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1. Inleiding 
 

1.1. Verantwoording en aanpak 
 
“Ik ben niet optimistisch over alles wat er in deze wereld gebeurt. Maar ik geloof heel 
sterk in de kracht van de redelijkheid, de rede, in de filosofische betekenis van het 
woord: het redeneren met elkaar, in elkaars schoenen kunnen gaan staan om samen 
oplossingen te zoeken. Ik geloof dat mensen zo in elkaar zitten, dat ze dat uiteindelijk 
toch willen.” (Frank Vandenbroucke)1  

 
Wie zou deze doordachte en weloverwogen woorden van deze ‘Homo sapiens’ willen 

tegenspreken? In geen geval de leden van de FILOLO- werkgroep die allen dit 

onvoorwaardelijke geloof in de menselijke rede en de wilskracht vertolkt door de 

(w)onderwijsminister volmondig zullen beamen. We moeten echter blijven(d) leren inzien 

dat we in de ontwikkeling van de ratio door filosoferen in het Vlaamse onderwijs uiteindelijk 

toch al van heel ver komen. Elk(e) stap(je) dichterbij de verhoopte verwerkelijking van alle 

punten bepaald in de ‘filosofieonderwijsresolutie’2 (19.12.02) vormt een ware mijlpaal in de 

Vlaamse onderwijsgeschiedenis. Die queeste is blijkbaar enkel haalbaar zonder een al te 

grote overhaasting en met een realistisch tijdsbesef doorheen een dito –besteding. Zo 

constateerden we andermaal dat onderwijsmolens soms heel langzaam malen. De nodige 

financiële ondersteuning om stapsgewijs een noodzakelijk maatschappelijk draagvlak te 

creëren zodat FMKJ onmiddellijk herkend én op termijn erkend wordt, blijft in de nabije 

toekomst onontbeerlijk. 

 

Als werkgroep betaalden we tijdens dit onderzoek alvast extra leergeld door onze 

onmiskenbare gretigheid naar tastbaar resultaat en voortijdig rendement.  Ook het op 

regelmatige basis samenbrengen van de twaalf werkgroepleden3 vroeg de nodige 

(ICT)inventiviteit om de vergaderbarrières van ruimte en tijd op een efficiënte manier te 

kunnen doorbreken. Overvolle agenda’s en plotse wijzigingen op de werkvloer 

doorkruisten meermaals de eerder vooropgestelde FILOLO- planning en belemmerden 

eveneens de interne communicatie. Partiële onderzoeksresultaten speelden we in 

voorkomend geval snel naar elkaar door en de taken herverdeelden we dan onderling vrij 

vlot. Dit eindrapport is dus een regelrecht resultaat van een intensief denk- en 

                                         
1 Frank Vandenbroucke liet deze uitspraak optekenen in een vraaggesprek met journalist Joël De Ceulaer over 
zijn mens- en wereldbeeld. Dit interview verscheen voor het eerst op 30.05.07 in het weekblad KNACK (p.109-
113). De artikelenreeks met als titel ‘Homo Sapiens, Gesprekken over de mens’ werd n.a.v. de Boekenbeurs 
2008 gebundeld en uitgegeven in boekvorm bij Roularta Press. 
2 Zie: http://jsp.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2001-2002/g1138-3.pdf/  
3 Het samenstellen van de werkgroep hanteerde als selectiecriterium o.a. een ruime spreiding over de diverse 
onderwijsniveaus en over het hele Vlaamse grondgebied. Alle provincies hadden op die manier 1 of 2 
vertegenwoordigers die regionaal direct inzetbaar waren.  
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samenwerkingsverband en kon slechts tot stand komen onder de vorm van een (h)echt 

groepswerk.  

 

Bijna zes jaar na de goedkeuring van die ‘FMKJ- resolutie’ zien we gelukkig toch hier en 

daar de eerste zichtbare tekenen opduiken van een effectief aanwezige ‘opleiding tot 

filosofisch gespreksbegeleider’ in het curriculum van een aantal lerarenopleidingen. Het 

betreft in enkele gevallen zelfs een welomschreven FMKJ- keuzevak voor alle studenten 

dat vroeger al kleinschaliger werd geprogrammeerd of pas in het tweede semester van dit 

academiejaar voor het eerst wordt aangeboden. Dikwijls is FMKJ nog (min of meer) 

herkenbaar te gast in een opleidingsonderdeel waar ook nog andere vormen van (creatief) 

denken en (kritisch) reflecteren centraal staan. In het verslag staan er enkele illustraties uit 

curricula die deze FMKJ- optie hebben genomen. Dit impliciet opnemen van FMKJ samen 

met andere ‘denkvormen’ in één vak roept steeds weer de vraag op naar het gewicht dat 

het filosoferen effectief krijgt in die permanente evenwichtsoefening met de andere 

vakonderdelen. Kan je filosofische gespreksleiders vormen door het inpassen van een 

beknopte geschiedenis van het FMKJ met een korte toelichting van enkele 

grondbegrippen? Krijgt filosoferen op die manier ingebed voldoende aandacht, tijd en 

ruimte? Als contrast vermelden we ook het aanbod van de niet- confessionele 

levensbeschouwing. Daar werd al jaren geleden het filosoferen binnengehaald als de 

methode bij uitstek om het ‘vrij onderzoek’ op een grondige wijze adequaat te kunnen 

uitvoeren. Ook hier geeft ons onderzoek een voorbeeld van.  

 

Dat deze onderzoeksresultaten enkel de hogervermelde verhoopte eerste kleine stappen 

uit de resolutietekst kan aantonen is natuurlijk debet aan die merkwaardige jarenlange 

verhouding van de diverse lerarenopleidingen tot het vak filosofie en de activiteit van het 

filosoferen zelf. In tegenstelling tot andere professionele bacheloropleidingen 

(verpleegkunde, sociaal agogisch werk, ...) waar wel een duidelijke onderwijstraditie 

aanwezig is op filosofiegebied ontbrak ‘wijsbegeerte’ tot voor kort nagenoeg in alle 

lerarenopleidingen. In Vlaanderen zijn we (ook bij de vernieuwde SLO) zonder twijfel bezig 

aan een pedagogisch- wijsgerig inhaalmanoeuvre van formaat. Dat dit alles niet geruisloos 

en quasi vanzelfsprekend gebeurt, heeft de werkgroep in de loop van dit project af en toe 

aan den lijve kunnen ervaren. Op diverse onderwijsniveaus klopten we wel eens aan 

‘dovemansdeuren’ en werden we zo herhaaldelijk terug in die aloude wijsgerenrol 

gemanoeuvreerd van de ‘lastige horzel’.  

 

Toch vonden we ruim voldoende gehoor. Zo kwamen we - na een noodgedwongen ‘bottom 

up- aanpassing’ van de onderzoeksstrategie - heel wat LO- belangstelling en 
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belangstellenden op het spoor. In dit onderzoeksproces naar het peilen van de bereidheid 

tot FMKJ- integratie in de lerarenopleiding bleek de rol van de OC VEFO als waakzame 

opvolgingscommissie van groot belang. Een tussentijds verslag vanuit de FILOLO- 

projectcoördinatie vormde begin oktober 2008 de directe aanleiding tot het opmaken van 

een voorzichtig gestelde nota gericht aan de minister (zie bijlage 1). Ter verduidelijking van 

de vraag naar een gepast ministerieel initiatief in het kader van de optimalisering van een 

structureel FILOLO- samenwerkingsverband met de onlangs opgestarte ENW/ROP werd 

aansluitend een OC VEFO- delegatie uitgenodigd op het kabinet. Een verslag van deze 

bijeenkomst vindt u in bijlage 2.  

 
 
1.2. Rapportoverzicht 
 
In het eerste deel van dit rapport focussen we op de projectdoelenlijst die voormalig 

VEFO- coördinator Karolien De Wilde vooropstelde bij de indiening van dit project in het 

najaar van 2007. Deze doelenlijst vormde de leidraad voor de werkgroepleden doorheen 

het gehele onderzoek en biedt meteen ook perspectieven naar een opvolging op langere 

termijn van het FILOLO- project. In bijlage 3 leest men de goedgekeurde integrale 

FILOLO- projectaanvraag.  

 

Deel twee vormt het eigenlijke hart van dit eindrapport. Hier vindt men de 

onderzoeksresultaten voor alle lerarenopleidingen (in zoverre ze ons tijdig bereikten) in 

antwoord op onze expertiserondvraag. De FMKJ- resultaten worden éénvoudig gecodeerd 

en overzichtelijk weergegeven per ENW/ROP. Aansluitend wordt er bij elk ENW/ROP 

verdere toelichting gegeven. Dit kan gaan van een eenvoudige vermelding van de naam 

van de contactpersoon bij wie we te rade gingen tot uitgebreide vakbeschrijvingen of 

praktijkvoorbeelden. Op die manier is de hier verzamelde informatie met het oog op 

verdere opvolging van de huidige expertise eenvoudig te verifiëren. Dit document biedt op 

deze wijze opgebouwd concrete aanknopings- en aanspreekpunten voor verder 

onderzoek. Het vormt een belangrijke informatiebron voor het opstarten en organiseren 

van nieuwe FILOLO- initiatieven.  

 

In de volgende tabel worden naast de ENW/ROP met hun respectievelijke webpagina’s 

ook de contactpersonen van de werkgroep vermeld die de gegevens van de verschillende 

lerarenopleidingen bij elkaar hebben gebracht.  
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ENW/ROP Webadres Contactpersonen 
WG FILOLO 2008 

 

 
http://enw.augent.be/nl-be/wie-zijn-
we   

 
Goedele De Swaef 
Jan van Vaek 

 
BEO  
UNIVERSITAIRE ASSOCIATIE 
BRUSSEL 
 

 
http://www.vub.ac.be/infoover/asso
ciatie  

 
Magda Borms 
Isabelle Janssens 
Ann Van Hemelen 

 

 
http://www.elant.be  

 
Diederik 
Vandendriessche 
Peter Visser 

 

 
http://www.novelle.be  

 
Tine Bos 
Willy Poppelmonde 

 
SCHOOL OF EDUCATION 
ASSOCIATIE KU LEUVEN 
 

 
http://www.schoolofeducation.eu  

 
An Mortelmans 
Eva Rousselle 
Kristof Van Rossem 
 

 
Het derde deel bevat enkele FMKJ- reflectieteksten. In de loop van het project en n.a.v. 

onze contacten met het onderzoeksveld kwamen bepaalde thema’s steeds opnieuw 

bovendrijven. Enkele werkgroepleden namen de extra uitdaging aan om de eerste 

verkenning van deze significante onderzoekselementen verder uit te werken. De 

gevarieerde wijze in de benadering van de vijf auteurs opent alweer een caleidoscoop aan 

nieuwe perspectieven die telkens op hun beurt weer kunnen leiden tot uitbreiding van de 

huidige FMKJ- expertise. 

