
 

 

                             O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – Filosofische gids  1 

 

O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – Filosofische gids 
 

door Silvie Moors | DE DAGEN | www.dedagen.be 

 

 
 

Inleiding 
 

Boeken openen deuren naar andere werelden. 

Soms zijn die werelden heel concreet.  

Met O Mundo reis je naar Portugal of Iran. 

Je reist naar Italië of Polen. 

Soms zijn die andere werelden werelden vol gedachten. 

Je reist naar het land van vriendschap of gastvrijheid. 

Naar een land zonder tijd of een land van moeten en mogen. 

 

Welkom in de wereld van gedachten. 

In elk boek zijn er tientallen bijzondere thema's te vinden waarover we uren zouden kunnen denken en 

filosoferen. 

Wat je straks leest, zijn alvast interessante teksten, citaten, fragmenten uit andermans gedachtewereld. 

Daaraan toetsen we onze eigen gedachten. 

Door zelf na te denken. 

Door onszelf vragen te stellen. 

 

En straks in de klas bevragen we onze kinderen. 

Wat is tijd? Waarom hebben we soms een geheim? 

Kunnen dromen gevaarlijk zijn? Wat is het verschil tussen vriendschap en liefde? 

 

Waarom al dat denken?  

Omdat denken en doen samengaan. 

Omdat het verdiept. 

Omdat het tot beter begrip leidt. 

Omdat het leuk is. 

En samen. 

 

Goeie reis! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dedagen.be/
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Iedereen filosoof 

(door Adinda Taelman | DE DAGEN | www.dedagen.be) 

 

Volwassenen en kinderen ademen dezelfde lucht. Net als wij zetten kinderen denksporen uit, formuleren ze 

gedachten en trachten ze de wereld waarin ze leven te vatten. In beelden, woorden, muziek, spel. Hun 

denken is ook ons denken.  

Je eigen gedachtewereld heeft prikkels nodig. Je voedt je inspiratie van alledag met nieuwe inzichten en 

zienswijzen. Dat gebeurt vanzelf. Je leest en kijkt en denkt weer anders dan gisteren. Ons brein is een 

flexibel brein. Gedachten binnenstebuiten keren kun je ook samen en tegelijkertijd. Tijdens een gesprek met 

maar één doel: samen creatief denken. Als je houdt van denken, dan is filosoferen met kinderen iets voor jou.  

 

Wat is filosoferen? 

Filosoferen is een spel. Je doet het samen, de ene keer al gestructureerder dan de andere keer. Alle vragen 

en voorwerpen kunnen je op het spoor van een bijzondere gedachte zetten. Filosoferen is doen. Je gaat 

actief in op je eigen en andermans gedachten, je durft twijfelen, je toetst elkaars gedachten, je bedenkt en 

argumenteert, bouwt een gedachte op of breekt er weer eentje af. En natuurlijk draait filosoferen rond 

denken over filosofische thema’s. Dat kunnen bijvoorbeeld thema’s uit de ethica, de epistemologie, de 

taalfilosofie, de esthetica of de logica zijn. Wanneer is iets echt? Wanneer is iets mooi? Ben je iemand anders 

met een andere naam? Hoe ben je goed? 

Filosoferen is ook creatief denken – soms heel abstract, soms al wat concreter. 

 

Hoe filosoferen? 

Voorwaarden 

1. Als je start met filosoferen, dan zijn er een paar vanzelfsprekende voorwaarden. Zo begin je er best aan 

als je het kan volhouden op regelmatige basis. Voordat je kinderen beseffen dat ze filosoferen en ook het 

metafysische niveau vatten dat bij dit diepe denken de kern is, ben je al een paar sessies ver.  

2. Enthousiasme! Natuurlijk – als je wilt filosoferen, dan hou je van denken, van nieuwe gedachten, van 

verhalen en van luisteren, van redeneren en twijfelen. Tijdens de filosofeersessie vallen alle zekerheden 

overboord. Alles kan bedacht en gezegd worden. Hou je van denken over een nieuwe wereld? 

