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1 Studiewijzer filosoferen met kinderen 5 

9.1 Algemene info 

- 3 studiepunten 

- 2019-2020 semester 5 

- Link met olod: Uit de startblokken, professioneel ontwikkelen 

 

9.2 Eindcompetenties van het opleidingsonderdeel  

 

 

 

 

Het competentiemodel omvat de eindcompetenties die iedere afgestudeerde van de opleiding moet bezitten 

binnen de drie competentiedomeinen: Leerbevordering1, Zelfontwikkeling2 en Interactie3.  In elk van je 

                                                      
1 LEERBEVORDERING: bevorderen van een rijke, gedifferentieerde onderwijs- en leeromgeving om het hoogst mogelijk 

rendement voor alle leerlingen te realiseren. 

2 ZELFONTWIKKELING: met kritische en open geest onderwijskundige en maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en 

het eigen functioneren in het bijzonder in vraag durven stellen. 

3 INTERACTIE:  d.m.v. verbindende communicatie een positief, efficiënt en stimulerend leer- en leefklimaat creëren 
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opleidingsonderdelen wordt gewerkt aan verschillende van deze eindcompetenties. In onderstaande matrix, kan 

je terugvinden welke leerdoelen voorop staan in dit opleidingsonderdeel en hoe deze leerdoelen bijdragen aan 

het verwerven van alle kennis, vaardigheden en attitudes die de gehele opleiding beoogt. 

 

9.3 Leerdoelen/evaluatie van het opleidingsonderdeel 

 

Leerdoel Evaluatie Cijfer 

Stelt 3 LVB op met een 

denkplan/onderzoeksplan  

 

Kennis en inzicht:  

3 LVB maken 

 

5/20 

 

Kent de basisstructuur van een 

filosofisch gesprek en kan deze 

toepassen 

 

Vaardigheidstoets Hands on 

Filmpje van een gesprek (10 min) 

5/20 

Reflecteert over het gesprek 

zowel procesmatig als inhoudelijk 

Vaardigheidstoets hands off 

Portfolio met reflecties van 5 

gesprekken 

10/20 

 

 

 

 

9.4 Voorkennis 

Geen 

 

9.5 Materiaal 

Verplicht: cursus Lies Pycke 

 

Aanbevolen: Socrates op de Speelplaats, Richard Anthone 
Dit is een basisboek over filosoferen met kinderen en jongeren. 

9.6 Planning 

 

data Contactmoment/ 

zelfstudie 

Wat wordt geleerd? Voorbereiding4/ naverwerking/ indienen 

opdrachten 

Woe 

25/09 

 

Contactmoment 

3 uur 

- Introductie filosoferen met 
kinderen 

- Denkoefeningen 
- Analyse van een filmpje FMK 

 

 

Woe 

16/10 

 

Contactmoment  

3 uur 

- Basisstructuur van een filosofisch 
gesprek  
- Denkplannen maken 
- Filosofisch gesprek 
- Denkoefeningen  

 LVB maken met denkplan  
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Woe 

13/11 

Contactmoment 

3 uur 

7-typen gesprek Filmpje indienen 

Woe 

4/12 

Contactmoment 

3 uur 

Filosoferen rond en over kunst 

Filmpjes analyseren 

 

 

 

9.7 Studietips 

Je traint je vaardigheden als filosofische gespreksleider door dit vooral te doen. Oefen dit in kleinere groepen. 

Probeer momenten te voorzien waarbij leerlingen zich vrijwillig kunnen opgeven om te filosoferen. 

 

9.8 Bereikbaarheid lector 

Lies.pycke@ap.be 

0476/569 169 
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2 Introductie 

2.1 Een kleine geschiedenis… 

De basis voor het filosoferen met kinderen werd in de jaren ’60 van de vorige eeuw gelegd door Matthew 

Lipman.  Het programma “Filosofie voor kinderen” (Philosophy for Children program;  P4C) is door hem 

ontwikkeld. De werkwijze van dit programma streeft naar de ontwikkeling van het kritisch denken, van de taal, 

van de sociale vaardigheden en van het creatief denken. Het programma bestaat uit verhalen voor kinderen 

waarin filosofische problemen op een herkenbare manier verpakt zijn. Die verhalen worden gebruikt als 

aanleiding voor een gesprek. Daarnaast zijn er uitgebreide handleidingen voor de leerkracht met ook 

denkoefeningen voor de leerlingen.  Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van een goed oordeelsvermogen. 

Een belangrijk concept in de werkwijze van Lipman is de “Community of Inquiry”, de onderzoeksgroep. Het 

kind leert wanneer het actief betrokken is in een onderzoeksproces met leeftijdgenoten.  

Denken doe je samen; je gebruikt je eigen hersens en die van een ander… Matthew Lipman ziet deze 

gemeenschap van onderzoek als een democratische vorm van onderzoek. Filosoferen past binnen een 

democratische samenleving waarin men de burgers tot redelijke individuen wil opvoeden (“Kinderen leren 

filosoferen” Rob Bartels blz 27).  

Berrie Heesen onderscheidt drie benaderingen in het filosofieonderwijs tot ongeveer 18 jaar  

( “Kinderen filosoferen”, docentenboek blz. 13) .   

Als eerste de methode van Matthew Lipman. Vervolgens de methodes filosofie voor het Voortgezet Onderwijs. 

Als derde benadering ziet hij filosoferen als vragen stellen en samen nadenken. Deze laatste werkwijze is de 

manier van werken die hij voorstelt.  Deze werkwijze is voortgekomen uit bestudering van het programma van 

Matthew Lipman.  

De individuele denkvaardigheden zijn al bij jonge kinderen voldoende ontwikkeld om tot een gezamenlijk 

gesprek te komen. Daarnaast vraagt het deelnemen aan een gesprek een voldoende sociaal-emotionele 

ontwikkeling van de kinderen. Het voeren van filosofische gesprekken biedt kinderen ontwikkelingskansen voor 

beide vaardigheden.  

Philip Cam laat zien in “Thinking Together” (1995) dat goed leren denken van groot belang is voor het 

onderwijs. De filosofische benadering (onderzoek en redeneren) leidt tot betere resultaten. Filosoferen laat 

kinderen beter denken. Nadat kinderen eerst samen leren denken passen zij het geleerde later in hun eigen 

denken toe. Hij benadrukt het oefenen op jonge leeftijd. Net als Lipman gebruikt hij verhalen als uitgangspunt. 

Hij kiest voor bestaande verhalen uit de jeugdliteratuur. Ook heeft hij activiteiten en oefeningen bedacht die 

kinderen beter laten nadenken. De oefeningen staan nooit los van het gesprek. Deze denkgereedschappen 

visualiseert hij en de kinderen vullen er hun gereedschapskist mee. 

Philip Cam bouwt verder op de ideeën van John Dewey en Matthew Lipman. Zij zien leren denken als de kern 

van onderwijs. Ook delen zij het idee dat denken een onderzoeksproces is.   

Catherine McCall laat door haar werkwijze kinderen heel goed luisteren naar elkaar, zij laat hen aansluiten bij 

de gedachten van de anderen, zij leert hen argumenten te geven  en laat hen spelen met ideeën.  De kinderen 

leren hierdoor hun ideeën beter en korter naar voren te brengen, betere argumenten te geven en creatiever te 

denken. Zij noemt haar methode CoPI, wat staat voor “Community of Philosophical Inquiry” (2009). 

