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Filosofie in de spiegel
Wat? Waarom?
Je krijgt vanuit de Cultuur in de Spiegeltheorie de nodige hulpmiddelen aangereikt om zelf een filosofiesessie voor een al
dan niet bekend publiek in te vullen, voor te bereiden en te begeleiden. Hierdoor scherp je zowel je spreek- en
gespreksvaardigheden aan, als je filosofische vaardigheden (zoals argumentatie, kritische reflectie en zelfbewustzijn).

Waarnemen en verbeelden
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Bekijk aandachtig bovenstaand beeld en beantwoord de volgende vragen.





Wat zie je?
Wat denk je dat er is gebeurd?
Waarom denk je dat?
Wat zou er nog gebeurd kunnen zijn?

Herman zal nooit
Herman leeft in de stad maar
Herman heeft alleen maar verhalen
Herman zal nooit winkelen tijdens de markt
Herman zal nooit fietsen op de vele fietspaden
Herman zal nooit naar de ballonfeesten komen
Herman zal nooit op de schoot van de goede sint zitten
Herman zal nooit kunnen wandelen in het prachtige groene park, zijn thuis
Herman is een steen
(Louise Volckaert)

Filosoferen met kinderen

4
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Bekijk aandachtig het filmpje dat je leerkracht je zal tonen. Beantwoord nadien onderstaande vragen, die je
zullen helpen om het spreekgedrag van zowel de gespreksleider als de kinderen te analyseren. Dat is van belang
omdat je nadien zelf gespreksleider zal zijn.

3

Noteer vijf vragen die de begeleider stelt. (Je hoeft de namen van de kinderen uiteraard niet te vermelden.)

4

Deel de vragen op in minstens twee verschillende categorieën. Bedenk voor elke vragengroep een gepaste naam.
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Vul onderstaand kader aan.

BEGELEIDER
Hoe zorgt de begeleider ervoor dat ...

... iedereen bij het gesprek
wordt betrokken?

... de kinderen argumenten
of redenen geven?

... iedereen zich veilig voelt
om te spreken?

KINDEREN

Noteer drie opvallende
uitspraken van de kinderen.

Beschrijf de non-verbale
communicatie van de
kinderen in enkele zinnen.

Interpreteer de non-verbale
communicatie van de
kinderen in enkele zinnen.
Maak hiervoor gebruik van
adjectieven.

Mindf#ck
6

Je krijgt een werkwoord van je leerkracht. In de klas liggen bladen met daarop telkens een zelfstandig
naamwoord. Noteer een vraag op elk blad waarin je je werkwoord en het zelfstandig naamwoord verwerkt.
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Noteer in onderstaande argumentatiestructuur het standpunt en de argumenten op de logisch juiste plaats.
Gebruik hiervoor de nummers van het standpunt en van de argumenten hieronder.
Standpunt
1.	Het is een goede zaak dat de coach deze speler niet meeneemt naar het WK.
Argumenten
2.	Deze speler past niet in het systeem van de coach.
3. Spelers moeten er alles aan doen om in topvorm te verkeren.
4. Roken is slecht voor de longcapaciteit van een speler.
5. Deze speler geeft regelmatig kritiek op de coach en andere spelers.
6. Deze speler is een roker.
7. Ook zonder deze speler kan het team functioneren.
8. Het is belangrijk dat er eenheid in het team heerst.
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‘Kunst is een gegeven’
8

Lees onderstaand gesprek met Barend van Heusden, een Nederlandse onderzoeker die het Cultuur in de
Spiegelmodel ontwikkelde. Het is immers aan de hand van dat model dat je nadien je filosofiesessie zal
voorbereiden. Beantwoord na het lezen de vragen bij de tekst.
onafhankelijke voorwerpen beschouwd. Daar
moeten we vanaf. Een schilderij, een roman of een
muziekstuk is een instrument waarmee je iets doet,
net als een pan of een hamer. Je kijkt niet naar kunst,
je kijkt mét kunst naar de werkelijkheid. Het is een
vorm van zelfreflectie, waarbij je via verbeelding
reflecteert op jezelf en de wereld om je heen.’

Foto: DvhN/Kees van de Veen

‘Kunst is een
gegeven’
1 Als hoogleraar Cultuur en Cognitie houdt Barend van
Heusden (1957) zich bezig met de processen die zich in de
hersenen afspelen bij alles wat mensen doen, voelen,
denken en maken. Kijken naar schilderijen, muziek
maken of ernaar luisteren, verhalen vertellen en romans
lezen – het zijn allemaal cognitieve processen. Aan de
Rijksuniversiteit Groningen leidt Van Heusden het
onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel, waarin een
nieuwe vorm van cultuuronderwijs wordt ontwikkeld.
Goed cultuuronderwijs moet volgens Van Heusden inzicht
geven in cultuur en de reﬂectie op cultuur in al haar
vormen oefenen en ontwikkelen. Een gesprek over het nut
van kunst, cultuuronderwijs, angst en burgerschap.