3. Er bestaan prima basisboeken om met filosoferen aan de slag te gaan. Verzamel al je leeslust en neem één 

en ander door. Socrates op de speelplaats en Van boeken ga je denken zijn fijne beginners. Ook boeken van 

Thecla Rondhuis, Oscar Brenifier of Gareth B. Mathews doen je enthousiasme ongetwijfeld groeien. 

Helemaal achteraan vind je een lange lijst boekentips. 

 

Samen 

Filosoferen doe je samen. En als je met een groep kinderen filosofeert meteen in een grote kring waar je 

elkaar goed kunt zien en aanspreken. Filosoferen is samen tot nieuwe inzichten komen, elkaar verrijken met 

ideeën en bedenkingen, elkaar op een denkspoor zetten. Het is ook het risico durven nemen van te 

twijfelen, jezelf en anderen op het verkeerde been zetten om dan tot iets nieuws te komen. 

 

Ik weet dat ik niet weet 

En jij? Jij bent als volwassene al even wetend of niet-wetend als je groep kinderen. Jij leidt het gesprek maar 

stuurt het niet. Jij bent de vragensteller, de pietepeuteraar. Jij peilt naar argumenten en logica, jij toetst 

elkaars ideeën, brengt een nieuwe vraag in de kring. 

Jij bent niet de alwetende weter. Niemand heeft het ultieme antwoord op filosofische vragen immers in 

pacht. Hoed je dus om je als leraar op te stellen. Tijdens het filosoferen ben je geen juf en geen meester. Je 

leert de kinderen niets – ze leren van elkaar en van het gesprek. 
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Structuur in de chaos 

Natuurlijk kan je afspraken maken.  

Dat je je vinger opsteekt als je iets wilt zeggen.  

Dat je goed naar elkaar luistert. 

Dat je niets moet zeggen. 

Dat je alles mag zeggen. 

Dat je zelf ook vragen mag stellen. 

 

Beginnen bij het begin 

Eigenlijk kan alles een aanleiding zijn om een filosofisch gesprek te beginnen. Een verhaal is een mooie start. 

Kinderen leven zich meteen in en komen makkelijk tot de kern van het ‘probleem’ dat je wilt aankaarten. Er 

zijn dierenverhalen, absurde verhalen, sprookjes, gedichten, suggestieve boeken en nog veel meer. Je kunt 

prentenboeken uitkiezen of een hoofdstuk uit een leesboek. Kies steeds een verhaal of gedicht dat 

suggestief genoeg is. Een verhaal dat meer laat voelen dan dat het heel duidelijk en letterlijk iets zegt. 

Voel je ook vrij.  

Eén zinnetje is soms genoeg om een hele wereld van gedachten te openen. 

Eén illustratie kan het begin zijn van een uur intens denken. 
 

Discussieplannen 

Een discussieplan is een lijst vragen die je opstelt. Die vragen vormen de leidraad voor het gesprek. Ze zijn 

een start en vangen het gesprek op wanneer het zou stilvallen. Een discussieplan maak je op voorhand en is 

een fijne manier om al even met jezelf na te denken over het thema dat je met de kinderen wilt behandelen. 

Het ordent alvast even je eigen gedachten en helpt je straks het gesprek te begeleiden. Het discussieplan 

gebruik je flexibel natuurlijk. Laat het gesprek zijn gang gaan maar grijp terug naar je vragen als je de draad 

kwijt bent of het gesprek stokt. 
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OVER REIZEN 

  

 

DENKSTOF 

 

Waarom reizen mensen? 

Hoe reizen mensen? 

Waarheen reizen mensen? 

Wanneer houdt een reis op? 

Hoe weet je dat je op je bestemming bent? 

Maakt reizen gelukkig? 

 

NAAR HET BOEK 
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ă

 

Hoe goed kennen wij de wereld? 

Wie woont er aan de andere kant van de wereld? 

Hoe kun je elkaar leren kennen? 