 

2.2 Filosoferen moet je óók leren5  

De wonderlijke vooronderstelling dat je kinderen van alles kunt en moet leren behalve 
‘denken’ zelf, heeft oorzaken en consequenties. Een nog diep in het onderwijs verankerde 

                                                      
5 Ed Weijers, 2015, uit artikel: Filosoferen met kinderen in perspectief. 
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oorzaak is het standpunt van Piaget. Zijn opvatting dat kinderen pas vanaf 12 jaar een 
groeiend vermogen tot formeel en abstract denken laten zien, heeft de deur om het denken 
te oefenen lang dicht gehouden. Zelfs Lipman dacht (hij stierf op 87 jarige leeftijd in 2010) in 
het begin nog dat leeftijd een onoverkomelijke grens was. Later heeft hij deze gedachte 
losgelaten. Omdat overduidelijk bleek dat kinderen (als je ze in de gelegenheid stelt en hen 
goed begeleidt) heel goed in staat zijn om formeel en abstract te denken. Maar niet meteen 
en onmiddellijk. Kinderen begrijpen langzaam en stap voor stap wat filosofisch nadenken is 
en hoe je dat moet doen. 
Lipmans programma bestond (bestaat) uit verhalen en uitgebreide handboeken. De verhalen 
kun je gebruiken als aanleiding voor een filosofische gesprek. En aanwijzingen hoe je dat 
gesprek kunt begeleiden staan in het handboek. In het handboek staan ook oefeningen: pure 
denkoefeningen.  

Die denkoefeningen zijn wat op de achtergrond geraakt, terwijl ze juist zeer waardevol zijn. 
Het zijn oefeningen die helpen conceptuele onderscheidingen te maken. Bijvoorbeeld door 
een lijst met dingen die kinderen dan moeten classificeren als ‘verrassing’ of als ‘cadeau’. Of 
oefeningen over deel-geheel, oorzaak-gevolg, over beoordelen of een argument relevant, 
acceptabel, plausibel is. Stuk voor stuk oefeningen die denkvaardigheden aanleren en die 
nauwkeurigheid in het denken brengen. Dat hoeft trouwens absoluut niet saai te zijn. Dat 
kan speels, aantrekkelijk en uitdagend. En stap voor stap. Aan het begin nog klein en 
eenvoudig, aan het eind ingewikkelder.  

Een belangrijk concept in de aanpak van Lipman en zijn latere instituut is de Community of 
Inquiry, de onderzoeksgroep. Denken doe je samen. Je onderzoekt iets met elkaar. Je 
gebruikt niet alleen je eigen hersens, maar maakt ook gebruik van de denkkracht van 
anderen. Zij brengen je verder dan waar je louter uit jezelf zou kunnen komen.  

Niet alleen Lipman heeft nagedacht over hoe je denken kunt (in)oefenen. Een ander goed 
voorbeeld is wat Philip Cam (2006) in Australië ontwikkelde. Hij heeft activiteiten en 
oefeningen bedacht die kinderen bijna letterlijk een gereedschapskist met 
denkgereedschappen geven. Hij werkt met symbolen die staan voor bijvoorbeeld een vraag 
stellen, een reden geven, een voorbeeld geven. Hij gaat van eenvoudige naar meer 
complexe vaardigheden als criteria bedenken, contravoorbeelden geven en zelfs 
redeneertabellen opstellen. Als kinderen die afzonderlijke vaardigheden geleerd hebben, 
kunnen ze die symbolisch in hun kist stoppen en gebruiken als ze die nodig hebben. 
Catherine McCall uit Schotland – die het gesprek begeleidde met 6-7 jarigen in Socrates for 
Six Year Olds – heeft een gespreksstructuur ontwikkeld die kinderen leert om heel goed te 
luisteren, om aan te haken op de gedachten van anderen, om argumenten te geven en te 
spelen met ideeën. In die methode is er sprake van een zelfcorrigerend en zelflerend 
vermogen. Langzaam leren kinderen – door naar elkaar te luisteren – hun ideeën beter en 
korter naar voor te brengen, betere argumenten te geven, creatiever te denken. Ze noemt 
haar methode de CoPI-methode, wat staat voor Community of Philosophical Inquiry (McCall, 
2009).  
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Om er nog één te noemen: Oscar Brenifier uit Frankrijk heeft een stijl van gesprekken leiden 
die minder gericht is op de inhoud, maar vooral op het denken van de deelnemers zelf. 
Constant spiegelt hij het gedrag van deelnemers en wat ze zeggen. Laat deelnemers dat dan 
daarna zelf problematiseren, analyseren, abstraheren en vervolgens conceptualiseren. Zeer 
in de lijn van onder andere Socrates en de gedachte ‘ken u zelf’. Weten hoe je zelf denkt, 
waarom je denkt wat je denkt, wat je niet wil denken en waarom je dat weigert. Spiegelend, 
confronterend misschien, maar leerzaam. Het scherpt het denken enorm.  

Kenmerkend voor al deze manieren van filosofische gesprekken voeren, is dat denken er 
geoefend wordt door iets aan te brengen of weg te halen. Door te slijpen en te schuren. 
Uiteindelijk levert dat een schitterende diamant op. Maar die komt er niet vanzelf. Eerst is er 
weerstand. Het kost tijd om die te overwinnen en er is groot vakmanschap voor nodig. Want 
al deze mannen en vrouwen onderscheiden zich stuk voor stuk door hun enorme kennis van 
zaken. Ze hebben lang en stevig nagedacht over wat goed denken behelst en hoe je dat 
anderen leert. Het zijn geen ‘trucjes’ die ze gebruiken. Ze beheersen een kunde, zo niet een 
kunst. 
Oefenen doe je stap voor stap. Net zoals wij allemaal trouwens hebben leren rekenen. Daar 
zijn we ook heel eenvoudig begonnen. En langzaam hebben we geleerd steeds moeilijker 
sommen en opgaven te maken. Het Freudenthal Instituut in Nederland is wereldberoemd 
om hun inzichten in hoe je kinderen leert rekenen. Een zelfde wetenschappelijk 
onderbouwde methodiek zou ik graag willen zien voor leren denken.  

2.3 Filosoferen een doel of een middel? 

Filosoferen kan zowel een doel als een middel zijn. Het plezier van het (samen) denken is het 
belangrijkste doel van een filosofisch gesprek. Daarnaast kan filosoferen ook een middel zijn. Een 
middel om taal te bevorderen, om het creatief denken te stimuleren, om groepsdynamica te 
bevorderen, om logisch te denken, het redeneringsvermogen aan te scherpen, om… zo kunnen we 
eindeloos doorgaan. 

Ik ga uitgebreider in op een aantal positieve 21ste eeuwse vaardigheden die je kan ontwikkelen door 
te filosoferen. 

1. De kinderen leren inzien dat de wereld niet zwart-wit is. Op sommige vragen bestaat geen 
juist antwoord. Iets is bijvoorbeeld niet goed of kwaad maar zit daar net ergens tussenin. De 
juf of meester kent ook niet alle antwoorden en dat is voor vele kinderen moeilijk om te 
begrijpen.  

2. Het leren ontwikkelen van een onderzoekende houding of m.a.w. het willen op zoek gaan 
naar het antwoord op een vraag.  

3. Filosoferen bevordert de tolerantie/verdraagzaamheid van kinderen. Als kinderen erg vaak in 
contact komen met meningen van anderen zullen ze ook sneller aanvaarden dat andere 
mensen anders kunnen denken. Dit leidt tot een tolerantere houding.  

4. Filosoferen heeft bovendien ook een positieve invloed op taal- en 
woordenschatontwikkeling. Om te filosoferen heb je taal nodig.   

5. Een kind leert te redeneren/beargumenteren en kritisch te denken. Bij filosoferen is er geen 
juist antwoord maar een antwoord kan wel beter ondersteund zijn door argumentatie. Door 
op die manier te denken, leren kinderen kritisch kijken naar ongestaafde meningen.  
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6. Respect/begrip hebben voor elkaar is ook een gevolg van het regelmatig filosoferen. Tijdens 
een gesprek moeten de kinderen luisteren naar elkaar en respect hebben voor elkaars 
mening. De algemene gespreksregels komen aan bod. (Bekkers, 2014) (Boesten)  

 

 

 

3 Waarom filosoferen met kinderen? 

3.1  Vaardigheden die getraind worden 

De huidige maatschappij vraagt andere vaardigheden van kinderen. Hieronder vind je een schema 
van de 21ste vaardigheden. Filosoferen kan bijdragen om vaardigheden te trainen bij 
kinderen/jongeren. 

