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Algemene handleiding
Filosoferen met Bas Haring en Helder denken

1 Introductie
21th century skills
Uw onderwijs klaar voor de 21ste eeuw?!
Dankzij de lessen Filosoferen met Bas Haring en Helder Denken kunt u vaardigheden waar de huidige
samenleving om vraagt (kritisch denken, filosoferen, argumenteren en analyseren) structureel en op
een eenvoudige en aansprekende manier aanbieden. Vaardigheden die leerlingen hun hele leven nodig
hebben.
Wat leveren de lessen Filosoferen met Bas Haring en Helder Denken op?
• Filosoferen en argumenteren brengt de leerlingen tot elkaar: de activiteiten worden met de hele
groep gedaan, waarbij er geleerd wordt naar elkaar te luisteren en elkaars mening te respecteren.
• De onderwerpen en vaardigheden dragen bij aan burgerschapsvorming en aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling.
• De hogere denkniveaus worden aangesproken; de leerlingen ontwikkelen een onderzoekende
houding en leren dat er geen foute antwoorden zijn.
• De filmpjes en vragen prikkelen en enthousiasmeren, wat leidt tot betrokkenheid, interactie en
motivatie in de klas. En wellicht tot meer vragen!
Filosoferen met Bas Haring en Helder Denken zijn beschikbaar voor groep 4 tot en met 8. De lessen zijn
los in te zetten naast elke methode en op elk gewenst moment. Ze zijn zonder veel voorbereiding te
geven op het digibord, ondersteund door een overzichtelijke handleiding en aantrekkelijke werkbladen.
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2 Filosoferen met Bas Haring
2.1 Achtergrond
Samen filosoferen is samen denkend een vraag onderzoeken en verhelderen. Door samen na te denken
over een vraag en je ideeën en gedachten uit te wisselen, probeer je met elkaar meer te weten te komen.
Filosoferen is een talige activiteit bij uitstek, omdat de ontwikkeling van taal en denken gestimuleerd
wordt. Kinderen leren:
• kritisch, analytisch en creatief te denken;
• hun wereldbeeld te verruimen;
• hun woordenschat te verhogen;
• luisteren;
• hun mening te geven;
• gedachten te verwoorden;
• hun mening en gedachten te delen met anderen.

2.2 De lessen
Filosoferen met Bas Haring is ontwikkeld voor groep 4 tot en met 8. Per jaargroep zijn twaalf filmpjes
met bijbehorende werkbladen en toelichting voor de leerkracht.
In elk filmpje introduceert Bas Haring een denkvraag. Aan de denkvraag zijn twee of drie lessen
gekoppeld. Elke les vormt een afgerond geheel. U kunt dus naar keuze een, twee of (soms) drie lessen
geven. Van belang is wel dat les 1 altijd vooraf gaat aan les 2 en les 2 aan les 3. De filmpjes zijn flexibel
in willekeurige volgorde in te zetten.
Elke les bij een denkvraag is opgebouwd als een filosofisch onderzoek met:
1. een prikkelende openingsvraag;
2. vervolgvragen;
3. een afsluiting.
Soorten vragen in Filosoferen met Bas Haring:
1. De denkvraag gaat over een kwestie waarover je je kunt verwonderen. Deze vraag aan het begin
van de les zet de richting van het gesprek uit. Het is een prikkelende vraag die eerste reacties en
antwoorden oproept.
2. De verkenningsvraag als vervolg op de denkvraag helpt het gesprek verder uit te bouwen. Deze
vragen zijn niet altijd nodig. Vaak ontrolt het gesprek zich vanzelf. Het is handig om deze vragen
achter de hand te hebben.
3. Met de inzoomvraag zoomt u verder in op het gesprek. Deze vragen zijn alleen nodig als het
filosofisch gesprek alle kanten opgaat.
Suggesties voor de vragen vindt u per les in de lesbeschrijving in de kolom Extra informatie en tips.
Om de les goed af te sluiten vindt u bij Reflectie nog vragen om de leerlingen te laten verwoorden
wat ze in de les ontdekt hebben.
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Filosoferen met Bas Haring is te vinden op uw Methodestartpagina.
U vindt hier per jaargroep het volgende:
1. Filmpjes: introfilmpje voor de start van het schooljaar, 12 korte filmpjes rondom een denkvraag,
bonusfilmpje (optioneel, hier is geen lesmateriaal bij). In het introfilmpje wordt Bas Haring
voorgesteld en wordt toegelicht wat een filosoof doet. Elke les 1 begint met een denkvraag die
in een filmpje door Bas Haring wordt geïntroduceerd. De filmpjes kunnen flexibel worden ingezet,
d.w.z. dat u deze volgorde niet hoeft aan te houden.
2. Lesbeschrijvingen voor de leerkracht;
3. Printbladen voor de leerlingen (Denk- en Doebladen).