Is het belangrijk dat je iedereen op aarde leert kennen? 

Waarom krijg je op school aardrijkskunde? 

Zijn er landen waarheen je best niet reist? 

Waarom? 

Zijn er landen waarheen je niet kan reizen? 

Waarom? 

Zijn er landen die niemand kent? 

Hoe kan dat? 

 

DOE MAAR 

 

En nu jij! Maak vanavond een reis in je slaapkamer, in de keuken of in de trappenhal en schrijf al je 

onverwachte ontdekkingen op in een reisdagboek.  
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OVER VRIENDSCHAP 
 

 

DENKSTOF 

 

Waarom hechten we zoveel belang aan vriendschap? 

Kan je zonder vrienden leven? 

Hoe vind je vrienden? 

Kan iedereen je vriend zijn? 

Kunnen dieren je vriend zijn? 

Wat is het verschil tussen mensen en dieren als vriend? 

Hoe kan je nieuwe vrienden maken? 

Waar vind je vrienden? 

Wat is het tegenovergestelde van vriendschap? 

Wat is het verschil tussen een goede en een slechte vriend? 

Wanneer ben je een goede vriend? 

Wanneer ben je een slechte vriend? 

Houdt vriendschap soms op? Hoe? 

 

DOE MAAR 

 

Teken een vriend in het midden van een wit blad. 

Schrijf rond je papieren vriend waarom het je vriend is. 

Teken nu jezelf. 

Schrijf rond je papieren zelf waarom jij een goede vriend kan zijn. 

 

NAAR DE BOEKEN 

č Ľ ľ

 

 

Wanneer ben je precies een vriend? 

Kan je ook een vriend zijn als je niet helpt? 

Kan je een vriend zijn als je niet dankbaar bent? 
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Hoe? 

Stel, je vriend heeft hulp nodig maar je hebt geen zin om bij te springen. Ben je dan een goede vriend? 

Stel, je vriend heeft hulp nodig maar je bent verkouden en blijft liever in bed. Ben je dan een goede vriend? 

Kan je ook een beetje een goede vriend zijn? Hoe? 

Is een goede vriend perfect? Waarom wel, waarom niet? 

 

 

Zijn deze dieren vrienden? 

Waarom wel? Waarom niet? 

Aan wie vraag je zoal hulp? 

Kan een buurman hulp bieden maar geen vriend zijn? 

Kan een vriend geen hulp bieden en toch je vriend blijven? 

 

DOE MAAR 

 

Dit spelletje heet ‘Secret Friend’. 

Elk kind trekt een naam van een ander kind uit de klas. 

Twee weken lang moet elk kind voor zijn ‘geheime vriendje’ zorgen. 

Dat hoeven geen spectaculaire acties te zijn. Dat mogen briefjes zijn, kleine knutselwerkjes, en natuurlijk 

gewoon een handje helpen waar nodig. Maar! Het moet natuurlijk stiekem. 

Heel leuk om dit te doen in Sint- en Kerstperiode. 

Wanneer de twee weken om zijn, raadt elk kind wie zijn geheime vriend was en waarom. 

Plezier gegarandeerd! 

(O ja, mekaar op het verkeerde been zetten, mag natuurlijk ook!) 
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OVER GASTVRIJHEID 

 

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/hospitalite.htm
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DENKSTOF 

 

Wat is gastvrijheid? 

Wat is ware gastvrijheid? 

Wat doe je wanneer je iemand op bezoek krijgt? 

Waarom heet gastvrijheid gastvrijheid? 

Mag een gast alles? 

Ben je dus gastvrij als je je gasten alle vrijheid geeft? 

Of ben je gastvrij als de gasten de gastheer vrij laten? 

Of ben je gastvrij als je vrij van gasten bent? 

Ben je gastvrij als je zelf je gasten kiest? Leg uit. 

Wie kan er allemaal gastvrij zijn? 

Mensen? Dieren? Scholen? Landen? Dierentuinen? Vogelnestjes? Bloemen? 