 

 

 

 
 

 

 

Bij kritisch denken gaat het om het kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening. 
Meer specifiek gaat het om: 
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 het effectief kunnen redeneren en formuleren; 
 informatie kunnen interpreteren, analyseren en synthetiseren; 
 hiaten in kennis kunnen signaleren; 
 het kunnen stellen van betekenisvolle vragen; 
 het kritisch reflecteren op het eigen leerproces; 
 het open staan voor alternatieve standpunten. 

Creatief denken en handelen is het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare 
ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden. Hierbij horen: 

 het kennen en hanteren van creatieve technieken; 
 het denken buiten gebaande paden; 
 nieuwe samenhangen kunnen zien; 
 het durven nemen van (verantwoorde) risico’s; 
 fouten kunnen zien als leermogelijkheden; 
 en een ondernemende en onderzoekende houding.  

3.2  Vaardigheden in het onderwijs 

Die vaardigheden passen binnen het curriculum van de 21 eeuwse vaardigheden. Deze manier van 

werken draagt bij aan: 

 
- het vergroten van mogelijkheden om inzichtelijke vragen te stellen 

- van verschillende kanten naar problemen en vragen kijken 

- op een redelijke manier overeenkomsten en verschillen bespreken 

- doelmatig gebruik maken van voorbeelden 

- kinderen in staat stellen onderscheid aan te brengen 

- het bevorderen van de ontwikkeling van het voorstellingsvermogen, begripsmatige 

ontwikkeling, en logisch denken teneinde een groter begrip te ontwikkelen dat niet aan 

leerinhouden gebonden is  

 

4 Hoe filosoferen? 

 

 

4.1 Filosofische gespreksleider  

Cruciaal om een filosofisch gesprek tot stand te brengen is de gespreksleider. Een goede 
gespreksleider kan er voor zorgen dat een gesprek filosofisch wordt én blijft. Dat er 
voortgang zit in het gesprek. Dat wil zeggen: dat er iets meer gebeurt dan enkel wat losse 
ideeën of meningen verzamelen. Dat het denkwerk nauwkeurig is en dat de redeneringen 
kloppen. Dat deelnemers er verder bouwen op elkaars gedachten. Dat het spannend blijft 
omdat tegengestelde ideeën scherp op tafel komen te liggen of omdat deelnemers totaal 
onverwachte invalshoeken inbrengen. Dat hun hersenen kraken en dat ze iets leren. De 
begeleider speelt hierin een belangrijke rol. Dat is natuurlijk niets nieuws in het onderwijs. 



@AP Hogeschool p 9 / 42 

Een leerkracht kan leerlingen en een klas maken óf breken. Dat is bij filosoferen met 
kinderen niet anders.  

Welke soort begeleider heb je daarvoor nodig? Allereerst een begeleider die zelf ontzaglijk 
nieuwsgierig is naar hoe je over iets kunt denken. Die zelf ook wil (onder)zoeken en niet 
pretendeert dat hij/zij ‘het’ al weet. Eentje die zich vooral niet laat verleiden om inhoudelijk 
mee te gaan doen. Je hebt iemand nodig die in de rol van (proces)begeleider blijft. Iemand 
die een voorbeeld is van hoe je open kunt staan voor elke bijdrage, maar die tegelijkertijd 
ook kritisch blijft. Die stimuleert dat elke inbreng serieus genomen wordt door deze door de 
deelnemers te laten wegen op relevantie, duidelijkheid en kracht van het idee of argument. 
Iemand die bijzonder betrokken is en tegelijkertijd enige distantie heeft. Iemand die de 
kinderen het (denk)werk laat doen. Dat is de houding die voor een gespreksleider bij het 
filosoferen met kinderen wenselijk en nodig is. Sommigen noemen dat een Socratische 
houding. Dat mag. Maar het is toch iets anders dan zelf een vragenmachine zijn. Leer de 
kinderen om goed vragen te stellen. Of zoals Maria Montessori zou zeggen: ‘leer het me zelf 
te doen’.  

Inhoudelijk moet de begeleider kunnen herkennen waar in het gesprek de filosofische 
kansen liggen, wanneer er filosofische potentie aanwezig is. Dat betekent bijvoorbeeld 
herkennen of een idee tegengesteld is aan een ander idee en waarom die twee dus niet 
samen kunnen gaan (lichaam en geest bijvoorbeeld). Voor een echt filosofisch gesprek zijn 
verschillende ideeën met bijbehorende argumenten juist interessant. Hoe groter de 
verschillen hoe beter. 

 

4.2 Tips voor de gespreksleider 

 

o Neem net als de kinderen en jongeren een vragende verwonderende houding aan. 

o Geef nooit uw eigen mening, zelfs niet als de kinderen daarom vragen. 

o Formuleer vooraf een aantal hulpvragen; 

o Stel een denkplan op 

o Stimuleer de kinderen en jongeren om tijdens het gesprek ook vragen te stellen aan elkaar. 

o Splits grote groepen in een binnen- en buitenkring of ga apart filosoferen. 

o Laat de kinderen en jongeren tijdens het gesprek minimaal 1x met hun (achter)buur praten 

over een bepaalde (deel)vraag. 

o Stel (procedurele) metavragen over het gesprek 

o Filosofeer over vragen of thema’s die de kinderen en jongeren zelf hebben bedacht en 

geformuleerd. 

 

4.3 Gesprekstechnieken 

Met behulp van zijn algemene (formele, niet inhoudelijke) vraagtechniek kan de gespreksleider het 

gesprek meer diepgang geven: 
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 Focussen: Wat vonden jullie van dit verhaal? Wat heeft jullie vooral aangesproken? Wat vragen 
we ons af? Wie heeft er een vraag? 

 

 Strategie: Hoe pakken we deze vraag best aan? Hoe moet het verder? Hebben we alle 
mogelijkheden onderzocht? 

 

 Verheldering en verduidelijking: Begrijpt iedereen de vraag? Begrijpt iedereen die 
redenering? Hebben we het over hetzelfde? Wat bedoel je met? Leg jij eens uit wat hij 
bedoeld heeft? Kun je dat verder uitleggen? Betekent wat je zegt dat ...? 

 

 Definities: Wat is x ? Wat bedoelen we met y? Wat spreken we af voor z? 

 

 Voorbeelden: Kun je daar een voorbeeld van geven? Vindt iedereen dat een goed voorbeeld? 
 

 Tegenvoorbeelden en falsificaties: En wat doe je dan met … (voorbeeld x, feit y)? Kun je je 
iets voorstellen dat niet zo is? 
 

  Redenen, argumenten, vooronderstellingen: Waarom zeg je dat? Waarom is dat zo?Waarop 
baseer je je? Zou je dat kunnen bewijzen? 
 

  Implicaties: Wat zijn de gevolgen daarvan? Wat zouden de gevolgen daarvan zijn? Wat zou 
er gebeuren indien …? 
 

 Consistentie: Is dat niet in strijd met wat daarnet gezegd werd? Waarom niet? Hoe verhoudt 
zich dat tot … ? 
 

  Samenhang: Waarmee komt dat overeen? Waarmee kan je dat vergelijken? Wat is het 
verband? 
 

 Informatie: Weten we daar eigenlijk genoeg over? Hoe kunnen we dat te weten 
komen?Welke informatie hebben we nodig? Is ze betrouwbaar? Hoe weten we dat? 
 

  Consensus: Zijn we het daarover eens? Kunnen we verder? Wie is het niet eens? 
 

 Speculatie, creativiteit en hypotheses: En wat zou er gebeuren als? Stel je eens even voor 
dat? Zou het niet als volgt kunnen zijn? 
 

  Verificatie, bewijs: Hoe kunnen we te weten komen of dat waar is? Kunnen we dat toetsen? 
Kun je dat aantonen? Is dat voldoende? 
 

  Relevantie: Wat heeft dat met onze uitgangsvraag te maken? Wie weet nog wat de vraag 
was? Hoe helpt ons dat vooruit? 
 