De eerste reflectietekst is een ware apologie voor de leraar- filosoof van de hand van 

Magda Borms. Zij bracht als externe monitor het eerste zeer geslaagde FILOLO- project 

(2006 – 2007) in 8 hogescholen in kaart.4 In deze bijdrage focust de auteur op de 

onmiskenbare opdracht van de leraar als begeleidend filosoof a.d.h.v. een ‘close-reading’ 

van de gloednieuwe overheidsbrochures i.v.m. de concretisering van het beroepsprofiel en 

de basiscompetenties van de leraar.  

Willy Poppelmonde beschrijft in de tweede bijdrage de concrete uitwerking van FMKJ- 

competenties voor CVO Oranjerie te Diest. Als ‘Peetvader van het UNESCO-

beschermheerschap voor filosofie en democratie in Vlaanderen (1997)’ kan hij na meer dan 

een decennium ijveren voor de erkenning en integratie van FMKJ (ook als voorzitter van de 

OC VEFO) het globale implementatiespectrum overzien. 

Het derde document maakt een belangrijke excursie. Om de continuïteit van het 

levensbreed en levenslang leren te verzekeren tijdens en na de lerarenopleiding focust Eva 

Rousselle op de filosofiewerking van Vormingplus. In haar thuisbasis V+ Gent-Eeklo 

komt op een geëigende wijze het actieve filosoferen aan bod. Interessante werkvormen 

                                         
4 Raadpleeg hiervoor het elektronisch VEFO- archief via: www.filosoferen.eu  
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(filocafé) en thema’s (levenskunst) kunnen lerarenopleidingen zeker inspireren om het 

eigen aanbod te verruimen. Vormingplus kan dus naast het bestaande vzw- aanbod (o.a 

via Zeno en Initia) en vorming via diverse privé- initiatieven het aandeel van FMKJ voor 

lerend Vlaanderen mee garanderen. 

Reflectietekst vier werd geschreven door Isabelle Janssens (VUB/IDLO) en brengt 

lerarenopleiders samen in een gesprek over de FMKJ- implementatieproblematiek. De 

gevolgde strategie bij de FILOLO- verslaggeving en de verkregen input vanuit de 

lerarenopleidingen wijst op een significant gebrek aan coherentie en onontbeerlijke 

wetenschappelijke ondersteuning. Netwerken en overlegplatform kunnen op termijn als 

tussenniveau een belangrijke intervisierol vervullen. Het opstarten van gericht 

interuniversitair FMKJ- onderzoek in Vlaanderen is meer dan ooit aan de orde. 

Met een bewust provocerende titel ‘Moet de filosofie zelfmoord plegen?’ gaat Tine Bos 

(CVO/Diest) in de slottekst van deze 5 reflecties systematisch in op drie wezenlijke 

kenmerken van het hedendaagse onderwijsgebeuren: performantie, werkdruk en 

(in)competentiegevoel. Zij beschrijft met heel veel referenties naar de pedagogische en 

wijsgerige literatuur de gevolgen voor de moeizame integratie van filosofie in het onderwijs. 

Haar overwegingen brengen ons na een ware Odyssee weer terug bij de kritische lezing 

van de overheidsbrochures uit de eerste reflectie ‘apologie voor de leraar – filosoof’. 

 

Het besluit zet de opbouw van een FMKJ- referentiekader centraal en beschrijft de 

stappen van een blauwdruk voor het FMKJ- onderwijs in Vlaanderen. Aansluitend 

koppelen we terug naar de inleiding en de FILOLO- doelen en openen we een verruimd 

blikveld voor verdere FILOLO- werkzaamheden 

 

Tenslotte voegen we nog een aantal relevante documenten toe in bijlage. 

 

Een woord van dank is meer dan gepast voor alle FMKJ- betrokkenen die op diverse 

beleidsechelons en in de opleidingspraktijk de talrijke VEFO- initiatieven verder blijven 

ondersteunen. Zonder deze homo economicus, homo faber, homo ludens, … stonden we 

als filosoferende homo sapiens nergens. 

 

 

Namens de FILOLO- werkgroep  

Tine Bos (opmaak) & Peter Visser (eindredactie)  

 

Hasselt/Kontich, Herfst 2008 
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2. Doelenanalyse Werkgroep Filosoferen in de 
Lerarenopleiding 2008 
 
Voor alle duidelijkheid sommen we eerst de volledige lijst van de doelen op zoals ze 

vermeld worden in het projectdossier: 

 

ü De oprichting van een (keuze?)-module ‘filosoferen met kinderen/ jongeren/ 

adolescenten van 3 studiepunten in tenminste één opleiding per 

expertisenetwerk/associatie 

ü Situatieschets opmaken: waar is er al expertise met FMK/J? 

ü Samenbrengen van expertise 

ü Optekenen van de noden 

ü De (verdere) implementatie van FMK/J in het curriculum van de lerarenopleidingen 

ü Uitwerken van een modulair structuurschema tegen januari 2009 

ü Alle leraren in opleiding krijgen de kans om die (keuze-)module te volgen 

 

Tijdens het projectverloop stelde de werkgroep proefondervindelijk vast dat een groot 

aantal van de bovenvermelde werkgroepdoelen uit het FILOLO- projectdossier enkel als 

een ontwikkelingsdoel op (erg) lange termijn kan geïnterpreteerd en gerealiseerd worden. 

Het betreft de volgende doelen uit hogervermelde lijst in een aangepaste volgorde: 

 

ü De oprichting van een (keuze)module ‘filosoferen met kinderen/ jongeren/ 

adolescenten van 3 studiepunten in tenminste één opleiding per expertisenetwerk 

ü Alle leraren in opleiding krijgen de kans om die (keuze-)module te volgen.  

ü De (verdere) implementatie van FMK/J in het curriculum van de lerarenopleidingen 

ü Uitwerken van een modulair structuurschema tegen januari 2009 
 

Sommige van deze doelen liggen zelfs ver voorbij het uiterst beperkte bereik van de 

huidige mogelijkheden van de FILOLO- werkzaamheden. Dit langetermijnperspectief kan 

enkel maar binnen de opleidingsinstituten zelf tot stand komen door een grote FMKJ- 

bereidheid en een interne daadkrachtige besluitvorming. Dat op relatief korte termijn hier 

toch al merkbare verschuivingen te constateren zijn is dankzij de betoonde interesse van 

de beleids- en opleidingsverantwoordelijken en de aanhoudende FMKJ- vraag vanuit sterk 

gemotiveerde en geïnspireerde lectoren/docenten. Op deze manier wordt aangetoond dat 

de jarenlange inzet van de vele Vlaamse FMKJ- vrijwilligers toch wel vruchten afwerpt.  
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Na de eerder vastgestelde terughoudendheid van ENW/ROP besliste de werkgroep om via 

een noodgedwongen ‘bottom up- onderzoek’ te focussen op de enige valabele doelstelling 

die op een Vlaamse schaal en binnen het beperkte tijdsbestek haalbaar bleek nl. een 

situatieschets opmaken: waar is er al in de lerarenopleiding expertise met FMK/J? 

 

Pas als het expliciete FMKJ- aanbod in de huidige LO- curricula voor heel Vlaanderen 

volledig en overzichtelijk in kaart is gebracht kan veel accurater en gerichter 

ondersteunend (via o.a. intervisie) werk gemaakt worden van de volgende concrete doelen 

uit de projectlijst, namelijk (1) samenbrengen van expertise en (2) optekenen van de 

noden.  

 

Dit ogenschijnlijk eenvoudige doelenlijstje bevat dus na grondige analyse een radicaal 

vernieuwingsprogramma. Zonder de nodige continuïteit en een permanente ondersteuning 

dreigen nieuwe FMKJ- impulsen en initiatieven voortdurend verloren te gaan of te 

bezwijken onder de toenemende druk van een rusteloze voorthollende pedagogische 

competentie-tendens.  

 

In paragraaf 3 schetsen we de situatie anno 2008 (voor zover we dit in kaart konden 

brengen) wat betreft FMKJ in de diverse opleidingen. 
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3. Opleidingsaanbod ‘Filosoferen met Kinderen & Jongeren’  
 
3.1 Overzicht Expertisenetwerken/Regionaal OverlegPlatform 
 
In dit schematische overzicht geven we met een éénvoudige codering5 aan of er dit 

academiejaar (08-09) in de respectievelijke CVO’s/Hogescholen/Universiteiten een 

duidelijk aanwijsbaar FMKJ- aanbod aanwezig is (+). Deze code wordt enkel gehanteerd 

als er ook een effectief studiepuntenequivalent mee verbonden is. Meestal 

vertegenwoordigt het expliciete FMKJ- aanbod 3 studiepunten. Een minteken (-) duidt op 

een situatie waarover ons duidelijk werd gemeld dat FMKJ volstrekt afwezig is in de 

desbetreffende lerarenopleiding. Een (+/-)- codering geeft een impliciet FMKJ- aanbod 

aan. Deze code hanteerden we eveneens wanneer een contactpersoon ons meldde dat 

men op korte termijn overweegt om een opleiding(sonderdeel) FMK/J te willen integreren. 

