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3. Voorwoord

De school waarop dit onderzoek is uitgevoerd en waar ik werk
heet ‘De Zegge’ en bestaat uit twee locaties in twee verschillende wijken, namelijk de
Aalderinkshoek en de Haghoek. De locatie Aalderinkshoek telt momenteel ongeveer 235
kinderen, waarvan de meeste kinderen een migratieachtergrond hebben.
De Zegge is een rietplant. Hij beschermt de vaste oever tegen het wilde water. De school
wil, naast het gezin, een beschermende plaats innemen in het begeleiden van kinderen van
4 tot en met 12 jaar.
‘De Zegge’ is een Protestants Christelijke school en maakt deel uit van de Stichting PCO
Noord Twente. Binnen deze stichting zijn er meerdere scholen met verschillende concepten.
De Zegge is een jenaplanschool. Als jenaplanschool proberen wij van onze school een fijne
werk- en leefgemeenschap te maken waarin kinderen, team en ouders zich thuis en veilig
voelen. Hierbij stellen we het kind voorop. Elk kind is uniek en heeft het recht zijn eigen
identiteit te ontwikkelen. We respecteren ieders inbreng en zienswijze. Samen werken we
aan een samenleving waarin rechtvaardig, vreedzaam en constructief met verschillen en
veranderingen wordt omgegaan. In de school wisselen de basisactiviteiten - gesprek, werk,
spel en viering - elkaar ritmisch af.

Het meesterstuk is uitgevoerd in mijn stamgroep ‘De Zonnevissen’. Deze stamgroep bestaat
uit 16 kinderen in de leeftijd van 8 tot 11 jaar. In leerjaar 5 zitten 6 kinderen en in leerjaar 6
zitten 10 kinderen. De meeste kinderen zijn wel in Nederland geboren, maar hun ouders
veelal niet. Ook speelt er bij ons op school, meer dan gemiddeld, vaak problemen in de
gezinnen. Dit alles vereist kennis van hun achtergronden.
Het houden en begeleiden van filosofische gesprekken houdt mij al langere tijd bezig. Zo’n
10 jaar geleden heb ik op een andere school een onderzoek uitgevoerd over het starten en
begeleiden van een plus-groep. Hierbij kwam ook het houden van een filosofisch gesprek
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aan bod. Helaas heb ik deze toen niet zelf gehouden. In een van mijn onderzoeken voor de
jenaplanstudie heb ik het gehad over de instructiekring. Hierbij kwam ook weer het
filosofisch gesprek aan de orde. Dit heb ik toen niet uitgewerkt, maar hij bleef wel in mijn
hoofd regelmatig rondspoken. De kinderen van mijn huidige groep kunnen zich redelijk goed
uiten in de verschillende kringgesprekken. Daarom leek het me wel een uitdaging om ook
het filosofisch gesprek te introduceren.
Het onderzoek heb ik zelfstandig uitgevoerd. Wel is er regelmatig overleg geweest met mijn
duopartner en de aanwezige onderwijsassistent. Hen beiden wil ik dan ook hartelijk
bedanken voor hun input en reflectie. Verder wil ik alle kinderen van ‘De Zonnevissen’
hartelijk bedanken voor hun inzet, medewerking, inbreng, evaluatie en reflectie.

Een meesterstuk kon ik niet schrijven zonder de 3 jaren studie die eraan vooraf gingen. Ik
wil daarom ook Jaap en Erik hartelijk bedanken voor hun inspirerende lessen en
aanwijzingen en opmerkingen gedurende deze jaren. Ook mijn medestudenten wil ik
hartelijk bedanken. Met hen van gedachten wisselen heb ik als zeer prettig en nuttig
ervaren.
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4. Samenvatting
‘De Zonnevissen’ is de naam van mijn stamgroep op basisschool De Zegge, locatie
Aalderinkshoek, in Almelo. De groep bestaat uit 16 kinderen in de leeftijd van 8-10 jaar. Ze
zitten in leerjaar 5 en leerjaar 6. De jongens en meisjes zijn eerlijk verdeeld in deze groep.
De meeste kinderen zijn zelf in Nederland geboren, maar een of beide ouders zijn in een
ander land geboren. Hierdoor spreken veel kinderen thuis een andere taal dan op school.
De ouders zijn afkomstig uit Turkije, Nederland, Irak, China en Suriname.
Aan het begin van de actieve periode van dit meesterstuk hadden de kinderen nog nooit van
filosoferen gehoord en zijn er dus ook nooit mee bezig geweest. Wel zijn we dagelijks bezig
met kringgesprekken. In deze gesprekken merk ik, dat de kinderen het vaak nog moeilijk
vinden om hun gedachten te verwoorden. Ook zijn ze vaak zo met hun eigen mening,
gedachten bezig, dat ze niet weten wat een ander gezegd heeft en daarom stellen ze dus
ook geen vragen aan de ander of spelen ze niet in op de opmerkingen van een
groepsgenoot.
In de individuele gesprekken met kinderen merk ik, dat een deel van de kinderen al een heel
eigen mening heeft. Verder is een deel van de kinderen niet gewend om actief deel te
nemen aan een gesprek. De meeste kinderen vinden de kring wel interessant en leuk.
De uitdagingen voor de stamgroep liggen vooral op het gebied van:
- Inspelen op wat de ander zegt;
- Het stellen van verdiepende vragen;
- Het geven van de eigen mening en/of gedachten over een vraag;
- Het loskomen van emotie;
- Het plezier dat ze beleven aan het filosoferen met elkaar.
De uitdagingen voor mijzelf liggen vooral in de rol van begeleiden van een gesprek op de
juiste manier en het creëren van een setting waarin het filosoferen met kinderen volledig tot
bloei komt. Kan ik dit verwezenlijken en vind ik het leuk om met de kinderen te filosoferen?
De onderzoeksinstrumenten die ik bij mijn onderzoek heb gebruikt zijn:
- Observatie door mijzelf en door de onderwijsassistent;
- Vragenlijst na elke 5x filosoferen;
- Enquête aan het eind van cyclus 1 en cyclus 2.
In de kerstvakantie heb ik de eerste stappen gezet op verkenning van dit onderwerp door
het boek ‘Het filosofisch gesprek’ (2020) van Kristof Van Rossem te lezen. Verder heb ik een
aantal artikelen gelezen en ben ik op verkenning gegaan in de bibliotheek van
‘Mensenkinderen’. Hierin heb ik heel veel artikelen gevonden waaronder een artikel uit 1993
die ik heb gebruikt voor mijn literatuurstudie.
In de eerste week na de kerstvakantie, januari 2022, heb ik een bezoek gebracht aan
basisschool ‘De Heemde’ en ben ik begonnen met de praktische uitwerking van de
filosofische gesprekken. Allereerst om te kijken of ik de theorie kon omzetten in werkelijk
handelen en of ik dit werkelijk een leuk thema vond voor mijn meesterstuk. Als introductie
heb ik een aflevering van ‘Het Klokhuis’ met de kinderen bekeken. In deze aflevering van
9-1-2021 ging het over Spinoza en over wat filosoferen is. In het programma wordt
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aangegeven, dat je bij filosoferen nadenkt over alledaagse onderwerpen en hierover met
elkaar praat. Vervolgens heb ik in een cursus uitgelegd wat filosoferen is en hoe we dit
moeten doen.
Tijdens cyclus 1 hebben we met elkaar gefilosofeerd aan de hand van voorleesboeken en de
kaartjes van ‘praatprikkels’ (2012) van uitgeverij Filosovaardig met een filosofische vraag
erop. Het gaat hierbij vooral om het nadenken over onderwerpen en het horen van elkaar.
Enkele vragen die hierbij aan de orde kwamen, waren:
- Kan een gelukte tekening lelijk zijn?
- Hoe weet je zeker, dat je wakker bent?
- Hoe zou het zijn om alles, maar dan ook echt alles te weten?
- Hebben dieren ook humor?
- Helpt straf?
Eind januari 2022 heb ik mijn actieplan ingeleverd bij Jaap. Op 6 februari volgde zijn
goedkeuring, maar wel met een aarzeling vanwege de setting waarin ik filosoferen wil
inzetten. Graag ziet hij filosoferen ook als functie ingezet worden bij bv. het stamgroepwerk.
Hierover veel nagedacht en de literatuur hierover nagezocht. Na de voorjaarsvakantie,
tijdens cyclus 2, heeft dit geresulteerd in verdieping van het filosoferen en werd het
filosoferen niet alleen ingezet voor de lol en voor het filosofische kringgesprek, maar ook als
inleiding en/of verdieping van het thema bij stamgroepwerk en als vorm om te gebruiken bij
zingeving. Verder is er tijdens deze cyclus de mogelijkheid voor de kinderen om zelf een
filosofische kring te leiden.
De uitdagingen hierbij waren o.a. kan ik een filosofische vraag bedenken bij het thema van
stamgroepwerk of kan een van de kinderen dit, komen we werkelijk tot verwondering en
kritisch denken, voegt het filosoferen iets toe bij de inleiding/verkenning van het onderwerp
van stamgroepwerk, komen we werkelijk tot de diepere laag bij zingeving door te filosoferen
en kunnen kinderen ook de filosofische kring leiden.
Deze uitdagingen ging ik aan door vertrouwen te hebben in de kinderen van mijn stamgroep.
Bij het stamgroepwerk en de zingeving ging ik de uitdaging aan door bij de voorbereiding
van het thema al goed na te denken over de filosofische vraag die ik wilde stellen.
Gedurende cyclus 1 werd al duidelijk, dat de meeste kinderen filosoferen leuk vinden en hier
graag mee door willen gaan. De ene keer vinden ze het wel leuker dan een andere keer. Dit
hangt vaak samen met de vraag of met het gedrag van sommige kinderen. Een aantal
kinderen blijft het lastig vinden om hun eigen mening te geven. Verder zie ik bij de ingevulde
vragenlijsten geen enkele vraag staan die door de kinderen is bedacht.
Om het filosoferen levendig en interessant te houden voor de kinderen en om de
betrokkenheid nog meer te vergroten heb ik tijdens cyclus 2 de kinderen meer betrokken bij
het zoeken van vragen. Op internet waren best veel vragen te vinden die ook de kinderen
aanspraken.
Verder heb ik tijdens cyclus 2 kinderen zelf de leiding van een kring op zich laten nemen.
Kinderen die dit wel wilden doen, hebben dit met succes gedaan.
Om het doorvragen te oefenen heb ik de kinderen in kleine groepjes laten filosoferen tijdens
cyclus 2. Het lukte enkele kinderen in kleine setting wel beter om door te vragen.
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Enkele vragen die tijdens cyclus 2 aan de orde kwamen, zijn
- Gaat denken beter als je samen bent?
- Wat verandert er als vaders vanaf nu zwanger kunnen worden? (n.a.v.
stamgroepwerk over ‘lentekriebels’)
- Kan oorlog ook in Nederland komen? (n.a.v. actualiteit oorlog in Oekraïne)
- Moet je altijd willen winnen als je sport?’ (door kinderen zelf bedacht n.a.v.
stamgroepwerk over ‘sport en spel’)
- Stel, iedereen die dood is komt terug, hoe zou dit zijn? (door kinderen zelf bedacht
n.a.v. zingeving over Pasen)
Als afsluiting van cyclus 2 hebben alle kinderen het filosoferen een cijfer gegeven. De
meeste kinderen (10) geven het filosoferen een 8 of hoger, 3 kinderen geven het een 7 en 2
kinderen een 6. Het laagste cijfer is een 5 en wordt gegeven door 1 kind.
De meerderheid (15) wil wel graag doorgaan met filosoferen.
Tot slot heb ik in de meivakantie het product ‘filosoferen met kinderen’ en het proces
geëvalueerd n.a.v. de onderzoeksinstrumenten die ik heb gebruikt.
De kinderen beleefden en beleven plezier aan het filosoferen. De techniek van het
doorvragen en het reageren op een opmerking van je voorganger wordt nu al beter
toegepast. Hierdoor zie je echt wel verdieping, ook van het onderwerp.
De kinderen kunnen goed zelf op zoek gaan naar vragen. Hierdoor werd en wordt de
betrokkenheid vergroot.
Over mijn eigen rol ben ik ook tevreden. Het lukt mij goed om vragen te bedenken bij het
stamgroepwerk en zingeving. Ook lukt het mij om het filosofisch gesprek zo te leiden als
verwacht wordt. Ook heeft het hele proces mij laten reflecteren op mijzelf, mijn rol als
gespreksleider en mijn opvattingen over deelname van kinderen aan een gesprek.
Ik ga (we gaan) zeker door met filosoferen!
- Het heeft me/ons veel gebracht;
- Ik heb weer nieuwe dingen over mijzelf en de kinderen ontdekt;
- Het geeft echt verdieping bij stamgroepwerk en zingeving;
- Ook geeft het filosoferen met elkaar plezier;
- We hebben veel geleerd over onze eigen opvattingen.
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5. Onderzoeksonderwerp
Dit jaar heb ik een stamgroep met daarin 2 leerjaren. De kinderen zitten al vanaf leerjaar 3-4
in deze stamgroep. Nu zitten ze in het leerjaar 5-6. Leerjaar 5 telt 6 kinderen en leerjaar 6
heeft 10 kinderen. Over het algemeen is het niveau goed in vergelijking met de andere
stamgroepen op onze school. De kinderen doen over het algemeen enthousiast mee met de
verschillende kringgesprekken. Wel vinden ze het moeilijk om op elkaar te reageren in een
gesprek. Ze zijn nog erg bezig met hun eigen verhaal en gedachten.
Als schoolbreed thema van jenaplan hebben we nu de kringgesprekken centraal staan. De
verschillende kringgesprekken komen hierbij aan bod. In een eerder onderzoek had ik de
instructiekring als onderwerp.
Ongeveer 10 jaar geleden heb ik op een andere school de plus-groep mee helpen opzetten.
Toen we ons daarin gingen verdiepen kwam ook het filosoferen aan de orde. Dit zou een
vast onderdeel worden in de plus-groep. Helaas heb ik toen nooit zelf aan de plus-groep
onderwijs gegeven.
Al met al was bovenstaande voor mij een uitdaging om nu toch echt een keer met filosoferen
aan de slag te gaan.
De uitdagingen voor de stamgroep is:
- De meeste kinderen uit mijn stamgroep vinden het moeilijk om in een kringgesprek
op elkaar te reageren. We zijn hier behoorlijk mee aan de slag geweest en het gaat
al beter. Kunnen ze dit nog verder verbeteren?
- Opvallend bij de gesprekken is, dat sommige kinderen wel verdiepende vragen
kunnen stellen, maar andere niet. Kunnen deze kinderen dit na een paar maanden
oefenen wel?
- Veel kinderen kunnen hun eigen standpunt vaak niet nader verklaren. Ook komt er
vaak veel emotie bij los. Kunnen ze loskomen van hun emotie en dieper nadenken
over het waarom van hun eigen standpunt?
- Kunnen de kinderen omgaan met de mening van de ander, zonder hierbij in de
emotie te schieten?
- Vinden de kinderen het leuk om te filosoferen? Beleven ze er plezier aan?
- Is het houden van filosofische gesprekken van toegevoegde waarde voor de
kinderen van ‘De Zonnevissen’?
- Kunnen kinderen ook zelf filosofische vragen bedenken en stellen?
- Kunnen de kinderen ook zelf een filosofiekring leiden?
De uitdagingen hierbij zijn voor mijzelf:
- Ontdekken en uitzoeken wat de literatuur over filosoferen zegt. Past dit echt bij mij
als stamgroepleider?
- Kan ik de setting creëren waarin het filosoferen met kinderen volledig tot bloei komt?
Wat is hiervoor nodig en is dit te realiseren?
- Wat vraagt filosoferen met kinderen van mij als stamgroepleider en kan ik die rol
vervullen?
- Vind ik het leuk om te filosoferen met kinderen?
De gewenste situatie is:
- Kinderen en stamgroepleider beleven het filosoferen als iets leuks, plezierigs om te
doen;
- Kinderen kunnen zelf vragen bedenken en een filosofiekring leiden;
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-