 Perspectiefwisseling: En als we hetzelfde eens anders bekijken? Wat zou x daarvan denken? 
Hoe zou x dat aanvoelen? Kan het tegendeel waar zijn? Kunnen we ons daar in inleven? 
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 Analogieën en metaforen: Waarmee zou je dat kunnen vergelijken? Waarmee komt dat 
overeen? Is dat zoiets als … ? 
 

 Formalisering: Kunnen we daar een regel voor opstellen? Kan je dat veralgemenen? 
 

 Samenvatten, recapitulatie: Hoe zijn we ook alweer tot … gekomen? Wat kunnen we 
besluiten? Waar waren we begonnen? Wie vat even samen? 
 

 Metagesprek: Hebben we iets geleerd? Begrijpen we de zaak beter? Is het gesprek af? Wat 
kunnen we de volgende keer beter doen? Waar is het misgelopen? 
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5. Basisstructuur van een gesprek 

5.1 Structuur 

◦ Stimulus 

◦ De vragen (van kinderen) 

◦ Vragen verzamelen 

◦ De startvraag kiezen 

◦ Het gesprek 

◦ Afronding van het gesprek 

◦ Metagesprek 

 

5.2  Soorten stimuli 

1. Speciaal om filosofische gesprekken te stimuleren geschreven (of gekozen) verhalen, vaak 

met handleiding of aanwijzingen voor het gesprek. 

 De verhalen van Lipman + handleidingen (zie daarvoor artikel van Michel de 

Sasseville) 

 Klein maar dapper, Berrie Heesen 

 Kinderen filosoferen, Berrie Heesen 

 Filosoferen met Doornroosje (citaten uit het boek Brieven aan Doornroosje van Toon 

Tellegen), Richard Anthone & Rika De Smet 

 Laura and Paul, Catherine McCall 

 John’s Story, Catherine McCall 

 Ten tall teasing tales, Philip Cam 

2. Prentenboeken als stimulus voor gesprek 

 Philosophising with picturebooks, Karin Murris (over het gebruik van prentenboeken 

met voorbeelden) 

 Thomas Wartenberg 

 Lijstjes 

https://www.google.nl/search?q=prentenboeken+om+mee+te+filosoferen&tb

m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmt8DIqt7WAhXGJFAKHWS

MA_gQsAQIpgE&biw=1095&bih=599  

Filosofiejuf lijstje 

3. Boeken die vooral met vragen en vervolgvragen gesprekken stimuleren 

 Reeks ‘Filosofie voor kids’ boeken van Oscar Brenifier, verschillende thema’s (Biblion) 

 Het boek van de grote tegenstellingen, Oscar Brenifier 

4. Boeken die denkvaardigheden helpen ontwikkelen 

 Twenty thinking tools, Philip Cam 

 Guided Socratic Discussion Curriculum, Catherine McCall (6 boeken + handleidingen) 

5. Gebruik van opdrachten als stimulus voor een gesprek 

 Denk opdrachten (praatprikkels) 

 Doe opdrachten 

 Beweeg opdrachten (logica spel ‘als …, maar …’) 

 Spel opdrachten - lijstje 

https://www.google.nl/search?q=prentenboeken+om+mee+te+filosoferen&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmt8DIqt7WAhXGJFAKHWSMA_gQsAQIpgE&biw=1095&bih=599
https://www.google.nl/search?q=prentenboeken+om+mee+te+filosoferen&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmt8DIqt7WAhXGJFAKHWSMA_gQsAQIpgE&biw=1095&bih=599
https://www.google.nl/search?q=prentenboeken+om+mee+te+filosoferen&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjmt8DIqt7WAhXGJFAKHWSMA_gQsAQIpgE&biw=1095&bih=599
https://www.filosofiejuf.nl/webshop/categorie/prentenboeken-om-mee-te-filosoferen/
/../Excersises/00%20Games%20and%20Excercises%20-%20List%20&%20links.docx
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 Teken opdrachten (Berta, SLO) 

 Verplaats dingen opdrachten 

 Viertafelexperiment 

 Dingen sorteren (in bakjes, op rij) 

 Beweeg in de ruimte opdrachten (positie innemen op een lijn) 

 Proef opdrachten (krent) 

 Kijk opdrachten 

 Allerlei filmpjes (o.a. op Youtube) 

 Mijn Youtube afspeellijst Filosoferen met Kinderen en Jongeren 

 Mijn Youtube afspeellijst Stimuli 

 Mijn Youtube afspeellijst Socrates for Six Year Olds 

 Thomas Wartenberg, What is the big idea 

 Objecten 

 Optische illusies 

 Gebeurtenissen / performances (bloemkool – doorsnijden) 

 Experiment opdrachten 

o Wat als… 

 

6 Zeven typengesprek 

Hieronder onderscheiden we een aantal verschillende typen van gesprekken. Al deze vormen kunnen 

voorkomen, al zal het zelden zijn dat een gesprek in zuivere vorm voorkomt. Ook hoeft het 

procedurele doel van een gesprek niet altijd hetzelfde te zijn: verschillende vormen kunnen in 

verschillende fasen van een gesprek weerspiegelen. Niettemin is het van groot belang dat de 

gespreksleider zich de vraag stelt: ‘Wat zijn we eigenlijk aan het proberen te doen?’ 

 

6.1 Type 1: Het vragen stellen staat centraal 

Voor we een antwoord vinden, moeten we eerst een vraag hebben. Het stellen van vragen is in ieder 

geval een fase, bijvoorbeeld de beginfase van het filosoferen. Vragen stellen is een kunst op zichzelf. 

De bedoeling van de vragen is, dat deze in de loop van het gesprek zelf worden beantwoord of 

bewerkt. Niet elke vraag leent zich ertoe. Sommige vragen kunnen door de gespreksleider het best 

apart worden gezet, omdat het gaat om bepaalde vragen naar kennis. In het filosofisch gesprek gaat 

het om het openen van vragen, niet om eenduidige vragen waarop zonder meer een antwoord kan 

volgen.  

Vragen stellen moet geleerd worden. Kinderen stellen weliswaar voortdurend vragen, maar niet al 

die vragen lenen zich naar een boeiend gesprek. De gespreksleider kan daar wel op wijzen, door 

bijvoorbeeld te vragen: ‘Kunnen we deze vraag met z’n allen beantwoorden. Een mogelijkheid om 

het vragen stellen te oefenen is een gesprek organiseren waar enkel vragen mogen gesteld worden.  

` 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLB9CE6A4AD1E4B0C9
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYi4bB2NNltCWzXbJawACcwaSUVqXhf5
https://www.youtube.com/playlist?list=PLF26FFD9BDFEF1AAF
http://whatsthebigideaprogram.com/
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VRAGEN STELLEN 

Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden 

 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in z'n kop krijgt 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die de sigaret aansteekt 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking 

iets dat je opvalt in een stem 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet 

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

Remco Campert 

 

 

 

Oef: vragen aan de bloemkool stellen 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Vragen aan een 
bloemkool



@AP Hogeschool p 15 / 42 

  

 

 

 

 

6.2 Type 2: Het verwonderen staat centraal 

Vragen stellen is een vorm van verwonderen. In vele gesprekken is er een fase waarin het 

verwonderen overheerst. Vaak is er dan nog geen vraag: de verwondering kan leiden tot bepaalde 

vragen. We zijn met elkaar terecht gekomen in een soms geïnitieerde, soms spontaan tot stand 

gekomen situatie waarin we ons afvragen hoe iets nu eigenlijk zit. Er zijn heel spannende gesprekken, 

waarbij het onduidelijk is wat nu precies de vraag is die besproken wordt. Het zijn gesprekken die 

omschreven kunnen worden als verwonderend.  

Het samen verwonderen kan heel goed voorbereid worden. Verwonderen wordt vaak gezien als iets 

dat wel of niet ontstaat, maar niet georganiseerd kan worden. Het kan georganiseerd worden door 

een bepaalde situatie te creëren, het kan ook spontaan ontstaan. Uiteraard is het goed om aan te 

sluiten bij situaties die zich in de klas voordoen. 