Methodestartpagina
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2.3 Hoe geeft u een les Filosoferen?
 Bestudeer de Denkvraag
door het filmpje alvast te
bekijken.



 Print het denkblad uit voor
de leerlingen en bestudeer de
opdrachten.

Lesbeschrijving

Filosoferen met Bas Haring

Denkvraag



Les 1

Is het erg als je steeds alles vergeet?

Is het erg als je steeds alles vergeet?

 Lees de Extra informatie
en tips ter voorbereiding
van uw instructie aan de
leerlingen.



• Zet het filmpje klaar op het digibord.
• Print voor elke leerling het denkblad
van les 1.



LESINHOUD
5




 Introduceer de Denkvraag
met de extra informatie als
steun, maar geef de inhoud
van het filmpje nog niet prijs.

20




 Gebruik de tips voor het
voeren van een filosofisch
gesprek bij dit onderdeel van
de les.

 Wijs de leerlingen op

15

het belang van luisteren
naar elkaar en goed onder
woorden brengen wat je wilt
vertellen.



Lesvoorbereiding

Groep

5

Materiaal
•
•
•
•

filmpje
digibord
denkblad les 1
gedachteboom



EXTRA INFORMATIE EN TIPS

Introductie

Is het erg als je steeds alles vergeet?

• Vertel dat de leerlingen vandaag met elkaar gaan
nadenken over vergeten. Is het erg als je steeds alles
vergeet?
• Start het filmpje via de Methodestartpagina op het
digibord.

Het is fijn als je dingen die je op school leert of hoe je
moet fietsen of zwemmen niet vergeet. Toch is het maar
goed dat je niet alles onthoudt. Maar hoe zou het zijn als
je steeds alles vergeet, als alles elke dag weer nieuw voor
je lijkt? En hoe zou het zijn als je de baas was over je
gedachten? Zou je dat prettig vinden of juist niet? In les
1 en 2 onderzoeken de leerlingen deze vragen.

Inhoud filmpje
Een man begroet zijn vrouw elke morgen alsof het de
eerste keer is dat hij haar ziet. Elke ochtend weer vergeet
hij wie die geweldige vrouw is en wordt hij opnieuw
verliefd op haar.

Instructie



Gesprek
• Bespreek de denkvraag.
• Vraag leerlingen te reageren op de vraag en uitleg te
geven bij hun antwoord.
• Noteer de reacties van leerlingen rondom de
denkvraag.
• Laat de leerlingen in groepjes van 3 of 4 van
gedachten wisselen over de vraag.
• Inventariseer de antwoorden van elk groepje.
• Vraag door en vat samen.

Verwerking
De leerlingen maken individueel denkblad 1. Ze bekijken

Suggesties voor verkenningsvragen
Bestaan er verschillende soorten vergeten? Wanneer is
vergeten erg en wanneer niet? Kan vergeten leuk of
handig zijn? Voor wie is het erg als je steeds iets vergeet?
• Bespreek deze vragen en noteer de antwoorden in een
andere kleur.
• De leerlingen praten weer in groepjes over de vraag.
Inventariseer en noteer de antwoorden.

Suggesties voor inzoomvragen
Kun je iets expres vergeten, of gaat dat vanzelf? Als je
meer weet, vergeet je dan ook meer? Kunnen dieren ook
dingen vergeten?
Bespreek de vragen in de kring en noteer de antwoorden
in een nieuwe kleur.

elkaars strips en bespreken hoe de strip anders zou
kunnen aflopen.