Kunst is een proces, en kunstwerken zijn volgens
van Heusden het instrument waarmee we dat proces
realiseren: ‘In onze cultuur worden kunstwerken
sinds de verlichting als op zichzelf staande,

2 Hoe zit het dan met ‘onsterfelijke kunstwerken’
als de muziek van Bach? Of schilderijen van
Rembrandt?
‘Die voorwerpen zijn voor een heleboel mensen de
functie “kunst” kwijt. Je kunt wel eindeloos blijven
zeggen: “Je moet naar dat schilderij van Rembrandt
kijken”. Het schilderij kan er mooi uitzien, en knap
gemaakt zijn, maar als die Rembrandt voor een
jongere niet werkt, dan is het voor hem of haar geen
kunst. Ik denk dat we de boot totaal missen als we
aan het voorwerp zelf blijven vasthouden. Dan
missen we bijvoorbeeld de hiphop en de street art. Ga
die jongens in Rotterdam niet vertellen dat street art
geen kunst is. Dat is hun kunst, hun zelfverbeelding.
Als je dan toch weer met Rembrandt aan komt zetten,
is het net alsof je zegt: “Je mag niet koken met die
nieuwe pan, je moet met mijn oude pan koken”.
Terwijl er inmiddels allang die nieuwe pannen zijn. Ik
heb ook altijd het gevoel dat als je dat erkent, en die
jongens dus in hun waarde laat, dat ze dan pas
geïnteresseerd kunnen raken in Rembrandt. Want
dan gaan ze Rembrandt niet meer zien als iets dat ze
per definitie mooi moeten vinden, maar als iets dat
voor iemand anders dezelfde rol vervult of vervulde
als street art voor hen. Dan kun je zeggen: “Rembrandt
is interessant”. Waarom? “Omdat ze in de zeventiende
eeuw daarmee deden wat ik nu doe met street art.”’

3 Wat is dan nog het onderscheid tussen kunst en
amusement?
‘De functie of rol die het vervult. Het wordt (pas) kunst
als het een herkenbare ervaring verbeeldt. Neem
musicals. Voor jou en mij zijn de meeste musicals
waarschijnlijk entertainment. Leuk gezongen,
aangenaam amusement, maar het is niet ons leven
dat wordt verbeeld; we herkennen het niet. Maar kijk
niet neer op de musical omdat het jouw wereldbeeld
niet is dat verbeeld wordt. Want voor een heleboel
mensen gaat het wel over hun leven. Voor hen is het
wel kunst, heeft het die functie wel. En ook zij kennen
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het verschil tussen kunst en amusement. Er zijn
musicals waar ze kapot van zijn, en er zijn musicals
waarvan ze denken ‘leuk’, maar verder niks. Voor
soaps geldt precies hetzelfde. Voor pubers zijn soaps
dé zelfverbeelding bij uitstek. En ook zij maken het
onderscheid tussen heel goede soaps – Grey’s Anatomy,
noem maar op – en soaps die ze zo weer vergeten. Het
onderscheid tussen kunst en amusement werkt op
alle niveaus. Vandaar ook het belang van cultuuronderwijs. Via onderwijs maak je kennis met veel
verschillende vormen van zelfverbeelding, zodat je
niet vast hoeft te blijven zitten in de musical of de
soap en je je horizon kunt verbreden. Maar alleen als
je dat zelf wilt, want het hoeft niet.’
4 Hoe kijkt u, vanuit dit perspectief, aan tegen
bezuinigingen op de ‘linkse hobby’ kunst?
‘Kunst is een vermogen dat mensen hebben, namelijk
het vermogen om via verbeelding op zichzelf en de hen
omringende wereld te reflecteren. Dat vermogen heeft
iedereen; dat heb je niet alleen als je naar het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten gaat of naar moderne
jazz luistert, dat heb je ook als je van Helmut Lotti
houdt. Het belang van dat vermogen is dat je er een
zelfbeeld mee ontwikkelt. En iedereen heeft een
zelfbeeld nodig, omdat dat de basis is van hoe je je
gedraagt. Als je dingen doet, als je plannen maakt, als je
waarde toekent aan zaken, dan doe je dat op grond van
het beeld dat je van jezelf hebt, in relatie tot anderen.
Vanuit dat perspectief heeft kunst dus een heel
fundamentele, algemeen menselijke functie en kun je
helemaal niet zeggen: “Daar doe ik niet aan mee”. Het
idee dat kunst een linkse hobby zou zijn is dus waanzin.
Het is ten eerste geen hobby en ten tweede niet links.
Kunst is een gegeven. Cultureel bewustzijn is een
fundamentele eigenschap waar alle mensen over
beschikken, namelijk het vermogen tot zelfbeschouwing, tot nadenken over jezelf. En daarbinnen
heeft kunst de functie van zelfverbeelding. Altijd.
De politieke keuze zit vervolgens in het soort
zelfbeeld dat je als maatschappij wilt ontwikkelen.
Daarom is kunst ook altijd ingezet door politieke
leiders en door de kerk. Je ziet het heel duidelijk in
dictaturen: als je wilt dat mensen allemaal hetzelfde
denken, dan ga je kunst subsidiëren die een eenduidig
zelfbeeld neerzet. Maar als je wilt dat mensen een
genuanceerd, kritisch, complex en open zelfbeeld
ontwikkelen, dan heeft dat consequenties voor welke
kunst je stimuleert. Een heel belangrijk aspect van
het ontwikkelen van zo’n open zelfbeeld is het
wegnemen van angst; angst voor wat vreemd is, voor
wat anders is, voor wat eraan komt. Angst is een
slechte raadgever, dat merken we steeds weer.’

