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Voorwoord  

 
Door te filosoferen leer je dat denken interessanter wordt als je met elkaar denkt. Je wordt als het 

ware één brein. Dus jouw gedachten zijn niet interessant, omdat ze van jou komen, maar zijn 

interessant als ze onderdeel van het geheel worden en het geheel interessanter, complexer, dieper 

en verrassender maken. In de woorden van Imram (10 jaar): ‘Ik vind het aan elkaar plakken van 

gedachten het leukst, want dan krijg je weer iets nieuws.’ Of, Isolde (11 jaar): ‘Wat jij net zei was 

echt heel anders, wat gek!’ Uitspraken als deze maken de onderlinge denkkracht voelbaar en laten 

zien wat met elkaar denken oplevert.  

 

Samen denken is op een bepaalde manier onpersoonlijk: de kinderen leren dat het er niet om gaat 

dat een gedachte van hen is, het gaat om het gehele bouwwerk. Om samen het bouwwerk van 

gedachten te onderzoeken: waar het sterk is en waar het minder sterk in elkaar zit. In Denkstappen 

wordt de constructie van het bouwwerk expliciet gemaakt en daardoor beter te onderzoeken. Zijn 

de voorbeelden die gebruikt worden wel voldoende? Worden oorzaak en gevolg niet door elkaar 

gehaald? Hoe zijn we tot deze conclusie gekomen?  

 

Inzicht in de denkstappen die je met elkaar zet geeft eigenaarschap. Filosoferen wordt tastbaar 

voor zowel de leerlingen als de leerkracht. Vaak hoor ik leerkrachten zeggen: ‘Alles is goed, je mag 

alles zeggen.’ Dit boek laat echter zien dat de wijze waarop je redeneert sterk of minder sterk kan 

zijn. Dus ja, je mag alles zeggen in de denkkring, maar niet alles wat gezegd wordt, is even lang 

houdbaar en even krachtig. Het leren maken van dát onderscheid is naar mijn idee van wezenlijk 

belang in een democratische samenleving. Zeker in een samenleving waarin regelmatig weinig 

doordachte meningen en emotionele kreten de boventoon voeren. 

 

Ik ondersteun van harte de aanpak van Denkstappen, omdat die denkvaardigheden tijdens het 

gesprek expliciet maakt. Het lijkt mij mooi als leerkrachten en leerlingen verder komen dan het 

stellen van een vraag en het uitwisselen van gedachten. Het leren herkennen van de denkstappen die 

we vaak onbewust maken, stimuleert kritisch denken en verdiept het leren van kinderen. Je 

ontwikkelt samen met je leerlingen een denktaal die ook bij andere vakken van pas komt. Het 

onderwijs kan dan ook veel baat hebben bij dit boek en wanneer we onze kinderen beter leren 

denken, plukken ze daar de rest van hun leven de vruchten van.  

 

Alexandra Bronsveld 

Voorzitter Centrum Kinderfilosofie Nederland  

  



Inleiding  
 

Het belang en nut van filosoferen met kinderen wordt steeds vaker ingezien. Er zijn enkele 

honderden mensen in Nederland die opgeleid zijn als begeleider van filosofische gesprekken met 

kinderen. Daar komen er jaarlijks enkele tientallen bij. Voor leerkrachten en voor thuis verschijnen 

ieder jaar verschillende boeken om met kinderen te filosoferen. Waarom dan nóg een boek? Voor 

het maken van dit boek over de Denkstappen zijn meerdere aanleidingen. 

 

1) Niet ieder gesprek is een filosofisch gesprek 

Dit boek wil bijdragen aan het afbakenen van  filosoferen ten opzichte van andere soorten 

gesprekken. Want niet ieder gesprek is een ook meteen een filosofisch gesprek. Praten kan over 

persoonlijke ervaringen, over hoe een probleem of ruzie op te lossen, het kan een reflectie op een 

gebeurtenis zijn of gaan over wat iets voor je betekent. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in een 

levensbeschouwelijk gesprek, waarin je op zoek gaat naar jouw persoonlijke betekenis.  

Tijdens een filosofisch gesprek wordt samen nagedacht. Het onderwerp is daarom niet alleen 

persoonlijk, zoals betekenisgeving bij een levensbeschouwelijk onderwerp wel alleen persoonlijk is.  

‘Zijn dieren belangrijk voor je? Waarom dan?’  is een voorbeeld van een levensbeschouwelijke vraag. 

Niemand kan het oneens zijn met wat iemand daar zelf van vindt.  

‘Kunnen dieren denken?’ Dat is een filosofische vraag waarover je met elkaar van gedachten kunt 

wisselen, omdat je het daar met elkaar over eens of oneens kunt zijn.  