Leg uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jacquesderrida.com.ar/frances/hospitalite.htm
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NAAR DE BOEKEN 

  

 

 

DENKSTOF 

 

Wat betekent “een vrouw met een gouden hart”? 

Waarom heeft ze “geen slot en evenmin een kluis”? 

Is deze vrouw een goede vriend? 

Van wie? 

Waarom of waarom niet? 

 

 

DOE MAAR 

 

Hoe gastvrij ben jij? 

Bedenk dat je een feestje zal geven. 

Wie nodig je uit? 

Wie zijn je vanzelfsprekende gasten? 

Wie ga je uitnodigen omdat je extra gastvrij wil zijn? 

Hoe moeilijk is het om gastvrij te zijn? 

 

 

Was Dokter Korczak gastvrij? 

Waarom? Hoe weet je dat? 

Was Dokter Korczak ook een goede vriend? 
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Waarom? Hoe weet je dat? 

Kun je gastvrij zijn maar geen goede vriend? 

Hoe zou dat kunnen? 

Kun je een goede vriend zijn maar niet gastvrij? 

Hoe? 

 

ă

 

Waarom denken we bij gastvrijheid ook aan eten en drinken? 

Betekent gastvrijheid dat je én rijke én arme mensen uitnodigt? Leg uit. 

Betekent gastvrijheid ook feest? Verklaar. 

Kan je als gast ook thuisblijven? Waarom? 

Wat betekent: “En wie thuisblijft, moet op een houtje bijten”? 
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OVER NU 
 

 

DENKSTOF 

 

Als je ‘nu’ zegt, is nu dan nog nu? 

Hoelang duurt nu? 

Hoeveel dingen kunnen er nu gebeuren? 

Is vandaag nog nu? 

Stel dat je op een knopje zou kunnen duwen om het 'nu' te kunnen pakken, zou dat dan lukken? 

Wat komt er na nu? 

Hoe weet je dat 'nu' allerlei zaken tegelijk gebeuren? 

Is 'nu' in Antwerpen hetzelfde als 'nu' in Kinshasa of New York? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

 

 

DOE MAAR 

 

Maak een tekening van de wereld: 'vroeger', 'nu' en 'later'. 
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DENKSTOF 

 

Nu, vroeger, later zijn begrippen in de tijd. 

Maar wat is tijd?  

Wat is het belang van tijd? 

Welke invloed heeft tijd? 

Hoe zouden we leven zonder tijd? 

Wat betekent tegelijkertijd? 

Hoeveel zaken kunnen tegelijkertijd gebeuren? 

 

 

 

DENKSTOF 

 

Hoever kan je teruggaan in de tijd? 

Wat kan je je nog herinneren en wat niet meer? 

Wat is jouw vroegste herinnering? 

Waarom herinneren we ons sommige dingen wel nog, andere niet? 

Kan je iemands naam vergeten? 

Kan je je eigen naam vergeten? 

Besta je nog als je je naam niet meer kent? 

Kunnen dingen ons helpen herinneren? 

Kunnen plekken ons helpen herinneren? 

 

DOE MAAR 

 

Een testje! 

Een hele week vraag je de kinderen een kwartiertje voor de bel om op een blad alles op te schrijven wat ze 

die dag gedaan hebben. 

De week erop laat je de kinderen vertellen over de week die voorbij is. Wat herinneren ze zich nog en klopt 

hun verhaal met de feiten op papier? 

 

 

 

 

DENKSTOF 

 

Wat waren we voordat we mens waren? 

Wat was deze boom voordat hij een boom was? 

Hoever kan je terug in de tijd gaan? 
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Hoever kunnen we zelf terug in de tijd gaan? 

Waren we iets of iemand anders voordat we een baby'tje waren? 

Hoe komt het dat we ons niks herinneren van ons leven als baby? 

En waarom herinneren we ons niks meer van die negen gekke maanden in een buik? 

Wat is groeien? 

Waarom groeien we? 