5

Reflectie
Bespreek met elkaar: Met welke vraag zijn we



 Laat de leerlingen zelf

begonnen? Wat hebben we erover gezegd? Wat weten
we nu? Is het erg als je steeds alles vergeet?
Kies met elkaar een paar mooie gedachten uit.

verwoorden hoe u hun
reacties moet noteren.

 Vraag na de bespreking
welke gedachten een plaats
in de gedachteboom moeten
krijgen en spreek af welke
leerlingen daarvoor gaan
zorgen.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015

blad 1 van 1

Lesbeschrijving groep 5



Maak van papier en karton een gedachteboom met kaartjes.
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Filosoferen met Bas Haring

Denkblad

Groep

5

naam:

Les

Is het erg als je steeds alles vergeet?

2

Wil je de baas zijn over je eigen gedachten?
1

Samen denken over gedachten
Praat over deze vraag met je denkmaatje.

2

Krul of kruisje?
1
2
3
4

Lees de gedachten in de denkwolken.
Ben je het eens? Zet een krul in de wolk.
Ben je het niet eens? Zet een kruis in de wolk.
Zet een krul én een kruis als je allebei een andere mening hebt.
1
Gedachten komen vanzelf

3

2
Gedachten kunnen stoppen

3
Gedachten zijn altijd waar

Welkom! Ga weg!
1 Schrijf boven mat 1 allebei twee gedachten die welkom zijn.
2 Schrijf boven mat 2 allebei twee gedachten die niet welkom zijn.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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Denkblad groep 5 waarmee de leerlingen individueel of in duo’s aan de slag gaan
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Filosoferen met Bas Haring

Doeblad

naam:

Is het erg als je steeds alles vergeet?

Groep

5

Les

2

Wil je de baas zijn over je eigen gedachten?
1

Laatjes met gedachten
1 Schrijf in de rechthoeken fijne en nare gedachten.
2 Knip de laatjes onder de stippellijn uit.
3 Plak de laatjes nu op de gedachten.
Op de fijne gedachten plak je de laatjes alleen aan de bovenkant vast.
4 Op de nare gedachten plak je het hele laatje vast.
5 Kleur en versier de laatjes.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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Doeblad groep 5 met een creatieve opdracht
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2.4 Extra tips
• Tips om een filosofisch gesprek vorm te geven:
Start de lessen in een kring.
Zorg voor een prikkelende opening. Gebruik daarbij humor.
Maak van tevoren afspraken: laat elkaar uitpraten en lach niemand uit.
Geef kinderen denktijd en stuur antwoorden niet. Herformuleer de vraag niet te snel.
Blijf in uw rol als gespreksleider: beantwoord de vraag niet zelf.
Neem de leerlingen serieus. Geef feedback op gedachten of inzichten van leerlingen.
Straal in woorden (‘Interessant!’ ‘Goed gezegd!’) en lichaamstaal (vrolijk kijken, knikken,
duim omhoog) uit dat de inbreng van een kind interessant is. Geef geen oordeel. Er bestaan
geen foute antwoorden.
Mix stille leerlingen met praters bij filosoferen in kleine groepjes.
Vraag door en help zo een leerling zijn antwoord te verhelderen: Wat bedoel je? Leg eens uit?
Vertel eens? Kun je een voorbeeld geven? Hoe weet je dat? Kan het ook anders zijn?
Vat tussendoor samen: ‘Dus wat jij zegt is dat …’ Wat kunnen we besluiten?Maak aantekeningen
op een (digi)bord of flap-over. Zo kunnen de leerlingen beter volgen welke richting het gesprek
uitgaat.
• Bij de lessen kunnen de leerlingen een gedachteschrift (een taalschriftje) aanleggen. Hierin noteren
ze hun mooiste gedachten en kunnen ze ook tussendoor gedachten opschrijven.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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3 Helder Denken
3.1 Achtergrond
Beslissingen nemen of een oordeel vellen doen we de hele dag. Maar hoe doen we dat eigenlijk? We zien
wel het resultaat van ons denken, maar niet hoe onze hersenen tot een conclusie komen. We denken
meestal zonder vooropgezet plan. Gestructureerd denken hebben we op school niet expliciet geleerd. En
dat is best gek.
• Leren nadenken is immers een van de hoofddoelen van het onderwijs.
• Bovendien blijkt denken leerbaar.
• Het aanbieden van denkgereedschap aan leerlingen en daarmee laten oefenen, vergroot hun
denkkracht.
Helder Denken is denken waar structuur in zit. Dat gebeurt door gedachten te visualiseren in:
• een tekening;
• een argumentenladder.
Het voordeel van visualiseren is dat leerlingen de structuur letterlijk voor zich kunnen zien en wat
abstract was, ineens helder wordt.
De lessen Helder Denken zijn ontworpen door Floor Rombout en Kees Kraaijeveld van
De Argumentenfabriek Denkacademie. Om leerlingen bewust te maken over hoe ze nadenken, is
het denken zelf door de Argumentenfabriek Denkacademie in beeld gebracht in vier denkstappen.
Voor elke denkstap is apart denkgereedschap ontwikkeld, waarmee u samen met de leerlingen oefent.
De denkstappen en het bijbehorende denkgereedschap komen in elk volgend leerjaar terug.
Op de volgende pagina ziet u de vier denkstappen.