Filosofische gesprekken gaan over vragen die niet definitief beantwoord kunnen worden. Het zijn de 

aloude grote vragen en de traditie van de filosofie is de verzameling antwoorden. Juist over die 

vragen kun je goed samen nadenken.  

 

Voor kinderen kun je daarbij aan vragen denken zoals: 

 Wat is kunst? 

o Is een mooie tafel kunst? 

o Kan een dier kunst maken? 

o Kan kunst zonder toeschouwer? 

 Wat is rechtvaardig? 

o Moet een moordenaar beschermd worden tegen moordenaars? 

o Wat mag je doen met een vijand? 

o Mag je de aarde vervuilen? 

 Wat houdt mens-zijn in? 

o Wie is de baas van mensen?   

o Zijn kabouters mensen? 

o Zijn sommige mensen betere mensen? 

 Wat bestaat en wat niet? 

o Wat houdt nooit op met bestaan? 

o Bestaat 2? 

o Bestaat het niets? 

 Wanneer is iets waar? 

o Is alles wat je ziet waar? 

o Kan iets dat je gelooft waar zijn? 

o Kun je iets 100% zeker weten? 



 

Mensen en kinderen geven verschillende antwoorden op deze vragen. Juist die verschillende 

antwoorden laten zien dat het steeds weer ingewikkelder is dan we denken. Hierin ligt de 

verwondering, een belangrijk kenmerk van het filosofisch gesprek. Steeds als we denken dat we het 

weten, geeft iemand weer een andere invalshoek en ontglipt het ons weer.  

 

De middelen waarmee we antwoorden onderzoeken is het tweede belangrijke kenmerk van een 

filosofisch gesprek. In een filosofisch gesprek vormen redenen het bewijs voor ons standpunt of onze 

mening. Dit bewijs met elkaar onderzoeken en welke denkstappen daaraan ten grondslag liggen is, 

naast de verwondering over verschillende antwoorden,  de tweede pijler van het filosofisch gesprek. 

Alle soorten antwoorden mogen gegeven worden, als deze maar onderzocht worden. Dan kunnen 

deelnemers in het gemeenschappelijk onderzoek samen ontdekken dat sommige antwoorden beter 

onderbouwd zijn dan andere en daardoor sterker zijn 

 

2) Aansluiten op de traditie van argumentatieleer 

Filosoferen betekent kortweg helder proberen te denken. Er kan vanzelfsprekend ook niet helder 

worden gedacht. Filosoferen met kinderen sluit aan op de richtlijnen van het denken die worden 

geformuleerd in de argumentatieleer en de logica. We kunnen van deze kennis gebruik maken, dit 

wiel hoeven we niet zelf opnieuw uit te vinden.  

Dit boek zet in 18 stappen een introductie tot deze denkregels neer en maakt deze denkstappen 

visueel. Natuurlijk zijn er veel meer stappen te zetten, deze 18 stappen vormen het eerste deel van 

de reis.  

De laatste jaren zijn er verscheidene boeken over filosoferen met kinderen verschenen, die 

explicieter teruggrijpen op de denkregels, vaak op speelse wijze. Bijvoorbeeld 20 thinking tools van 

Philip Cam, het boekje Thinking games van Jason Buckley en Methode filosoferen van Djapo. In deze 

boeken komen dezelfde denkvaardigheden terug, al is de focus of de aanpak verschillend. Het zal 

duidelijk zijn dat ik deze ontwikkeling positief vind, omdat het filosoferen met kinderen hiermee wint 

aan kwaliteit en aan helderheid. Bovendien heeft de samenleving veel baat bij meer kennis van deze 

filosofische traditie. Ik hoop hieraan met deze uitgave bij te dragen. Ook denk ik dat de verwondering 

en de diepgang van het gesprek toeneemt als de precisie van het onderzoeksinstrumentarium 

toeneemt.  

 

3) Filosoferen toegankelijker maken 

Ooit zei een leerkracht tegen me: ‘Filosoferen met kinderen is het ideale onderwijs, als het gesprek 

goed gaat. Er passen zoveel leerdoelen bij: kinderen leren luisteren, leren andere perspectieven 

kennen, leren hun eigen gedachten beter te verwoorden en voortbouwen op gedachten van 

anderen, leren vragen onderzoeken. Het sluit perfect aan op 21th century skills en dat hebben we 

nodig in onze snel veranderende wereld. Maar het valt niet altijd mee om het maximale uit een 

filosofisch gesprek te halen. Soms gebeurt er eerder te veel dan te weinig en dan weet ik niet wat ik 

moet doen. En voor je het weet, wordt het een chaos.’  