 

 

 
 

 

 Oef: bedenk zelf 3 situaties waarbij je georganiseerde verbazing zou kunnen opwekken. 

1. 

2. 

3. 

 

Oef: Het verwonderen staat centraal 

• Oef: schrijf een zin waarvan je zeker weet dat iedereen die aanwezig is, deze waar vindt. 

• Geef door aan je buur 

• Deze schrijft op de achterkant één van deze uitspraken: 

WAAR   LIJKT WAAR 

NIET WAAR  LIJKT NIET WAAR 

  HEEFT NIETS MET WAARHEID TE MAKEN 

-> verwondering over diversiteit over ‘waarheid’ 
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6.3. Type 3: De vraag bevragen 

Wie een vraag stelt, verwacht een antwoord. In sommige gevallen is het echter niet duidelijk welke 

vraag we precies stellen. Zo’n vraag is bijvoorbeeld de vraag naar de zin of de betekenis van iets. Het 

kan een grote vraag zijn, zoals naar de zin van het leven, of een kleine vraag, zoals die naar de 

betekenis van een brillenkoker. Wat bedoel ik met de laatste vraag? 
- Bedoel ik te vragen wat ik met een brillenkoker kan doen? 
- Bedoel ik te vragen naar de gevoelswaarde die mijn brillenkoker voor mij heeft? 

Zodra ik weet waar ik naar vraag, weet ik ook het antwoord. Het antwoord op de vraag is 

oninteressant, het gaat er om wat ik precies wil weten. 

Dit laatste kan men niet zeggen van de vraag naar de zin van het leven. Toch is het ook daar nodig 

om opheldering van de vraag te bekomen voor we overgaan tot beantwoording. Voor kinderen zal de 

vraag die ze stellen in eerste instantie duidelijk zijn. Dat een vraag verschillend wordt begrepen, kan 

bijvoorbeeld blijken uit geheel uiteenlopende antwoorden van de groep. In zo’n geval kan de 

gespreksleider verheldering brengen door de vraag te gaan bevragen: wat willen we eigenlijk voor 

een soort antwoord? 

 

 
 

 

6.4. Type 4: Het twijfelende gesprek 

Op veel vragen hebben we meestal een antwoord en laten het daarbij. Zodra iedereen het antwoord 

eet, zijn we klaar. Het filosoferen kan precies beginnen op het moment dat we denken klaar te zijn, 

namelijk door de vraag te problematiseren.  
- Hoe komt het dat we zo’n vraag stellen?  
- Waar komt die vraag vandaan?  
- Hoe vatten we gewoonlijk die vraag op? 

Dat is het twijfelende gesprek waar de scepticus oppermachtig is.  

Tijdens een dergelijk gesprek kunnen velen het gevoel krijgen dat niets meer zeker is. Alles wordt op 

zijn kop gezet. Dat kan benauwend zijn, maar de ervaring leert dat kinderen tijdens het filosoferen 
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redelijk bestand zijn tegen dergelijke gebeurtenissen, omdat 

ze veel minder leven met een idee van een laatste bodem, 

een laatste grond onder de voeten als veel volwassenen.  

Misschien zijn dergelijke gesprekken alleen bedreigend voor 

wie denkt dat er laatste warheden zijn die niet onderuit 

gehaald mogen worden. Kinderen leven meestal niet met een 

dergelijk wereldbeeld, vandaar dat ze zich ook rustig kunnen 

afvragen of God geboren is.  

Het twijfelen is een kenmerkend element tijdens het 

filosoferen.  

 

 Oef: De hoeden van de Bono 

 

Kies een uitspraak waar jij volledig kan achterstaan: 
- Het leven heeft een doel 
- Lichaam en geest zijn niet één, maar bestaan los van elkaar 
- Je gevoel is sterker dan je verstand 
- Als je iets niet hebt, dan mis je het ook niet 
- Als je veel macht hebt, word je een ander mens 
- Mensen en dieren verschillen niet zo veel 

 
6.5 Type 5: Het argumentatieve gesprek 

In sommige filosofische gesprekken nemen één of meer deelnemers bij voorbaat een bepaald 

standpunt in. Dat wil zeggen ze hebben een antwoord op een vraag die aan de orde is en houden aan 

dat antwoord vast, ook al hebben anderen een ander antwoord. Ook als hun antwoord in twijfel 

wordt getrokken, houden ze vast aan hun stellingname. In het duidelijkste geval zijn er twee partijen 

die ieder een bepaald standpunt vertegenwoordigen en dat met argumenten onderbouwen. 

Argumenten spelen natuurlijk in een filosofisch gesprek altijd een rol. Opvallend aan het 

argumentatieve gesprek is dat er metten aan het begin een duidelijke stelling wordt genomen en d at 

een ander daar tegen in gaat. 

 

Oef: Nomizo  
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6.6 Type 6: Het gesprek in de diepte 

In allerlei situaties bestaan antwoorden die min of meer door iedereen naar voren gebracht kunnen 

worden. Het zijn antwoorden die iedereen kan geven. We hebben bepaalde zekerheden nodig om te 

kunnen bepalen of iets wel of niet waar is. Kennis en zekerheid zijn van elkaar gescheiden. Zekerheid 

is een voorwaarde om kennis te kunnen beoordelen. Kinderen hebben onomstotelijke zekerheden. 

Ze moeten niet betwijfeld worden.  

Jaren later kan je een gesprek houden over hoe het nu komt dat we allemaal zulke antwoorden 

geven en het daarover eens zijn (ervaringszinnen: Wittgenstein). 

 

Oef: Haal de ervaringszinnen uit het filmpje van Berrie Heesen 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 
 

6.7 Type 7: Het voortbouwende gesprek 

Sommige gesprekken kenmerken zich door het gezamenlijk ontwikkelen van een 

omschrijving van een begrip. Een begrip ontwikkelen door gebruik te maken van 

één bijdrage en waar anderen iets aan toevoegen. De definitie ontstaat als over de 

beschrijving van een kind wordt gesprongen om deze te verrijken. Het resultaat kan 

niet meer aan iemand uit de groep toegeschreven worden. 
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7. Hoe evalueren? 

7.1 Mogelijke kijkwijzer 

 

Dit zijn aspecten die in een gesprek aan de orde KUNNEN komen. 

Start 

1. Stimulus is effectief 

 

 

2. Het proces naar keuze startvraag 

 

3. De startvraag heeft voldoende filosofisch potentieel 

 

4. De aanzet van het gesprek door gepaste impuls 

 

Proces - inhoud 

5. Herkennen van filosofisch(e) thema’s 

 

 

6. Vragen om concretisering/voorbeelden 

 

7. Vragen om verduidelijking/conceptualisering 

 

8. Nieuwe gezichtspunten uitlokken 

 

9. Vraagt om argumentatie  

 

10.  Doorvragen 

 

11.  Aanvoelen/uitspelen van verschillende standpunten 

 

12.  Betrokkenheid van de deelnemers bewaken 

 

13.  Stimuleren van interactie ts deelnemers 

 

14.  Vermijd stellige inbreng van eigen mening 

 

15.  Herkennen van logische inconsistentie  

 

16.  Bevorderen van gemeenschappelijke onderzoeksgroep 

 

Afronding 

17.  Passende afronding van het gesprek 

 

 

18.  Metagesprek 
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7.2 Peerevaluatie door observanten 

 

1 Hoe zie je (groeiende/afnemende) betrokkenheid bij de deelnemers?  

 

2 Verloopt het gesprek vlot? Hoe komt dat? 

 

3 Wordt er filosofische diepgang bereikt? Wanneer wel? Geef een voorbeeld. 

 

4 Wanneer verglijdt het gesprek zonder echt filosofische diepgang? Geef een voorbeeld. 

 

5 Tonen de deelnemers respect voor het groepsproces? Beschrijf. 

 

6 Som alle begrippen/thema’s op die aan bod kwamen tijdens het gesprek 

 