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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De vier denkstappen:

Wat
zijn de vier
denkstappen?

Wat zie je?

Wat hoort waar?

Wat vind jij?

1

2

3

KIJK!

SORTEER!

KIES!

Wat klopt hier niet?

4
CONTROLEER!

 Kijk! gaat over het verzamelen van informatie. Hulpvragen daarbij zijn:
•
•
•
•

Wat zie je?
Wat hoor je?
Wat lees je?  
Wat weet je?

 Sorteer! is het ordenen van de informatie. De hulpvraag is dan:
•
			

Wat hoort waar?
Door de informatie te sorteren en de structuur ervan te tekenen ontstaat overzicht.
Voorbeelden van denkgereedschap om te leren sorteren zijn de argumentenkaart
en de zekerheidsmeter.

 Kies! vraagt om het maken van een weloverwogen keuze. De hulpvraag daarbij is:
•
			

Wat vind jij?
Goed kijken en sorteren vereisen oefening. Daarom is het goed om een oordeel
pas te geven, nadat er eerst helder over nagedacht is.

 Controleer! zet aan tot kritisch denken. De hulpvraag in deze fase is:
•
			
			
			
			

Wat klopt hier niet?
Hiermee wordt gestimuleerd om na elke denkstap terug te kijken.
- Heb ik alle belangrijke informatie wel?
- Heb ik de informatie goed gesorteerd?
- Is de keuze die ik heb gemaakt bij nader inzien de juiste?

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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3.2 De lessen
Helder Denken is ontwikkeld voor groep 4 tot en met 8. Per jaargroep zijn er 6 lessen, die
(in vaste volgorde) op elk gewenst moment ingezet kunnen worden.
• Bij elke les zijn twee pagina’s lesbeschrijvingen voor de leerkracht.
• Bij elke les zijn een of twee printbladen voor de leerlingen.
• Bij elke les zijn een aantal digibordslides.
We raden u aan om de geleerde vaardigheden en de schema’s ook toe te passen in andere lessen.
Dan wordt het nog krachtiger en zal het de effectiviteit van uw lessen verhogen.
1. Het denkgereedschap dat de leerlingen leren hanteren in deze lessen, kan ook in bijvoorbeeld
de taalles worden toegepast:
• goed doorvragen;
• actief luisteren;
• kritische vragen stellen bij een tekst.
2. De visuele schema’s van De Argumentenfabriek maken het denken over taal makkelijker en duidelijker.
3. De structuur helpt de leerlingen bij het schrijven van een brief of het vertellen van een verhaal.
4. De lessen helpen de leerlingen om helder te redeneren, te overtuigen, te betogen en te discussiëren.