Kinderen kunnen rustig blijven, kunnen los blijven van hun emotie als het gaat om
het verdedigen en beargumenteren van hun standpunt;
Ik kan filosoferen gebruiken niet alleen voor de lol, maar ook werkelijk als
kringgesprek;
Ik kan de gespreksleider zijn die in de literatuur beschreven staat.

Na de cyclus 1 kwam hier ook nog de volgende gewenste situatie bij:
- Ik kan filosoferen gebruiken als inleiding en verdieping bij het stamgroepwerk. Het
filosoferen voegt hier echt iets toe;
- Ik zet filosoferen in bij zingeving om zodoende tot verdieping te komen van de
standpunten van de kinderen en het omgaan met de verschillen hierbij.
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6. Onderzoeksinstrumenten
De onderzoeksinstrumenten die ik bij mijn onderzoek heb gebruikt zijn:
- Observatie in te vullen door mijzelf en door de onderwijsassistent;
- Vragenlijst na elke 5x filosoferen in te vullen door de kinderen;
- Enquête aan het eind van cyclus 1 en cyclus 2 in te vullen door de kinderen.
Gekozen voor onderzoeksinstrument observatie om te kijken of de resultaten van de
uitdagingen en de gewenste situatie ook zichtbaar zijn. Kun je zien, dat de kinderen en/of de
stamgroepleider
- plezier beleven aan de gesprekken?
- actief deelnemen aan de gesprekken?
- de technieken van een filosofisch gesprek beheersen en toepassen?
- verdiepende vragen kunnen stellen?
- de stilte goed toepassen en benutten?
Gekozen voor de vragenlijst na 5x filosoferen om te kijken of de kinderen het filosoferen leuk
vinden om te doen. Verder interessant voor mij om te kijken of er een opbouw in
enthousiasme te zien is, doordat de lijst regelmatig wordt ingevuld. Ook interessant om te
zien of de kinderen actief betrokken zijn bij het bedenken van filosofische vragen of dat ze
het wel goed vinden, dat een ander de vraag bedenkt.
Gekozen voor de enquête aan het eind van cyclus 1 en cyclus 2 om te kijken en te
bespreken met de kinderen of we wel/niet doorgaan met de filosofische kring. Wat vinden ze
leuk? Wat moet er veranderen?
Observatielijst groep en stamgroepleider:
onderwerp

wel
gezien

niet
gezien

opmerking

Observatie van de kinderen
Kinderen doen actief mee
Filosofievraag is duidelijk
Kinderen stellen verdiepende vragen
Kinderen durven hun eigen mening te geven
Kinderen beleven plezier aan het gesprek

Observatie van de stamgroepleider:
Duidelijke introductie van het onderwerp
Filosofische vraag is duidelijk
Stiltetijd wordt gegeven
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Leidt de kring, zoals die geleid moet worden
Zorgt dat filosofische vraag centraal blijft staan
Vat het gesprek kort en bondig samen als
afronding van het gesprek
Stamgroepleider ervaart plezier aan het
gesprek en straalt dit ook uit
Tip:
Top:

Vragenlijst na 5x filosoferen
Datum:

Vraag:

Hoe vond je het onderwerp?

Deed je goed mee?

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

Ben je bij je eigen mening
gebleven?

Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?
Moet er iets veranderen de
volgende keer?
Weet jij een filosofische vraag
voor de volgende keer?
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Enquête aan het eind van cyclus 1 en cyclus 2:
Datum:

Naam

Hoe vond je het filosoferen?

Deed je goed mee?

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

Moeten we blijven filosoferen
met elkaar?