7 Wat zijn volgens jou de echte hoofdthema’s tijdens dit filosofisch gesprek? 

 

8 Hoeveel deelnemers nemen echt deel aan de discussie? Is er een wanverhouding? 

 

9 Geven deelnemers zelf aan dat ze vragen/antwoorden niet goed begrijpen? 

 

10 Noteer een opmerkelijke uitspraak zo letterlijk mogelijk? 

 

11 Blijft het gesprek op het niveau van het anekdotische?  

 

12 Wat zijn goede argumenten of een goed opgebouwde redenering. Geef weer … 

 

13 Wanneer bouwde het gesprek goed verder op iemands definitie van een begrip? 

 

14 Worden er veralgemeningen gemaakt? Welke? 

 

15 Wordt het onderwerp van de vraag voldoende uitgediept? 

 

16 Is er een moment van een ontdekking; een aha-erlebnis? 

 

17 Welk standpunt wordt er expliciet ingenomen en (hardnekkig) verdedigd? 
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8. Metagesprek 

8.1 Mogelijke vragen 

Zijn we verder gekomen? 
Weten we nu meer? 
Denken we nu anders over de vraag? 
Hoe vond je het gesprek gaan? 
Heeft iedereen kunnen zeggen wat hij wilde?  

 
8.2 Voorbeelden van schriftelijk metagesprek6 

 

Leerlingen kleuren het gepaste aantal bolletjes. 

 

     0     0     0     0     0 

Hoeveel inbreng had ik? 

 

 

  

 

0   0 0 0 0 

Heb ik goed geluisterd naar de anderen? 

         

         

  

 

 

 

        0       0       0      0        0 

           Hebben we ‘als groep’ gepraat? 

 

 

                                                      
6 Uit filomundo: geschreven door Peter Visser en Lies Pycke 

                  Terugblik:  filomundolessen 1ste graad 
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         ik                                  de klasgroep                        juf/meester               

          

    

Hoeveel keer gebruikte(n) ik/wij/de juf of meester de symbolen? 

 

 

Terugblik voor 2de graad 

 

Kleur een aantal bolletjes bij elke vraag. 

 

1-4-7      Begreep ik alles wat er gezegd werd? 

 

O  O  O  O  O 

 

Was het gesprek boeiend? 

 

O  O  O  O  O 

 

Hebben we elkaar laten uitspreken? 

 

O  O  O  O  O 

 

 

 

2-5-8      Heb ik alles kunnen zeggen wat ik dacht? 

 

O  O  O  O  O 

 

Bleven we bij het onderwerp? 

 

  ?  0    0    0    0     0 0    0    0    0     0            0    0    0    0     0 

  ! 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 

   - 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 

  + 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 0    0    0    0     0 
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O  O  O  O  O 

 

Werd er voldoende naar elkaar geluisterd? 

 

O  O  O  O  O 

 

 

3-6-9      Heb ik voldoende geluisterd naar de anderen? 

 

O  O  O  O  O 

 

Werden er duidelijke voorbeelden gegeven? 

 

O  O  O  O  O 

 

Heeft iedereen iets kunnen zeggen? 

 

O  O  O  O  O 

 

 

De ‘door-denker’ van dienst: 

 

 

 

 
 

Mijn Filologboek: 

Ik zet hieronder per vraag een kring rond het vakje van mijn keuze en verduidelijk mijn antwoord. 

Φ Heb je iets gezegd tijdens het onderzoeksgesprek? Ik zei … 

niets weinig  veel meer dan de anderen 

 

 

Φ Was het moeilijk om aandachtig te luisteren naar elkaar?  

altijd af en toe meestal nooit 

 

 

Φ Kon jij de ideeën van de anderen goed begrijpen? 

altijd af en toe meestal nooit 

 

 

Φ Heb jij tegenargumenten kunnen vinden bij de standpunten van de anderen? 

geen enkele meerdere veel 

 

 

 

Maar die twee tijden, de verleden en toekomstige tijd, hoe zijn ze 

dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd er niet meer, 

anderzijds de toekomstige tijd er nog niet is? 

 

En wat de tegenwoordige tijd betreft: indien hij steeds 

tegenwoordig zou zijn en niet tot het verleden over zou gaan, zou 

hij geen tijd meer zijn, maar eeuwigheid. 
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Φ Heeft de juf/meester zelf gepraat of iets gevraagd? 

bijna niets weinig  veel meer dan de kinderen 

 

 

Φ Was dit een goed filosofisch gesprek? 

helemaal niet slechts af en toe meestal wel bijna heel de tijd 

 

 
 

 

! Deze uitspraak is echt de moeite waard, mooi, verrassend of gewoon goed ge-/bedacht: 

 

 

? Dit deel uit het gesprek is nog steeds onduidelijk, moeilijk of echt verwarrend: 

 

 

           Tijdens het filosoferen kwam een onderwerp aan bod dat ik graag wil opzoeken: 

 
               Ik weet aan wie ik uitleg kan vragen over: 

  
                  Er is iets gezegd dat mij aanzet om het volgende eens te doen/ te maken: 

 
 

 

 

9. Denkoefeningen 

Kinderen oefenen hun denken eerst in de grote groep (extrinsiek) waarna ze het geleerde in hun 

individuele denken kunnen verwerken (intrinsiek). Je kan hiervoor de technieken uit Coöperatief 

Leren inzetten. De vier basisprincipes van coöperatief leren  dragen bij aan  het vormen een 

onderzoeksgroep: 

- Gelijke Deelname 

- Individuele Aanspreekbaarheid 

- Positieve Wederzijdse Afhankelijkheid 

- Simultane Actie 

Denkmat van Minka Dumont (www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com). Beide zijn non-verbale 

weergaven van het denken. Zij maken de kinderen bewust van de manier waarop je een probleem 

kunt aanpakken. De mappen geven het denkproces weer.  Bij de Graphic Organizers staat de 

activiteit centraal, bij de Denkmat het denken.  

 

http://www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com/
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9.1 Denkoefening – “Wat is dit ?” 

Doelstellingen : 

1. kunnen/durven een standpunt innemen 

2. concretiseren hun algemene bevindingen 

3. leveren argumenten aan voor hun standpunt 

4. geven het onderzoek naar de vraag waarover ze het hebben niet op 

5. kunnen herhalen wat ze zelf hebben gezegd en wat anderen hebben gezegd 

Korte werkvorm (duur ongeveer 20 minuten, met een groep van min. 4 max 12 personen) 

1. De begeleider neemt een object naar keuze dat er een beetje ‘problematisch’ uitziet 

2. De begeleider plaats het object in het midden van de groep en geeft de opdracht mee:‘Tracht een 
gezamenlijk antwoord te vinden op de vraag : “Wat is dit?” je krijgt hiervoor 10minuten tijd’. 

3. Gedurende het gesprek : 

 Doet de begeleider niets (voor beginners) 

 Stuurt de begeleider op de bovenstaande items (voor gevorderden) 

 Na exact 10 minuten legt de begeleider het gesprek stil en vraagt aan iedere deelnemer 
apart wat nu het antwoord is op de vraag. Hij stelt vast of dit antwoord gezamenlijk is of niet. 

 De begeleider nodigt iedereen uit om voor zichzelf op te schrijven wat ze hebben gedaan in 
het licht van bovenstaande 5 doelstellingen. Je kan ook vragen om dit voor elkaar op te 
schrijven. 

 In een nagesprek wordt onderzocht waarom sommigen op sommige doelstellingen (niet) 
goed scoren. 

 
9.2 Structuren voor denkvaardigheid 

 

Er worden 6 Structuren onderscheiden: 
1. Generatief, Reflectief  

Structuren die denken en reflectie bevorderen. 
2. Relationeel denken 

Structuren die de leerlingen laten ontdekken wat de relatie is tussen verschillende brokken 
informatie. 

3. Analytisch denken 

Structuren die leerlingen een complex geheel laten uiteenrafelen om de onderdelen te 
onderzoeken. 