Hoe groeien we? 

Groeit alles? 

Wat gebeurt er als je niet groeit? 

Groeien kano's? 

Wat is het tegenovergestelde van groeien? 
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OVER WAARNEMING 
 

DENKSTOF 

 

Wat hangt er boven je bed? 

Hoe kies je iets waarnaar je graag kijkt? 

Ziet iedereen hetzelfde? 

Ziet iedereen hetzelfde even graag? 

Waarom zien we wat we zien?  

Waarom kijken we zoals we kijken? 

Wat is het verschil tussen zien en kijken? 

Is het makkelijk om onbevooroordeeld te kijken? 

Zien twee mensen ooit hetzelfde? 

Welke waarnemingen delen we het meest? 

Welke waarnemingen interpreteren we vaak anders? 

En hoe komt dat dan? 

 

NAAR DE BOEKEN 

 

Ако искаш вярвай Панчо Панчев

Издателство Жанет

Hoe weet je dat een kat bang is? 

Als je een bange kat ziet, ziet iemand anders dan ook een bange kat? 

Of vindt iemand anders die kat misschien heel erg lief en rustig? 

Hoe kunnen we weten dat iemand bang is? 

Hoe kun je dat zien? 

Hoe kun je dat ruiken? 

Hoe kun je dat voelen? 
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Kan je kiezen wat je ziet? 

Kan je alles zien wat er bestaat? 

Als je iets niet kan zien, hoe weet je dan dat het bestaat? 

Als je niet bij je tante bent, hoe weet je dan zeker dat ze bestaat? 

Waarom vertrouwen we onzekerheid? 

Wat zou er gebeurd zijn als de loper de berg en de ochtendzon niet gezien had? 

Wat zou hij misschien wél gezien hebben? 

Zou zijn leven helemaal anders verlopen? 

Hoe komt het dat we zien wat we zien? 

 

DOE MAAR 

 

Een hele leuke opdracht! 

Alle kinderen sluiten hun ogen en tekenen op een groot blad een olifant. 

Je zal zien, die olifanten zullen er erg bijzonder uit zien. 

Na deze tekenopdracht kan je bespreken wat een olifant tot een olifant maakt. 

 

Is een slurf op 4 poten een olifant? 

Is een staart met een slurf een olifant? 

Is een olifant met twee poten een olifant? 

En is wat je ziet ook wat het is? 
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OVER MOGEN & MOETEN 
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NAAR HET BOEK 

 

In Het dagboek van Blumka lees je heel wat rechten die de dokter expliciet aan de kinderen geeft. 

Zoek alle rechten op en maak er een lijstje van. 

Hang ze op in de klas. 

 

Bekijk alle rechten die de kinderen van het weeshuis hebben. 

Ben jij het met deze rechten eens? Waarom wel / waarom niet? 

Verdeel de klas in kleine groepjes en bespreek onderling wat jullie hiervan vinden. 

Welke rechten vind jij belangrijk voor kinderen? 

Welke rechten in het boek vind je overbodig? 

Waarom hebben kinderen ook rechten? 

Hebben kinderen andere rechten dan volwassenen? 

Wat gebeurt er als er geen rechten zouden zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amnesty.nl/


 

 

                             O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – Filosofische gids  19 

 

OVER GEHEIMEN 
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NAAR HET BOEK 

  

 

Wat is een geheim? 

Wanneer heb je een geheim? 

Kan alles een geheim zijn? 

Wanneer is een geheim geen geheim meer? 

Wat is het verschil tussen een geheim en een droom? 

Waarom is geheimen en dromen mogen hebben een recht? 

Zijn er gevaarlijke geheimen? Welke? 

Zijn er gevaarlijke dromen? Welke? 

Zijn er geheimen die niet geheim mogen zijn? 

Heeft iedereen een geheim? Waarom? 

Heeft iedereen een droom? Hoezo? 
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OVER WAARHEID 
  

 

NAAR HET BOEK 

 

 

Wat is waarheid? 