Dit kan een definitieve integratie betekenen na het afronden van een curriculumhervorming 

bij de start van het academiejaar 2009-2010. Een laatste code (?) geeft de nog resterende 

‘zwarte gaten’ aan in het onderzoek. De FMKJ- informatie bereikte ons in dat geval niet 

tijdig of was niet transparant. 
 

2.1.1 Brussels expertisenetwerk BEO  
 

FMKJ- Codering 08- 09 
 

CVO’s CVO Brussel ? 
 CVO MEVIZA - 
 CVO Elishout +/- 
 CVO de Oranjerie + 
Hogescholen Erasmushogeschool + 
Universiteit Vrije Universiteit Brussel + 

 
2.1.2 Expertisenetwerk associatie UGent 
 

FMKJ- Codering 08- 09 
 

CVO’s CVO KISP Mariakerke ? 
 CVO IVV De Avondschool Gent ? 
 PCVO Mercator Gent ? 
 CVO IVO Brugge ? 
 CVO Moeskroen ? 
Hogescholen Arteveldehogeschool +/- 
 Hogeschool Gent +/- 
 Hogeschool W VL ? 
Universiteit U Gent +/- 

                                         
5 Even bekroop ons hier de aandrang om naar analogie met de restaurantsterren uit de Michelingids 
een aantal φ-tjes toe te kennen. Omwille van het ontbreken van algemeen geldende FMKJ- criteria, 
de intensieve (denk)arbeid bij een dusdanige kwaliteitsbeoordeling en de te verwachten 
contraproductiviteit hielden we het bij een neutraal en duidelijk +, -, +/-, ?, - codeersysteem. 
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2.1.3 School of Education  
         associatie KU Leuven 
 

West- & 
Oost-VL. 

Brab. & 
Antw. 

Kempen& 
Limburg 

FMKJ- 
Codering 
08- 09 

 

CVO’s CVO LIMLO   X - 
 CVO Hoger Instituut der 

Kempen 
  X ? 

 CVO Sint-Lukas Hogere 
Leergangen 

 X  ? 

 CVO Technicum Noord-
Antwerpen 

 X  - 

 CVO VIVO Kortrijk X   - 
 CVO VTI Aalst X   ? 
 CVO VTI Brugge X   ? 
 Technische Scholen 

Mechelen CVO 
 X  ? 

Hogescholen EHSAL - Europese 
Hogeschool Brussel - HUB 

 X  + 

 Groep T – Leuven 
Hogeschool 

 X  +/- 

 Hogeschool Sint-Lukas 
Brussel 

 X  ? 

 Hogeschool voor 
Wetenschap & Kunst 

(X) X  ? 

 Katholieke Hogeschool 
Brugge-Oostende 

X   - 

 Katholieke Hogeschool 
Kempen 

  X + 

 Katholieke Hogeschool 
Leuven 

 X  ? 

 Katholieke Hogeschool 
Limburg 

  X +/- 

 Katholieke Hogeschool 
Mechelen 

 X  ? 

 Katholieke Hogeschool 
Sint-Lieven 

X   ? 

 Katholieke Hogeschool 
Zuid-West-Vlaanderen 

X   + 

 Lessius Hogeschool  X  ? 
Universiteit Katholieke Universiteit 

Leuven 
X X X + 
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2.1.4 NOvELLe regionaal platform 
lerarenopleiding Limburg 
 

FMKJ- Codering 08- 09 
 

CVO’s CVO LIMLO Diepenbeek  - 
 CVO STEP Hasselt - 
 CVO De oranjerie Dienst + 
Hogescholen KH Limburg +/- 
 PH Limburg +/- 
 XIOS Limburg + 
Universiteit Universiteit Hasselt - 

 
2.1.5 ELAnt Expertisenetwerk 
Lerarenopleidingen Antwerpen  
 

FMKJ- Codering 08- 09 
 

CVO’s HORITO CVO Turnhout  - 
 PCVO Antwerpen - 
 CVO Pestalozzi - 
 CVO  Israëlitische scholen SOPRO  - 
Hogescholen Karel de Grote-Hogeschool +/- 
 HS Antwerpen + 
 Plantijnhogeschool - 
Universiteit Universiteit Antwerpen + 

 
 

Vet cursief  = zijn betrokken in twee expertisenetwerken of regionale platforms 

 

Wat meteen opvalt, zijn de overwegende (-)- scores bij de CVO’s en de vele (?)- bij een 

aantal hogescholen. Dit onderzoekswerk is dus nog niet volledig afgerond. Dit voorlopige 

resultaat geeft toch al een belangrijke tendens in Vlaanderen aan. ENW/ROP die (nog) 

meer werk willen maken van FMKJ (een duidelijk sur(+) willen toevoegen aan hun 

curriculum) kunnen met de toelichting hieronder al een heel eind op weg. Misschien zou 

deze informatie naar Nederlands model inzake het aangeboden filosofieonderwijs voor 

jongeren6 op een goed bereikbare e- vindplaats van de overheid permanent bereikbaar 

moeten zijn? 

 
 
 
 
 
 

                                         
6 Zie daarvoor de website van de BegeleidingsCommissie Filosofie in het Voortgezet Onderwijs: 
http://www.bcfvo.nl/content.asp?menuid=1&linkid=1  
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3.2 Toelichting bij de FMKJ- codering 
 
Zoals we bij de inleiding al aankondigden volgt hier gerichte proces- en productinformatie 

met eventuele vermelding van de contacten per opleiding. Indien beschikbaar volgen 

concrete vakbeschrijvingen of praktijkvoorbeelden. Omdat de informatie soms te 

omvangrijk was binnen het bestek van dit rapport verwijzen we door naar de vindplaats via 

een (FILO)LO- webadres. Een (up-to-date) database van dit soort informatie (een 

FILOLOTHEEK) dringt zich in de toekomst als onderdeel van een goed bereikbaar en 

gebruiksvriendelijk e- FILOFORUM op.  

 
3.2.1 Brussels expertisenetwerk BEO  
 
Op de volgende wijze werd (bij herhaling) geprobeerd om de (resterende) FMKJ- 

informatie binnen het BEO- netwerk te verzamelen: 

 
Beste collega’s lerarenopleiders 

 
Naar aanleiding van een mail (Mia Goossens), werkgroep diversiteit BEO, in juni 2008 ben ik zo 
vrij u nogmaals te vragen of er binnen de lerarenopleiding van uw instituut reeds aanzetten zijn 
rond ‘filosoferen met kinderen en/of jongeren’? Volgende week dient de werkgroep FILOLO op 
het departement een overzicht in van alle lerarenopleiding en hun tot dusverre inbreng binnen 
het domein ‘filosoferen met kinderen en/of jongeren’.  

 
Tot op heden bracht ik volgende lerarenopleidingen met hun specifieke aanpak rond ‘filosoferen’ 
in kaart (vak, aantal studiepunten, inhoud, aanpak, evaluatie): 
* VUB-IDLO 
* Erasmus: kleuter, lager, secundair 

 
Volgende lerarenopleiding toonde interesse maar is hier momenteel nog niet mee bezig. Willen 
graag wel een afgevaardigde in de werkgroep BEO-diversiteit-Filosoferen met kinderen: 
*CVO Elishout (Nele Boulpaep) 

  
Kader van de werkgroep 
Onze werkgroep pleit voor de mogelijkheid en de wenselijkheid van de integratie van het vak 
‘Filosoferen’ in de specifieke lerarenopleiding. 
 
De Unesco Verklaring van Parijs van 1995 stelt dat filosofie dient ingevoerd te worden in het 
onderwijs waar het nog niet bestaat.Op 19 december 2002 werd door het Vlaams Parlement 
een resolutie gestemd met uitdrukkelijke vraag om werk te maken van het aanbieden van 
degelijk filosofieonderwijs voor iedereen.Een van de actiepunten van deze resolutie betreft het 
vormen van bekwame filosofische gespreksleiders in de lerarenopleidingen. 
 
Zo liep in het schooljaar 2006-2007 het CANON-project ‘Haal een filosoof op school/Filosoferen 
in de lerarenopleiding’ (FiloLo) als een proef- en modelproject. Dit project had twee 
doelstellingen: (1) nascholing van lerarenopleiders en (2) nadenken over de juiste plaats voor 
het filosoferen in de lerarenopleidingen. Het initiatief liep in volgende instellingen: Artevelde 
Hogeschool Gent, De Oranjerie Diest (GPB), XIOS Hasselt, Hogeschool Antwerpen, EHSAL 
Brussel, KH Mechelen, Katho Tielt, KH Leuven. 
 
Dit pilootproject werd zorgvuldig en kritisch geëvalueerd door de Opvolgingscommissie voor 
eigentijds filosofieonderwijs’ (OCVEFO), die door de minister van onderwijs werd geïnstalleerd 
in de schoot van de Entiteit Curriculum.  De conclusie van deze commissie is dat het filosoferen 
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een blijvende plaats in het Vlaamse onderwijs moet krijgen, m.a.w. dat de lerarenopleidingen 
verder werk moeten maken van het integreren van het filosoferen in het curriculum.  
Daartoe werd door het Ministerie van Onderwijs de WerkGroep Filosoferen in de 
Lerarenopleiding (WG FILOLO 2008) opgericht. 
 
Als leden van deze werkgroep stellen wij vast dat reeds enkele associaties gevolg gaven aan de 
conclusies van de commissie OCVEFO: bijvoorbeeld binnen het expertisenetwerk Novelle 
(Universiteit Hasselt, CVO Diest, Xios, ...) wordt in het 2de semester van dit academiejaar het 
vak ‘Opleiding tot Filosofisch Gespreksleider’ (3 studiepunten) aangeboden voor alle studenten 
in de lerarenopleiding. In de associatie KU Leuven is ‘Filosoferen met Kinderen en 
Adolescenten’ tevens een keuzevak van 4 studiepunten. 
 
In onze associatie werden de krachten tot hiertoe helaas nog niet gebundeld. Vandaar starten 
wij eerstdaags binnen BEO Diversiteit graag een subgroep Filosoferen met kinderen/jongeren 
op en zoeken we geïnteresseerde deelnemers uit de verschillende BEO-lerarenopleidingen. 
 
