP?

Mogelijke onderwerpen

Voorbeelden van wat er aan bod kan komen 
en wat dat je 'oplevert’
De (leer)wensen en eigen inbreng van de 
deelnemers zijn leidend. Daardoor is elke 
Cursusweek Leren Filosoferen anders, 
omdat alles anders is: van deelnemers tot 
het ontbijt en het weer. 

Om je toch enige houvast te geven, zie je 
hiernaast mogelijke onderwerpen of 
werkvormen die in de Cursusweek Leren 
Filosoferen de revue kunnen passeren. Dan 
weet je toch enigszins wat je mogelijk 
qua inhoud en vorm kan verwachten en wat 
je dat 'oplevert':
.

Voorbeelden

• kennismaken met een bron van 
filosoferen

• Poly-Paradigmatisch Denken (PPD)
• deelnemen aan en het voeren van een 

Socratisch gesprek
• het beoefenen van een of meerdere 

'dialogeer-technieken’, 
• belangeloosheid en aandacht
• twijfel, weten, wijsheid en niet-weten
• ontSnappen
• Waardigheid

Voorbeelden gesprekvormen

Nieuwe' gespreksvormen zoals: 
• Sermoen, Kapittelen, Desda, Lastige 

vragen, Toveren.

En verder levert de Cursusweek Leren 
Filosoferen je op:
• vrolijke twijfel over (je) overtuigingen en 

zekerheden, voor zover die in de week 
niet aan bod zijn geweest!

En wat het je ook zeker oplevert: 
• een mooie herinnering aan het 

Bourgondische leven, want naast 
geestelijk voer is er in ruime mate 
aandacht voor het hart en de buik!



10

De docent-begeleiders

drs. Jorrit Stevens
GrasFabriek

drs. Paul Toebes
The Humanizing Company

Paul en Jorrit zijn bevriende praktijkfilosofen, die in de dagelijks praktijk als zelfstandig denkadviseur, trainer en coach
het (top)management & medewerkers van organisaties in de publieke en zakelijke sector adviseren en daarbij nadrukkelijk hun
wijsgerige achtergrond, interesse en ervaring inzetten, treden met veel plezier op als je docent en begeleider.



Onderwerpen:
• Wat? 
• Voor wie?
• Wie zijn de docent-begeleiders?
• Waar?
• Wanneer?
• Jouw investering?

• Cursuskosten?
• Verblijfskosten?

SAMENVATTING
De Cursusweek Leren Filosoferen in één oogopslag

SAMENVATTING
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SAMENVATTING
De Cursusweek in één oogopslag

Wanneer?
Van 20 t/m 27 juli 2019.
Aankomst in Préau: 20 juli.
De cursus begint een dag later,
namelijk. op: zondag 21 juli.
Dagelijks ‘werken’ we plenair
van 10.00-12.30 uur en van
14.30-17.00 uur.
Woensdag: traditionele vrije
dag.
Zaterdagochtend 27 juli
vertrek.

Waar?
Landgoed l'Huy Préau, Frankrijk. 
Website: http://preau.nl/ 
(± 8 uur rijden vanaf Utrecht)

Jouw investering (1/2)
CURSUSKOSTEN
NU SLECHTS: € 299,- p.p.* 
(prijs is inclusief 21% BTW)
* Excl. verblijfskosten, zie

hieronder

Jouw investering (2/2)
VERBLIIJFSKOSTEN
Ga naar Preau.nl ==> l'Huy
Préau en boek daar zelf de
accommodatie die je wenst.
[houdt rekening met ± € 400,-]

Wat?
Cursusweek Leren Filosoferen 2019

Voor wie?
Voor mensen die zelf en met anderen
(mede-cursisten), onder ervaren
begeleiding, willen leren filosoferen.
Max. groepsgrootte: 10 deelnemers.

Wie zijn de docent-begeleiders?
• drs. J.C.F. (Jorrit) Stevens, GrasFabriek
• drs. P. (Paul) Toebes, Humanizing Company

http://preau.nl/
http://preau.nl/
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Ook leren filosoferen
als God in Frankrijk?
Mis het niet!

Het lokale Franse coulissenlandschap

EEN TOT FILOSOFEREN STEMMENDE
PRACHTIGE LANDELIJKE OMGEVING

Over landgoed L’Huy Préau

Het vriendelijke rustieke landgoed l’Huy Préau in Midden-Frankrijk
is sinds jaren het decor van een scala aan trainingen, workshops en
seminars. Het bevindt zich op 8 uur rijden van Utrecht in Midden-
Frankrijk. Het uitgangspunt van de eigenaren bij het creëren van
deze locatie was het idee dat een plek iets kan toevoegen aan een
leer- en ontwikkelproces.

Schrijvers, dichters, filmmakers, filosofen, theatermensen,
zangdocenten en beeldend kunstenaars vinden allen een ‘thuis’ voor
hun werk op het landgoed. Wat van l’Huy Préau een speciale plek
maakt is de menselijke schaal waarop alles plaatsvindt. Natuurlijk
zijn de bedden goed en de douches lekker, en de luxe zit vooral
óók in andere dingen: in de schoonheid van de in het prachtige
landschap opgenomen tuinen, in de sfeer van de romantische
slaapkamers, in het gevoel voor detail dat je overal terugvindt, in de
eigenheid van de zalen en de overheerlijke vegetarische keuken.