Helder Denken is te vinden op de Methodestartpagina.
U vindt hier per jaargroep het volgende:
1. Digibord
2. De lesbeschrijvingen
3. Printbladen voor de leerlingen

 digibord
 lesbeschrijving
 printbladen Helder denken






© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015
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3.3 Hoe geeft u een les Helder Denken?

Helder Denken

Lesbeschrijving

Groep

6

Les 1

 Bestudeer de leerdoelen

Leerdoelen

De leerlingen leren:
• wat de vier denkstappen zijn.
• de eerste denkstap Kijk! toepassen.
• de vijf W-vragen gebruiken om een
verhaal te schrijven.

Helder Denken van de les
en print de bladen vanuit de
Methodestartpagina.

 Bestudeer op de
afgedrukte printbladen van
het leerlingenmateriaal de
opdrachten en de mogelijke
argumenten bij de stellingen.

 Lesvoorbereiding

Materiaal

• Zet de les klaar op het digibord.
• Print de bladen bij deze les.
• Zet het filmpje ‘Steeds meer kinderen bij het
circus’ klaar. Het filmpje is te vinden op de site
van het Jeugdjournaal (zoektermen: circus en
hobby). Dit filmpje is een suggestie. U kunt
hier elk gewenst filmpje over hobby’s of
buitenschoolse activiteiten inzetten.

Helder Denken

Helder Denken
naam:



1

• digibord
• printbladen
• filmpje ‘Steeds meer kinderen bij
het circus’

groep:

6

naam:

Les 1
2

Interview je klasgenoot met de vijf W-vragen.
1 Vraag je klasgenoot wat hij het liefste doet na school. Stel de vijf W-vragen over zijn
hobby.
2 Schrijf steeds je vraag op de bovenste regel. Zet het antwoord eronder.
Let op! Je werkt met potlood.

De vijf W-vragen

groep:

6

Les 1

Verander één antwoord.
1 Gum bij één van de vragen het antwoord uit.
2 Bedenk een leuker of spannender antwoord en schrijf dat op.

3

Schrijf een verhaal over wat je klasgenoot het liefste doet.
1 Schrijf een verhaal van ten minste tien zinnen over de hobby van je klasgenoot.
2 Zorg dat alle antwoorden op de vijf W-vragen in je verhaal staan, óók het antwoord dat je
hebt verzonnen.

Wie?

Wat?

Wat
is hier aan
de hand?

Waar?

Wanneer?

Waarom?

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015

Helder Denken les 1 blad 1
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Helder Denken les 1 blad 2

blad 1 van 2

Groep 6

© ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2015

13

Algemene handleiding
Filosoferen met Bas Haring en Helder denken

 Lees de Achtergrondinformatie ter voorbereiding
van uw instructie aan de
leerlingen.

Helder Denken

Lesbeschrijving

Groep

6

Les 1




 Ga naar het digibord en

10

doe samen met de leerlingen
de introductie. Bespreek ook
het leerdoel en de denkstap
die centraal staat.



 Volg op het digibord
de aanwijzingen van de
instructie op.

 De leerlingen gaan aan
de slag met het printblad.
Loop rond en begeleid de
leerlingen bij de opdrachten.



 Bespreek de les en de
denkstappen na met behulp
van het digibord.