Geïnteresseerden, aarzel dus niet met mij contact op te nemen 
Namens de WerkGroep FILOLO  Isabelle Janssens  VUB/IDLO  0477 728202 

 
 

1) CVO Brussel 
ü Code in overzicht: ? 
ü Tot op heden geen FMKJ- informatie beschikbaar 
 

2) CVO MEVIZA 
ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Frits Van den Abbeele  met emailadres: 

frits.vandenabbeele@cvo-crescendo.be 
ü In de SLO van CVO Meviza zijn geen initiatieven rond dit onderwerp  
 

3) CVO Elishout 
ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: vanuit CVO Elishout zal Nele Boulpaep (psychologe) 

participeren in de deelwerkgroep ‘Filosoferen met kinderen’ binnen de 
werkgroep diversiteit BEO o.l.v. Isabelle Janssens.  

ü De interesse en openheid voor deelname aan een eerste vergadering die 
zal plaatsvinden na de herfstvakantie is er alvast. De meerwaarde van 
FMKJ wordt zeker onderkend. Alles moet  wel vanaf het begin opgestart 
worden, want er is nog nooit gewerkt rond een dergelijk project. 
Ondersteuning is zeker gewenst.  

 
4) CVO De Oranjerie 

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Willy Poppelmonde & Tine Bos  
ü Zie informatie bij ROP Novelle 

 
5) Erasmushogeschool 

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Judith Langenaeken, Opleidingshoofd Lager Onderwijs 
ü Info:  

Kleuteronderwijs: Het uitgebreide ‘blokboek’ van het volledig uitgewerkt 
project rond Filosoferen in de opleiding Kleuteronderwijs kon niet volledig 
opgenomen worden. Dit project loopt twee weken in het tweede deeltraject.  
Zie: http://www.campusjette.com/desktopdefault.aspx?tabid=1801  
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Lager onderwijs: 6u binnen de cursus Ontwikkelen, leren en opvoeden in 
het tweede deeltraject. Er wordt daarbij gewerkt met fragmenten uit R. 
Anthone en F. Mortier, Socrates op de speelplaats. Leuven, Acco, 1997.  
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van videomateriaal . Er worden ook 
oefeningen gedaan aan de hand van verhalen. 
 

ü Uitgebreidere info: 
Algemene doelstellingen:  

o Vertrouwd worden met de kenmerken van filosoferen7 en het belang van 
filosoferen met kinderen kunnen erkennen. Hierbij worden parallellen 
getrokken met taalbeschouwing. 

o Een eigenzinnige verrassende filosofische uitstap maken 
o Ter voorbereiding van de stage: “Filosofische activiteiten” ontwikkelen die 

kunnen inspireren bij gesprekken over het verhaal - of een 
verwerkingsactiviteit ervan - dat tijdens de stage “verhaal” wordt gebruikt. 

o Stimuleren van de algemene competenties. 
 

Concretere doelstellingen: 
o De studenten confronteren met verschillende situaties die deel uitmaken 

van het leven en vanuit hun ervaringen en belevingen deze situaties 
“tegendraads” en “verder dan hun neus lang is” bekijken; leren ter discussie 
stellen. 

o De vragen “wat is filosoferen” en “waarom filosoferen met kinderen” kunnen 
beantwoorden. 

o Het prentenboek kunnen analyseren, de “verschillende lagen” in het 
verhaal ontdekken en een filosofeersessie met de kleuters ontwikkelen voor 
de stage. 

o Open vragen leren stellen; vragen waarover met elkaar gepraat kan worden 
en waar ieder zijn eigen antwoord op kan zoeken. 

o Het stimuleren van het zelfstandig leren denken en het zelfstandig willen 
denken over al wat behoort tot hun wereld.  

o Leren hun gedachten duidelijk te formuleren en te argumenteren. 
 

De algemene competenties ontwikkelen: 
o zich op een correcte manier gedragen  
o een duidelijk en correct taalgebruik hanteren 
o blijk van verantwoordelijkheidszin geven 
o in staat zijn taken zelfstandig en doeltreffend te plannen en taakgericht te 

werken. 
o kritiek geven en kritiek ontvangen  
o in overleg en/of op eigen initiatief tot de nodige afspraken komen en die 

naleven  
o inspiratie en ideeën zoeken in interessante en relevante informatiebronnen  
o een kritische houding aannemen t.o.v. zichzelf en de omgeving  
o onder begeleiding gegeven informatie creatief en origineel verwerken  
o reflecteren op het eigen functioneren en aandachtspunten formuleren 

 
De opdrachten: 

o Een wandeling maken, de sfeer proeven van een bepaalde buurt. Het 
anders kijken staat centraal. Je gaat op wandel in een stukje Brussel en 
deze buurt onderzoeken. Tijdens de wandeling stelt elk lid van de groep 
zich vragen bij bepaalde plekken. Deze plekken bepaal je op basis van het 
plan dat je krijgt. Je kiest zelf ook nog een aantal plekken tijdens de 
wandeling.  

o Je waarneming in vraag stellen. Zie/hoor/ruik/voel ik wat hetzelfde als 
jij.  Je merkt het: de bedoeling is je waarnemingen en de indrukken die je 
opdoet te verruimen, te delen met de anderen. Je moet je eigen denken en 

                                         
7 Gebaseerd op de tekst “Filosoferen met kinderen” van Filoket. ( www.filoket.be )   



        Eindrapport WG FILOLO 2008 9/11/2017 p.16 

overtuigingen in vraag kunnen stellen. De voorzitter maar ook alle andere 
groepsleden zorgen ervoor dat er een goede sfeer is in de groep zodat er 
“plaats” is waarbinnen dat kan gebeuren. Iedereen werkt mee. 

o Opdrachten uitvoeren die onze waarneming “veranderen”. Je zal een 
aantal opdrachten uitvoeren met al het materiaal dat je hebt meegebracht. 
Ook zal je heel wat foto’s trekken. Belangrijk is voldoende foto’s te trekken 
zodat je een mooi eindresultaat kan afgeven. 

o De filosofische uitstap. Een filosofische uitstap maken van de wandeling. 
De bedoeling is dat de uitstap niet zomaar een uitstap wordt, maar dat de 
deelnemer op een verrassende en eigenzinnige niet vanzelfsprekende 
manier de omgeving beleeft en dit als een verrijking ervaart. Deze uitstap 
zal voorbereid worden. Je leert filosofische vragen te stellen. Je leert hoe 
een filosofisch gesprek wordt opgebouwd. Hiervoor gebruiken we de reeks 
Filosofie voor kids . De manier waarop in deze boekjes gewerkt wordt zal je 
gebruiken voor het uitwerken van je eigen filosofische wandeling.. 
Essentieel is hier de socratische houding  -niet wetende houding - aan te 
nemen. Wat dat betekent krijg je o.a. uitgelegd door Eddie. 

o Analyse prentenboek. Je prentenboek analyseren in functie van een 
filosofeersessie met je kleuters voor de volgende stage. 

o Een map met het geleverde werk (het eindproduct). 
 

 
Filosofisch intermezzo in 2 LKO 

 

             
 

6) Vrije Universiteit Brussel 
ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Isabelle Janssens 
ü Info: IDLO/ VUB Verbredende opdrachtenstage, 3 STP (SLO-verplicht). 

Project ‘filosoferen op school’ uitwerken (minimum 2 studenten).  
ü Uitgebreide info: opdracht voor studenten 

o De school zet nog lang niet voldoende aan tot democratisch en niet-
racistisch gedrag en tot begrip voor elkaar. ‘Vreemde’ gewoonten, talen, 
opvattingen, godsdiensten,… worden ervaren als ontoegankelijk en 
onbegrijpelijk. Dit kan leiden tot intolerantie en haat. 

o Het Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs (VEFO) ijvert voor 
het invoeren van eigentijds filosofieonderwijs, met de nadruk op de 
filosofische vaardigheden en attitudes. In de eindtermen en 
vakoverschrijdende eindtermen van het basis en secundair onderwijs zitten 
er eindtermen die een puur filosofisch aspect inhouden. Dat wil zeggen dat 
zij specifiek door het filosoferen op een efficiënte manier kunnen bereikt 
worden. 

o Uit recent onderzoek blijkt dat Vlaamse jongeren soms onverdraagzaam 
zijn. Zestig procent van de Vlaamse jeugd ervaart de aanwezigheid van 
migranten als bedreigend. Ze hebben ook een foutief beeld over die ‘ander’ 
(35% van de totale bevolking zou volgens hen afkomstig zijn uit het 
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buitenland, dat is 2 à 3 keer teveel gegokt!). Het VEFO denkt dat door te 
filosoferen, er schoolintern kan gewerkt worden aan verdraagzaamheid, 
o.a. door te leren luisteren en respect op te brengen voor elkanders 
mening. Jongeren moeten leren omgaan met diversiteit. Een minimale 
vorm van respect is absoluut noodzakelijk binnen onze samenleving. 
Filosoferen helpt hierbij. 

o Nut van filosofieonderwijs: Het filosofieonderwijs kan het debat openen 
over ethische en morele kwesties (1); kan leerlingen aanmoedigen te 
reflecteren over hun identiteit (wie ben ik, wie wil ik zijn?) (2); kan leiden tot 
het inzicht dat fundamentele levensvragen mensen kunnen samenbrengen 
i.p.v. hen te scheiden (3); kan onderwerpen aanbieden die misschien 
anders niet zouden besproken worden (4); biedt een model aan van een 
onderzoeksgroep waar aan intellectueel onderzoek kan gedaan worden 
volgens bepaalde methodes die stapsgewijs worden aangereikt (5); leert 
jongeren een onderzoekende, vragende houding aannemen, i.p.v. een 
vooringenomen houding (6); leert jongeren een zekere gespreksdiscipline 
opbrengen: ieder standpunt is vatbaar voor weerlegging, maar er wordt 
geen kritiek geuit op de persoon zelf (7); kan hen aanzetten hun eigen 
zienswijze aan te passen of te verruimen zonder gezichtsverlies te lijden of 
bang te moeten zijn voor negatieve opmerkingen (8); zet aan tot zelf-
correctief gedrag en draagt bij tot een hogere zelf-waardering (9); kan 
leerlingen mentaal en verbaal sterker maken (10); voorziet in methoden van 
denken waarbij de antwoorden niet op voorhand vastliggen (11). 