4. Begrippen afleiden, toepassen 

Structuren die leerlingen een algemene regel of begrip laten afleiden uit specifieke 
voorbeelden en/of een algemene  regel laten toepassen op specifieke gevallen. 

5. Categoriseren 
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Structuren die leerlingen categorieën laten toepassen of creëren om specifieke voorbeelden 
te rangschikken. 

6. Vragen genereren en beantwoorden 

Structuren die leerlingen vragen laten maken of beantwoorden op verschillende 
denkniveaus. 
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9.3  Mogelijke oefeningen 

Vragenkwadrant 

 

Vragenkwadrant 

 

 

Doel:    

-  onderscheiden soorten vragen 
-  ordening aanbrengen in vragen 
-  formuleren van vragen 
-  het vergroten van de mogelijkheden om inzichtelijke vragen te stellen 
-  formuleren filosofische vraag 

 

 

Denkvaardigheden: 

- vragen formuleren 
- inleven in en verplaatsen in 
- voorstellingsvermogen vergroten; verplaatsen in een ander, in een andere situatie 
- veronderstellingen verwoorden 
- onderscheid maken; verbindingen leggen 
- zinnige gevolgtrekkingen maken 

 

 

Activiteiten: 

- klassikale instructie van de werkwijze; introductie werkblad 
- in duo’s aangereikte vragen ordenen 
- in duo’s vragen formuleren naar aanleiding van een stimulus (opschrijven) 

(Tweetal-Gesprek) 
- in dubbele duo’s de gemaakte vragen bespreken en bepalen in welk vak van het 

kwadrant de vraag gelegd wordt (Teamgesprek) 
- bespreken in de grote groep 

 

 

Materiaal: 

- werkblad de vragenkwadrant 
- vraagdobbelsteen (Dobbelen, blz. 58 Coöperatief leren in het Basisonderwijs). 
- Vraagmatrix  
- Vragenmuur 
- les 1 uit Filosoferen doe je zo deel 1 “Daar vraag je me wat!” (blz. 25 – 34) 
- les 11 uit Filosoferen doe je zo deel 2 “Een potlood is om te schrijven…” ( blz. 65 – 

70)  
 

 

 

Suggestions 
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Suggestions 

 

 

Doel: 

- kritisch onderzoek op basis van kennis en ervaring 
- zoeken naar alternatieve mogelijkheden, zoals antwoorden op een vraag, 

oplossingen voor een probleem of een kwestie 
 

 

Denkvaardigheden: 

- vermoedens uiten 
- voorstellen doen 
- veronderstellingen (hypothesen) formuleren 
- voorbeelden geven 
- verklaringen zoeken  
- ideeën geven 

 

 

Activiteiten: 

- in duo’s de vraag bespreken 
- woordveld/woordspin maken (duo’s of team) 
- in viertallen 4SBreinstorm  

 

 

Materialen: 

- Denkmat: “Een onderwerp of idee verkennen” 
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Reasons 

 

Reasons 

 

 

Doel: 

- redenen geven 
- argumenten bespreken 
- afwegingen maken 
- nadenken over het eigen denken en over de redenen waarom je zo denkt 
- op en redelijke manier overeenkomsten en verschillen bespreken 

 

 

Denkvaardigheden: 

- precies formuleren 
- redenen geven 
- onderscheid maken; onderscheid herkennen 
- criteria identificeren en gebruiken 

 

 

Activiteiten: 

- klassikale introductie en instructie over het werken met de reden-bordjes 
- de leerlingen maken hun eigen kaartjes 
- 4-tafel-experiment  
- Oefening “Wat is echt, en wat lijkt echt?” (Uit: Pixie, Matthew Lipman) 
- Oefening “Hoe weet je wanneer iets echt waar is?” (Uit: Pixie, Matthew Lipman) 

 

 

Materialen: 

- 2 kaarten (bordjes) met aan de voorkant het woord “reden” en aan de achterkant 
op het ene kaartje “omdat…” en op het andere kaartje “want…” 

- Graphic Organizers: ConclusieSandwich en Feiten&Conclusies 
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Agreement/Disagreement 

 

Agreement/Disagreement 

 

 

Doel: 

- op een redelijke manier overeenkomsten en verschillen bespreken 
- innemen van een standpunt en de standpunten verder onderzoeken 
- van verschillende kanten naar een probleem kijken 

 

 

Denkvaardigheden: 

- redenen geven 
- rekening houden met perspectiefverschillen 
- criteria identificeren en gebruiken 
- voorbeelden geven 
- verbanden leggen 
- begrippen precies formuleren 
- rekening houden met relevante overwegingen 

 

 

Activiteiten: 

- positie innemen op de individuele waardenlijn (werkblad) en markeren, daarna 
Denk-Tweetal-Vertel 

- “Prik je Plaats”: maak je naam vast met een wasknijper aan de waardenlijn 
(waslijn), daarna Gevouwen Waardenlijn (eens/oneens komt tegenover elkaar te 
staan). Opnieuw Denk-Tweetal-Vertel 

- argumenten “voor” en “tegen” formuleren. Wisselen van opdracht. 
- argumenten beoordelen (Reasons) 
- argumenten aanvullen, nuances aanbrengen     
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Examples 

 

Examples / Counterexamples 

 

 

Doel: 

- verduidelijken van een begrip, een idee of een mening (conceptverheldering) 
- bewijsvoering; ondersteuning van een bewering 
- kritisch onderzoek van beweringen 
- voorbeelden zoeken die in tegenspraak zijn met een idee of een mening 

 

 

Denkvaardigheden:  

- onderscheid maken 
- precies formuleren van begrippen 
- gepaste veralgemeniseringen maken 
- redenen geven 
- drogredenen herkennen 
- verbanden leggen 
- voorbeelden geven 
- rekening houden met relevante overwegingen 
- afwegingen maken  

 

 

Activiteiten: 

- voorbeelden en tegenvoorbeelden bedenken; zo mogelijk uit het eigen dagelijks 
leven. Niet van tv, geen autoriteit aanhalen. Denk-Tweetal-Vertel daarna: Denk- 
Tweetal-Vierkant daarna: grote groep/klas 

- voorbeelden en tegenvoorbeelden onderzoeken: betrouwbaar/onbetrouwbaar; 
waar/niet waar (Reasons; Agreement/Disagreement) 
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Distinctions 

 

 

Distinctions 

 

 

Doel: 

- onderscheid maken 
- inzicht verwerven in manieren van onderscheid maken 
- zien wat gemeenschappelijk is, en dan wat anders is  
- toepassen van het kunnen maken van onderscheid 
- zien dat er meerdere manieren van onderscheid maken zijn 
- verplaatsen in anderen en in hun manier van onderscheid maken 

 
 

Denkvaardigheden: 

- redenen geven 
- begrippen precies formuleren 
- definities geven van gekende woorden 
- verbanden leggen 
- criteria identificeren en gebruiken 
- deel-geheel- en geheel-deelrelaties begrijpen 
- onderliggende veronderstellingen identificeren 
- voorbeelden geven 

 

 

Activiteiten: 

- voorbeeldoefening uit Thinking Tools blz 50; Denk-Tweetal-Vertel; Denk-Tweetal-
Vierkant  

- TweeVakVulling: twee voorwerpen vergelijken (Coöperatief Leren, blz 138) 
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Borderline Cases 

 

Borderline Cases 

 

 

Doel:  

- zoeken naar redenen, voor en tegen een bewering (tegenovergesteld) 
- onderzoek van begrippen 
- conceptuele ontwikkeling 

 

 

Denkvaardigheden: 

- redenen geven 
- criteria zoeken en gebruiken 
- begrippen precies formuleren 
- oorzaak-gevolgrelaties formuleren 
- onderliggende veronderstellingen identificeren 
- verplaatsen in een ander 
- afwegingen maken 
- verbanden leggen 
- rekening houden met relevante overwegingen 

 

 

Activiteiten: 