Wat vond je leuk?
Wat vond je niet leuk?
Tip voor een volgende keer?
Wat ik verder nog wil zeggen?
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7. Beginsituatie’
‘De Zonnevissen’ is een stamgroep op basisschool De Zegge’, locatie Aalderinkshoek, in
Almelo. De groep bestaat uit 16 kinderen en in deze groep zitten kinderen uit leerjaar 5 en
leerjaar 6. De jongens en meisjes zijn eerlijk verdeeld in deze groep. De meeste kinderen
zijn zelf in Nederland geboren, maar een of beide ouders zijn in een ander land geboren.
Hierdoor spreken veel kinderen thuis een andere taal dan op school. De ouders zijn
afkomstig uit Turkije, Nederland, Irak, China en Suriname.
Het niveau van de groep is gemiddeld tot goed in vergelijking met de andere groepen op
onze locatie. Wel zie ik in de gesprekken vaak dezelfde kinderen aan het woord. In een
eerder onderzoek ben ik aan de slag gegaan met de instructiekring. Nu zijn we schoolbreed
bezig met de kringgesprekken. Door dit elke dag op de agenda te zetten en door meerdere
soorten kringen te gebruiken merk ik wel, dat het niveau van de gesprekken en de
betrokkenheid van kinderen vergroot is.
Aan het begin van de actieve periode van dit meesterstuk hadden de kinderen nog nooit van
filosoferen gehoord en waren er dus ook nog nooit mee bezig geweest. Dit geldt voor de
meeste groepen op onze locatie. Als ik het onderwerp aankaart op het plein of in de
koffiekamer geeft iedereen aan, dat men dit nog nooit gedaan heeft.
In de toegepaste kringgesprekken merk ik, dat de kinderen
- het vaak nog moeilijk vinden om hun gedachten te verwoorden. Dit komt nu wel op
gang. Ik zie wel een stijgende lijn.
- moeilijk om kunnen gaan met hun eigen emotie en de emotie van anderen.
- vaak zo met hun eigen mening, gedachten bezig zijn, dat ze niet weten wat een
ander gezegd heeft en daarom dus ook geen vragen aan de ander stellen.
In de individuele gesprekken met kinderen merk ik, dat
- een deel van de kinderen al een heel eigen mening heeft.
- een deel van de kinderen niet gewend is om actief deel te nemen aan een gesprek.
- de meeste kinderen de kring wel interessant en leuk vinden.
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8. Theoretisch kader
Filosoferen is volgens het Nederlandse woordenboek ‘Van Dale’ ‘bespiegelingen houden’.
Volgens de site www.woorden.org is filosoferen ‘diep nadenken over de wezenlijke vragen
van het leven’.

In de aflevering van 9-11-2021 van ‘Het Klokhuis’ (NTR, Zapp) gaat het over Spinoza, wie hij
was en wat filosoferen is. Ze geven aan, dat filosoferen ‘nadenken over alledaagse
onderwerpen’ is en dat je hierover met elkaar in gesprek gaat.
Volgens Kristof van Rossem in ‘Het filosofisch gesprek’ (2020), heeft het filosofisch gesprek
de volgende kenmerken:
- Het neemt je mee naar een andere wereld;
- Het gesprek vindt zijn wortels in het dagelijkse leven;
- Er zijn meningsverschillen en dit is prachtig;
- Er is geen ruzie, je moet rustig blijven;
- Deelnemen is belangrijker dan winnen;
- Er zijn argumenten en tegenargumenten;
- Je doet altijd je uiterste best om jouw argumenten naar voren te brengen;
- Het is belangrijk om door te vragen;
- Het gesprek brengt je plezier;
- Meningen worden onderzocht en niet verdedigd;
- Er is intellectuele nieuwsgierigheid nodig;
- Er is houding van beschikbaarheid nodig;
- In een filosofisch gesprek zijn de deelnemers bereid en vaardig om een probleem zo
breed mogelijk te bekijken.
Over de houding van de deelnemer en de gespreksleider schrijft hij het volgende:
- Het belangrijkste wat een gespreksleider moet leren is om niet meer te denken. De
inhoud komt van anderen. De aandacht van de gespreksleider is altijd bij de ander;
- Als deelnemer moet je je overtuigingen kunnen loslaten.
Over de techniek schrijft hij:
- Niet iedereen kan kritisch denken. Je moet dat oefenen;
- Je moet rustig luisteren en vragen stellen tot een mening duidelijk is. Dus doorvragen
is belangrijk.
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Het filosoferen heb ik in een cursus aangeboden. Freek Velthausz en Hubert Winter
schrijven in ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’ (2014), het volgende over
cursussen:
- In cursussen wordt een deel van de grote werkelijkheid aangeboden;
- In jenaplanscholen proberen we de cursussen zo veel mogelijk functioneel te maken;
- Kinderen leren op 2 manieren: door middel van cursussen en door middel van
stamgroepwerk. Het meest effectief als beide een relatie met elkaar hebben;
- Cursussen zijn belangrijk. Je oefent iets, het liefst iets wat je nodig hebt, om het
daarna toe te kunnen passen.
In het boek ‘Filosoferen doe je zo’ (2009), van Rob Bartels en Marja van Rossum komt de
opbouw van een filosofisch gesprek aan de orde. Eerst is er de openingsvraag, de
startvraag. Vervolgens is er stilte, zodat een ieder goed kan nadenken over de vraag.
Vervolgens is het tijd voor de vervolgvragen. Daarna volgt de verdieping, het doorvragen op
een opmerking of argument. Tenslotte volgt de afronding.
Ook geven zij competenties aan die kinderen moeten ontwikkelen om te komen tot goed
filosoferen. Genoemd worden o.a.
- Het erkennen van verschillen;
- Het in dialoog gaan over de verschillen;
- Het waarderen van verschillen;
- Het vreedzaam oplossen van conflicten;
- Het in staat zijn om een oordeel te vormen;
- Het ontwikkelen van een eigen identiteit.
In ‘Mensenkinderen’ (januari 1993) wordt door Tjitse Bouwmeester in ‘Filosoferen met
kinderen…. echt iets voor de Jenaplanschool! gesproken over filosoferen als middel:
- Om de inhoud van gesprekken te verbeteren;
- Het denken van kinderen te bevorderen;
- De pedagogische relaties binnen de school te verbeteren;
- Om de aandacht voor de ontwikkeling van normen en waarden te versterken.
Tot slot heb ik veelvuldig gebruik gemaakt van de website www.filosovaardig.nl
Van deze site heb ik ook de ‘praatprikkels’ (2021) besteld. Dit zijn kaartjes met filosofische
vragen erop.
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Naar aanleiding van de opmerkingen op mijn actieplan heb ik ook de hoofdstukken
‘stamgroepwerk’ en ‘zingeving’ uit het boek ‘Jenaplan, school waar je leert samenleven’
(2014) van Freek Velthausz en Hubert Winter gelezen.
Hierin schrijven ze dat het bij stamgroepwerk:
- Vooral gaat om verwondering, nieuwsgierigheid, leren hoe te leren en leren kritisch
denken;
- Het begin is belangstelling, motivatie, interesse voor het onderwerp. Dit doe je met
de hele groep.
Bij zingeving schrijven ze, dat er in de kring wordt gefilosofeerd over levensvragen.
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9. Methode zichtbaar maken
Als inleiding op het thema ga ik de kinderen vertellen wat filosoferen nu is. Dit ga ik doen
door middel van een aflevering van ‘Het Klokhuis’ en door de kinderen een cursus te geven.
Tijdens de eerste cyclus gaan we met elkaar filosoferen aan de hand van voorleesboeken en
kaartjes met een filosofische vraag erop. Het gaat hierbij vooral om het nadenken over
onderwerpen en het horen van elkaar.
Uitdagingen hierbij zijn:
- Kinderen aan het spreken krijgen;
- Kinderen leren door te vragen en kunnen ze dit;
- Hebben kinderen en ik na 10 weken, na de eerste cyclus, plezier in filosoferen;
- Durf ik gaandeweg het proces de theorie achter mij te laten en meer op mijn gevoel
te vertrouwen als het gaat om de werkwijze tijdens het filosoferen;
- Kunnen kinderen ook filosofische vragen bedenken.
We gaan deze uitdagingen aan door het gewoon te doen en uit te proberen; Niet bang te zijn
om het filosoferen niet volgens de regels te doen, maar in te spelen op wat er leeft in de
groep.
Tijdens de tweede cyclus gebruik ik filosoferen ook als inleiding op het thema van
stamgroepwerk en bij het praten over zingeving. Verder is er tijdens deze cyclus de
mogelijkheid voor de kinderen zelf om een filosofische kring te leiden.
Tijdens de tweede cyclus is de uitdaging:
- Kan ik een filosofische vraag bedenken bij het thema van stamgroepwerk of kan een
van de kinderen dit;
- Komen we werkelijk tot verwondering en kritisch denken;
- Voegt het filosoferen iets toe bij de inleiding/verkenning van het onderwerp van
stamgroepwerk;
- Komen we werkelijk tot de diepere laag bij zingeving door te filosoferen;
- Kunnen kinderen ook de filosofische kring leiden.
Deze uitdagingen ga ik aan door vertrouwen te hebben in de kinderen van mijn stamgroep.
Ze het vertrouwen te geven, dat ze ook werkelijk de kring kunnen leiden en dat het niet erg
is, dat het filosoferen niet volgens de exacte regels gaat. Het leiden van een kring proberen
we eerst in kleine vormen en later evt. ook een kring met de hele groep als een kind dit wel
aandurft.
Bij het stamgroepwerk en de zingeving ga ik de uitdaging aan om bij de voorbereiding van
het thema al goed na te denken over de filosofische vraag die ik wil stellen.
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10. Plan van aanpak
In de kerstvakantie heb ik de eerste stappen gezet op verkenning van dit onderwerp door
het boek ‘Het filosofisch gesprek’ (2020) van Kristof Van Rossem te lezen. Verder een aantal
artikelen gelezen en op verkenning in de bibliotheek van ‘Mensenkinderen’. Hierin heel veel
artikelen gevonden waaronder een artikel uit 1993.
In januari 2022 ben ik begonnen met praktische uitwerking van de filosofische gesprekken.
Allereerst om te kijken of ik de theorie kon omzetten in werkelijk handelen en of ik dit
werkelijk een leuk thema vond voor mijn meesterstuk. Als introductie heb ik een aflevering
van ‘Het Klokhuis’ met de kinderen bekeken. In deze aflevering van 9-1-2021 ging het over
Spinoza en over wat filosoferen is. In het programma wordt aangegeven, dat je bij
filosoferen nadenkt over alledaagse onderwerpen en hierover met elkaar praat. Vervolgens
heb ik in een cursus uitgelegd wat filosoferen is en hoe we dit moeten doen.
Verder ben ik in de eerste week na de kerstvakantie op werkbezoek geweest op ‘De
Heemde’ om te kijken en te praten over de praktijk van filosofische gesprekken op ‘De
Heemde’.
Eind januari 2022 mijn actieplan ingeleverd bij Jaap. Op 6 februari zijn goedkeuring, maar
wel met een aarzeling vanwege de setting waarin ik filosoferen wil inzetten. Graag ziet hij
filosoferen ook als functie ingezet worden bij bv. het stamgroepwerk. Hierover veel
nagedacht en de literatuur hierover nagezocht. Na de voorjaarsvakantie heeft dit
geresulteerd in verdieping van het filosoferen en werd het filosoferen niet alleen ingezet voor
de lol en voor het filosofische kringgesprek, maar ook als inleiding en/of verdieping van het
thema bij stamgroepwerk en als vorm om te gebruiken bij zingeving.
Week 1: filmpje ‘Klokhuis’, cursus en 2 vragen uit ‘praatprikkels’
Aangezien de kinderen nog nooit met filosoferen in aanraking zijn geweest, wil ik als
inleiding de aflevering van ‘Het Klokhuis’ over Spinoza laten zien. Vervolgens ga ik een
cursus filosoferen geven.
Als afsluiting de vraag ‘Wat zou er in de wereld veranderen als de zon eens een dagje niet
opkomt?’ bespreken.
De tweede vraag die deze eerste week aan de orde komt, is ‘Als alle onderdelen van je fiets
vervangen worden, is het daarna nog wel steeds jouw fiets?’
Week 2: 2 vragen uit ‘praatprikkels’
- vraag 1: Kan een gelukte tekening lelijk zijn?
- vraag 2: Hoe weet je zeker, dat je wakker bent?
Week 3: 2 vragen (1 vraag n.a.v. een verhaal en 1 vraag uit ‘praatprikkels’) en vragenlijst
door de kinderen in te vullen
- vraag 1: Hoe zou het zijn om alles, maar dan ook echt alles te weten?
- vraag 2: Willen jongens met poppen spelen? n.a.v. het verhaal ‘Willen jongens met
poppen spelen?’ door F. van der Ham (Lichtenvoorde, uitgeverij Filosovaardig, 2021)
Week 4: 2 vragen uit ‘praatprikkels’ en de observatielijst door mijzelf in te vullen
- vraag 1: Hebben dieren ook humor?
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-

