
Om te filosoferen met jonge kinderen 

Plaatjes
gebruiksaanwijzing

Praat

– Hoe weet je dat zo zeker?
– Zou het ook anders kunnen zitten?
– Is dat altijd zo?
– Hoezo dan?
– Hoe kan dat nou?
– Kun je een voorbeeld geven?
– Stel nou dat het anders zit…
– Is iedereen het er mee eens?
– Waarom denk je dat?
– Waarom is dat zo?
– Bestaat daar een regel voor?
– Is dat altijd zo geweest?
– Hoe zou je dat kunnen bewijzen?

Belangrijk bij het filosoferen is goed doorvragen 
zodat kinderen gestimuleerd worden om verder te 
denken. Dat doe je door de antwoorden te bevragen. 

bijvoorbeeld met vragen als deze: 

doorvragen



I edereen kan filosoferen

Het is zeer verrassend om te filosoferen met kinderen. 

Hun redeneringen zijn vaak ontroerend, origineel, creatief 

en ook verbazingwekkend slim. Filosoferen klinkt moeilijk 

en veel mensen menen dat het niet geschikt is voor 

kinderen, maar dat is onzin. Iedereen kan het, zelfs als je 

pas vier jaar bent! Sterker nog: het is een aangeboren 

behoefte om te willen weten hoe het leven in elkaar zit. 

Kinderen stellen niet voor niets honderden waaromvragen. 

Heeft de ruimte een vorm? 

‘ Ik denk dat de ruimte vierkant is 
want dan heb je een rondje van de aarde en daaromheen 
is allemaal ruimte en dan kun je nog alle kanten op. ’ 

‘Maar als het nou een driehoek is, 
dan kun je naar het puntje vliegen . ’ 

‘Maar, als de aarde die vorm heeft, 
dan heeft h ij toch een eind . Dat puntje toch . ’

met kinderen
Filosoferen Denkspieren

Het mooie van filosoferen is dat je er, behalve je hoofd, 

verder niets voor nodig hebt. Zelfs geen kennis. Het hebben 

van weinig kennis is zelfs een voordeel want dan kun je 

zelf bedenken hoe iets in elkaar zit en train je pas echt je 

‘denkspieren’. 

Voordelen van filosoferen

Filosoferen is een bijzondere manier om een (kring)gesprek 

invulling te geven en het is heel stimulerend voor 

kinderen. Hun woordenschat en mondelinge taalvaardigheid 

groeien, ze leren beter naar elkaar luisteren, vragen aan 

elkaar stellen, onder woorden brengen wat ze denken, 

hun eigen ideeën uiten en hun mening te formuleren. 

Ook leren ze elkaar op een andere manier kennen en krijgen 

zo meer begrip voor elkaar. En heel belangrijk: het is goed 

voor hun zelfvertrouwen want foute antwoorden bestaan 

niet. 

Hoe begeleid je dat dan, filosoferen?

De belangrijkste regel is: stel alleen vragen, geef geen 

antwoorden. De kinderen moeten zelf nadenken en zodra je 

als volwassene antwoorden geeft, stoppen de kinderen met 

denken. Logisch want ze zijn op school en thuis gewend 

dat volwassenen hét antwoord geven. Het is ook belangrijk 

om je nieuwsgierig op te stellen en een socratische houding 

aan te nemen. Dat betekent dat je je realiseert dat je zelf 

net zo min precies weet hoe het leven in elkaar steekt, dat 

je niet alle antwoorden paraat kunt hebben. Ga er boven-

dien van uit dat de kinderen jou ook aan het denken kunnen 

zetten. Kortom, neem ze serieus. 



Waarom praatplaatjes?

Met kleuters praat je natuurlijk op een andere manier dan 

met oudere kinderen maar toch kun je heel goed met ze 

nadenken over allerlei vragen. Denken met jonge kinderen 

gaat het makkelijkst als je over concrete voorwerpen en 

mensen uit de wereld om hen heen een gesprek begint. 

Daar zijn deze praatplaatjes voor.

Voor wie?

Praatplaatjes zijn geschikt voor iedereen die eens op een 

andere, diepgaande manier met kinderen in gesprek wil 

gaan, zowel thuis als op school.

EEeeeeennnnnnnn vvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo
rrrrrrrrrr eeeeeeen

(2) Moeder
(3) Oma

(4) Koning
(5) Rijke man
(7) Sinterklaas
(8) Bouwer
(9) Brandweerman
(10) Speelgoedmaker
(11) Politieagente
(12) Juf

Graafvragen
Moet je altijd doen wat een baas zegt?
Ben je zelf wel eens de baas?
Is het leuk als je vriendje de baas is? 
Wie is de baas van de lucht/het bos/
de straat/etc.?
Kunnen we zonder bazen?

-------------------------------------------------
‘Z� � r baz�  z� � n �  �  gro� �  w� �  omdat �  ba�  
d�  niet zegt dat �  huiz�  moet�  w� � n geb� wd.’

Is een ba�  
al� jd de baas?

Baaaaaaaaaassssssss bbbbbbbboooooooooooooooo
vvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeennnnnnn bbbbbbbbaaas

(3) Voorgelezen worden 
(5) Veel geld
(22) Buiten spelen
(25) Iets nieuws leren
(27) Je zwemdiploma halen
(28) Lang gamen
(34) Lekker slapen
(37) Een berg cadeautjes krijgen
(39) Triljoen pannenkoeken eten
(47) Een ritje in de achtbaan

Graafvragen
Word je gelukkig van dingen die lukken?
Word je gelukkiger van spullen of van iets 
leuks doen?
Kun je gelukkig zijn met niets?
Wat is het kleinste ding waar je blij mee was?
Is er een verschil tussen blij zijn en gelukkig 
zijn?