8
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5 Met figuren als Geert Wilders zit de angst in het
centrum van de macht.
‘De vraag is: ga je voor een genuanceerd zelfbeeld, voor
goed burgerschap, of ga je voor eenheidsworst. Dat is
een politieke beslissing, geen wetenschappelijke
theorie. Een politicus kan zeggen: “Ik wil helemaal
geen mensen die genuanceerd zijn”. Prima, maar ik
voorspel dat je dan mensen krijgt die bang zijn. Die
zich heel erg vastklampen aan één opvatting. Als je er
echter van uitgaat dat het in het belang is van de
democratie om het vermogen tot zelfreflectie goed te
ontwikkelen, dan is er één gebied waar je zeker niet
mag bezuinigen op kunst en cultuur en dat is in het
onderwijs. Ik vind dat heel gevaarlijk, want je bezuinigt
in feite op het vermogen van kinderen om een zelfbeeld
te ontwikkelen. En dat is volgens mij net zo belangrijk
als, zo niet belangrijker dan het vermogen om goed te
spreken of goed te rekenen.’

Goed burgerschap is bovendien iets waar
onderwijsverstrekkers sinds kort maximaal op
willen inzetten: hoe kan het Cultuur in de
Spiegelmodel heel concreet bijdragen tot actief
wereldburgerschap op school?
‘Naar mijn idee kan Cultuur in de Spiegel op
verschillende manieren bijdragen aan actief wereldburgerschap op school. De eerste en wellicht meest
voor de hand liggende manier is door leerlingen bewust
te maken van het feit dat de cultuur die je als “eigen”
beschouwt, die natuurlijk aanvoelt en je dus het meest
vertrouwd is, een zeer gelaagde constructie is,
opgebouwd uit verschillende geheugens – van jou
persoonlijk en gedeeld met anderen. Dat cultuur
bovendien altijd in the making is – en geen statisch
gegeven. Wanneer de cultuur niet meer zou veranderen,
wordt ze een Medusa wier blik je versteent en die
bestreden kan (en dient te!) worden met behulp van de
altijd beweeglijke verbeelding. Voorbeelden van
individuele en collectieve versteningsprocessen biedt
de geschiedenis genoeg. Daar komt bij – maar dat is
wat ingewikkelder om uit te leggen – dat de andere
cultuur, de cultuur van de anderen, alleen binnen de
eigen cultuur (het eigen geheugen) waargenomen,
voorgesteld, begrepen en gekend kan worden: de ander
is dus altijd jouw constructie en jij bent een constructie
van de anderen … Een complex zelfbewustzijn dat het
gevolg is van dit inzicht in cultuur als (actief!) proces
kan leerlingen volgens mij tot voorzichtige en kritische
(in de oorspronkelijke betekenis van het woord:
vragend, analyserend) burgers maken, die zich
realiseren dat je altijd zelf (mede)verantwoordelijk bent
voor de cultuur waarin je leeft.’
6

7 Burgerschap heeft ook alles te maken met
kritisch denken, een open ethische vraagstelling,
of de vaststelling dat onze wereld ook anders had
of zou kunnen zijn. Dit zijn eigenlijk opvallend
filosofische activiteiten. Zie je ook hier mogelijke
verbanden of overeenkomsten tussen filosofieonderwijs en Cultuur in de Spiegel – of gaat het
om fundamenteel verschillende activiteiten?
‘Dat is nog een tweede manier waarop Cultuur in de
Spiegel zou kunnen bijdragen aan actief
wereldburgerschap. Kritisch denken veronderstelt een
analytische, theoretische houding die niet waardeert,
maar onderzoekt, en naar feiten en argumenten
vraagt in plaats van overtuigingen. Belangrijker nog
is dat die analytische houding overtuigingen als
zodanig benoemt (en eventueel ontmaskert, als ze
zich voordoen als waarheid). De kritische houding
relativeert dus overtuigingen, maar op basis van
kennis van zaken. Dit onderscheid – tussen kennis
(waarheid), die niet relatief is, hoogstens voorlopig, en
overtuigingen – ligt aan de basis van moderne
democratische samenlevingen. Wie dit onderscheid
tussen waarheid en waarde betwist, ondermijnt de
democratie. Het theoretisch denken levert dus ook in
dit opzicht de basis voor democratie en democratisch
burgerschap: kritisch denken is namelijk analytisch
denken. Wie kritisch is, is niet ergens tegen of een
andere mening toegedaan, maar vraagt, onderzoekt,
is op zoek naar feiten en logica.
Analytisch, kritisch denken noch democratie
komen ‘vanzelf’ – het moet geleerd worden omdat het
contra-intuïtief is. We schikken ons gemakkelijker
naar de kudde, genieten van de eenheidsworst. We
volgen liever onze verbeelding, of we laten ons
verleiden door wat we waarnemen. Denken doet (een
beetje) pijn, en democratie dus ook.
Filosofie is een vorm van cultureel zelfbewustzijn
die, in ieder geval in het Westen, kritiek kan koesteren.
Vanuit CiS beschouwd is filosofie, zeker sinds ze zich
heeft losgemaakt van de wetenschappen, een van de
vormen die het cultureel bewustzijn kan aannemen.
Wat de filosofie onderscheidt van enerzijds kunst en
anderzijds wetenschap is dat ze vooral conceptueel is.
Anders dan de geschiedschrijving beschrijft ze niet de
gebeurtenissen, maar onderzoekt – reflexief – de
manier waarop wij betekenis geven – in de kunst, het
schone, de wetenschap, de religie, het goede, de
politiek, het dagelijkse leven. Vaak is dat kritisch (op
de manier zoals hierboven omschreven: rationeel,
gebaseerd op feiten en logica), maar lang niet altijd …’