vraag 2: Helpt straf?

Week 5: 2 vragen (1 vraag n.a.v. een verhaal en 1 vraag uit ‘praatprikkels’) en vragenlijst
door de kinderen in te vullen
- vraag 1: Is een goudvis in de zee vrij? nav verhaal ‘Is een goudvis in de zee vrij’ door
F. van der Ham (Lichtenvoorde, uitgeverij Filosovaardig, 2021)
- vraag 2: Bestaat een mier nog, als hij is opgegeten?
Week 6: 2 vragen uit ‘praatprikkels’, observatie door onderwijsassistent in te vullen en
enquête aan het eind van cyclus 1 door de kinderen in te vullen
- vraag 1: Kun je op school vrij zijn?
- vraag 2: Is een rijke zakenman gelukkiger dan een zwerver?
Interventie in de voorjaarsvakantie: Beschrijven en bedenken wat ik ga veranderen in cyclus
2 en hoe ik dit ga aanpakken. Ook beschrijven/bedenken wat dit voor gevolgen heeft voor de
groep en voor mijzelf. Als ik dit doe, gaat er waarschijnlijk dat gebeuren.
Week 7: 2 vragen die te maken hebben met het thema ‘lente’ van stamgroepwerk. (1 vraag
als inleiding op het thema en 1 vraag door de kinderen laten uitkiezen als onderdeel van het
stamgroepwerk)
- vraag 1: Als je een boom zou zijn, dan ….?
- vraag 2:

Week 8: 2 vragen uit ‘praatprikkels’ waarbij 1 vraag te maken heeft met het onderwerp
‘lentekriebels’ (deze week schoolbreed onderwerp) en vragenlijst in te vullen door de
kinderen.
Nu ook filosoferen in kleine groepjes. Kunnen de kinderen zelf een vraag bedenken?
- vraag 1: Gaat denken beter als je samen bent?
- vraag 2: Wat verandert er als vaders vanaf nu zwanger kunnen worden?
Week 9: 2 vragen (1 n.a.v. een verhaal en 1 zelf vraag bedenken bij het vieren van een
verjaardag of jarig zijn)
- vraag 1: Moet je altijd gastvrij zijn? nav het verhaal ‘De speellijst’ (2016) door F. van
der Ham over een nieuwe jongen in de groep.
- vraag 2: Moet je altijd vrolijk en blij zijn op je verjaardag?
Week 10: 2 vragen die te maken hebben met het thema ‘sport en spel’ van stamgroepwerk
(1 vraag als inleiding op het thema en 1 vraag door de kinderen uit te kiezen als onderdeel
van het stamgroepwerk)
Nu ook filosoferen in kleine groepjes
- vraag 1: Is sport en spel altijd leuk om te doen?
- vraag 2:

19

Week 11: 2 vragen die te maken hebben met zingeving i.v.m. ‘Pasen’ en vragenlijst invullen
door de kinderen.
- vraag 1: Van wie is de hemel?
- vraag 2:

Week 12: 2 vragen uit ‘praatprikkels’ en observatielijst invullen door mijzelf
Nu ook filosoferen in kleine groepjes
- vraag 1: Is de ruimte af?
- vraag 2: Zou je wel 100 jaar willen worden?
Week 13: 2 vragen n.a.v. de actualiteit (oorlog in Oekraïne) en vragenlijst in te vullen door de
kinderen
- vraag 1: Kan oorlog ook in Nederland komen?
- vraag 2:

Week 14: 2 vragen n.a.v. komende meivakantie en observatie door onderwijsassistent en
enquête aan het eind van cyclus 2 door kinderen in te vullen
Nu ook filosoferen in kleine groepjes
- vraag 1: Welk gevoel hoort bij thuis zijn?
- vraag 2:
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Week 15: Afronding van meesterstuk en verslag schrijven

21

11. Verslag cyclus 1
Week 1:
De reacties van de kinderen op de vraag ‘Wat zou er in de wereld veranderen als de zon
eens een dagje niet opkomt?’ waren wisselend. Veel kinderen leek dit wel een keertje leuk,
maar heel veel kinderen moesten er ook niet aan denken. Aan de ene kant kon je dan wel
lekker de hele dag een keer in bed blijven liggen. Aan de andere kant zou het ook wel heel
saai kunnen zijn.
Sommige kinderen hadden direct het filosoferen door. Andere kinderen vonden het nog eng
om te reageren. Wel voelden ze zich veilig genoeg om dit ook aan te geven. Wat mij wel
opviel was dat de kinderen hun eigen mening gaven en niet doorvroegen op andere
opmerkingen of inspeelden op andere antwoorden.
Als tweede vraag hebben we deze week de vraag ‘Als alle onderdelen van je fiets
vervangen worden, is het daarna nog wel steeds jouw fiets?’ Hierbij waren de meningen
eenduidiger. Volgens de meeste kinderen was het dan nog steeds je eigen fiets. Daardoor
viel het gesprek al snel stil.
Week 2:
Kinderen zijn enthousiast en komen met leuke, vindingrijke antwoorden. Sommige kinderen
blijven het lastig vinden om eigen gedachten onder woorden te brengen. Ze luisteren wel
aandachtig en zijn betrokken bij het gesprek. Twee kinderen zijn ronduit irritant bezig. Ze
fluisteren veel met elkaar en gaan voor hun stoel op de grond zitten. Door beurten te geven
heb ik geprobeerd hen bij het gesprek te betrekken. Dit helpt even, maar al snel vervallen ze
in hun storende gedrag. Later in een persoonlijk gesprek gevraagd waarom ze zo deden en
hoe ik of de groep ze kunnen helpen, zodat ze ook aandachtig met het gesprek bezig zijn.
De een geeft aan, dat hij het gesprek saai vond. De ander geeft aan, dat hij door zijn vriend
werd afgeleid. Door de volgende keer hen niet naast elkaar te laten zitten, zou kunnen
helpen. Verder heb ik zelf al bedacht om de volgende keer de vraag door de ene jongen te
laten kiezen, zodat hij al direct actief betrokken is. Kijken of dit werkt.
Week 3:
Nadruk lag vooral op doorvragen en inspelen op de opmerking van de ander. Dit vinden de
kinderen nog erg moeilijk. Daarom even uit mijn rol als gespreksleider gestapt en veel
voorbeelden gegeven van waar de kinderen kunnen inspelen op een opmerking van een
ander of waar en wat ze kunnen doorvragen bij een argument. Ik merk bij de tweede keer
filosoferen deze week, dat verschillende kinderen het doorvragen en inspelen proberen toe
te passen.
Verder is de eerste vraag van deze week ‘Hoe zou het zijn om alles, maar dan ook echt alles
te weten’, uitgezocht door de jongen die het filosoferen nog saai vindt en weinig betrokken is
bij de eerdere gesprekken. Dit hielp wel. De jongen bleef nu gedurende het hele gesprek op
zijn stoel zitten, luisterde goed naar de anderen en gaf af en toe zijn mening.
Vragenlijst ingevuld door 14 kinderen:
Datum: 27 januari 2022

Vraag: Hoe zou het zijn om alles, maar dan ook echt alles te
weten?
Leuk of ja

Neutraal

Niet leuk of nee
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Hoe vond je het onderwerp?

10x

4x

Deed je goed mee?

14x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

8x

6x

Ben je bij je eigen mening
gebleven?

10x

4x

Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?

Ik vind het leuk om te luisteren.
Ik vind het lastig.
Ik vind het moeilijk om te zeggen wat ik vind.

Moet er iets veranderen de
volgende keer?

niks/nee

Weet jij een filosofische vraag
voor de volgende keer?

nee

Week 4:
Kinderen kiezen nu de kaartjes uit. Dit vinden ze erg leuk om te doen. Ik merk, dat het kind
dat een kaartje heeft uitgezocht zeer betrokken is bij het onderwerp en het gesprek. Ook
merk ik, dat de betrokkenheid van de meeste kinderen groter is nu we een paar weken op
weg zijn met het filosoferen. Kinderen durven steeds beter mee te doen met het gesprek en
hun mening te geven. Dit is fijn om te zien.
Observatielijst ingevuld door mijzelf:
Onderwerp: Helpt straf?

wel
gezien

niet
gezien

opmerking

Observatie van de kinderen
Kinderen doen actief mee

x

Filosofievraag is duidelijk

x

Kinderen stellen verdiepende vragen

x

Kinderen durven hun eigen mening te geven

x

Kinderen beleven plezier aan het gesprek

x

Niet iedereen zegt is.

x

Komt op gang, maar ik
vind dit nog te summier.

x

Bij een aantal kinderen is
dit (nog) niet te zien. Bij
anderen straalt het
plezier en enthousiasme.

