
 
 

Beknopte handleiding voor leerkrachten die willen filosoferen in de klas 
 
Begin het filosofische gesprek met een expliciete en puntsgewijze introductie:  

1. Vertel de leerlingen dat jij de gespreksleider bent en jij dus bepaalt wie het woord heeft (vingers!).  
2. Vertel dat jij je als gespreksleider inhoudelijk niet bemoeit met het gesprek (geen eigen mening!). 

Daarna geef je de volgende instructies:  
3. Een filosofisch gesprek is het gezamenlijk onderzoeken van een vraag. Het gaat daarbij niet om gelijk 

krijgen of discussie. Het gaat wel om samen zoeken naar wijsheid, vragen stellen en goed luisteren.  
4. Jullie (de leerlingen dus) zeggen alleen wat je zelf denkt, spreek kort en bondig (geen monologen!).  
5. Jullie mogen een metagesprek aanvragen, dat is een gesprek over het gesprek, bijvoorbeeld als je 

ontevreden bent. In een metagesprek spreek je af wat je doet om het gesprek beter voort te zetten. 
 
Een filosofisch gesprek heeft verschillende fases. Doorloop in ieder geval de volgende zes fases: 
 

1. Laat de leerlingen een thema kiezen dat ze willen onderzoeken. 
2. Laat ze gezamenlijk zoeken naar één geschikte uitgangsvraag*, gerelateerd aan het gekozen thema.  
3. Geef ze de opdracht om één concrete ervaring uit hun eigen leven te bedenken. Deze ervaring dient 

aan te sluiten op de uitgangsvraag. Laat ze bedenken waar ze die ervaring hebben opgedaan, met 
wie, wat ze toen dachten, wat ze toen voelden en wat ze toen deden. Geef ze 2 of 3 minuten de tijd. 

4. Vraag de leerlingen wie zijn of haar ervaring het eerst wil delen met de groep. Stel vragen over die 
ervaring en stimuleer de leerlingen om ook vragen te stellen. Onderzoek nog enkele ervaringen. 

5. Laat de leerlingen na iedere onderzochte voorbeeldervaring gezamenlijk zoeken naar een of 
meerdere antwoorden op de uitgangsvraag. 

6. Evalueer het gesprek: wat ging er goed, wat kon er beter? Wat hebben we geleerd? 
  

Geoefende gespreksleiders kunnen de leerlingen ook regels laten formuleren die betrekking hebben op de 
uitgangsvraag. Ze vragen dan bij de aangedragen voorbeelden (bij punt 4 en 5): Waarom deed je toen wat je 
deed? Waarom oordeelde je toen zo? Waarom voelde je dat? Op die manier komen de leerlingen 
gezamenlijk tot bepaalde kernbeweringen of regels (rechtvaardigingen van oordelen) die betrekking hebben 
op de uitgangsvraag. De laatste stap in het filosofische gesprek is het komen tot (levens)principes. Principes 
zijn rechtvaardigingen van de regels. Ze kunnen op een spandoek gezet worden (kort!); ze geven aan hoe het 
leven volgens jou geleefd moet worden/in elkaar zit, met betrekking tot de uitgangsvraag.   
 
Een filosofisch gesprek verloopt volgens het zandlopermodel. Het begint abstract met een thema en een 
geschikte uitgangsvraag*. Vervolgens wordt het concreet: met een of enkele voorbeelden uit eigen ervaring, 
met in ieder voorbeeld een hittepunt (wat dacht/voelde/deed je toen?) Daarna wordt het gesprek weer 
abstract: met antwoorden (regels en principes) die voortvloeien uit de voorbeelden. 

 
*criteria voor een geschikte uitgangsvraag:  

 De vraag is door iedere leerling te beantwoorden m.b.v. een concreet voorbeeld uit eigen ervaring. 

 Het is een leuke, spannende, interessante vraag; dus een betekenisvolle vraag voor iedere leerling. 

 De vraag is door iedere leerling te beantwoorden door na te denken. Er zijn meer antwoorden 
mogelijk. Het is geen feitenvraag en geen instrumentele vraag (geen hoe-vraag). 

 De vraag is algemeen en zo kort en eenvoudig mogelijk geformuleerd. 
Het leiden van een filosofisch gesprek op school vereist enige kennis en kunde. Begin thuis te oefenen (lees het 
boek: Filosoferen aan de keukentafel, Kampers & Ruiter, Scriptum 2015) of leer het in vier dagdelen: 
lerenfilosoferen.nl-basiscursus 