Cultuur in de Spiegel in een notendop
Cultuur in de Spiegel (kortweg CiS) is een
cognitieve cultuurtheorie ontwikkeld door
Barend van Heusden (Rijksuniversiteit Groningen)
en nadien onderzocht en verder uitgewerkt voor
het Vlaamse onderwijs door onder meer Lode
Vermeersch (KU Leuven, HIVA), in opdracht van
CANON Cultuurcel.
Volgens dit model is cultuur de manier waarop
wij in ons denken en handelen betekenis geven
aan de wereld om ons heen. Dat kan met kunst,
maar ook op andere manieren. Cultuur zien als
een manier van ‘betekenis geven’ maakt van
kunst eigenlijk een werkwoord. Daardoor
verschuift de focus van Cultuur in de Spiegel van
de typische cultuurartefacten naar (cognitieve)
processen van betekenis geven door middel van
vier culturele vaardigheden:
1. waarnemen: voelen, luisteren, kijken,
ruiken ...;
2. verbeelden: het omzetten van
waarneming in iets nieuws: fantasie,
kunstobjecten, uitvoering ...;
3. conceptualiseren: het verder vertalen van
waarneming en verbeelding in abstracte
concepten: taal, symbolen ...;
4. analyseren: het ontdekken van logica,
structuren, modellen ...;
en vier cultuurdragers of -media:
1. het lichaam: beweging, gebaren, klank ...;
2. voorwerpen: instrumenten, objecten,
textiel, sculpturen ...;
3. taal: gezongen, gesproken, geschreven,
opgenomen ...;
4. grafische symbolen: tekeningen, foto’s,
film ...
Door een gerichte ontwikkeling van die
vaardigheden in zoveel mogelijk vakken streeft
CiS naar een schoolbrede en doorlopende leerlijn
cultuuronderwijs, en zo naar kritische reflectie
en cultureel (zelf)bewustzijn. Want dat is volgens
CiS de echte inzet van cultuur.

Bron: vrij naar Job van Schaik in gesprek met Barend van Heusden, met toevoegingen van de auteur
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Geef telkens een synoniem voor of een korte definitie van de volgende (onderstreepte) termen uit de tekst.
 reflecteren op:
 wereldbeeld:
  
 cognitief:
 zelfbewustzijn:
  
 consequentie:

10

11

Om welke tekstsoort gaat het hier? Duid het meest passende antwoord aan.
a.

q Een informatieve tekst: Van Heusden geeft zijn mening over kunst, cultuur en cultuuronderwijs.

b.

q Een informatieve tekst: Van Heusden en diens werk worden geportretteerd door middel van een interview.

c.

q E en persuasieve tekst: Van Heusden pleit voor het belang van kunst en cultuur voor een samenleving,
en dus het belang van cultuuronderwijs.

d.

q Een activerende tekst: de doelstelling van het interview is zoveel mogelijk lezers aan de slag doen gaan
met het Cultuur in de Spiegelmodel ontwikkeld door Van Heusden.

e.

q Een diverterende tekst: de doelstelling van het interview is lezers onderhouden door middel van een fijn
gesprek met een interessante onderzoeker.

Het gesprek valt inhoudelijk duidelijk uiteen in drie grote onderdelen. Geef eerst door middel van de
vraagnummers die opdeling in drie delen weer, en geef daarna de inhoud van elk onderdeel kort aan in
een treffende tussentitel.
a.
b.
c.

10
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Van Heusden vat zijn kijk op cultuur als volgt samen: ‘Kunst is het algemeen menselijk vermogen om via
verbeelding op onszelf en op de ons omringende wereld te reflecteren.’ Licht deze gebalde definitie in je
eigen woorden toe en schenk in je toelichting extra aandacht aan de vier onderstreepte termen.

13

Van Heusden start het gesprek door op drie tegenstellingen in te gaan:
a.

q kunst als autonoom voorwerp vs. kunst als instrument of gebruiksvoorwerp;

b.

q oude kunst vs. nieuwe kunst;

c.

q kunst vs. entertainment of amusement.
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Welke van zijn drie toelichtingen bij deze tegenstellingen vind je het meest verhelderend of het meest frappant,
en waarom?

