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1. DOEL PROGRAMMA
De Bildung Sprekers Academie heeft als doel haar deelnemers op te leiden
tot overtuigende sprekers. Met overtuigende sprekers bedoelen wij
sprekers die succesvol zijn in het bereiken van overeenstemming tussen
een spreker en zijn of haar publiek over de aard van een bepaald standpunt,
binnen een bepaalde situatie. Spreker, publiek en situatie interacteren in
iedere overtuigingspoging met elkaar aangezien overtuigingskracht geen
objectieve, maar een subjectieve, context-gebonden eigenschap is. Binnen
het halfjaarprogramma is het concrete einddoel een ‘complete speech’ te
kunnen geven, een redevoering ingegeven door theoretische en
praktische kennis over wat een speech overtuigend maakt (in termen van
ordening, verwoording en uitvoering).
Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie zaken van essentieel belang.
Ten eerste dient men een ‘retorisch besef’ te ontwikkelen: een beeld van
wat iemand een overtuigend spreker maakt in een bepaalde situatie,
specifiek bij het geven van een redevoering. Een dergelijk beeld
ontwikkelen is zowel een kwestie van lezen, luisteren en observeren als
een kwestie van doen. Aldus dient er, ten tweede, veel te worden
geoefend. Enerzijds in de vorm van workshops waarin men aan de slag
gaat met een bepaald retorisch thema (bijvoorbeeld improvisatie, houding,
gesticulatie
of
stemvolume),
anderzijds
in
de
vorm
van
toepassingsopdrachten; voorbereide speeches waarbij een deelnemer
zijn/haar vaardigheden toetst aan een publiek. Deze combinatie van
theorie en praktijk, van kennis en ervaring, leidt, ten derde, tot een
‘sprekersprofiel’: een beeld van wie jij bent als spreker. Een dergelijk
profiel betreft inzichten in, onder meer, wat voor indruk je op mensen
maakt en hoe dit in je voordeel of nadeel kan werken, wat je sterke punten
zijn op het gebied van overtuigen en waar je valkuilen liggen.
Aldus kunnen de doelen van de sprekers academie als volgt worden
samengevat:
1.
Het ontwikkelen van retorisch besef: een beeld van wat iemand
overtuigend
maakt
maakt in een bepaalde situatie.
2.
Het oefenen met houding, stem en voordracht door middel van
works
workshops en toepassingsopdrachten.
3.
Het ontwikkelen van een persoonlijk sprekers profiel: een
beeld van je eigen
kracht
krachten en tekortkomingen op het
gebied van overtuigen.
Tot slot loopt een vierde doel, te weten ‘het plezier van het spreken
ervaren’, door het programma heen. Men wordt geen beter geoefend
spreker door blindelings opdrachten uit te voeren maar door uit te

proberen, te spelen en te knutselen. Aldus beogen wij deelnemers het
plezier te laten ervaren die met dit proces gepaard gaat.

2. INHOUD PROGRAMMA
2.1 OPBOUW EN INHOUD
Het halfjaarprogramma 2019 bestaat uit vier blokken van ieder vier
bijeenkomsten. Deze vier blokken zijn globaal geordend aan de hand van
vier van de vijf klassiek-retorische ‘taken van de redenaar’: vinding,
ordening, verwoording en uitvoering. Vinding betreft het ‘vinden’ van het
te verdedigen standpunt en de bijbehoorende argumentatie, ordening de
opbouw van een betoog, verwoording de uitdrukkingswijze en uitvoering
alle facetten die komen kijken bij het uitvoeren van een speech, primair
lichaam en stem.
De opbouw van het programma is als volgt:
– 25/9/2019
Blok 1: Introductie/Vinding
4/9/2019
Doel van dit blok is om 1) kennis met elkaar te maken, 2) te oefenen
met speechen om inzichten te verwerven in waar je krachten liggen en
leerdoelen op te stellen en 3) bekend te raken met enkele basisconcepten
uit de retorica die direct
toepasbaar zijn.
Blok 2: Ordening
2/10/2019 – 23/10/2019
Doel van dit blok is om 1) begrip van tekstopbouw en het belang van
goede
tekstopbouw te verbeteren, 2) die kennis direct toe te passen in
een speech en 3) te kijken (middels o.a. improvisatie) in hoeverre je
‘automatische neigingen’ al ten goede komen aan de overtuigendheid
van je speech (vanuit het perspectief
van tekstopbouw).
– 20/11/2019
Blok 3: Uitvoering
30/10/2019
Doel van dit blok is om een impressie krijgen van het enorme
potentiaal aan
mogelijkheden in 1) Houding, 2) Gesticulatie en 3)
Stemgebruik. We zullen vooral
veel workshops en oefeningen doen.
– 18/12/2019
Blok 4: Verwoording
27/11/2019
Doel
van
dit
blok
is
om 1)
inzicht
te
krijgen in
verwoordingsmogelijkheden en wat
die kunnen betekenen voor
overtuigingskracht, 2) een ‘complete speech’ te
schrijven
die
alle
inzichten uit het programma combineert en 3) deze uit te voeren voor
publiek.
Concrete invulling van iedere bijeenkomst zal uiterlijk een maand van
tevoren aan deelnemers worden toegezonden.

2.2 VASTE ONDERDELEN PER BIJEENKOMST
Hoewel de inhoud zal variëren kennen de bijeenkomsten een aantal vaste
elementen. Ten eerste opent iedere bijeenkomst met een check-in, een
moment waarop gedeeld wordt hoe je dag was en waar je zoal mee bezig
bent in je dagelijkse leven. De check-in wordt opgevolgd door een
‘energizer’ een of meerdere oefeningen om even op te warmen. De
energizer wordt in de eerste twee blokken verzorgd door de coördinator
en vanaf blok drie door de deelnemers zelf.
Tot slot is er aan het einde van iedere bijeenkomst een kleine twintig
minuten voor reflectie en evaluatie. Deelnemers stellen in het eerste blok
leerdoelen op en houden hun voortgang bij in een logboek, aan het eind
van iedere bijeenkomst is er ruimte om ontwikkelingen en dingen die zijn
opgevallen in het logboek bij te houden. Om er voor te zorgen dat het
eigen perspectief met een extern perspectief wordt aangevuld worden
tijdens het eerste blok ‘buddy´s’ gevormd: duo’s die elkaars voortgang
nauwlettend in de gaten houden. Aan het einde van iedere bijeenkomst is
er ruimte voor de buddy’s om met elkaar te overleggen wat zij zoal van
elkaar hebben gezien.

3. CONTACT
Voor verdere vragen kunt u terecht bij de coördinator van de Sprekers
Academie:
Florian Gerritsen
Tel : 06 14 14 67 21
E-mail
: florian@debildungacademie.nl
Of bij de centrale coördinator vanuit het dagelijks bestuur:
Nomair van Wijk
Tel : 06 57 91 24 96
E-mail
: nomair@debildungacademie.nl
Voor actuele informatie over het programma en deelname aan het
programma
kunt
u
terecht
op
onze
website:
www.debildungacademie.nl/bildung-sprekers-academie

