
BIJLAGE #2
TIPS VOOR DE GESPREKSLEIDER

De startvragen en stellingen die u vindt bij de opdracht zijn 
zo geconstrueerd dat ze de aanzet geven tot een filosofisch 
gesprek. Hieronder leest u wat wij met het filosofisch ge-
sprek beogen en een aantal handvatten voor u als gespreks-
leider. 

Filosoferen gaat niet over het leren van een waarheid, maar 
over het doen van onderzoek naar dingen waar we niet 
direct een (eenduidig) antwoord op weten. 
Een filosofisch gesprek vraagt diepgang; meningen dienen 
verder verkend te worden, standpunten worden onder-
bouwd en argumenten moeten (met voorbeelden) onder-
zocht, verhelderd en getoetst worden. Filosoferen doe je 
niet in je eentje, maar in een groep. Als docent doet u zelf 
niet mee aan het gesprek, u heeft een andere essentiële 
taak, die van gespreksleider. 
 

DE REGELS BIJ EEN FILOSOFISCH GESPREK

Natuurlijk gelden ook bij een filosofisch gesprek de gebrui-
kelijke regels van elk ander gesprek, maar daarnaast is er 
een aantal specifieke regels waar u mee werkt:

–  Wees nieuwsgierig naar de gedachten van de leerlingen en 
verwacht dit ook van de leerlingen naar elkaar.

–  Let er op dat filosoferen een groepsproces is, waarbij je 
samen bouwt aan het onderzoek. Bouwen doe je door 
bijvoorbeeld te luisteren naar de redenen achter een 
mening. Wie een mening inbrengt moet bereid zijn uit te 
leggen waarom hij/zij dat vindt. Elkaar laten uitpraten is 
vanzelfsprekend. Probeer altijd verder te zoeken dan het 
eerste antwoord.

–  Om het gesprek helder te houden, is het fijn om geregeld 
te vragen of iedereen het nog kan volgen. Schrijf af en toe 
een mooie zin of een belangrijk woord op.

–  Tijdens het filosofisch gesprek gebruiken we alleen de 
ideeën en gedachten van de deelnemers aanwezig in de 
groep. Alleen deze personen zijn hier om hun mening 
uit te leggen.

–  Deelnemers hebben het recht om te zwijgen. Betrokken 
luisteren is even waardevol.

–  Rond een gesprek altijd af, hoe kort of lang het ook is ge- 
weest. Dat kan door samen met de groep de lijn van  
het gesprek na te lopen. Kijk of er misschien conclusies 
getrokken kunnen worden. U kunt ook de mooiste uit-
spraken van het gesprek laten benoemen of vragen of de 
deelnemers tijdens het gesprek iets hebben gehoord dat 
ze nog lang zullen onthouden.

–  Als gespreksleider bent u geen deelnemer in het gesprek. 
Laat u, als docent, aan het einde van een gesprek niet 
(toch nog) verleiden uw persoonlijke mening over het 
onderwerp te geven. Laat de leerlingen overtuigd zijn van 
het belang van hun eigen onderzoek en meningen.
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