Observatie van de stamgroepleider:
Duidelijke introductie van het onderwerp

x

Vraag behoeft maar
weinig introductie.
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Filosofische vraag is duidelijk

x

Stiltetijd wordt gegeven

x

Leidt de kring, zoals die geleid moet worden

x

Zorgt dat filosofische vraag centraal blijft staan

x

Vat het gesprek kort en bondig samen als
afronding van het gesprek

x

Stamgroepleider ervaart plezier aan het
gesprek en straalt dit ook uit

x

x

Nog teveel (?)
aanwijzingen worden
tussendoor gegeven.

Tip: Geef niet teveel aanwijzingen tussendoor.
Top: Stamgroepleider ervaart plezier en geeft dit ook aan in de nabespreking.
Ik merk, dat ik teveel nog het gesprek volgens de regels wil laten verlopen. Ik moet goed
voor ogen houden, dat dit op zich prima is, maar dat het niet ten koste van het gesprek moet
gaan. De kinderen zijn nog jong en beginnen net met filosoferen. De techniek is belangrijk,
maar belangrijker is het plezier in de activiteit. Het plezier om met elkaar een vraag van
meerdere kanten te bekijken en je te verwonderen over de zienswijze van de ander.
Week 5:
Een deel van de kinderen vindt het erg leuk om n.a.v. een verhaal over een vraag met elkaar
te filosoferen. Sommige kinderen reageren alleen op de vraag ‘Is een goudvis in de zee vrij?’
en hun eigen gedachten hierbij. Anderen gebruiken ook een stukje van het verhaal om hun
zienswijze te verduidelijken. Dit verhaal werd voorgelezen door een politieagente die op
bezoek was in het kader van de Nationale Voorleesdagen.
Bij de vraag over de mier (Bestaat een mier nog als hij dood is?) betrok een van de kinderen
haarzelf bij de vraag. Voor haar werd de vraag: ‘Besta ik nog, als ik dood ben?’ Hierbij kreeg
de vraag een duidelijk diepere laag. Het gesprek ging vervolgens hierover. Waar de
meningen eerst nog verdeeld waren in ja en nee, werd nu de mening voor een ieder ‘ja, hij
bestaat nog ook al is hij dood’.
Vragenlijst ingevuld door de 16 kinderen:
Datum: 10 februari 2022

Vraag: Bestaat een mier nog, als hij is opgegeten?
Leuk of ja

Neutraal

Niet leuk of nee

Hoe vond je het onderwerp?

10x

5x

1x

Deed je goed mee?

10x

6x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

10x

6x

Ben je bij je eigen mening
gebleven?

8x

8x
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Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?

Ik vond het een moeilijk onderwerp.
Ik dacht eerst van niet en later van wel.
Ik vond het moeilijk om te zeggen wat ik denk.

Moet er iets veranderen de
volgende keer?

nee

Weet jij een filosofische vraag
voor de volgende keer?

nee

Week 6:
Bij de eerste vraag ‘Kun je op school vrij zijn?’ waren de kinderen in eerste instantie
eenduidig in hun mening. Volgens allen kon je niet vrij zijn. Toen we iets dieper ingingen op
‘Wat is dan vrij?’ werden de meningen al iets minder stellig. Toen kinderen vervolgens op
elkaars mening/zienswijze gingen doorvragen, werd het een geanimeerd gesprek.
De tweede vraag ‘Is een rijke zakenman gelukkiger dan een zwerver?’ had een langere
inleiding nodig, omdat niet voor alle kinderen duidelijk was wat een zakenman doet en wat
een zwerver is.
Enquête aan het eind van cyclus 1, ingevuld door 16 kinderen:
Datum: 18 februari 2022

Naam:
Leuk/ja

Neutraal

Niet leuk/nee

Hoe vond je het filosoferen?

11x

4x

1x

Deed je goed mee?

11x

5x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

14x

Moeten we blijven filosoferen
met elkaar?

11x

2x
4x

Wat vond je leuk?

Met elkaar praten over een vraag.
Als er een verhaal eerst wordt voorgelezen.
Nadenken over een vraag.

Wat vond je niet leuk?

Als andere kinderen niet goed meedoen.
Als ik niks weet te zeggen.
Sommige vragen.

Tip voor een volgende keer?

Vaker vraag laten kiezen.
Geen tip.

Wat ik verder nog wil zeggen?

Niks

1x

Duidelijk is, dat de meeste kinderen het filosoferen leuk vinden. De ene keer vinden ze het
leuker dan een andere keer. Dit hangt vaak af van de vraag die gesteld wordt. Een aantal
kinderen blijft het lastig vinden om de eigen mening te verwoorden.
Een kind blijft filosoferen niet leuk vinden. Als hij de vraag interessant vindt, dan doet hij
mee. Als hij de vraag niet interessant vindt doet hij niet mee.
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Observatielijst groep en stamgroepleider: ingevuld door onderwijsassistent
Onderwerp: Wie is gelukkiger een rijke
zakenman of een arme zwerver?

Wel
gezien

Niet
gezien

Opmerking

Kinderen doen actief mee

x

x

10 kinderen actief, 5
kinderen luisteren wel,
doen niet mee in het
gesprek. 1 kind doet niet
mee.

Filosofievraag is duidelijk

x

Kinderen stellen verdiepende vragen

x

Kinderen durven hun eigen mening te geven

x

Kinderen beleven plezier aan het gesprek

x

Observatie van de kinderen

Goed dat er een lange
inleiding was over de
betekenis van zakenman
en zwerver
x

in totaal 4x gezien

x

1 kind is met iets anders
bezig, trekt zich terug uit
de kring.
Bij 6 kinderen is het
plezier duidelijk te zien.
De andere kinderen laten
niet zien hoe ze het
vinden.

Observatie van de stamgroepleider:
Duidelijke introductie van het onderwerp

x

Volgende keer iets
korter?

Filosofische vraag is duidelijk

x

Na introductie wel.

Stiltetijd wordt gegeven

x

Leidt de kring, zoals die geleid moet worden

x

Zorgt dat filosofische vraag centraal blijft staan

x

Vat het gesprek kort en bondig samen als
afronding van het gesprek

x

Stamgroepleider ervaart plezier aan het
gesprek en straalt dit ook uit

x

Tip: Meer een vraag ‘Wat doe je met het kind dat zich terugtrekt uit de kring?’
Top: De betrokkenheid van de kinderen en hoe de stamgroepleider het gesprek leidt.
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Het kind dat zich terugtrekt uit de kring heeft vanaf het begin moeite gehad met filosoferen.
Hij geeft in gesprekjes aan, dat hij het lastig vindt en vaak de vraag niet interessant. De
eerste paar weken heb ik geprobeerd hem bij het gesprek te betrekken door hem zijn
mening te vragen of door hem de vraag te laten kiezen. Dit heeft een paar keer geholpen,
maar daarna was het weer gedaan met zijn aandacht en vertoonde hij weer erg storend
gedrag. Daarna met hem afgesproken dat hij zich terug mag trekken uit de kring en iets
anders (niet storends) mag gaan doen. Deze oplossing werkt voor hem, voor de groep en
voor mij op dit moment.
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12. Interventie/bijstellingen
Observatie/ingevulde lijsten kinderen:
Het is duidelijk, dat de meeste kinderen filosoferen leuk vinden en hier graag mee door
willen gaan. De ene keer vinden ze het wel leuker dan een andere keer. Dit hangt vaak
samen met de vraag of met het gedrag van sommige kinderen. Een aantal kinderen blijft het
lastig vinden om hun eigen mening te geven. Verder zie ik bij de ingevulde vragenlijsten
geen enkele vraag staan die door de kinderen is bedacht.
Interventie/bijstelling:
Om het filosoferen levendig en interessant te houden voor de kinderen en om de
betrokkenheid nog meer te vergroten wil ik als eerste bijstelling de kinderen tijdens cyclus 2
meer betrekken bij het zoeken van vragen. Op internet zijn best veel vragen te vinden die
ook kinderen aanspreken. Laten ze daar maar eens alleen of in kleine groepjes zoeken naar
vragen.
Als tweede bijstelling zou ik het ook heel prettig vinden als kinderen zelf de leiding van een
kring op zich nemen. Kunnen ze dit?
Als derde bijstelling om de leiding op zich te nemen en om het doorvragen te oefenen wil ik
de kinderen in kleine groepjes laten filosoferen. Lukt het ze dan wel om door te vragen? Ook
kunnen ze dan mooi het leiding geven aan een filosofisch gesprek oefenen.
Gevolgen voor de kinderen:
- Filosoferen blijft leuk en interessant voor de kinderen
- De betrokkenheid van kinderen is vergroot
- Het doorvragen wordt door meer kinderen toegepast
- Kinderen leiden zelf een filosofische kring
- Vragen worden door kinderen bedacht en aangedragen
Gevolgen voor mij:
- Uit handen geven van de leiding van een gesprek
- Nadenken en bedenken wat ik doe met de kinderen die filosoferen niet leuk en/of
interessant vinden. Hoe kan ik ze betrekken bij het gesprek?
- Plaats inruimen voor het zelf zoeken naar vragen door kinderen

Opmerking Jaap n.a.v. het ingediende actieplan en n.a.v. gesprekken met de
onderwijsassistent na het invullen van de observatielijst door de onderwijsassistent en
mijzelf:
Jaap geeft aan dat het onderwerp en activiteitenplan op zich akkoord is, maar dat hij wel
enige aarzeling heeft. Hij wil graag dat ik ook bv. het stamgroepwerk en de rol van het
filosofisch gesprek daarin bij het meesterstuk betrek.
Naar aanleiding van de gesprekken met de onderwijsassistent en het evalueren van cyclus 1
door mijzelf kwam ik zelf ook tot de conclusie dat filosoferen op zich wel interessant is voor
nu, maar hoe is dat over 10 weken? Is het dan nog steeds interessant of geef ik filosoferen
meer betekenis door het te verbinden aan een ander onderdeel bij jenaplan?
Interventie/bijstelling:
Ik ga het filosoferen ook betrekken bij het stamgroepwerk. Dit kan bij de inleiding om
zodoende tot verkenning van het onderwerp te komen. Dit kan ook halverwege een thema
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om zodoende tot verdieping te komen. Krijgt het stamgroepwerk hierdoor meer betekenis
en/of verdieping?
Verder ga ik het filosoferen inzetten bij zingeving. Ik verwacht dat dit zal leiden tot meer
betrokkenheid en verdieping van het onderwerp.
Gevolgen voor de kinderen:
- Filosoferen blijft leuk en interessant voor de kinderen
- De betrokkenheid van kinderen is vergroot
- Het doorvragen wordt door meer kinderen toegepast
- Verkenning en verdieping bij stamgroepwerk
- Verdieping bij zingeving
Gevolgen voor mij:
- Lezen van literatuur over stamgroepwerk en zingeving
- Bedenken hoe ik het filosoferen ga inzetten bij stamgroepwerk en zingeving
- Nadenken en bedenken wat ik doe met de kinderen die filosoferen niet leuk en/of
interessant vinden. Hoe kan ik hun betrokkenheid vergroten?