- activiteiten waarbij de leerlingen beweringen of voorbeelden onderzoeken en 
beoordelen 
in duo’s werken: Denk-tweetal-Vertel, daarna bespreken in de grote groep/klas 

- Waardenlijn ( Communicatiebouwer Coöperatief Leren, Hoofstuk 13, blz. 166 en 
167) 

- ordenen van begrippen aan de hand van gegeven criteria; de ordeningsprincipes 
zijn: wel – niet –of ? Handelend bezig zijn doordat er gelopen moet worden naar de 
juiste plaats. Er kan overlegd worden tijdens het lopen… Verplaatsen mag ook. 
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Target 

 

Target 

 

 

Doel: 

- bevorderen onderzoek 
- ontwikkeling van het conceptuele denken 
- ordening aanbrengen  volgens: “in de roos”- bijna raak – helemaal mis  

 

 

Denkvaardigheden: 

- begrippen precies formuleren 
- redenen geven 
- criteria identificeren en gebruiken 
- definities geven van gekende woorden 
- vergelijken 
- afwegingen maken 

 

 

Activiteiten: 

- klassikale instructie van de werkwijze; introductie werkblad (groot) 
- voorwerpen ordenen 
- begrippen (woorden) verwoorden en ordenen 
- voorbeeldoefening uit Thinking Tools, blz 57 (werkblad groot en woordkaartjes) 
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Thought Experiments 

 

Thought Experiments 

 

 

Doel: 

- ontwikkeling van het speels en beeldend denken 
- mogelijkheden en beperkingen van concepten onderzoeken 
- ideeën uitproberen 
- creatief denken stimuleren  

 

 

Denkvaardigheden: 

- onderscheid maken 
- verbeelden 
- voorstellen 
- (geen) rekening houden met perspectiefverschillen 
- veronderstellen 
- mogelijkheden en onmogelijkheden onderzoeken 
- oorzaak-gevolgrelaties formuleren 

 

 

Activiteiten: 

- gedachtenexperiment aanreiken; verhaal samen af maken en uitspelen 
- gedachtenexperiment starten met behulp van beginzinnen; verhaal in groepjes 

laten afmaken en uitspelen. Kijken naar de verschillende uitkomsten. 
- leerlingen formuleren zelf een gedachtenexperiment 
- stripverhaal af laten maken 
- stripverhaal beginnen en doorgeven zodat een andere leerling het verhaal af 

maakt 
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Thumbs 

 

Thumbs 

 

 

Doel: 

- procesevaluatie 
- productevaluatie 
- zelfevalutie/ zelfreflectie 

 

 

Denkvaardigheden: 

- denken over denken 
- denken over samen denken 
- denken over denken als proces 
- verwoorden van het denken, van het samen denken en van het denken als proces 

 

 

Activiteiten:  

- “De vuist van vijf” (www.onderwijsmaakjesamen.nl): grote groep/klas 
- Na-kaart memory (www.onderwijsmaakjesamen.nl): duo’s   
- Samenvattingenspel (Coöperatief leren, blz.  Hoofdstuk 13, blz 162): duo’s 
- Thumbs: “Duim op, duim.neer, duim gelijk” om reflectievragen te beoordelen: 

grote groep/klas 
 

 

Materialen: 

- Afbeelding handen 
- Communicatieregelaars ( Structuren voor Communicatievaardigheid; Structureel 

Coöperatief Leren, hoofdstuk 13): - Praatkaartjes, Waarderingskaartjes en 
Samenvatkaartjes 

- Spel: Na-kaart memory 
- Werkblad “Evaluatietrechter” (www.onderwijsmaakjesamen.nl)  
- Werkblad: “Een korte terugblik op het gesprek” – Marjolein en Eva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/
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10.  Info voor de taken 

1) Je maakt een korte lesvoorbereiding: 
a) Leeftijd kinderen / groepsgrootte 
b) Doelen die je nastreeft 
c) Stimulus die je wil gebruiken 
d) Welke filosofische thema’s, deelgebieden en vragen zijn mogelijk in of n.a.v. de stimulus te 

ontdekken? Verwerk dit tot een denkplan met verdiepingsvragen (dit is je inhoudelijke 
voorbereiding) 

e) Eventuele oefeningen of activiteiten die je wil doen (vooraf, tussendoor of aan het einde) die 
het filosoferen ondersteunen en stimuleren. 

f) Afronding 

 

 
2) Als je een gesprek hebt geleid, blik je er best dezelfde dag op terug. Je maakt een reflectie. 

a) Hoe kwam je tot de startvraag? 
b) Had de startvraag voldoende filosofisch potentieel? 
c) Welke filosofische thema’s (deelgebieden/problemen/vragen) kwamen aan bod? 
d) Waar zat (nog meer) potentie voor een filosofisch gesprek? 
e) Wat (en wanneer) had je meer kunnen doen om het gesprek filosofisch(er) te maken? 
f) Bespreek een aantal vraagtechnieken die je gebruikt hebt tijdens de sessie. 

Wat zijn mijn troeven? 
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11. Bijlagen  

 

 

 
  

VRAGEN KWADRANT

t e kst vrage n  

 

 

 

 

 

ge slo t e n                  o pe n  

 

 

 

 

 

de n kvr age n  
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Raamwerk 
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Knikkerinhetjuistevak 
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12.2  Literatuurlijsten verwijzingen 

 

Literatuurlijst CKN: http://www.kinderfilosofie.nl/index.php/literatuur 

Literatuurlijst VEFO: bibliotheek: http://www.filosoferen.eu/bib.html 

Literatuurlijst VEFO: varia: http://www.filosoferen.eu/varia.html 

Literatuurlijst Groot Denkraam: 

http://www.grootdenkraam.nl/images/boekenlijst_filosoferen_met_kinderenmarijkegoudriaan.pdf 

Literatuurlijst, materialen, links Rob Bartels: http://rob1sept.home.xs4all.nl/meer.htm 
  

http://www.kinderfilosofie.nl/index.php/literatuur
http://www.filosoferen.eu/bib.html
http://www.filosoferen.eu/varia.html
http://www.grootdenkraam.nl/images/boekenlijst_filosoferen_met_kinderenmarijkegoudriaan.pdf
http://rob1sept.home.xs4all.nl/meer.htm
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12.3 Websites Filosoferen met kinderen en jongeren 

 

 Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN – NL) 

 VEFO Vlaams Netwerk voor Eigentijds Filosofie Onderwijs (B) 

 Groot Denkraam – Marja van Rossum (NL) 

 Rob Bartels (NL) 

 ZENO – Richard Anthone (B) 

 Wonderwhy – Maaike Mertens en Sabine Wassenberg (NL) 

 Stichting leren filosoferen – Rudolf Kampers (NL) 

 Fabien van Kampen , De filosofiejuf (NL) 

 Institute of Philosophical Practices - Oscar Brenifier (Fr) 

 EPIC International Consultants – McCall, Weijers, Rocena, Van Deursen, Kokare, Sutton (EU) 

 The Philosophy Foundation – Peter Worley (UK) 

 SAPERE – (UK) 

 Philip Cam (Australië) 

 IAPC – Institute for the Advancement of Philosophy for Children 

 ICPIC – wereldwijde organisaite voor filsoferen met kinderen (world) 

 SOPHIA – European foundation for the Advancement of doing philosophy with Children– 
word lid! (EU) 

 

 

 

 

http://www.kinderfilosofie.nl/
http://www.filosoferen.eu/
http://www.grootdenkraam.nl/
http://rob1sept.home.xs4all.nl/
http://www.zenopraktischefilosofie.be/centrale_intro.htm
http://www.wonderwhy.nl/index.html
http://www.filosoferenmetkinderen.nl/
http://www.allesisrond.fabienvankempen.nl/#home
http://www.brenifier.com/en/welcome.html
http://epicinternationalconsultants.wordpress.com/
http://www.thephilosophyshop.co.uk/about-us/who-we-are/patrons?text=large
http://www.sapere.org.uk/Default.aspx?tabid=40
http://www.icpic.org/
http://www.sophianetwork.eu/