o Bijgevolg is filosoferen een veelbelovende educatieve en emancipatorische 
bezigheid, waarbij er geen sprake is van een discussie of twistgesprek, 
maar wel van samen denken en dialogeren, uitgaande van de natuurlijke 
interesse van de leerlingen. Filosoferen draagt bij tot het realiseren van 
bestaande belangrijke onderwijsdoelstellingen zoals zelfstandig en kritisch 
leren denken, reflecteren, interpreteren, dialogeren,… Daarenboven kan 
filosoferen een uitstekende leerschool zijn voor het omgaan met een 
diversiteit aan gezichtspunten en argumenten. 

o Wat houdt het project ‘filosoferen op school’ in? Jullie werken in 
groepjes van 3 of 4 studenten het concept “in het secundair onderwijs 
kansen creëren door filosoferen op school” uit en dit i.s.m. een team 
(directie, coördinatie, leerkrachten, leerlingen,…) van een school of een 
scholengroep. Dit kan in een concentratieschool, in het BSO/TSO/KSO of 
in het ASO. Samen met het VEFO en de titularis van het 
opleidingsonderdeel ‘Verbredende opdrachtenstage’ zullen jullie een school 
of scholengroep uitzoeken, zoveel mogelijk rekening houdend met jullie 
desiderata qua geografische ligging e.d. Jullie verdiepen zich eerst in de 
materie van het filosoferen (wat is een filosofisch gesprek, hoe 
onderscheidt het zich van een gewoon klasgesprek, hoe begeleid ik een 
filosofisch gesprek, de kunst van het vragen stellen, de voordelen van 
filosoferen in de klas, …).  Hiertoe vinden jullie een literatuurlijst achteraan 
dit document. Indien gewenst, is bijkomende begeleiding door 
gastdocenten mogelijk. Tegelijkertijd hebben jullie contact kunnen maken 
met jullie projectschool, zodat gericht kan worden gewerkt. 

o Rapportering: De rapportering omvat de voorbereiding, de uitvoering en 
een kritische reflectie over het uitgevoerde project. 

o Meer info: De toegevoegde uitgebreide bibliografie werd hier niet mee 
opgenomen. Via www.filosoferen.eu vindt men al behoorlijk wat FMKJ- 
literatuursuggesties. 
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3.2.2 Expertisenetwerk Lerarenopleidingen associatie AUGent 
 
De FILOLO- verantwoordelijken contacteerden op volgende wijze het ENW: 
 
Gent 8 oktober 2008 
    
Aan Prof. A. Aelterman  
Voorzitter domeinwerkgroep lerarenopleiding binnen de associatie  
 
Geachte Professor, Beste Tonia,  
 
Naar aanleiding van ons gesprek na de contactdag voor mentoren op 24 september ll., zijn wij zo 
vrij u te herinneren aan de mogelijkheid en de wenselijkheid van de integratie van het vak 
‘Filosoferen’ in de specifieke lerarenopleiding. 
 
De Unesco Verklaring van Parijs van 1995 stelt dat filosofie dient ingevoerd te worden in het 
onderwijs waar het nog niet bestaat.Op 19 december 2002 werd door het Vlaams Parlement een 
resolutie gestemd met uitdrukkelijke vraag om werk te maken van het aanbieden van degelijk 
filosofieonderwijs voor iedereen.Een van de actiepunten van deze resolutie betreft het vormen van 
bekwame filosofische gespreksleiders in de lerarenopleidingen. 
 
Zo liep in het schooljaar 2006-2007 het CANON-project ‘Haal een filosoof op school/Filosoferen in 
de lerarenopleiding’ (FiloLo) als een proef- en modelproject. Dit project had twee doelstellingen: (1) 
nascholing van lerarenopleiders en (2) nadenken over de juiste plaats voor het filosoferen in de 
lerarenopleidingen. Het initiatief liep in volgende instellingen: Artevelde Hogeschool Gent, De 
Oranjerie Diest (GPB), XIOS Hasselt, Hogeschool Antwerpen, EHSAL Brussel, KH Mechelen, 
Katho Tielt, KH Leuven. 
 
Dit pilootproject werd zorgvuldig en kritisch geëvalueerd door de Opvolgingscommissie voor 
eigentijds filosofieonderwijs’ (OCVEFO), die door de minister van onderwijs werd geïnstalleerd in de 
schoot van de Entiteit Curriculum.  De conclusie van deze commissie is dat het filosoferen een 
blijvende plaats in het Vlaamse onderwijs moet krijgen, m.a.w. dat de lerarenopleidingen verder 
werk moeten maken van het integreren van het filosoferen in het curriculum.  
Daartoe werd door het Ministerie van Onderwijs de WerkGroep Filosoferen in de Lerarenopleiding 
(WG FILOLO 2008) opgericht. 
 
Als leden van deze werkgroep stellen wij vast dat reeds enkele associaties gevolg gaven aan de 
conclusies van de commissie OCVEFO: bijvoorbeeld binnen het expertisenetwerk Novelle 
(Universiteit Hasselt, CVO Diest, Xios, ...) wordt in het 2de semester van dit academiejaar het vak 
‘Opleiding tot Filosofisch Gespreksleider’ (3 studiepunten) aangeboden voor alle studenten in de 
lerarenopleiding. In de associatie KU Leuven is ‘Filosoferen met Kinderen en Adolescenten’ tevens 
een keuzevak van 4 studiepunten. 
 
In onze associatie werden de krachten tot hiertoe helaas nog niet gebundeld. Op initiatief van 
individuele vakdidactici en lectoren werden reeds modules of lessen, gastcolleges, etc. ingericht. 
Graag hadden we dat ons expertisenetwerk deze krachten bundelt en een keuzevak Filosoferen 
aanbiedt voor alle lerarenopleidingen, zoals in Limburg en Leuven. 
 
In de hoop dat u aan deze vraag tegemoet kunt komen, verblijven we met de meeste achting en zijn 
de leden van de WG FILOLO uiteraard bereid om samen met u en uw diensten dit initiatief te 
concretiseren.  
 
Namens de WerkGroep FILOLO    Jan Van Vaek en Goedele De Swaef 
 
 
1) CVO KISP Mariakerke 

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 
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2) CVO IVV De Avondschool Gent 
ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
3) CVO Mercator Gent  

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
4) CVO IVO Brugge  

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
5) CVO Moeskroen  

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
6) Arteveldehogeschool 

ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: John De Poorter, Riet (pedagoog) & Goedele de Swaef 
ü Info: In navolging van het 'filosoof op school traject' (CANON- project 2006 -

2007), zet Arteveldehogeschool de samenwerking met een (groeiende) 
groep lectoren en de toenmalige begeleider (Goedele De Swaef) verder. 
Dat gebeurt nu al voor het derde jaar op rij. Deze groep komt een zes-, 
zevental keer per jaar samen. Ofwel overdag op school maar bij voorkeur 's 
avonds bij iemand thuis (met steeds meer verfijnde droogjes en natjes van 
de gastvrouw of -heer en de gasten zelf) om steeds verschillende FMKJ- 
werkvormen uit te proberen, praktische oefeningen te doen, video’s te 
bestuderen, hoofdstukken van boeken te bespreken, lessen uit te proberen 
uit de boekenreeks, plannen te maken voor de toekomst, verslag uit te 
brengen van gevolgde workshops, studiedagen, … Kortom het filosofische 
vuur wordt  wakker gehouden. John De Poorter geeft ook wat filosofische 
oefeningen in vakstudie fysica 3OSO. Riet vult aan dat ze haar lessen rond 
kansarmoede of diversiteit al eens probeert te starten met een filosofisch 
gesprek. Filosoferen met jongeren komt in CV enkel aan bod in 
Communicatieve vorming 3, schijf 2 (een lezing door Goedele De Swaef)  
 

7) Hogeschool Gent 
ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: Hugo Durinck, lector moraalfilosofie  
ü Info: Alle studenten 3° jaar onderwijzer (bolo) krijgen ongeveer sedert 4 jaar 

een kennismakingsmodule FMK van 5 uur. We hadden de voorbije jaren 
ook 3 goede eindwerken FMK, telkens gemaakt door 2 à 4 studenten. 
Ook in de opleiding regentaat (boso) krijgen alle studenten 3° jaar een 
kennismakingsmodule FMJ van 5 uur, sedert ongeveer 7 jaar. Het eerste 
jaar was het Goedele De Swaef die dit gaf. Ook in het vak zedenleer wordt 
even aandacht geschonken aan ethisch filosoferen (1u), en was er ook 
reeds 1 eindwerk 'filosoferen in zedenleer', en voor pedagogiek 1 eindwerk 
'het socratisch gesprek'. Het is goed dat alle studenten de filosofische 
vraagtechniek leren kennen; en aanvullend misschien voor de extra 
geïnteresseerden een extra keuze- module filosoferen. Hugo Durinck merkt 
nog op dat de studenten 2° en 3° jaar een vrij drukke agenda hebben, bijna 
het ganse jaar door. (Ooit gaf hij ook de sessie filosoferen aan het 3° jaar 
voor de opleiding Kleuteronderwijs (boko), maar dit sloeg niet zo goed aan). 
 