.
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13. Verslag cyclus 2
Week 7:
Deze week heb ik een vraag uitgezocht als inleiding op het nieuwe onderwerp bij
stamgroepwerk. Het thema de komende week is ‘lente’. Kinderen vinden het een leuke,
interessante vraag (Als je een boom zou zijn, dan…?) die ze ook wel graag willen gebruiken
voor het schrijven van een verhaal.
Voor de tweede vraag hebben de kinderen zelf gezocht op internet. Via google afbeeldingen
kwamen ze bij verschillende vragen die met lente te maken hebben. Uit de 4 uitgezochte
vragen hebben we ‘Spelen dieren verstoppertje?’ uitgekozen om te filosoferen. De andere
vragen bewaren we voor een andere keer. Zo ontstaat het idee om een soort van
‘vragenpotje’ te maken waaruit we een vraag kunnen putten als we er een nodig hebben en
we op dat moment er niet een weten.
Week 8:
De eerste vraag ‘Gaat denken beter als je samen bent?’ is er een die redelijk abstract is voor
de kinderen. Ik heb ze meer op weg moeten helpen, dan bij andere vragen. Wel is het heel
leuk om te zien, dat de leer- en werkvoorkeuren van de kinderen ook hier tot uiting komen.
De kinderen die het liefst alleen werken geven hier aan, dat dit voor hen niet geldt. De
kinderen die het liefst met iemand samen werken geven aan, dat zij beter denken als ze met
een ander van gedachten wisselen.
De tweede vraag ‘Wat verandert er als vaders vanaf nu zwanger kunnen worden?’ heeft te
maken met het thema ‘lentekriebels’. Dit is een schoolbreed thema deze week.
Vragenlijst ingevuld door 15 kinderen:
Datum: 10 maart 2022

Vraag: Wat verandert er als vaders vanaf nu zwanger
kunnen worden?
Leuk of ja

Neutraal

Hoe vond je het onderwerp?

12x

3x

Deed je goed mee?

15x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

15x

Ben je bij je eigen mening
gebleven?

13x

Niet leuk of nee

2x

Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?

Apart onderwerp.
Ik moet er niet aan denken.
Gelukkig kunnen alleen vrouwen kinderen krijgen.

Moet er iets veranderen de
volgende keer?

Nee

Weet jij een filosofische vraag
voor de volgende keer?

Kunnen baby’s praten met elkaar?
Wat als je alles al direct zou kunnen, zoals lopen en fietsen?
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Week 9:
De eerste vraag ‘Moet je altijd gastvrij zijn?’ is weer een vraag n.a.v. een verhaal. Dit verhaal
gaat over een nieuwe jongen in de groep. Het verhaal is door mij gekozen om te kijken hoe
de kinderen hierop reageren. We hebben zelf ook sinds kort een nieuw kind in onze groep.
Zij voelt zich nog niet zo welkom. Dit geeft ze aan in het laatste gesprek dat ik met haar heb
gehad. Zal het filosoferen over deze vraag verschil uitmaken?
De beide stamgroepleiders zijn jarig in maart en vieren deze week hun verjaardag met de
kinderen. Vandaar de vraag: ‘Moet je altijd vrolijk en blij zijn op je verjaardag?’ Een leuk en
geanimeerd gesprek volgt. Iedereen vindt, dat je wel blij moet zijn om de cadeaus die je
krijgt. Dit is niet altijd gemakkelijk. Verdrietig kan het zijn als je iemand mist die je wel graag
op je verjaardag had willen zien.
Week 10:
Deze week is het thema bij stamgroepwerk ‘sport en spel’. Ik bedenk een vraag als inleiding
op het thema en een vraag wordt door de kinderen aangedragen. ‘Is sport en spel altijd leuk
om te doen?’ is de vraag waarover we filosoferen. In de antwoorden zie je duidelijk wie van
de kinderen van sport en spel houdt en wie niet.
Bij de tweede vraag van deze week hebben de kinderen weer op internet gezocht. Er komen
6 vragen waaruit gekozen moet worden. De vraag ‘Moet je altijd willen winnen als je sport?’
is de vraag die door de meerderheid wordt gekozen. De techniek van het doorvragen en
reageren op een opmerking van je voorganger wordt nu al beter toegepast. Hierdoor zie je
echt wel verdieping van het onderwerp.
De overige vragen zijn gebruikt om in kleine groepjes te filosoferen. Hierbij was een van de
kinderen de gespreksleider en 3 kinderen gingen dan filosoferen over een vraag. In
sommige groepjes ging dit heel goed. In andere groepjes iets minder. Dit hing van de
deelnemers af. Als een ieder goed meedeed en men goed luisterde naar elkaar, kwamen er
filosofische gesprekken op gang.
Week 11:
We zitten midden in de lijdenstijd en zijn op weg naar Pasen. Kinderen weten de betekenis
en we gaan filosoferen over ‘Van wie is de hemel?’ en over de vraag ‘Stel, iedereen die dood
is komt terug, hoe zou dit zijn?’. De laatste vraag is een vraag die een kind stelde tijdens het
kringgesprek over het bijbelverhaal.
Vragenlijst ingevuld door 14 kinderen:
Datum: 31 maart 2022

Vraag: Stel, iedereen die dood is komt terug, hoe zou dat
zijn?
Leuk of ja

Neutraal

Hoe vond je het onderwerp?

12x

2x

Deed je goed mee?

12x

2x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

14x

Ben je bij je eigen mening

14x

Niet leuk of nee
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gebleven?
Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?

Ik zou het wel raar vinden als iedereen weer terug komt.
Ik zou het wel leuk vinden als mijn oma terugkomt.

Moet er iets veranderen de
volgende keer?

nee

Weet jij een filosofische vraag
voor de volgende keer?

Zou je wel 100 jaar of 200 jaar willen worden?

Opmerking: De ene jongen die filosoferen lastig en niet leuk vindt was ziek deze week.
Week 12:
De eerste vraag die we besproken hebben is de vraag die op de vragenlijst stond ingevuld,
nl. ‘Zou je wel 100 of 200 jaar willen worden?’ Het lijkt de kinderen wel heel leuk in eerste
instantie. Als ze dieper op het onderwerp ingaan, dan komen er ook een aantal voorwaarden
naar voren. Zo moet je gezond blijven en moeten je vrienden/vriendinnen en/of familie ook
gezond blijven en zo lang leven. Anders is het misschien toch niet zo leuk om zo oud te
worden.
De tweede vraag kwam uit ‘praatprikkels’ en is gekozen door een kind. Dit kind wilde ook
graag de filosofische kring leiden. Dit deed ze trouwens heel goed. De vraag ‘Is de ruimte
af?’ werd goed door haar ingeleid en ze had goed door waar ze moest helpen en/of beurten
moest geven en waar ze de kinderen de vrije hand kon laten.
Observatielijst groep en stamgroepleider ingevuld door mijzelf:
Onderwerp: Zou je wel 100 of 200 jaar willen
worden?

wel
gezien

niet
gezien

opmerking

Observatie van de kinderen
Kinderen doen actief mee

x

Filosofievraag is duidelijk

x

Kinderen stellen verdiepende vragen

x

x

Sommige kinderen
kunnen dit prima, andere
kinderen vinden dit (nog)
lastig.

Kinderen durven hun eigen mening te geven

x

x

Sommige kinderen
kunnen dit prima, andere
kinderen vinden dit (nog)
lastig.

Kinderen beleven plezier aan het gesprek

x

x

Bij aantal kinderen is dit
duidelijk te zien.

Observatie van de stamgroepleider:
Duidelijke introductie van het onderwerp

x

32

Filosofische vraag is duidelijk

x

Stiltetijd wordt gegeven

x

Leidt de kring, zoals die geleid moet worden

x

Zorgt dat filosofische vraag centraal blijft staan

x

Vat het gesprek kort en bondig samen als
afronding van het gesprek

x

Stamgroepleider ervaart plezier aan het
gesprek en straalt dit ook uit

x

Tip: Hoe kun je kinderen helpen die het nog lastig vinden om hun mening te geven?
Top: Fijn dat ik nu al minder nadrukkelijk aanwezig hoef te zijn.
In de evaluatie van deze dag gevraagd of kinderen plezier beleven aan filosoferen. Van de
14 kinderen geven 8 kinderen aan dit zo te beleven. Bij 6 kinderen hangt het van de vraag af
en of ze iets weten over de vraag. De ene keer vinden ze het wel leuk en een andere keer
niet.
Week 13:
Deze week zijn 2 vragen behandeld n.a.v. de actualiteit, nl. de oorlog in Oekraïne. Dit is een
onderwerp dat de kinderen nogal bezighoudt. Regelmatig komen ze met vragen. Een van de
vragen ‘Kan oorlog ook in Nederland komen?’ heeft ook te maken met de achtergrond van
de kinderen. De meeste kinderen denken dat in Nederland geen oorlog komt. Een paar
kinderen zijn er wel bang voor.
De tweede vraag ‘Waarom zou je vrij willen zijn?’ brengt mooie reacties teweeg. De een
weet nog een meer bijzondere reden te bedenken dan de ander.
Vragenlijst ingevuld door 16 kinderen:
Datum: 14 april

Vraag: ‘Waarom zou je vrij willen zijn?
Leuk of ja

Neutraal

Niet leuk of nee

Hoe vond je het onderwerp?

12x

3x

1x

Deed je goed mee?

14x

1x

1x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

15x

Ben je bij je eigen mening
gebleven?

6x

1x
2x

8x

Wat wil je verder nog vertellen
over dit gesprek?

Was de eerste keer, dat ik van gedachten veranderde.
Ik vind het niet leuk, dat Sem zo doet.

Moet er iets veranderen de
volgende keer?