25
1



2
3

10



LESINHOUD

Introductie
• Ga naar het digibord en volg de stappen. Tik op ‘Introductie’ en
bekijk de vier denkstappen. Leg uit dat het bij nadenken handig is
om stappen te volgen, in plaats van alles door elkaar te doen.
• Tik op ‘Introductie’ en bekijk het filmpje.
• Vraag de leerlingen wat zij graag doen na schooltijd. Schrijf
enkele voorbeelden op het digibord.
• Geef aan dat het interessant is om meer te weten te komen over
deze hobby’s. De leerlingen gaan elkaar daarom interviewen. Leg
uit dat het belangrijk is om de juiste vragen te stellen.
• Bespreek kort het leerdoel met de leerlingen.
Instructie
• Tik op ‘Instructie’ en bekijk nogmaals de vier denkstappen. Vertel
de leerlingen dat ze deze les de eerste denkstap Kijk! leren
toepassen. Benoem de hulpvraag ‘Wat zie je?’ en leg uit dat deze
stap gaat over het verzamelen van informatie.
• Geef aan dat informatie verzamelen ook is: meer te weten komen
over de hobby van je klasgenoot. De leerlingen noemen vragen
die ze kunnen stellen.
• Leg uit dat vragen vaak met een ‘W-woord’ beginnen: wie, wat,
waar, wanneer en waarom. Tik verder en bekijk de vijf W-vragen.
Door het stellen van deze vragen weet je precies wat er aan de
hand is zonder dat je iets vergeet.
• De leerlingen zetten eerder genoemde vragen om in duidelijke
W-vragen. (Voorbeeld: Vind je voetballen leuk? → Wat vind je
leuk aan voetballen. Met wie voetbal je meestal?)
• Geef aan dat de W-vragen ook helpen bij het navertellen. Je kunt
op een duidelijke manier aangeven welke informatie je hebt
verzameld.
• Bekijk samen de opdrachten op de printbladen. Lees de opdrachten voor en licht ze zo nodig toe. De leerlingen werken in
tweetallen en wisselen na het beantwoorden van de vragen van
rol.

Achtergrondinformatie
Denkstap Kijk!

Helder Denken is denken waar
structuur in zit. Om leerlingen
bewust te maken over hoe ze
nadenken, is het denken
opgeknipt en in beeld gebracht
in vier denkstappen: Kijk!,
Sorteer!, Kies! en Controleer!
In deze les wordt de eerste
denkstap Kijk! toegepast. Kijk!
gaat over het verzamelen van
informatie. De hulpvraag die
erbij hoort is: Wat zie je? Maar
het gaat natuurlijk net zo goed
over: Wat hoor je?, Wat lees je?,
Wat weet je?, enzovoort.
Een goede manier om informatie
te verzamelen is door de vijf
W-vragen te gebruiken: Wie?,
Wat?, Waar?, Wanneer? en
Waarom? In deze les gebruiken
de leerlingen deze vragen om
informatie te verzamelen. Met
de antwoorden op de vragen
schrijven ze een verhaal. Om de
leerlingen te laten inzien dat het
antwoord op elk van de vijf
W-vragen belangrijk is, veranderen ze in deze les één antwoord
naar keuze.

Opdrachten printbladen
De leerlingen interviewen elkaar over hun hobby met de vijf
W-vragen.
De leerlingen passen één antwoord aan en maken deze leuker/
spannender.
De leerlingen schrijven een verhaal over de hobby van hun klasgenootje. De antwoorden op de vijf W-vragen worden daarin verwerkt.
Reflectie
• Bespreek opdracht 3. Laat enkele leerlingen hun verhaal voorlezen. De anderen letten op of zij de antwoorden op de W-vragen
horen. Kunnen ze ook aangeven wat verzonnen is? Is het verhaal
erg veranderd door één antwoord leuker of spannender te
maken?
• Tik op ‘Reflectie’ en bekijk de vier denkstappen. Vraag de
leerlingen aan welke denkstappen ze vandaag gewerkt hebben.
(Kijk! Ze hebben bekeken wat er aan de hand is. Maar ook:
Sorteer! Ze hebben van de antwoorden een duidelijk verhaal
gemaakt.)
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Algemene handleiding
Filosoferen met Bas Haring en Helder denken

4 Pictogrammen
De volgende pictogrammen worden in de lesbeschrijvingen van
Helder Denken en Filosoferen met Bas Haring gebruikt.

Naam

Picto

Instructiefilmpje op digibord
Digibord
Klassikaal
Zelfstandig
Tweetal
Groepje
Haasopdracht
Schrift

De legenda van de pictogrammen
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Colofon
Auteurs
Filosoferen met Bas Haring: Bas Haring en Annemarie van den Brink
Helder denken: Floor Rombout en Kees Kraaijeveld - De Argumentenfabriek
Grafisch ontwerp, opmaak
Studio Michelangela, Utrecht
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