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Hugo (12): 
‘Iedereen kan 
nadenken’ 
‘Ik fi losofeer nog 
niet zolang. In de 
brugklas kreeg ik het 
als vak op school. 
Daarvóór had ik 
er nog nooit van 
gehoord! Maar ik 
vind het leuk om te 
doen omdat je je 
hoofd echt aan het 
werk zet. Moeilijk 
is het niet want 

iedereen kan nadenken en antwoorden 
bedenken. Het is ook leuk dat er niet één goed antwoord 
is. De leukste vraag waarover ik tot nu toe heb nagedacht 
is: hoe is de mens ontstaan? Komen we van de apen of 
zijn we gemaakt door een god? Daar kun je eindeloos over 
nadenken. Tussendoor zoek ik dan informatie op over 
ideeën die hierover al zijn. En dan kun je daarna weer verder 
fi losoferen. Ik merk dat ik nu ook over andere dingen iets  
langer en beter nadenk.’ 
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Julie (8): 
‘Soms voel je je hoofd héél erg’ 
‘Mijn moeder is fi losofi ejuf dus 
daarom fi losoferen we vaak 
thuis. Ik vind het leuk om de 
mening van anderen te horen. 
Daarom fi losofeer ik nooit in m’n 
eentje, want dan heb je alleen je 
eigen mening. Dat je hard moet 
nadenken vind ik leuk, maar ik 
krijg soms ook wel eens een 
kortsluitinkje. Als dat gebeurt, 
stop ik even of ik ga verder 
met een makkelijkere vraag. 
Wandelen helpt ook. Als je hard aan 
het nadenken bent, voel je je hoofd soms héél erg. 
Dan is het fi jn om ook met je lichaam bezig te zijn. 
Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen: je moet 
bij fi losoferen nooit boos worden op elkaar. Er is 
namelijk niet één goed of fout antwoord: er zijn heel 
veel antwoorden mogelijk. Dat maakt het zo leuk: 
dat je beseft dat niet iedereen hetzelfde denkt.’ 
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Wandelen helpt ook. Als je hard aan 
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Dan de vraag waarover jij gaat � losoferen: 
Wat heeft het meest met natuur te maken? 

Leg het rode vel aan de ene kant van de tafel en het groene aan 
de andere kant. Plaats daar tussen alle 

spullen die je hebt verzameld in de 
volgorde van minst natuurlijk 

(rood), naar meest natuurlijk 
(groen). Bedenk elke keer waarom 
iets op die plek moet liggen en 

geef daar ook een reden voor. 
Doe je dit met anderen, dan kan 

het zijn dat je van mening verschilt 
en spullen van plek verwisselen.  

Klaar? Denk dan ook eens na over de 
volgende vraag: Wanneer zijn zaadjes en pitjes 

het meest vrij? 

Opdracht bedacht door Vivienne Janssen (Het Hoofdpodium) 

Genoeg gekletst over � losoferen. Nu is het tijd om het te gaan doen. Het onderwerp? Natuur, natuurlijk!  
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Opdracht bedacht door Vivienne Janssen (Het Hoofdpodium) 

Het onderwerp? Natuur, natuurlijk!  

Wat heb je ervoor nodig?

• een paar losse pitten en zaden (van een appel bijvoorbeeld) 

• een potje aarde met zaadjes erin 

• tomatenplantje  
• losse tomaat  
• tomatenketchup  
• plaatje van een tomatenplant 
 die groeit in de natuur 
• plaatje van een tomatenplant 
 die groeit in een kas 
• een rood en groen vel papier  

Heb je dat allemaal niet in huis? 
Niet erg! Maak er dan een 
tekening van.

Filosoferen?Gewoon een keer
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Van 9 t/m 17 april is de 
Week van de Kinderfi losofi e. Je kunt dan op allerlei plekken fi losoferen over de natuur. 

Kijk voor alle activiteiten op 
www.weekvandekinderfi losofi e.nl. 