Hoe weet je of iets waar is of niet? 

Is iets wat waar is voor iedereen waar? 

Wat is een leugen? 

Wat is een leugentje om bestwil? 

Is de ene leugen erger dan de andere? Waarom? 

Is er iemand die de volledige waarheid kent? 

Hoe verzamelen we waarheid? 

Wanneer geloof je iemand? 

Wanneer geloof je iemand niet? 

Waarom willen we weten of iets waar is of niet? 

Geloven we alles wat waar is? 

Geloven we soms iets wat niet waar is? Kan je een voorbeeld geven? 

Is het soms leuk om te geloven in een leugen? 

Kan je een voorbeeld geven? 

Wanneer mag je de waarheid achterhouden? 

Wanneer moet je de waarheid vertellen? 

 

DOE MAAR 

 

Bedenk 10 anekdotes. 

Sommige zijn waar gebeurd, sommige heb je zelf verzonnen. 

Vertel ze overtuigend en laat de kinderen raden of ze waar of niet waar zijn. 

En bespreek dan achteraf waarom ze dat dachten. 

 

Natuurlijk kan je de kinderen ook zelf verhalen laten vertellen.  

Sommige waar gebeurd, sommige volledig verzonnen. 
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OVER MACHT 
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NAAR HET BOEK 

 

Wat is macht? 

Wanneer heb je macht? 

Hoe krijg je macht? 

Krijg je altijd macht of kan je macht ook 'nemen'? Hoe dan? 

Wie heeft meer macht: een volwassene of een kind? Waarom? 

Wat is het verschil tussen een volwassene en een kind? 

Mag een volwassene meer? Waarom? 

 

 

Wat is het verschil tussen een kind en een volwassene? 

Hoe zou de wereld eruit zien zonder kinderen? 

Hoe zou de wereld werken zonder volwassenen? 

Welk leven is het moeilijkst, dat van een volwassene of dat van een kind? 

Hoe weet je dat? 

Wil jij graag volwassen zijn? Waarom (niet)? 

Kan iemand van 45 jaar nog een kind zijn? 

Kan iemand van 3 jaar volwassen zijn? 
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OVER DROMEN EN VERLANGEN 
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DENKSTOF 

 

Wat zijn dromen? 

Hoe kun je dromen verzinnen? 

Hoe kun je dromen denken? 

Wat is het verschil tussen dromen, denken en verzinnen? 

Hoe zien dromen eruit? 

Kan iemand anders dezelfde droom dromen? 

 

NAAR HET BOEK 

 

Lees Vorrei avere helemaal door. 

Welke verlangens herken je? 

Welke herken je helemaal niet? 

 

 

Wat is willen en wat is dromen? 

Wanneer krijg je wat je wil? 

Wanneer krijg je niet wat je wil? 

Is dromen ook willen? Leg uit. 

 

DOE MAAR  

 

Leg een lijstje naast je bed. 

Telkens als je naar iets verlangt of droomt van iets bijzonders schrijf je het op. 

Als je 10 verschillende zaken hebt opgeschreven, maak je er tekeningen bij. 

Zo maak je je eigen wensen- en dromenboek. 
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MEER LEZEN 

Boeken  

(samengesteld door Marijke Goudriaan, cf. 

http://www.grootdenkraam.nl/images/boekenlijst_filosoferen_met_kinderenmarijkegoudriaan.pdf) 

 

 

Filosoferen met kinderen 

Thecla Rondhuis 

Lemniscaat, 1995 

ISBN: 90-6069-940-8 

 

Filosofie van het kijken 

Mieke Boon e.a. 