14

Leg op basis van het gesprek uit waarom Van Heusden zijn onderzoek precies ‘Cultuur in de Spiegel’ genoemd
zou hebben.

15

Leg in je eigen woorden uit wat cultuuronderwijs, actief burgerschap en filosofieonderwijs volgens Van Heusden
met elkaar gemeen hebben.

16

‘De politieke keuze zit in het soort zelfbeeld dat je als maatschappij wilt ontwikkelen,’ zegt Van Heusden –
vandaar ook het belang van cultuuronderwijs. Geef aan de hand van twee zelf gevonden argumenten weer
waarom je het al dan niet eens bent met deze stelling.

17

Probeer op basis van ‘Cultuur in de Spiegel in een notendop’ onderstaande tabel met de juiste termen aan te
vullen, zodat het een structurele weergave wordt van de elementen van het CiS-model.

⇔
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Cultuur in de Spiegel

18

Bekijk de filmpjes die CANON Cultuurcel maakte om het Cultuur in de Spiegelmodel kort voor te stellen en
beantwoord nadien de vragen.

19

Cultuur in de Spiegel ziet cultuur als veel meer dan een schilderij of een dansvoorstelling. Wat is de
basisdefinitie van cultuur volgens het model?

20 Leg kort uit waarom volgens Cultuur in de Spiegel cultuur ook in wiskunde en zelfs in elk schoolvak aan bod
kan komen.

21

Waarom zijn open vragen zo interessant als startpunt voor cultuuronderwijs?

22 Geef op basis van de filmpjes minimaal twee redenen waarom (zelf)reflectie en kritisch denken zo belangrijk
zijn voor (cultuur)onderwijs.

12
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23 Leg uit waarin thuis naar het journaal kijken en op school een journaalitem bekijken precies verschillend zijn.