Het verblijf op l’Huy Préau is volpension. Aan het eten wordt
bijzonder veel zorg en aandacht besteed. Kleurrijke en gevariëerde
maaltijden markeren de dag. In het intieme restaurant staat ’s-
ochtends een uitgebreid ontbijt klaar, later op de dag een lunch met
altijd een hoop extra’s, en ’s-avonds een driegangen diner. Al het
eten is vegetarisch en vaak afkomstig van het eigen landgoed.
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Landgoed L’Huy Préau
Impressies van een stimulerende omgeving



1. We willen aan je inschrijving voor de cursus graag de nodige 
zorg en aandacht besteden. Daarom nemen we ook altijd 
telefonisch contact met je op om je eventuele vragen, 
opmerkingen, wensen en verwachtingen door te spreken 
vóór we je inschrijving voor de cursus definitief maken.

2. Het verblijf regel je zelf rechtstreeks met het Landgoed L’Huy
Préau. Er zijn diverse prettige (slaap)arrangementen mogelijk 
die wij niet voor jou kunnen / willen kiezen, vandaar. J

Zie: http://Preau.nl

INSCHRIJVEN IS GEMAKKELIJK EN BESTAAT UIT TWEE DELEN

INSCHRIJVEN

http://preau.nl/
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2x INSCHRIJVEN:   a. Voor de cursus   b. Voor het verblijf

A. INSCHRIJVING CURSUS: BIJ GRASFABRIEK

GESPREK

INSCHRIJVEN

BETALEN

VERBLIJF

01
02
03

04

- Ga naar GrasFabriek.com en vul het inschrijf-
formulier in, of

- Mail ons: secretariaat@GrasFabriek.com of
- Bel ons: +31 (0)33-8890683

We bellen je nog even om de puntjes op de ‘i’ te 
zetten (Nog vragen? Wensen? Verwachtingen?)

We mailen je onze factuur. Na (aan)betaling van 
de cursuskosten, wordt je inschrijving definitief. Je 
ontvangt daarvan een bevestigingsmail.

Je verblijf gedurende de cursusweek boek je, 
buiten onze bemoeienis, rechtstreeks bij:
Landgoed L’Huy Préau. Men spreekt Nederlands. 
Er zijn diverse keuzes qua accomodatie mogelijk.
Zie website: Preau.nl

B. INSCHRIJVING VERBLIJF: BIJ L’HUY PRÉAU

http://www.preau.nl/
http://preau.nl/
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C U R S U S K O S T E N
Alle bedragen zijn incl. 21% BTW en exclusief verblijfskosten

Special

$250
Monthly

2 afterEffect  template
3graphic project

5 lower third
2 after Effect template

REGULIER

€299
Incl. 21% BTW

(Cursuskosten)

Groepskorting

15%
>3e deelnemer

deelnemer(s) als je je
als groep inschrijft.

Voor elke derde,
vierde en volgende

Partnerkorting

20%
Voor partner

Neem je
echtgeno(o)t(e) mee.

of je vriend(in), je neef,
je dochter. Je ‘partner’

krijgt 25% korting!!!

Onze Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten en werkzaamheden inclusief dit aanbod.

Onze adviseurs zijn lid van de
Orde van Organisatiekundigen – en adviseurs (Ooa)
en / of conformeren zich aan de Ooa-Gedragscode

https://www.grasfabriek.com/avw-leveringsvw-aanvullendevw
https://www.grasfabriek.com/avw-leveringsvw-aanvullendevw
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Rendez-vous in juli 2019?
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NU DIRECT GEMAKKELIJK AANMELDEN PER E-MAIL?

CURSUSWEEK LEREN FILOSOFEREN

20 – 27 juli 2019

Landgoed L’Huy Préau, Frankrijk

bit.ly/LerenFilosoferen

Ja,

CURSUSWEEK@GrasFabriek.com

“ Ja, ik neem graag deel aan De

CURSUSWeek Leren Filosoferen.

Neem ajb nog ff contact met me

Op om mijn inschrijving

Definitief Te maken. 

<mijn Tel.nr. & e-mailadres>

Met vriendelijke groet,

<Mijn voor- en achternaam>

ik
doe

mee!

WEB:  www.GrasFabriek.com

MAIL: cursusweek@GrasFabriek.com

TEL.: +31 (0)33 - 8890 683

http://www.grasfabriek.com/
mailto:cursusweek@GrasFabriek.com
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VRAGEN?  CONTACT?
GrasFabriek | Ontwikkeling van Betekenis

Google+: GrasFabriek

Twitter: @GrasFabriek

Facebook: GrasFabriek

LinkedIn: GrasFabriek

Springest: GrasFabriek

Telefoon
+31 (0)33-8890683 www.GrasFabriek.com

website Bezoekadres
(op afspraak)
‘Villa Mollerus’
Mollerusstraat 1
3743 BW  Baarn

Cursusweek Leren Filosoferen
Bit.ly/lerenfilosoferen