-------------------------------------------------
‘Als je gelukkig � � , d�  � n je blij�  d�  als je blij � � .’
‘Blij zijn k�  ה el k� t du� n. Geluk �  vaak wat l� g� .’

Van wat word je 
Het � � t gelukkig?

WWW
eeeeellllllllllllllllleeeeeeeeeesssssssssssssssssss NNNNNNNNNNNNNNiiiiiiieeeeeeeeettttes

(13) Een fee
(15) Een ijsbeer op het strand
(16) Een vis op het droge
(17) Een hond in een jasje
(18) Een leeuw in een kooi
(32) Een gek aangekleed kind
(35) Je dromen
(38) Een super ijsje
(46) Een sprookje
(49) Een bloem

Graafvragen
Hoe kun je weten of iets echt is?
Als je iets niet aan kunt raken, zoals liefde, 
bestaat het dan wel? 
Zijn levende dingen echter dan iets van plastic 
zoals een pop?
Is iets wat je zelf verzint echt?
Als iets niet echt is, is het dan nep?

-------------------------------------------------
‘Ik � n echt!’

‘Hoe � et je dat zo zek� ?’
‘Ik k�  prat� , ik k�  lop� .’

wat is echt?
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Inhoud

50 kaarten

Voorzijde: 50 illustraties

Achterzijde: 48 onderzoeksvragen, 1 + kaart, 1 - kaart

Hoe gebruik je de praatplaatjes?

Met de praatplaatjes kun je met jonge kinderen over 48 

vragen filosoferen. Deze vragen vind je op de achterkant 

van de illustraties. Bij elke vraag staan vijf graafvragen om 

het thema verder uit te diepen. De vragen benaderen het 

thema vaak vanuit een originele invalshoek want dat zorgt 

juist voor verrassende antwoorden. De vetgedrukte letters 

in de vraag geven het thema aan. Onder de vraag vind je 

een lijst met de plaatjes die je bij het onderzoeken van de 

vraag kunt gebruiken. Elk plaatje heeft een nummer. 

Zoek de plaatjes van te voren bij elkaar. Uit de lijst met 

te gebruiken plaatjes blijkt ook hoe je de illustratie moet 

benoemen bij de kinderen. De ene keer benoem je kaart 1 

bijvoorbeeld als ‘vader’ en de andere keer als ‘blijheid’. 

Tenslotte staat bij elke vraag nog een citaat van een kind 

zodat je ziet wat een leuke antwoorden je kunt krijgen. 

Plaatjes
gebruiksaanwijzing

Praat



Er zijn drie werkvormen:

1. een voor een
Meestal worden de plaatjes als denk-

prikkel gebruikt. Bijvoorbeeld bij de vraag 

‘wat kun je leren?’. Bij zo’n vraag pak je er 

steeds een ander plaatje bij om te zien of 

daar een antwoord in schuilt. 

Bijvoorbeeld bij het plaatje van een 

huilend  kind vraag je: kun je leren huilen? 

Laat alle besproken kaarten zichtbaar 

liggen zodat de kinderen later de plaatjes 

er nog bij kunnen pakken als ze iets 

nieuws bedenken. 

2. Baas boven baas
Bij sommige vragen moeten de kinderen 

de plaatjes baas boven baas neerleggen. 

Je vraagt dan een kind om de kaarten in 

een bepaalde volgorde te leggen. Neem 

bijvoorbeeld de vraag ‘wie is het meest 

gelukkig?’ Bij deze vraag heb je onder  

andere plaatjes van een rijke man, een 

zwerver en spelende kinderen. Het kind 

moet dan de plaatjes rangschikken van 

meest gelukkig naar minst gelukkig  

persoon. Hij of zij moet ook vertellen 

waarom hij voor deze volgorde kiest. Vervolgens mag een 

ander kind de volgorde veranderen. Uiteraard weer met zijn 

uitleg erbij. Zo komen er vanzelf allerlei ideeën en inzichten 

over in dit geval geluk ter sprake. Voor deze vraag kun je 

de kaarten met de + en de – gebruiken. Deze plaats je dan 

op de uiteinden van een denkbeeldige lijn waartussen de 

kinderen de plaatjes kunnen sorteren. 

EE eeeeennnnnnnn vvvvvvvvvvvvvvooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooo
rrrrrrrrrr  eeeeee en
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Van wat word je 
Het � � t gelukkig?

3. Welles-nietes
Bij sommige vragen kunnen de plaatjes 

in twee categorieën worden ingedeeld. 

Bijvoorbeeld bij de vraag ‘wat is goed?’ 

kunnen de plaatjes worden ingedeeld in 

de categorieën wel goed en niet goed. 

Leg de kaarten met de + en de – op 

tafel of op twee krukjes in de kring. Laat 

steeds een kind een plaatje van de stapel 

pakken en in een van de twee categorie-

en leggen. Vraag regelmatig of een van 

de kinderen een plaatje wil verplaatsen 

naar een andere categorie. Uiteraard mag dit alleen als ze 

er een reden bij geven. 

GRATIS EXTRAATJE 
Op www.filosofiejuf.nl/downloads vind je een lesbrief over hoe je de praatplaatjes kunt 
gebruiken bij creatieve denkoefeningen. 
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