Projectfiche
24 Opdracht
Doelstelling van dit project is om in groep een filosofisch gesprek van een dertigtal minuten met al dan niet bekende
leeftijdsgenoten, jongeren of kinderen voor te bereiden en te begeleiden. Zowel voor de voorbereiding als voor het
verloop van het gesprek zelf zal je Cultuur in de Spiegel als kader gebruiken.
Lees onderstaande toelichtingen en tips grondig, zodat je inzicht krijgt in wat een filosofisch gesprek precies is en wat
je precies moet doen. Elk genummerd blokje hieronder bestaat uit een te nemen stap die toegelicht wordt en een
aantal concrete opdrachten, gemarkeerd door een
symbooltje. Die maak je in groep op een apart blad, maar
iedereen neemt individueel notities. Bedoeling is om aan het einde van dit stappenplan een volledige projectfiche te
hebben.
25 Thema
Je kan uiteraard over min of meer elk onderwerp filosoferen. Daarom is het belangrijk om bij aanvang meteen een
thema af te bakenen. In dit project komt de klemtoon op ‘de mens als vormgever’ te liggen. Mensen geven immers op
alle mogelijke manieren vorm aan zichzelf en hun omgeving: hun lichaam, hun kamer of een eigen ruimte, de natuur,
hun stad, de hele wereld … Ze doen dat om de meest uiteenlopende redenen en met de meest diverse materialen.
Kies een hoofdthema uit het lijstje hierboven.
Bepaal een aantal deelthema’s waarrond je zal filosoferen met je deelnemers.
26 Filosoferen en vragen stellen
Filosoferen is, zoals ook Barend van Heusden zei, een proces van kritisch denken, van logisch redeneren en creatief
argumenteren, of nog: van het analytisch onderzoeken zelf. Dat zijn dan ook de vaardigheden die je tijdens het gesprek
zal inoefenen en aanscherpen bij jezelf en bij je deelnemers.
Filosoferen is dus een activiteit die start en verdergaat met voortdurend ‘vragen stellen’, over het hoe, wat en waarom
van alles wat we als vanzelfsprekend ervaren:
 Wat is tijd? Op welke manier bestaan dromen? (metafysische vragen)
 Mag je iemand pijn doen? Mogen wij dieren eten? (ethische vragen)
 Is elk geluid muziek? Is de natuur mooi? (esthetische vragen)
 Hoe weet ik dat ik besta? Zijn er meer kleuren dan ik kan zien? (epistemologische vragen)
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Ook jouw filosofisch gesprek zal staan of vallen met het stellen van open vragen, omdat net open vragen aanzetten
tot zelfreflectie. Het is immers niet de bedoeling om simpelweg wat meningen te uiten. In tegendeel, de begeleiders
moeten proberen om door hun vragen de deelnemers een duwtje te geven in de richting van een beredeneerde
zoektocht naar meer inzicht in het eigen denken en dat van anderen.
	Probeer alvast om zoveel mogelijk open vragen te bedenken bij je thema en deelthema’s. Wees ook kritisch voor
jezelf: zijn het echt open vragen, die aanzetten tot kritisch, creatief en analytisch denken? Tot argumenteren en
redeneren? En dus eigenlijk tot steeds meer en nieuwe vragen?
Leef je in en anticipeer voluit op vragen die je deelnemers zouden kunnen stellen.
	Deel deze open vragen daarna op in hoofd- en bijvragen. Hoofdvragen introduceren een nieuw deelthema,
bijvragen gaan er dieper op in.
27 Hoe begin je je gesprek?
Belangrijk is dat je een heel concrete start hebt, die meteen voor verwondering zorgt en uitnodigt om verder vragen
te stellen en dus na te denken. Denk aan het startpunt van deze lessenreeks zelf met het beeld op de cover.
Je kan dit startpunt het best vanuit Cultuur in de Spiegel zoeken, waarbij je, in termen van vaardigheden, een begin
zoekt dat zowel de waarneming als de verbeelding stimuleert. In tweede instantie kan je ook de verschillende
cultuurdragers of -media gebruiken. Een aantal voorbeelden verduidelijken dit.
 Je kan gewoon vanuit een open ‘Wat als?’-vraag starten en de deelnemers kort de tijd geven om een antwoord in de
vorm van een verhaal te bedenken. Ook hier is het waarom belangrijk. (Cultuurdrager CiS: taal)
 Lees het gedicht ‘Herman zal nooit’ (zie p. 4) voor en neem ook een steen mee. Nadien kan je allerlei vragen aan de
deelnemers stellen over hoe bijvoorbeeld het stadscentrum of het park eruit zal zien vanuit het perspectief van een
steen. Verhalen en gedichten over je thema vormen overigens een ideale insteek voor een filosofisch gesprek.
(Cultuurdragers CiS: taal, voorwerp)
 Breng een aantal voorwerpen mee die met je thema te maken hebben (bv. in het geval van het thema ‘kamer’:
een wekker, een kussen, een gsm, een boek, een tandenborstel, een glas, een knuffel …), deel ze uit en vraag aan
de deelnemers om voor hun voorwerp de ideale plaats te kiezen in de ruimte waarin ze zich bevinden. Vraag
natuurlijk ook naar het waarom van hun keuze. (Cultuurdrager CiS: voorwerp)
 Laat de deelnemers willekeurig rondwandelen in de ruimte. Geef hen vervolgens de opdracht om naar wat hen
opvalt te wijzen en in één woord te zeggen wat het is (bv. je wijst naar een stoel en zegt ‘stoel’). Als ze dat even
gedaan hebben, vraag je hen om willekeurig te blijven bewegen, laat je hen ook opnieuw naar dingen wijzen, maar
met de instructie om een ander woord te zeggen dan wat ze zien (bv. je wijst naar een stoel en zegt ‘voetbal’).
De vreemde associaties die gemaakt worden, zijn een ideale insteek. (Cultuurdragers CiS: lichaam, voorwerp)
 Laat de deelnemers in een kring zitten en geef iemand een voorwerp, bv. een bal. Die eerste deelnemer zegt iets over
het voorwerp en geeft het door aan de persoon naast hem. Die deelnemer zegt nu of hij akkoord gaat of niet, en
waarom. (Cultuurdrager CiS: voorwerp)
 Neem een bekend kunstwerk, een foto of een illustratie mee die aansluit bij je thema. Toon de afbeelding niet
meteen volledig, maar onthul telkens een nieuw detail en vraag aan de deelnemers wat ze zien, waarover het beeld
zou kunnen gaan en waarom ze dat denken. (Cultuurdrager CiS: grafische symbolen)
 Luister naar een instrumentaal nummer of muziekstuk dat aansluit bij je (deel)thema. Vraag aan de deelnemers
waaraan ze denken bij dit nummer, en waarom. (Cultuurdrager CiS: lichaam)
 Geef de deelnemers elk een prent van een kunstwerk en vraag hen om de ideale plaats voor dat kunstwerk in
de ruimte te kiezen. Nadien vraag je hen uiteraard naar het waarom van hun keuze. (Cultuurdrager CiS: grafische
symbolen)
 Je kan de deelnemers – zeker als het kinderen zijn – vragen om een tekening over je (deel)thema te maken,
bijvoorbeeld door hen een lichaam, stad, kamer of landschap te laten tekenen. Tekeningen zijn ideaal om aan
het einde van het gesprek opnieuw boven te halen. (Cultuurdrager CiS: grafische symbolen)
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Een ideale startfase duurt ongeveer tien minuten en laat de deelnemers voldoende tijd om zelf aan te geven wat zij belangrijk
of interessant vinden, wat hen opvalt, waar ze vragen bij hebben. Uit die veelheid van ideeën en opmerkingen maak je
dan samen een keuze, want het is belangrijk om de deelnemers zelf ook te laten kiezen waarop ze verder willen ingaan.
Ga zelf op zoek naar drie of vier passende vertrekpunten vanuit telkens een of twee van de vier cultuurdragers
die aansluiten bij je thema en deelthema’s en die de waarneming en verbeelding van de deelnemers prikkelen.
Je leerkracht kan je sowieso nog extra voorbeelden meegeven. Ook het schema hieronder kan je helpen omdat
het verschillende cultuurdragers bevat.