        Eindrapport WG FILOLO 2008 9/11/2017 p.20 

8) Hogeschool West-Vlaanderen 
ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
9) U Gent 

ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: Antonia Aelterman - Antonia.Aelterman@UGent.be  -

www.onderwijskunde.ugent.be    
ü Info: UGent geeft gevolg aan de hogervermelde brief m.b.t. het integreren 

van het filosoferen in de SLO. Het voorstel werd opgenomen in de 
keuzevakken (zie interne UG- documenten op Zephyr). Uiteraard moet dit 
nog besproken worden in de opleidingscommissie. Hiervoor worden Bruno 
Vanobbergen en Nancy Van Sieleghem gecontacteerd. In een volgende 
fase wordt Jan van Vaek (medeondertekenaar van het FILOLO- voorstel) 
eventueel ook betrokken.  
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3.2.3 School of Education associatie KU Leuven 
 
Om de betrokken lectoren en docenten te kunnen contacteren binnen dit ENW maakte 

onze FILOLO- medewerker dankbaar gebruik van de beschikbare ledeninformatie van de 

‘Werkgroep Filosofie in het kader van Platform Levensbeschouwelijk Onderwijs en 

Onderzoek’ (PLOO van de associatie KU Leuven: http://www.ploo-filosofie.be) 

 

1) CVO LIMLO 
ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Danny Robben 
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding 

 
2) CVO Hoger Instituut der Kempen 

ü Code in overzicht: ? 
ü Contactpersoon: Willy Brion 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
3) CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen  

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
4) CVO Technicum Noord-Antwerpen  

Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Sandra Schepens 
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding 

 
5) CVO VIVO Kortrijk   

ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Ann Derycke  
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding 

 
6) CVO VTI Aalst   

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 
 

7) CVO VTI Brugge   
ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
8) Technische Scholen Mechelen CVO   

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
9) HUB HUB- EHSAL - Europese Hogeschool Brussel    

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Kristof Van Rossem  
ü Info: In HUBrussel campus Nieuwland is er een keuzemodule 

‘Filosoferen met kinderen in 1e bachelor Lager Onderwijs’. Zie onder voor het 
document met de parameters en een uitgebreide begeleidende tekst 
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ü Uitgebreide info: 
 

 
HUB- FILOSOFEREN MET KINDEREN  

Een kennismaking 
10-15 november 2008 
Kristof Van Rossem  

 
“De mensen geven een naam aan de dingen die ze snappen, omdat ze het antwoord hebben op een vraag. En 
ze geven een naam aan de dingen die ze niet snappen, omdat ze het antwoord WILLEN hebben op een vraag. 
Zodat ze dan niet meer vastzitten en gewoon kunnen verdergaan met wat ze willen doen.” (Hanne, 8 jaar) 
 
Als ik weet wat ‘nieuwsgierigheid’ betekent, ben ik dan nog nieuwsgierig? (Floor Van Rossem, 5 jaar) 
 
Wie begrijpt, filosofeert niet. (Plato) 
 
Inleiding 
 
De praktijk van het filosoferen met kinderen (FMK of P4C) is ondertussen wereldwijd verspreid. Dat 
dit overal succes kent, is eigenlijk niet zo verwonderlijk. Omdat de wereld rondom hen langzaamaan 
voor de kinderen groter wordt, tonen kinderen verwondering, verbazing of verbijstering over alles 
wat is. En in de mate dat de mensen rondom hen, inclusief hun juf/meester hun oorspronkelijke 
vragen aanmoedigen, bewaren en niet meteen beantwoorden of (helpen) op-lossen, kan die 
verwondering uitgroeien tot een ongeneeslijke ziekte : het filosoferen en/of de filosofie! 
 
Dat deze ‘ziekte’ van het filosoferen heel bevorderlijk is voor het leerproces van kinderen wordt in 
allerlei publicaties en ervaringen beklemtoond. Kinderen leren o.a. zelfstandig nadenken, hun 
gedachten adequaat formuleren, respect opbrengen voor de mening van anderen, goed luisteren, 
een goed gesprek voeren met leeftijdsgenoten, bedachtzaam zijn, goede vragen stellen etc. Vaak 
wordt betoogd dat het hét middel bij uitstek is om verantwoord ‘burgerschap’ bij leerlingen in de 
school te bevorderen. Maar het belangrijkste is: kinderen houden er van. Het is leuk en motiverend. 
 
Tijdens deze kennismakingsdagen word je ingedompeld in deze ‘leuke’ en spannende wereld van 
het filosoferen met kinderen. Het betreft een grondige kennismaking, dat voor jou mogelijks kan 
uitmonden in een interesse of accent in stage of eindwerk, een aandacht voor het FMK in de latere 
beroepspraktijk, een beroepsmatig engagement ivm het FMK, een studie filosofie enzovoort. Van 
harte welkom! 
 
Doelstellingen 
 
De studenten :  

ü kennen hun eigen positie en die van de anderen t.o.v. de vraag ‘wat is filosofie?’ 
ü reflecteren over wat ze doen als ze aan filosofie doen en kunnen dit verwoorden 
ü denken creatief na over werkvormen om de vraag ‘wat is filosofie’ op een leerrijke 

manier te brengen in de klas.  
ü Kunnen de theorie van Kolb toepassen op een sessie kinderfilosofie 
ü kunnen de praktijk en de theorie van het filosoferen met kinderen situeren en 

evalueren 
ü nemen een eigen standpunt in ten opzichte van het fenomeen kinderfilosofie 
ü kennen het verschil tussen een gewoon kringgesprek en een filosofisch gesprek 

met kinderen 
ü kunnen filosofische elementen in een gesprek herkennen 
ü kunnen de doelstellingen bepalen en evalueren van een gesprek met kinderen 
ü kennen geschikte impulsen voor het filosoferen met kinderen 
ü kunnen een gesprek met kinderen filosofisch houden 
ü kunnen soorten vragen en hun effecten onderscheiden en benoemen 
ü kunnen hun antwoord opschorten in functie van een vraag 
ü kunnen vragen zorgvuldig en to the point formuleren 
ü kunnen vragen inzetten ter stimulering van reflectie bij anderen 
ü scherpen hun ‘feeling’ aan voor wijsgerige vraagstukken 
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ü ervaren de perplexiteit als bron van zelfreflectie 
ü oefenen de vragende, socratische attitude 
ü ervaren een klasgesprek zoals het met kinderen plaatsvindt. 
ü waarderen de vraag als ‘motor’ van het (leer)gesprek 

 
Programma 
 
Maandag 10 november 2008 
9u-12u :  “Samen perplex. Wat is filosofie, filosoferen en wat is filosoferen met kinderen?” 
Introductie in het FMK in samenwerking met de leerkrachten van de basisschool Sancta Maria 
Leuven (de Beriotstraat). 
 
Eerste kennismaking met een gesprek. 
 
Woensdag 12 november 2008 
10u-12u30 : oefeningen in de kunst van het vragen stellen  
13u30-17u : 

§ het verschil tussen een filosofisch gesprek en een ander kringgesprek 
§ verkenning van de literatuur over FMK en kritische bespreking 
§ opstellen van observatiecriteria 
§ vinden van geschikte filosofische impulsen 

 
Donderdag 13 november 2008 
9u15-10u15 : (voor max. 5 studenten) : bijwonen van een lesuur FMK in het 4e leerjaar in de 
St. Albertusschool in Molenbeek o.l.v. Eddie Janssens + ontmoeting met directie + Jan Knops, initia 
vzw. 
11u-13u : vragend werken met een groep : oefeningen in het opstarten en initieel begeleiden van 
een filosofisch gesprek met kinderen 
14u-17u : vervolg 
 
Vrijdag 14 november 2008 
9u-12u: Bijwonen en gericht observeren van een filosofisch gesprek met kinderen in het 5e 
leerjaar van de basisschool Sancta Maria in Leuven (olv Kristof Van Rossem) of in Brussel (olv Eef 
Cornelissen) 
 
Zaterdag 15 november 2008 
14u-17u : (facultatief maar sterk aanbevolen) Deelname aan verschillende sessies Filosoferen 
met Kinderen tijdens het Festival van de Filosofie – Flagey. Ontmoeting met Françoise Martin van 
het Waalse kinderfilosofietijdschrift Phileas et Autobule, gesprekken met Eddie Janssens, Gerda 
Dendooven, Inge Duytschaever,… 
 
Materiaal 
 
Syllabus met artikelen, teksten en bibliografie 
 
Evaluatie 
 
1. De studenten maken een kritisch analytisch verslag van een sessie FMK waarbij ze aandacht 
hebben voor enkele besproken aspecten van het filosoferen met kinderen. Enkele relevante 
momenten uit het gesprek worden op interventieniveau beschreven en geanalyseerd aan de hand 
van richtvragen. Omvang : minimaal 2 A4 interlinie 1,5 
2. De studenten ontwikkelen een eigen visie op het filosoferen met kinderen door een paper 
waarin ze minstens 1 tekst over FMK kritisch bespreken. Richtlijnen rond inhoud volgen nog. 
Omvang : minimaal 3 A4 interlinie 1,5 
3. De studenten nemen actief deel aan de sessies en evalueren dit aan de hand van een 
vragenlijst. Afwezigheden zonder wettige redenen mag niet. 
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10) Groep T – Leuven Hogeschool 
ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: Gerda Cardon (kleuteronderwijs) & Gunther Coppens 
ü Info: Lerarenopleiding voor leraar lager en kleuteronderwijs. Maakt deel uit 

van het vak zedenleer 2de jaar in de afdelingen lager en kleuteronderwijs. 
Alleen toegankelijk voor studenten die zedenleer volgen. Wordt elk jaar in 
het tweede semester ingericht. Er worden 4u theorie en 4u praktijk voorzien.  

ü Uitgebreide info:  
o Aanvangscompetenties (begintermen) 
o Eindcompetenties (eindtermen): Zelf teksten en boeken verwerken volgens 

de FMK- principes en dit kunnen geven in hun stageklas.  
o Inhoud: De studenten maken kennis met de werkvormen en de literatuur 

rond FMK. Bedoeling is dat ze dit zelf kunnen ontwikkelen tijdens hun lessen 
in de scholen waar ze stage doen.  

o Werkvormen: Info over FMK, doceren, met de studenten een 
onderzoeksteam ontwikkelen, zelf FMK in hun schoolthema’s verwerken 

o Evaluatie: Stage & In het derde jaar wordt een eindwerk gemaakt, waarin de 
studenten zelf boeken moeten verwerken naar de FMK- methodiek 

o Noodzakelijk studiemateriaal: Docentencursus & Praktijkmap &Allerlei 
teksten en boeken 

o Groep T- collega Marleen Willems filosofeert eveneens in het vak Rooms- 
katholieke godsdienst. Het exacte aandeel FMKJ binnen dit vakgebied kon 
niet afgeleid worden uit de verstrekte informatie. 