Mag ik volgende keer gespreksleider zijn?
Sem moet gewoon meedoen.

Weet jij een filosofische vraag
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voor de volgende keer?
Naar aanleiding van de reactie over Sem nogmaals bedacht hoe ik zijn reactie/gedrag kan
beïnvloeden, zodat hij geen storende factor meer is. De vorige keer heeft geholpen om hem
een actieve rol te geven. Dit keer wil ik het anders aanpakken en vlak voor aanvang een
gesprekje met hem hebben. Niet alleen over mijn verwachtingen wat betreft zijn gedrag,
maar ook over de vraag die aan bod komt. Weet hij hier al iets over? Wat zijn zijn gedachten
over de vraag? Misschien helpt het bij hem pre-teaching toe te passen.
Week 14:
De laatste week voor de meivakantie staan 2 vakantievragen centraal. Het stamgroepwerk
gaat deze week over het thema ‘vakantie’. De eerste heeft met gevoel te maken en de
tweede vraag kan heel divers opgevat worden. ‘Welk gevoel hoort bij thuis zijn?’ is de eerste
vraag. Je ziet, dat heel veel kinderen het moeilijk vinden om hun gevoel te benoemen. De
tweede vraag ‘Voel jij je op vakantie thuis in tent, caravan of in het vakantiehuisje?’ wordt
eerst opgevat als op welke plek je je prettig voelt als je op vakantie gaat. Als we een beetje
verder in het gesprek zitten wordt de vraag ook opgevat of je je ook op een andere plek dan
in je eigen woonhuis thuis kunt voelen.
Deze week hebben de kinderen ook weer in kleine groepjes gefilosofeerd over de
verschillende vragen die ze zelf hebben opgezocht en/of bedacht.
Observatielijst groep en stamgroepleider ingevuld door de onderwijsassistent:
onderwerp: Voel jij je op vakantie thuis in tent,
caravan of in het vakantiehuisje?

wel
gezien

niet
gezien

opmerking

Kinderen doen actief mee

x

x

Veel kinderen doen
spontaan mee, andere
kinderen alleen als hun
mening gevraagd wordt.

Filosofievraag is duidelijk

x

Kinderen stellen verdiepende vragen

x

x

Dezelfde kinderen
passen dit toe.

Kinderen durven hun eigen mening te geven

x

x

Kinderen beleven plezier aan het gesprek

x

x

Observatie van de kinderen

Is niet bij iedereen te
peilen

Observatie van de stamgroepleider:
Duidelijke introductie van het onderwerp

x

Filosofische vraag is duidelijk

x

Stiltetijd wordt gegeven

x
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Leidt de kring, zoals die geleid moet worden

x

Zorgt dat filosofische vraag centraal blijft staan

x

Vat het gesprek kort en bondig samen als
afronding van het gesprek

x

Stamgroepleider ervaart plezier aan het
gesprek en straalt dit ook uit

x

Vraagopvatting
veranderde wel
gedurende het gesprek.

Tip: Moeten alle kinderen hun mening geven of mogen ze ook alleen luisteren?
Top: Als ik de eerste gesprekken vergelijk met de laatste gesprekken zie ik dat de kinderen erg
gegroeid zijn en dat de rol van gespreksleider steeds meer de rol wordt van af en toe het
gesprek begeleiden, zodat de kinderen weer verder kunnen met het gesprek.
Ik ben blij met het ingevulde formulier. Het zet me aan het nadenken over mijn opvatting
omtrent de deelname aan een filosofisch gesprek. Ik wil heel graag, dat kinderen actief
meedoen met het gesprek en dus ook hun mening geven. Als ik echter naar mijzelf kijk en
mijn actief-zijn tijdens gesprekken, dan ben ik ook vaak een geïnteresseerde luisteraar in
plaats van een actieve spreker. Dit wil niet zeggen, dat ik niet betrokken ben. Dit moet ik dus
ook gaan toepassen op mijn zienswijze wat betreft de respons van de kinderen tijdens de
filosofische gesprekken.
Enquête aan het eind van cyclus 2, ingevuld door 16 kinderen:
Datum: 21 april 2022

Naam:
Leuk/ja

Neutraal

Niet leuk/nee

Hoe vond je het filosoferen?

12x

3x

1x

Deed je goed mee?

12x

4x

Hoe vond je dat de andere
kinderen meededen?

12x

3x

1x

Moeten we blijven filosoferen
met elkaar?

14x

1x

1x

Wat vond je leuk?

Met elkaar praten over een vraag.
Dat we zelf vragen mochten uitzoeken.
Dat ik een gesprek mocht leiden.
In kleine groepjes een gesprek houden.
Nadenken over een vraag.

Wat vond je niet leuk?

Sommige vragen werden niet leuk, interessant gevonden.

Tip voor een volgende keer?

Vaker vraag laten kiezen.
Vaker gesprek leiden door kind.
In kleine groepjes gesprek.
Doorgaan.
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Wat ik verder nog wil zeggen?

Niks

Als afsluiting hebben we het filosoferen een cijfer gegeven. De meeste kinderen (10) geven
het filosoferen een 8 of hoger, 3 kinderen geven het een 7 en 2 kinderen een 6. Het laagste
cijfer is een 5 en wordt gegeven door 1 kind.
De meerderheid (15) wil wel graag doorgaan met filosoferen.
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14. Consequenties voor de andere stamgroepen en kinderen
Op maandag 10 januari 2022 zijn we schoolbreed begonnen met het onderwerp
‘kringgesprekken’. Hieraan gaan we werken tot de zomervakantie. Dit onderwerp heeft een
hele mooie verbinding met mijn onderwerp voor mijn meesterstuk. Het filosofische gesprek
is een van de kringgesprekken die ook genoemd worden om te gebruiken. Aangezien ik in
een eerder onderzoek instructie in de kring heb besproken, ben ik in mijn literatuurstudie
voor dit meesterstuk niet weer ingegaan op wat de literatuur zegt over een kringgesprek.
Schoolbreed staan de volgende doelen het komende half jaar centraal als het gaat om de
kringgesprekken.
De doelen die centraal staan zijn voor de stamgroepleider:
● Dagelijks staat er een kring gepland in het ritmisch weekplan.
● De stamgroepleiders hebben kennis van alle kringsoorten.
● Eén keer jaar houden alle kinderen (van de groepen 1 t/m. 4) een leeskring
● Eén keer per jaar houden alle kinderen (van de groepen 5 t/m. 8) een verslagkring
● Wekelijks vindt er in alle stamgroepen een vertelkring plaats.
● Min. 2 x per jaar vindt er in alle stamgroepen een themakring plaats.
● De stamgroepleider organiseert 2x per half jaar een andere kring dan de standaard
ingezette kringen.
De doelen die centraal staan voor de kinderen zijn:
● Ik kan actief luisteren
● Ik kan met andere kinderen in gesprek gaan
● Ik kan mezelf openstellen voor anderen
● Ik kan gedachten verwoorden
● Ik kan belangstelling tonen voor anderen
● Ik kan actief meedoen aan kringgesprekken en groepsactiviteiten
Verder staat voor de middenbouw nog centraal:
●
●
●
●

Ik kan een leeskring voorbereiden en uitvoeren
Ik kan voorzitter zijn, geef beurten, open en sluit de vergadering, ben secretaris en
tijdbewaker.
Ik kan vertellen wat er in het nieuws is, in de eigen omgeving en in Nederland
Ik stel vragen, wissel gevoelens en meningen uit, toon respect en kan goed
argumenteren