Precies hiervoor zijn de 18 denkstappen bedacht. In een gesprek gebeurt meestal zoveel tegelijk, dat 

het de beginnende (of ook de ervaren) begeleider kan gaan duizelen. Daarom rafelen we uiteen wat 

er allemaal gebeurt in een filosofisch gesprek en wordt dit stapsgewijs en gestructureerd 

aangeboden. Met andere woorden: de denkstappen zijn middelen om het gesprek te vertragen en in 

te zoomen op de verschillende onderdelen van het gesprek of beter het gezamenlijke onderzoek.  



 

4) Kinderen en leerkracht samen verantwoordelijk  

Bij de 18 stappen zijn de kinderen medeverantwoordelijk voor het gesprek. Als de leerkracht als 

enige verantwoordelijk is voor het filosofisch gehalte van het gesprek, is dat een zware taak. Dat is 

zelfs moeilijk voor meer ervaren begeleiders van filosofische gesprekken met kinderen. Daarom 

trekken kinderen en leerkracht in deze aanpak samen op en leren ze gaandeweg de basis van 

denkvaardigheden en de argumentatieleer. De leerkracht introduceert de denkstappen aan de hand 

van de les, en leert zelf ook meteen waar de denkstap over gaat. In het volgende hoofdstuk wordt de 

opbouw van de lessen nader uitgelegd.  

 

5) Goed leren communiceren 

Een ander doel van de denkstappen is om kinderen te leren goed te communiceren. Helder denken 

gaat daaraan vooraf. Vanuit mijn ervaring in loopbaanadvies en communicatie, waaronder twintig 

jaar als parttimer bij LTP (Loopbaanadvies, Training en Personeelsselectie), heb ik gezien wat je kunt 

bereiken met je manier van communiceren. Communicatieve vaardigheden zijn overal belangrijk: op 

je werk, in je sociale contacten, in je gezin, in de samenleving, waar je ook bent. 

 

Enkele communicatieve competenties die vaak genoemd worden in de personeelsselectie zijn:  

 aansluiten op ander  

 luisteren 

 onderzoeken 

 overtuigend verwoorden van eigen standpunt 

 compact formuleren 

 het perspectief van de ander innemen 

Deze communicatieve vaardigheden zijn precies de vaardigheden die met filosoferen worden 

geleerd. Kinderen leren voort te borduren op elkaars gedachten, ze leren hun eigen gedachten 

kennen en verwoorden, ze leren redeneringen uit elkaar rafelen en nauwkeurig onderscheid te 

maken, ze leren vragen stellen en onderzoeken, ze leren dat een ander anders denkt of andere 

redenen heeft en hoe daar samen verder mee te komen. Daarom denk ik dat filosoferen met 

kinderen een vaste plaats op school hoort te hebben, de oefenplaats voor de samenleving.  

 

6) Reflecteren over denkstappen  

Hoe we met behulp van ons denken verder komen in een onderzoek is onderdeel van de 

verschillende stappen. Daarover gaan kinderen met elkaar in gesprek. Ze staan stil bij deze 

denkstappen en diepen ze uit. Zo worden de denkstappen een gemarkeerd onderdeel van hun 

denken. Dat maakt de denkstappen ook makkelijker herkenbaar en sneller inzetbaar. In iedere les 

komen daarom vragen aan bod als: Welke stappen hebben we genomen? Wat heeft ons dat verder 

gebracht? Hoe kunnen we deze denkstap vaker gebruiken? Zo worden de denkstappen nog beter 

herkenbaar.  

 

7) De redelijke klas  

Door samen redenen en redeneringen te onderzoeken en deze expliciet te maken, werpen we licht 

op wat anders onbewust, onuitgesproken en niet onderzocht blijft. Door de confrontatie met andere 

gezichtspunten of redenen worden de eigen impliciete redenen expliciet gemaakt. In een klas waar 

regelmatig op deze wijze wordt gefilosofeerd, raken de kinderen eraan gewend de eigen aannames 



en gezichtspunten te onderzoeken. De kinderen leren zich af te vragen of ze kunnen onderbouwen 

wat ze denken. 

Deze praktijk maakt een klas naar mijn idee een redelijke klas. Verschillen in mening of inzicht 

hoeven niet opgelost te worden, ze kunnen naast elkaar bestaan. Een redelijke klas kan lastige of 

controversiële onderwerpen prima aan. 

 

8) Weerbaarheid  

Misschien is de belangrijkste aanleiding van dit boek wel dat goed en helder denken weerbaar maakt. 

Als je helder kunt verwoorden wat je vindt, als je vertrouwd bent met je eigen gedachten en als je de 

woorden om die te uiten makkelijk kunt vinden, helpt dat zelfvertrouwen te ontwikkelen. Ook word 

je makkelijker gehoord. Zelfvertrouwen en autonomie zijn onmisbaar in onze samenleving en maken 

het leven gewoon veel leuker en interessanter. Ieder kind verdient empowered te worden, want dit 

vergroot kansen en gelijkheid. 