 
11) Hogeschool Sint-Lukas Brussel    

ü Code in overzicht: ? 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
12) Hogeschool voor Wetenschap & Kunst     

ü Code in overzicht: ? 
ü Contactpersoon: Walter Van Reuse 
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 
 

13) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende      
ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Herman Lodewyckx 
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding  

 
14) Katholieke Hogeschool Kempen       

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Ria Fransen/Dirk Godecharle/Dirk Wuyts  
ü Info: Uit de VEFO- archieven plukten we een interview met relevante 

informatie over de toenmalige (2005) FMK- activiteiten in KHK. Een update 
anno 2008 was niet tijdig beschikbaar 

ü Uitgebreide info: GESPREK MET RITA DE WALSCHE, adjunct-
departementshoofd van de lerarenopleiding Campus Vorselaar, van de 
KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN: woensdag 26 oktober 2005 met Rita De 
Walsche, Willy Poppelmonde, Karolien De Wilde 

 
Opmerking vooraf: in de lerarenopleiding van de KHK wordt in de opleiding kleuteronderwijs sinds 
het academiejaar 2004-2005 ‘filosoferen met kinderen’ als onderwijsactiviteit (eerste jaar) en als 
onderdeel van een opleidingsmodule (tweede en derde jaar) gegeven. In dit opzicht speelt de KHK 
een pioniersrol, en daarom besloten Willy en Karolien om eens een kijkje te nemen en te 
onderzoeken hoe dat daar in zijn werk gaat. 
 
Mogen hogescholen autonoom beslissen over hun opleidingsprogramma? 
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Over de invulling van het opleidingsprogramma kunnen Hogescholen autonoom beslissen maar het 
moet wel voldoen aan bepaalde standaarden – de zogenaamde basiscompetenties – die decretaal 
bepaald zijn. Het opleidingsprogramma moet samengesteld zijn uit opleidingsonderdelen die het 
verwerven  van die competenties garanderen.  
 
Wat zijn de ervaringen met FMK? De reacties van studenten en docenten? 
Het opleidingsteam was overtuigd van het belang van FMK en gemotiveerd om het in het 
opleidingsprogramma in te voeren om twee redenen. De eerste reden is de specifieke rol van de 
kleuteronderwijzer als begeleider van ontwikkelingsprocessen bij jonge kinderen. In die begeleiding 
speelt het ‘vraaggesprek’ een belangrijke rol: kinderen leren denken via vragen die zijzelf stellen of 
die anderen hen stellen. FMK leek voor de docenten een invalsweg langswaar studenten zich de 
vaardigheid in het begeleiden van dergelijke gesprekken kunnen eigen maken. De tweede  reden 
was dat enkele docenten vanuit die overtuiging een nascholing gevolgd hadden (gegeven door Willy 
Poppelmonde) die hen nog maar eens bevestigde in hun overtuiging. De studenten die het vak nu 
een jaar gevolgd hebben zijn volgens de docent heel enthousiast. In het eerste jaar is de groep 
studenten wel nog heel heterogeen samengesteld en het vak slaat bij de één uiteraard meer aan 
dan bij de ander. 
 
Is er een intern leerplan waarin bepaald wordt hoe je dat aanpakt, het vormen van bekwame 
filosofische gespreksleiders? 
Momenteel is er nog maar één docent en die bepaalt zelf de inhoud van het programma. De 
doelstellingen zijn wel bepaald door het docententeam dat het opleidingsprogramma heeft 
samengesteld. Van zodra meer docenten bij het vak betrokken worden, zal de inhoud uiteraard in 
onderling overleg tot stand komen. Nu wordt het vak filosoferen in het eerste jaar kleuteronderwijs 
ingebed in de basiscompetentie ‘culturele en maatschappelijke vorming’. Het is de bedoeling dat het 
volgende jaar ook in het tweede en derde jaar ingebed wordt in de opleiding, zij het waarschijnlijk in 
de vorm van een module, in een thema ondergebracht (bv: ‘leven en dood’, of ‘multiculturele 
vorming’). 
 
Zijn er criteria die in acht genomen worden bij de aanwerving van docenten voor het vak 
filosoferen? 
Het is niet uitgesloten dat we in de toekomst iemand aannemen met een diploma filosofie. Maar dat 
is geen voorwaarde. We streven naar docenten met ‘brede’ competenties, die bereid gemotiveerd 
en bekwaam zijn om studenten te begeleiden tot ‘leraar’. Dat overschrijdt de grenzen van 
vakspecialisme. Uiteraard moet de docent wel onderlegd zijn om studenten op te leiden in FMK. Dit 
vraagt nascholing en vorming. Het is prettig om vast te stellen dat docenten die behoefte spontaan 
aanvoelde en dat de nascholing echt als een onmisbare hulp ervaren werd.  
 
Wat was de motivering voor, de visie achter het invoeren van het vak filosoferen? Waarom 
FMK in deze opleiding? Eigenlijk speelde hierin het toeval gedeeltelijk mee. Het gunstige moment, 
de gelegenheid: docenten die het samen belangrijk genoeg vonden (na die bijscholing). Wat die 
gemeenschappelijkheid zeker voedt, is de praktijk in het beroepsveld: we komen in de 
kleuterschool, waar het gewoon evident is dat je beschikt over de vaardigheid en competentie om in 
te spelen op vragen van de kleuters. Een gesprek voeren met een (klein) kind is een 
basiscompetentie, en we zien dat niet alle leerkrachten in staat zijn om de juiste vragen te stellen in 
bijvoorbeeld een kringgesprek. Hoe leren we onze studenten om die vragen te stellen die kinderen 
helpen in hun ontwikkeling? Een andere motivering is het geven en beleven van 
godsdienst/levensbeschouwing aan kleuters. Alles begint met verwondering (‘wat is het?’), in 
verhalen, prenten, enz. Verwondering is het begin van alles, ook van filosofie. Het filosoferen leert 
onze studenten met levensbeschouwelijke en zingevingsvragen om te gaan. 
 
Zijn er redenen, motiveringen, om ook in de opleiding basis en secundair onderwijs te 
beginnen met het vak filosoferen? 
We leven in een zapcultuur, waar we de neiging hebben ons te laten meedrijven. Waarin een 
houding van ‘stilstaan in vragen stellen’ niet meer evident is. Onderwijs heeft de opdracht om een 
aanzet te geven om soms ook eens te blijven stilstaan, te reflecteren, kritisch te zijn, de dingen niet 
evident te vinden, soms tegen de stroom in te zwemmen. Vroeger hadden we een evident 
referentiekader (bijvoorbeeld onze godsdienst), maar nu is dat niet meer zo vanzelfsprekend, en het 
is goed dat we onze kinderen en jongeren helpen om een referentiekader te vormen, waaraan we 
de dingen kunnen toetsen. Dat zouden we moeten stimuleren. Leerkrachten hebben een 
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maatschappelijke taak: leerlingen leren blijven stilstaan, verder kijken dan, onderzoeken… voor ze 
een (voor)oordeel vormen. En dat is niet alleen belangrijk in de kleuteropleiding, maar ook in lager 
en secundair onderwijs. 
(opmerking: ondertussen hebben we vernomen van de docenten dat er concrete plannen zijn om 
ook in de andere lerarenopleidingen (basis en secundair) filosoferen in te voeren) 
 
Wat is de meerwaarde van filosoferen om die doelstellingen te bereiken? 
Juist dat leren vragen stellen, dat toch typisch voor filosoferen is. In het klassieke onderwijsmodel 
stelt de leerkracht de vraag, de leerlingen moeten antwoorden, en dan nog liefst in het lijntje. Er 
worden praktisch alleen vragen gesteld waar de leerkracht het antwoord al op weet. We moeten 
zoeken naar een evenwicht tussen kennisvragen en het stellen van authentieke vragen. De 
boodschap van openheid is hierbij belangrijk: niet op alle vragen bestaat er een antwoord, en ook 
die vragen moeten we durven stellen. 
Veel taal- en godsdienstleerkrachten geven nu al dit forum, bieden de leerlingen nu al kansen op dit 
vlak, maar ook zij zouden best een opleiding daarvoor krijgen. In FMK leer je een bepaalde 
methodiek te gebruiken. Het is belangrijk om de goede vragen te leren stellen, en dat is moeilijker 
dan de goede antwoorden geven, of vrijblijvende twistgesprekken organiseren waarbij ieder eindigt 
met dezelfde mening als die waarmee hij aan het gesprek begon. 
 
Welk advies zou je willen geven aan de rest van de Vlaamse lerarenopleidingen? 
Het behoort tot de elementaire ‘vaardigheden’ van een leerkracht, ja zelfs tot zijn 
levensingesteldheid, om leerlingen met die vragende houding tegemoet te treden en te stimuleren. 
Iedereen die in het onderwijs terecht komt zou dat eigenlijk moeten leren en ervaren. Welke 
(beginnende) leerkracht kent het verschil tussen een empirische vraag, een ja-neen-vraag en een 
filosofische vraag? Dat zijn dingen die je in het vak filosoferen leert. 
 
Wat zijn de obstakels voor het vak filosoferen? 
Een veelgehoord excuus is dat men er geen tijd voor heeft, ‘we moeten al zoveel’. Men wil ook veel 
‘inhoud’ stoppen in het opleidingsprogramma. De vaardigheden die nu al in de programma’s zitten, 
zoals reflectievaardigheden, zijn vaak vooral utilitair. Filosoferen is meer dan dat.  
Er is zeker ook onvoldoende kennis over ‘filosoferen’, er heersen nogal wat vooroordelen tegenover 
het vak (filosoferen zou dan synoniem zijn voor ‘niets doen’, zomaar wat palaveren, zonder enig 
nut,…’). Hier geldt zeker: onbekend maakt onbemind. En uitleggen helpt niet. Om te weten wat het 
echt is en welke mogelijkheden het biedt moet je het ervaren hebben.  
 
