
 
 
 
 
 
UITWERKING 
Oefening in het herkennen van het ‘filosofisch moment’ en het stellen van verdiepingsvragen 
 
Uitwerking oefening 1: In de onderstaande citaten is steeds het ‘filosofisch moment’ met rood 
omcirkeld. Onder het ‘filosofisch moment’ verstaan we een antwoord, bewering of uitspraak waarin 
een veronderstelling of overtuiging schuilgaat; datgene wat om opheldering vraag, wat niet voor 
iedereen dezelfde betekenis heeft of waar een mening of ervaring in doorklinkt. 
 
Uitwerking oefening 2: Onder elke uitspraak is, in relatie tot het gevonden ‘filosofisch moment’ een 
of meerdere verdiepingsvragen geformuleerd. Uiteraard zijn dit niet de enige mogelijke vragen en 
kunnen andere verdiepingsvragen evenzeer relevant zijn. Bespreek evt. de oefening en de vragen die 
je hebt gevonden met een collega en vergelijk de verschillende vragen met elkaar. 
 
 
Citaten (afkomstig uit gesprekken met kinderen van de basisschoolleeftijd) 
 
Over ontelbaar 
‘Ontelbaar is dat wat je je niet voor kunt stellen.’  
Wat betekent ‘je iets voor kunnen stellen’?  
Bestaan er dingen die je je niet kunt voorstellen, maar die wel telbaar zijn? 
 
‘Ontelbaar is wanneer je niet meer verder kunt tellen. Dat is voor iedereen verschillend.’  
Kun je samen  verder tellen dan alleen? 
 
‘Je kunt altijd verder tellen dan ontelbaar. Dan bedenk je je eigen cijfers.’  
Wie heeft onze cijfers bedacht?  
Als je eigen cijfers bedenkt, horen die dan ook bij de cijfers die we allemaal gebruiken? 
 
 
Over regels 
‘Je kunt niet leven zonder regels, want als er geen regels zijn is dat de regel.’  
Is er een verschil in betekenis tussen het eerste en het tweede woord ‘regel’? 
 
‘Als er geen regels zijn, kun je je niet beheersen.’ 
Wat is beheersing?  
Kunnen regels je beheersen?  
Als je je niet kunt beheersen, maakt het dan uit welke regels er zijn? 
 
 
Over eerlijkheid 
‘Eerlijkheid is dat je vertelt wat je verborgen houdt.’  
‘Eerlijkheid is dat je zegt wat je weet en niets verzint.’ 
Heeft eerlijkheid te maken met wat je niet vertelt, of met wat je teveel vertelt? 
 
 
Over oneindigheid 
‘De wereld is oneindig, want je kunt altijd rond en rond blijven reizen.’ 
Maar ja…. als je stopt met reizen (of: als je doodgaat), is de wereld dan ook geëindigd? 
 



 
 
Over wonderen 
‘Je kunt een wonder niet zien. Als je een wonder ziet, moet je het herkennen.’  
Waaraan herken je een wonder als je het niet kunt zien?  
 
‘Een wonder is buitengewoon.’   
Is alles wat buitengewoon is, een wonder? 
 
 
Over geluk 
 ‘Geluk is iets wat onverwacht komt en met een goede bedoeling.’  
Kun je geluk verwachten? 
Van wie is de bedoeling achter het geluk? 
 
 
Over geheimen 
Een geheim is soms ook een beetje een smoesje. 
Wat is een smoesje?  
Wat is het verschil tussen een geheim en een smoesje? 
 
Is het moeilijk om een geheim te bewaren? 
Soms heb je een geheim en als je het vertelt stel je iemand teleur. 
Wie stel je teleur als je het vertelt, degene die het niet mag weten of degene van wie het geheim is? 
Stel je jezelf teleur als je een geheim vertelt? 
Is het vervelend om iemand teleur te stellen? Waarom? 
 
Bestaan er goede en slechte geheimen? 
Als je een geheim vertelt is het een slecht geheim, als je het kan bewaren is het een goed geheim. 
Maakt het niet uit waar het geheim over gaat? 
Heeft iemand die het moeilijk vindt om een geheim te bewaren, alleen maar slechte geheimen? 
Als je een verrassing verklapt, is het dan ook een slecht geheim? 
 
 
Over fantasie 
Fantasie is alles wat je verzint. 
Is elke gedachte fantasie? 
Is een rekensom ook fantasie? 
 
Grote mensen hebben minder fantasie dan kinderen. Het heeft te maken met of je nog in dingen 
kunt geloven. 
Moet je geloven in alles wat je verzint? 
Is alles waarin je gelooft fantasie? 
 
 
Over gedachten 
Gedachten komen bij je via je doen, als je iets doet, krijg je er gedachten van.  
Kun je denken zonder iets te doen? 
 
Mijn gedachten komen uit Marokko.  
Wat heeft je denken te maken met waar je vandaan komt? 
 
Ik wilde aan God denken, maar ik kon hem niet zien. 
Kun je alleen denken aan dingen die zichtbaar zijn? 