Bron: CANON Cultuurcel. De Cultuurspiegel. Jouw gids voor meer cultuur op school.
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28 De structuur van het gesprek: vier vaardigheden en vier cultuurdragers
Filosoferen is niet hetzelfde als oppervlakkige meningen uiten of in het wilde weg een praatje slaan over een moeilijk
onderwerp. In een filosofisch gesprek probeer je steeds dieper te graven en verder vragen te stellen over wat er achter
ideeën of gedachten schuilt.
Een filosofisch gesprek is, kortom, een proces dat een typische structuur heeft: het verloopt meestal van een concreet
naar een abstract niveau en wisselt telkens receptieve met productieve fasen af. Receptief wil zeggen dat iets ervaren,
meemaken of opnemen centraal staat, terwijl productief wijst op iets maken, doen of toevoegen aan wat er is.
Denk bijvoorbeeld aan je startpunt: je deelnemers nemen iets waar (receptief) en dat zet hun verbeelding in gang
(productief.)
De vier culturele vaardigheden van het Cultuur in de Spiegelmodel sluiten nauw aan bij de vaardigheden die je tijdens
een filosofisch gesprek wil aanscherpen, en zo eigenlijk meteen ook bij de vier fasen die een filosofisch gesprek
doorgaans doorloopt:

De eerste twee fasen (waarnemen en verbeelden) heb je eigenlijk al in je vertrekpunt doorlopen. Bedoeling is nu dat je
in het vervolg van je gesprek vragen aan bod laat komen waarin je de ideeën, opmerkingen, vragen, gedachten uit die
eerste fasen verder onderzoekt door ze te conceptualiseren en ze te analyseren. Dat is een meer abstract niveau,
waarbij opnieuw een productieve en receptieve fase elkaar afwisselen.
Ga voor deze twee fasen (waarnemen en verbeelden)
terug naar je vragen en verdeel die nu over de vier
onderdelen van het filosofisch gesprek. Maak gebruik
van het CiS-schema om te zien welke open vragen het
best in welke fase gebruikt zouden kunnen worden.
Aarzel niet om je vragen vanuit dit
werkwoordenschema te herformuleren.
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Bron: CANON Cultuurcel. De Cultuurspiegel. Jouw gids voor meer cultuur op school.

29 Werkvormen
De meest gebruikte werkvorm voor een filosofiesessie is
het kringgesprek, afgewisseld met gerichte opdrachten in
groep, per twee of individueel (bv. nieuwe
vertrekpuntopdrachten, nieuwe discussiethema’s en
denkoefeningen zoals een gedachte-experiment of een
stellingenspelletje).
Je conceptualiserende en analyserende fase zal ongeveer
vijftien minuten duren, maar het kan zijn dat je nieuwe
waarnemende en verbeeldende fasen moet inlassen om het
gesprek opnieuw op gang te krijgen. Dat is absoluut geen
probleem: in sommige filosofiegesprekken worden de vier
fasen tot driemaal toe doorlopen, telkens over een
verschillend deelthema of aspect van het thema.
Denk voor de conceptualiserende en analyserende fase
na over welke opstelling of werkvorm je zal gebruiken.
Zorg dat je voldoende deelthema’s en bijbehorende
vertrekpuntopdrachten voorziet om het gesprek nieuw
leven in te blazen.
Werk nu op basis van de vier fasen een schematisch
verloop uit van de volledige sessie, waarin de thema’s en
deelthema’s, open vragen, opdrachten en vertrekpunten,
en werkvormen telkens een plaats krijgen.
Impact Nederlands
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30 Rollen voor de gespreksleiders
De begeleiders van een filosofisch gesprek moeten eigenlijk een beetje de expert in het ‘niets weten’ spelen om
de deelnemers zo tot reflectie te dwingen. Ze moeten als het ware de kennis die de deelnemers in zichzelf hebben
‘blootleggen’; een beetje zoals een ‘vroedvrouw’ van de gedachten. Probeer dus oprecht nieuwsgierig te zijn naar
de ideeën en standpunten van de deelnemers om zo samen met hen op onderzoek te gaan.
De belangrijkste taak van de begeleider bestaat erin voortdurend opnieuw vragen te stellen en geen antwoorden
te geven! Concrete tips:
 Zorg voor een open sfeer, waarin iedereen aan bod komt.
 Plaats je als begeleider letterlijk en figuurlijk tussen de deelnemers.
 Neem de antwoorden en vragen van je deelnemers ernstig, dat wil zeggen luister echt naar hen.
 Probeer zoveel mogelijk de deelnemers te volgen in de kwesties die ze willen onderzoeken en de vragen waarover ze
willen nadenken.
 In principe kunnen er geen foute of domme antwoorden gegeven worden. Voorwaarde is wel dat uitspraken
onderbouwd en beargumenteerd worden. Dat wil zeggen: vraag telkens door naar het waarom en hoe van een
antwoord, voorstel of idee.
Het door jou uitgewerkte gespreksschema is dus geen strikte structuur die iedereen stap voor stap moet doorlopen:
je zal gaandeweg moeten inspelen op wat leeft, afwijken van het plan, aanpassen of vanuit een nieuw vertrekpunt
en een nieuw deelthema herbeginnen. Maar dat is precies wat een goed gespreksschema biedt: voldoende leidraden,
mogelijkheden, deelthema’s, vragen en opdrachten om in te kunnen spelen op wat bij de deelnemers leeft.
Herbekijk je schema: heb je voldoende deelthema’s en
opdrachten om het gesprek nieuw leven in te blazen?
Is het schema voldoende open, met voldoende
uitwijkopties?
Maak een concrete rolverdeling en materiaallijst.
Wat heb je nodig en wie brengt het mee? Wie gaat
wat doen? Wie neemt welke rol op tijdens het
gesprek? Je kan de verschillende fasen bijvoorbeeld
telkens in duo’s begeleiden. (Zorg voor een
evenredige verdeling – laat niet één iemand alles
invullen of op zich nemen.) Leg deze rollen duidelijk
op papier vast!
31