Lemniscaat, 2010 

ISBN: 978-90-4770-0289 

 

Spelenderwijs filosoferen met kinderen  

Nanda van Bodegraven  

Uitgeverij Reed Business  

ISBN: 978-90-3522-2465  

 

Kriebels in je hersens 

Gesprekken en activiteiten met jonge kinderen  

Nanda van Bodegraven / Tamar Kopmels  

SWP  

ISBN: 978-90-6665- 4341  

 

Wortels en vleugels  

Kinderen onderzoeken bestaansvragen  

Nanda van Bodegraven en Tamar Kopmels  

SWP  

ISBN: 978-90-6665-6048  

 

Schatgraven 

Maak een schatkaart van je eigen leven  

Nanda van Bodegraven  

SWP  

ISBN: 978-90-6665-6697  

 

Klein maar dapper  

Filosoferen met jonge kinderen  

Berrie Heesen  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-2517  
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De vliegende papa’s  

Filosoferen met kinderen  

Berrie Heesen  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-0650  

 

Kinderen filosoferen  

docentenboek  

Berrie Heesen  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-2432  

 

Kinderen filosoferen  

Leerlingenboek  

Berrie Heesen  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-1930  

 

Vraag maar 

fantaseren en filosoferen met kinderen  

Meer dan 100 vragen + foto  

Antje Damm  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90 5637-5508  

 

Peinzen,  

49 filosofische vragen van kinderen  

Richard Anthone e.a.  

Acco  

ISBN: 978-90-3345-9412  

 

Filosoferen doe je zo 

Leidraad voor de basisschool - groep 1 t/m 4  

Rob Bartels en Marja van Rossum  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-9196  

 

Filosoferen doe je zo  

Leidraad voor de basisschool - groep 5 t/m 8  

Rob Bartels en Marja van Rossum  

Damon  

ISBN: 978-90-5573-9202  

 

Wat zit er achter de wolken?  

Bieke Lambrechts  

Plantyn  

ISBN: 978-90-3019-2565  
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Filosoferend ontdekken  

Nanda van Bodegraven  

Kwintessens  

ISBN: 90-5788-0652  

 

 

Waarom leef ik?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7683-0421  

 

Wie ben ik?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7683-0711  

 

Wat voel ik?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7683-0438  

 

Wat is goed, wat is kwaad?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7683-0445  

 

Wat is schoonheid, wat is kunst? 

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90- 5483-7992  

 

Wat is vrijheid?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-5483-7992  

 

Samenleven hoe doe je dat?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7683-0704  

 

Wat is geluk?  

Oscar Brenifier  

NBD / Biblion  

ISBN: 978-90-7980-6010  
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Kinderen leren filosoferen  

Rob Bartels  

Agiel  

ISBN: 978-90-7783-4299  

 

Filosoferen met kinderen  

Over verhalen uit de hele wereld, over grote waarden in het klein  

Nel de Theije-Avontuur en Leo Kaniok  

Panta Rhei  

ISBN: 978-90-8840-0575  

 

De wereld in een kiezelsteen 

Ingeborg Hendriks  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90-5637-5041  

 

Van boeken ga je denken  

Filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur  

Richard Anthone en Silvie Moors  

Acco  

ISBN: 978-90-3344-6238  

 

Filosoferen met Doornroosje  

Richard Anthone en Rika de Smedt  

Acco  

ISBN: 978-90-3346-6120  

 

Waarom?  

Luisterboek  

Bas Haring  

LuisterWijs  

ISBN: 978-90-8993-0217  

 

Waarom? Tirso het jongetje dat altijd vragen stelt 

Deze serie verscheen eerder in het kindertijdschrift Pompoen.  

(klein formaat )  

 

Serie a: Waarom mag je niet alles doen wat je wilt?  

Waarom zijn er slechteriken?  

Waarom moet je naar school?  

Waarom ben je bang?  

 

Serie b: Waar was je voor je geboren werd?  

Waarom zijn we niet allemaal hetzelfde?  

Dat is niet eerlijk!  

Dood, wat is dat?  