Veel van bovenstaande doelen zijn aan bod gekomen tijdens de filosofische gesprekken.
Tijdens de afgelopen weken heb ik al wel in kleine setting regelmatig met andere
stamgroepleiders gesproken over mijn ervaringen met filosofische gesprekken. Hier wordt
altijd aandachtig naar geluisterd. Ik hoop en verwacht, dat meerdere collega’s het aandurven
om ook de filosofische gesprekken op te pakken. Ook in de afsluitende vergadering zal ik mij
sterk maken voor het houden van filosofische gesprekken en de borging hiervan.
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15. Aanbevelingen voor verder onderzoek
Wat ik nog meer zou willen onderzoeken en/of doen:
- Werkt filosoferen ook in de onderbouw? Kunnen jongere kinderen hun gedachten
over een vraag/onderwerp al goed verwoorden? Of moet ik andere eisen stellen aan
het gesprek? Wat vergt dit van mij als stamgroepleider? Is dit anders dan bij de
midden- en bovenbouw?
- Werkt filosoferen op elke school? Ik heb het filosoferen nu toegepast in de
middenbouw en op een school waarbij veel kinderen een taalachterstand hebben.
- Werkt filosoferen ook nog na een aantal jaren? Wat zijn de uitdagingen? Hoe hou ik
het filosoferen levend?
- Niet ieder kind is even geïnteresseerd. Hoe kan ik zorgen, dat ook die kinderen actief
meedoen? Welke oplossing werkt? Dit zal per kind en per groep verschillend zijn,
verwacht ik. Is dit ook werkelijk zo?
- Welke coöperatieve werkvormen zijn er nog meer te gebruiken bij het filosoferen? Op
de site www.filosovaardig.nl worden er een aantal genoemd. Kan ik deze ook
toepassen in mijn groep? Geeft dit nog verdere verdieping van stamgroepwerk en
zingeving?
Suggesties om te beginnen en/of verder te gaan:
- Voor mij heeft het heel goed gewerkt om met de vragenkaarten van ‘Praatprikkels’ te
beginnen met filosoferen met de groep. Ik had hieraan houvast, dat het ‘goede
filosofische vragen’ waren waarmee ik aan de slag kon.
- Wees niet bang om te beginnen. Bij mij heeft het te lang geduurd voordat ik ook
werkelijk begonnen ben. Dit vind ik, nu achteraf, jammer. Was ik er maar eerder mee
begonnen!
- Bekijk verschillende websites die over filosoferen met kinderen gaan. Er zijn er
verschillende. De site www.filosovaardig.nl heeft mij erg geholpen. Door je in te
schrijven, gratis, krijg je regelmatig suggesties toegestuurd om het filosoferen
aantrekkelijk en actueel te houden.
- Hou het filosoferen levend. Het heeft mij zoveel gebracht. Het filosoferen is echt van
toegevoegde waarde. Hierdoor heb ik kinderen van een andere kant gezien. Kind dat
stil is komt tot spreken, omdat niks goed of fout is. Zienswijzen komen naar boven
die je anders niet hoort. Ook zelf leer ik kijken op een andere manier naar een
onderwerp door de reacties van de kinderen.
- Maak een ideeënpot/vragenpot met daarin filosofische vragen. Deze vragen kun je
zelf bedenken, maar ze kunnen ook heel goed door kinderen bedacht worden. De
kinderen uit mijn groep vonden en vinden het leuk om op internet naar vragen te
zoeken. Deze schrijven ze dan op of printen ze uit. Vervolgens worden ze in een pot
gedaan. Als we dan tijd over hebben of zin hebben in filosoferen pakken we de pot
en trekken er een vraag uit. Uit deze pot putten we ook als de kinderen in kleine
groepjes filosoferen.
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16. Evaluatie en reflectie
Evaluatie en reflectie op proces en product na cyclus 1:
Het filosoferen:
Het actieplan heeft gewerkt. In het begin ben ik druk bezig geweest met de literatuurstudie.
Hierdoor had ik voor mijzelf duidelijk wat nu filosoferen is en hoe ik dit het beste kon
aanpakken. Vervolgens heb ik gezocht naar voorbeelden op internet. Hierbij kwam ik een
aflevering van ‘Het Klokhuis’ tegen. Deze kon ik mooi gebruiken als inleiding in de groep.
Vooral om de kinderen nieuwsgierig te maken naar het onderwerp en zo heeft deze
aflevering ook gewerkt.
Vervolgens heb ik een cursus ‘Wat is filosoferen?’ gegeven. In deze cursus uitgelegd wat
filosoferen is en hoe een filosofisch gesprek is opgebouwd.
Daarna zijn we een aantal weken aan de slag gegaan met de vragen van ‘praatprikkels’ en
met een vraag n.a.v. een voorleesverhaal. Dit gaf mij houvast en de kinderen vonden het, op
dat moment, een leuke en interessante manier om met elkaar in gesprek te komen. Een
volgende keer zou ik dit weer op precies dezelfde manier doen. Ik raad anderen aan om het
ook zo op te pakken. Vooral als je zelf niet precies weet hoe een en ander aan te pakken.
Ik vind het wel jammer, dat ik zelf niet al veel eerder met filosoferen met kinderen ben
begonnen.
De rol van de kinderen:
Al aan het begin merkte ik, dat sommige kinderen direct het filosoferen doorhadden. Andere
kinderen vonden het nog eng om te reageren. Wel voelden ze zich veilig genoeg om dit ook
aan te geven. Wat mij wel opviel was dat de kinderen hun eigen mening gaven en niet
doorvroegen op andere opmerkingen en/of inspeelden op andere antwoorden.
Daarom de derde week extra nadruk gelegd op doorvragen en inspelen op de opmerking
van de ander. Dit vonden de kinderen toen en vinden de kinderen nu nog steeds erg
moeilijk. Wel zie ik vooruitgang. Het doorvragen hangt ook wel eens af van de vraag die
besproken wordt.
Vanaf week 3 mochten de kinderen ook zelf kaartjes uitzoeken. Dit vonden ze erg leuk om te
doen. Ik merkte, dat het kind dat een kaartje heeft uitgezocht zeer betrokken was bij het
onderwerp en het gesprek. Ook merkte ik, dat de betrokkenheid van de meeste kinderen
groter is nu we een paar weken op weg zijn met het filosoferen. Kinderen durfden steeds
beter mee te doen met het gesprek en hun mening te geven. Dit is fijn om te zien.
Na 6 weken was duidelijk, dat de meeste kinderen het filosoferen leuk vinden. De ene keer
vonden ze het leuker dan een andere keer. Dit hing vaak af van de vraag die gesteld wordt.
Een aantal kinderen bleef en blijft het lastig vinden om de eigen mening te verwoorden.
Een kind bleef en blijft filosoferen niet leuk vinden. Als hij de vraag interessant vindt, dan
doet hij mee. Als hij de vraag niet interessant vindt doet hij niet mee. Al verschillende dingen
uitgeprobeerd, maar niets lijkt voor langere tijd te helpen. De komende periode wil ik nog
uitproberen of het helpt om met hem en een paar andere kinderen al de vraag die aan bod
komt voor te bespreken.
Mijn eigen rol:
Op sommige momenten stapte ik even uit mijn rol als gespreksleider om tot verdieping te
komen of om iets te verduidelijken. Dit heb ik gedaan bij het op gang brengen van het
doorvragen van kinderen.
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Ik merkte op een gegeven moment, dat ik teveel nog het gesprek volgens de regels wil laten
verlopen. Ik moet goed voor ogen houden, dat dit op zich prima is, maar dat het niet ten
koste van het gesprek moet gaan. De kinderen zijn nog jong en beginnen net met
filosoferen. De techniek is belangrijk, maar belangrijker is het plezier in de activiteit. Het
plezier om met elkaar een vraag van meerdere kanten te bekijken en je te verwonderen over
de zienswijze van de ander. Daarom mijn eigen rol nog eens goed bekeken en besloten een
stap terug te doen en af te wachten hoe het gesprek vervolgens verloopt. Dit blijkt prima te
gaan. Inzicht in eigen handelen doet veel. Vaak had ik hier niet veel voor nodig. In dit geval
een opmerking van de onderwijsassistent.
Evaluatie interventie/bijstelling:
Het was niet zo moeilijk om te bedenken wat ik graag wilde veranderen. Om het filosoferen
levendig en interessant te houden voor de kinderen en om de betrokkenheid nog meer te
vergroten, wilde ik de kinderen tijdens cyclus 2 nog meer betrekken bij het zoeken van
vragen. Als tweede bijstelling wilde ik graag zien dat kinderen zelf leiding gaven aan een
filosofisch gesprek en als derde bijstelling wilde ik de kinderen graag in kleine groepjes laten
filosoferen om zodoende het doorvragen te oefenen en om te oefenen dat ze zelf een
gesprek leiden.
Dit zou van mezelf vragen, dat ik de leiding van een gesprek uit handen kon geven. Dit vond
en vind ik niet zo moeilijk meer. Aan het begin van de studie was dit nog wel een ding, maar
gedurende de studie en het uitvoeren van de onderzoeken is me dit steeds gemakkelijker
gevallen, omdat ik merkte dat heel veel kinderen dit echt wel zelf kunnen.
Bovenstaande bijstellingen hadden en hebben vooral betrekking op de rol van de kinderen.
De andere bijstellingen hadden vooral betrekking op het inzetten van een filosofisch
gesprek. In cyclus 2 heb ik filosoferen ook ingezet bij stamgroepwerk en bij zingeving.
Dit is goed gelukt en was niet moeilijk toe te passen. Door het vertrouwen dat ik had
gekregen gedurende de eerste 6 weken durfde ik ook goed het filosoferen in te zetten bij
stamgroepwerk om te komen tot het verkennen van het onderwerp of te komen tot
verdieping van het onderwerp. Bij zingeving leidde het ook tot verdiepende gesprekken.

Evaluatie en reflectie op proces en product na cyclus 2:
Het filosoferen:
De techniek van het doorvragen en reageren op een opmerking van je voorganger wordt nu
al beter toegepast. Hierdoor zag ik echt wel verdieping ook van het onderwerp.
De rol van de kinderen:
De kinderen zijn zelf op zoek gegaan naar filosofische vragen. Dit lukte de meeste kinderen
goed. Sommigen hadden even de hulp van een ander nodig. Het fijnst vonden ze het om in
tweetallen op zoek te gaan naar vragen. Zodoende hebben ze heel wat vragen gevonden.
Deze gaan niet verloren. Een van de kinderen kwam met het idee van een ‘vragenpotje’.
De kinderen zijn ook in kleine groepjes gaan filosoferen. De meeste kinderen kunnen dit
goed aan en vonden en vinden dit ook leuk om te doen. Een enkel groepje vond en vindt dit
nog lastig.
Een paar kinderen wilden heel graag de grote filosofische kring leiden. Dit kunnen ze al
goed. Je zag en ziet hierbij ook, dat de een het beter kan dan de ander. Dit is niet erg. Ik
vond en vind het fijn, dat ze de leiding op zich willen nemen.
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De kinderen beleefden en beleven plezier aan het filosoferen.
Mijn eigen rol:
Het lukte vanaf het begin van cyclus 2 al om vragen te bedenken bij het thema van
stamgroepwerk. Dit was niet erg moeilijk en ingewikkeld.
Ook durfde ik over de actualiteit met de kinderen te filosoferen. Het was en is fijn om met
kinderen een onderwerp te verkennen en/of te verdiepen. Ik probeerde in gesprekken altijd
al wel de actualiteit en de vragen die bij kinderen leven te betrekken. Filosoferen heeft hier
echt iets toe bijgedragen, doordat een mening niet goed of fout is.
Ik beleef en beleefde vanaf het begin van cyclus 1 plezier aan het filosoferen. Ik merk, dat
ook dit plezier zich heeft verdiept door de reacties van kinderen op sommige vragen.
Met de kinderen die minder betrokken zijn bij het gesprek en/of kinderen die aangeven het
gesprek niet altijd zo interessant te vinden, wil ik de vraag vooraf bespreken in kleine kring.
Kijken of dit helpt. Ik kan me er moeilijk bij neerleggen, dat het akkoord is dat de ene jongen
niet meedoet met sommige gesprekken.
Het ingevulde formulier door de onderwijsassistent zette me aan het nadenken over mijn
opvatting omtrent de deelname aan een filosofisch gesprek. Ik wilde heel graag, dat
kinderen actief meedoen met het gesprek en dus ook hun mening geven. Als ik echter naar
mijzelf kijk en mijn actief-zijn tijdens gesprekken, dan ben ik ook vaak een geïnteresseerde
luisteraar in plaats van een actieve spreker. Dit wil niet zeggen, dat ik niet betrokken ben. Dit
moet ik dus ook gaan toepassen op mijn zienswijze wat betreft de respons van de kinderen
tijdens de filosofische gesprekken.

Evaluatie na cyclus 2:
Ik ga (we gaan) zeker door met filosoferen!
- Het heeft me/ons veel gebracht;
- Ik heb weer nieuwe dingen over mijzelf en de kinderen ontdekt;
- Het geeft echt verdieping bij stamgroepwerk en zingeving;
- Ook geeft het filosoferen met elkaar plezier;
- We hebben veel geleerd over onze eigen opvattingen.
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