Doel
Doel van een filosofisch gesprek is niet om pasklare
antwoorden te vinden of te geven. Doel is wel om telkens
opnieuw in vraag te durven stellen, verworven
zekerheden weer los te laten en opnieuw op zoek te gaan
naar andere mogelijke antwoorden. Mogelijke
doelstellingen:
 De deelnemers denken na over de verschillende
manieren waarop zij en anderen vormgeven aan
zichzelf en hun omgeving.
 De deelnemers kijken op een andere manier naar zichzelf en hun omgeving.
 De deelnemers luisteren naar wat anderen zeggen.
 De deelnemers proberen (complexe) gedachten te verwoorden en te beargumenteren.
 De deelnemers hebben oog voor kunst in de stad en hun omgeving.
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Denk na over wat jouw doelstellingen zijn voor deze sessie, hoe je ze hoopt te bereiken en of ze deel uitmaken
van je gespreksschema.
Neem de tijd om goed na te denken over wat er fout kan lopen. Hoe anticipeer je hierop of pik je hierop in? (bv.
Het gesprek valt stil of gaat een totaal andere richting uit. De deelnemers zijn niet voldoende aandachtig.
Dezelfde deelnemers komen te vaak aan bod. Bepaalde fasen lopen oeverloos uit. De groepsredenering zit
muurvast.) Voeg dit lijstje met mogelijke problemen en oplossingen toe aan je projectfiche.
32 Conclusie
Neem de laatste vijf minuten van het gesprek om af te ronden. Je kan dat doen door vanuit de gemaakte analyses
terug te komen op je vertrekpunt. Als je als thema ‘lichaam’ en ‘gelukkig zijn’ gekozen hebt en je hebt de deelnemers
bij aanvang bijvoorbeeld een tekening van een ‘ideaal lichaam’ laten maken, dan kan je vragen om die tekening te
wijzigen zodat het een gelukkig lichaam wordt.

Hoe rond je de sessie creatief maar passend af?
Herbekijk je volledige projectfiche en voeg een timing toe: tien minuten voor het waarnemen en verbeelden,
vijftien minuten voor het conceptualiseren en analyseren (met eventueel kleine cycli tussenin) en vijf minuten
voor een conclusie.
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33 Projectfiche
Overloop je projectfiche grondig en ga met behulp van onderstaande checklist na of je alle onderdelen voldoende
gedetailleerd uitgewerkt hebt.
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

hoofdthema (vraag 25)
deelthema’s (vraag 25)
per thema en deelthema: open vragen opgedeeld in hoofd- en bijvragen (vraag 26)
meerdere vertrekpunten of startopdrachten om het gesprek te starten en gaande te houden (waarnemende en
verbeeldende fasen, aan de hand van verschillende cultuurdragers) (vraag 27 en vraag 29)
invulling conceptualiserende en analyserende fase (vraag 28)
werkvorm en opstelling (vraag 29)
gespreksschema, d.w.z. schematisch verloop van de fasen van het gesprek (met per fase deelthema’s, open vragen,
opdrachten en vertrekpunten, werkvormen, opstelling …) (vraag 29)
concrete rolverdeling: wie doet wat wanneer? (vraag 30)
materiaallijst: wat heb je nodig en wie brengt het mee? (vraag 30)
doelstellingen die je wil bereiken (vraag 30)
mogelijke problemen en hun oplossing (vraag 31)
creatieve of passende afronding (vraag 31)
timing voor het gesprek(sschema) (vraag 31)

Evaluatiegesprek
Het hoofddoel van filosoferen is om mensen zelfstandig te leren denken, m.a.w. autonoom denken. Kinderen en jongeren
leren zo opgroeien tot mondige burgers die in samenspraak met anderen richting kunnen geven aan hun handelen. Iedere
democratische samenleving staat of valt met de bekwaamheid van haar burgers om kritisch te oordelen en rekening te
houden met anderen. Een goed redeneer- en oordeelsvermogen is dan ook het hoofddoel dat filosofie voor/met kinderen
en jongeren nastreeft.
34 Ben je geslaagd in je opzet? En denk je dat het ook voor de deelnemers een geslaagd filosofisch gesprek was?
Waarom (niet)?
35 Wat verliep erg vlot en wat zou je anders aanpakken? Hoe?
36 Wat neem je zelf mee uit deze ervaring?

Illustratie: Selien Troch
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