Te bestellen bij Uitgeverij Schoolsupport  

www.schoolsupport.nl 
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Filo en Sofietje  

Rymke Wiersma  

Atalanta  

ISBN: 978-907303-4525  

 

Mijn hart is een pinguïn  

Chiharu Sakazaki / Bart Moeyaert  

Silvie Moors  

Pantalone  

ISBN: 978-90-8054-1729  

 

Denken door filosofie  

Paul Gleghan  

Stichting voor Persoonlijk Onderwijs  

www.filosofie.svpo.nl 

Denken door filosofie voor groep 4  

ISBN: 978-90-7954-6015  

Denken door filosofie voor groep 5  

ISBN: 978-90-7954-6022  

Denken door filosofie voor groep 6  

ISBN: 987-90-7954-6039  

Denken door filosofie voor groep 7/8  

ISBN: 987-90-7954- 6046  

 

Philo en Sophia, de kleine filosofen  

Wat je weet en wat je niet weet  

Brigitte Labbé en Michel Puech  

het Spectrum  

ISBN: 978-90-2748-4970  

 

Philo en Sophia, de kleine filosofen  

Jongens en meisjes  

Brigitte Labbé en Michel Puech  

het Spectrum  

ISBN: 978-90-2748-4987  

 

Philo en Sophia, de kleine filosofen  

Leven en dood  

Brigitte Labbé en Michel Puech  

het Spectrum  

ISBN: 978-90-2748-4963  

 

Philo en Sophia, de kleine filosofen  

Goed en slecht  

Brigitte Labbé en Michel Puech  

Uitgeverij: het Spectrum  

ISBN: 978-90-2748-4956 
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Wat denk jij?  

Gwenaëlle Boulet  

van Goor  

ISBN: 978-90-4751-0369  

 

Dat is waar  

Menno Lievers  

Bezige Bij  

ISBN: 978-90-2341-1741  

 

Filosoferen met beelden  

werkboek  

Filosoferen met schilderijen  

werkboek  

DVD  

Filosoferen met kinderen over kunst  

Te bestellen bij: Het Krӧller-Müller Museum  

www.kmm.nl 

 

Filosoferen met natuur  

werkboek  

Het Nationale Park De Hoge Veluwe  

www.hogeveluwe.nl 

 

Goed of kwaad?  

een filosofisch prentenboek  

Oscar Brenifier  

NBD/Biblion  

ISBN:978-90-7980-6096  

 

Liefde en vriendschap 

een filosofisch prentenboek 

Oscar Brenifier  

NBD/Biblion  

ISBN: 978-90-7980-6120 

 

Het boek van de grote filosofische tegenstellingen  

Oscar Brenifier  

NBD/Biblion  

ISBN: 978-90-5483-8364  

 

Iedereen is anders 

Het grote boek van de psychologische tegenstellingen  

NBD/Biblion  

ISBN: 978-90-7980-6133  
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Willen planten ook baby’s?  

Gareth Matthews  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90-6069-9133  

 

Filosofie van de kinderjaren  

Gareth Matthews  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90-6069-9935  

 

Filosoferen met kinderen 

Thecla Rondhuis  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90-6069-9409  

 

Jong en wijs  

Thecla Rondhuis  

de Fontein  

ISBN: 978-90-2454-0587  

 

Spelen met denken  

over filosoferen met kinderen  

Ekkehard Martens  

Lemniscaat  

ISBN: 978-90-5637-2569  

 

Socrates op de speelplaats  

Richard Anthone  

Acco  

ISBN: 978-90-3346-2917  

 

Welke kleur heeft de tijd?  

Marco Wehr  

Bornmeer  

ISBN: 978-90-5615-1997  

 

Luister je wel naar mij?  

Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar  

Martine Delfos  

SWP  

ISBN: 978-90-6665-3405  

 

Gesprek als grenservaring  

Een portret van filosoferen met kinderen als pedagogisch project  

Acco  

ISBN: 978-90-3347-9366  
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Anders denken  

Filosoferen vanaf de basisschool  

Catherine C.McCall  

Garant  

ISBN: 978-90-4412-6884  

Websites  

www.zenopraktischefilosofie.be 

www.kinderfilosofie.nl 

www.grootdenkraam.nl

 