In nascholingen? 
Ja, bijvoorbeeld. Maar liefst kort en krachtig, praktijk- en ervaringsgericht, niet theoretisch. Een 
sessie filosoferen met leerkrachten of docenten, bij het begin of op het einde van een 
personeelsvergadering of studiedag, als ‘proevertje’.  Moet kunnen!  Even laten proeven, en dan 
komt de motivatie vanzelf. Er zijn natuurlijk mensen die heel resultaatsgericht zijn, die het nut van 
een dergelijk vak wellicht niet direct inzien. Maar daarnaast zijn er vele anderen, en die moeten we 
stimuleren en motiveren. 
 
15) Katholieke Hogeschool Leuven      

ü Code in overzicht: ? 
ü Contactpersoon: An De Vos  
ü Geen FMKJ informatie beschikbaar   

 
16) Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende      

ü Contactpersoon: Zie ROP NOvELLe 
 

17) Katholieke Hogeschool Mechelen      
ü Code in overzicht: ? 
ü Contactpersoon: Patrick Geussens  
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 

 
18) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven    

ü Code in overzicht: ? 
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ü Contactpersoon: Martin Meganck  
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 
 

19) Katholieke Hogeschool Z-W-Vlaanderen       
ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Dirk Pla  & Danny Wyffels/Fons Vandormael voor Reno 

Torhout (Katho) 
ü Info: Op dit ogenblik is het zo dat 'filosoferen met kinderen' in Torhout  in 

BALO- opleiding in het derde jaar zit binnen het vak 'opvoedkundige 
wetenschappen' en dan wel binnen het onderdeel didactiek. 

ü Uitgebreide info: De opleiding bestaat uit een module van 20 uren (praktijk 
inbegrepen). Daarin zit een stukje theorie, de didactiek van het FMK (met veel 
aandacht voor vraagstelling (doorvragen, parafraseren...), filosofische 
onderzoeksgroep...), maar vooral het zelf zoeken van filosofische vragen bij 
teksten, gedichten , clips ...(het opstellen van onderzoeksplannen) en het leren 
herkennen van filosofische thema's in gesprekken van kinderen. Wat praktijk 
betreft: studenten filosoferen verschillende keren op stage (zie 
voorbereidingsformulier in het boek 'Klassevol filosoferen', Filosofiereeks nr. 4, 
Plantyn, 2008) en nemen die gesprekken op. Deze gesprekken dienen dan voor 
verdere reflectie en training van de studenten. Dit is wat er tot op heden gebeurt. 
Maar er zijn plannen voor een 'verdiepingsmodule FMK' voor die studenten die na 
de kennismakingsmodule van de initiële opleiding zich willen verdiepen en 
vervolmaken in FMK. 

 
Katho- collega Fons Vandormael schetste kort de situatie voor BASO. Tot vorig 
academiejaar was hij in de opleiding BASO verantwoordelijk voor het onderwijsvak 
godsdienst in het tweede jaar van de dagopleiding en in de avondopleiding in de 
drie jaren. Daarin kwam FMK sporadisch aan bod. Zijn cursus is ondertussen 
overgenomen. Hij vermoedt sterk dat in de dagopleiding FMK niet meer op de 
agenda staat. In de avondopleiding heeft de heer Philippe Lepers de opdracht 
overgenomen. Hij is ook filosoof van opleiding en benadert de cursus godsdienst 
ook vanuit die invalshoek. Of hij ook expliciet FMK introduceert is momenteel niet 
bevestigd. Tegenwoordig geeft Fons Vandormael alleen nog het vak RZL (Religie, 
Zingeving en Levensbeschouwing) in het afstandsonderwijs van de KATHO 
(Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen). Daarin ontbreekt het filosofische 
aspect natuurlijk niet. O.a. Nietzsche, Scheeler, Girard en Taylor krijgen een 
belangrijke aandacht vanuit de lectuur van het boek van Guido Vanheeswijck, 
Voorbij het onbehagen. Ook Vattimo behoort bij de toppers.Ondertussen kende een 
studiedag voor leraren godsdienst in het gemeenschapsonderwijs. Een sterke 
respons. Waarschijnlijk zal dit uitlopen op een verdere initiatie …  

 
20) Lessius Hogeschool  

ü Code in overzicht: ? 
ü Contactpersoon: Paul van Bortel  
ü Geen FMKJ- informatie beschikbaar 
 

21) Katholieke Universiteit Leuven  
ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Kristof van Rossem  
ü Uitgebreide info:  

 
B−KUL−O0A50A Filosoferen met kinderen en adolescenten 
Algemeen 
Academiejaar: 2008−2009 ·  
Studiepunten: 4 ·  
Onderwijstaal: Nederlands ·  
Niveau: Inleidend ·  
Begeleidingsuren: 21.0 uren ·  
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Periode: Wordt gedoceerd in het eerste semester ·  
Verantwoordelijke POC: POC ALO Gedrags− en maatschappijwetenschappen ·  
Docenten/didactisch team 
Cuypers Stefaan 
 
Doelstellingen 
· Algemeen : 

ü (motiveren tot) filosoferen met leerlingen in de klas binnen en buiten het eigen ‘vak’. 
ü de (zelf)reflectie van leerlingen kunnen stimuleren en ondersteunen. 

· Specifiek : 
ü Een vragende, socratische attitude kunnen aannemen en integreren in het werken 

met de klasgroep 
ü Een klasgroep op een participatieve én efficiënte manier kunnen begeleiden 
ü Kunnen reflecteren over het eigen handelen als filosoof−leraar 
ü De juiste vragen kunnen stellen op het juiste moment met de juiste woorden 
ü De leerinhoud creatief, ervaringsgericht en met humor kunnen brengen in de klas 
ü In de klas een vrije ruimte (scholè) kunnen creëren waar (zelf)reflectie mogelijk is. 

 
Begintermen 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Plaats in het onderwijsaanbod 
Master in de wiskunde (Optie Onderwijs) 
Master in de geologie (Optie Onderwijs) 
Master in de biochemie en de biotechnologie (Optie Onderwijs) 
Master in de biologie (Optie Onderwijs) 
Master in de chemie (Optie Onderwijs) 
Master in de fysica (Optie Onderwijs) 
Master in de geografie (interuniversitaire samenwerking) (Optie Onderwijs) 
Master in de sterrenkunde (Optie Onderwijs) 
Specifieke lerarenopleiding technologie (Specifieke lerarenopleiding technologie) 
Specifieke lerarenopleiding wiskunde (Specifieke lerarenopleiding wiskunde) 
Specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen (Specifieke lerarenopleiding natuurwetenschappen) 
Master in de informatica (Onderwijsprofiel) 
Specifieke lerarenopleiding godsdienstwetenschappen (Specifieke lerarenopleiding 
godsdienstwetenschappen) 
Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, kunst en muziek (Specifieke lerarenopleiding geschiedenis, 
kunst en muziek) 
Specifieke lerarenopleiding maatschappijwetenschappen en filosofie (Specifieke lerarenopleiding 
maatschappijwetenschappen en filosofie) 
Specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen (Specifieke lerarenopleiding 
gedragswetenschappen) 
Specifieke lerarenopleiding economie (Specifieke lerarenopleiding economie) 
Specifieke lerarenopleiding talen (Specifieke lerarenopleiding talen) 
Specifieke lerarenopleiding gezondheidswetenschappen (Specifieke lerarenopleiding 
gezondheidswetenschappen) 
Master in de farmaceutische zorg (Afstudeerrichting Onderwijs) 
Master in de biomedische wetenschappen (Afstudeerrichting Onderzoek, management en communicatie 
in de biomedische wetenschappen − Minor Lerarenopleiding) 
Specifieke lerarenopleiding lichamelijke opvoeding (Specifieke lerarenopleiding lichamelijke 
opvoeding) 
Master in de geneesmiddelenontwikkeling (Afstudeerrichting Onderwijs) 
Master in de revalidatiewetenschappen en de kinesitherapie (Afstudeerrichting Lerarenopleiding) 
 
Aard van het studiemateriaal 
Artikels en literatuur 
 
Onderwijsleeractiviteiten 
B−KUL−O0A50a Filosoferen met kinderen en adolescenten 
Algemeen 
Studiepunten: 4.00 ·  
Onderwijstaal: Nederlands ·  
Werkvorm: werkcolleges/oefenzittingen − practicum/labo−oefeningen/veldwerk ·  
Begeleidingsuren: 21.0 uren ·  
Periode: Wordt gedoceerd in het eerste semester ·  
Verantwoordelijke POC: POC ALO Gedrags− en maatschappijwetenschappen ·  
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Docenten/didactisch team 
Cuypers Stefaan 
 
Inhoud 
Dit opleidingsonderdeel biedt een inleiding tot het filosoferen met kinderen en 
adolescenten. Daartoe wordt de vragende houding, de socratische methode, het 
participatief werken met een klasgroep en de technieken van het kritisch denken/bevragen 
in praktijk aangeleerd. Deze kennismaking met de vakoverschrijdende methodes van de 
praktische filosofie omvat de volgende onderdelen: 
1. Wat is filosofie? Wat is filosoferen? 
Doelstellingen, praktische info en kennismaken met praktische filosofie in de klas. Het 
creatief organiseren van een les over ‘wat is filosofie?’ + het profiel van de leraar 
filosofie. 
2. inleiding in het filosoferen met kinderen 
Kennismaken met de theorie en de praktijk aan de hand van videobespreking en 
oefeningen in de klasgroep. 
3. De kunst van het vragen stellen 
Aan de hand van enkele ervaringsgerichte oefeningen rond vragen stellen in een groep en 
een studie van de verschillende soorten denk−vragen in de les, reflecteren over het 
gebruik en de plaats van filosofische vragen in een les. 
4. Vragend werken met een (klas)groep en participatief leiding geven 
Studie van twee modellen van leidinggeven in een klas aan de hand van enkele 
oefeningen. 
5. Socratisch gesprek in de klas 
Het verschil tussen filosofische en socratische gespreksvoering, het oefenen van de 
‘socratische’ houding in een klascontext en het leren distilleren van de leerinhoud uit de 
interventies van de leerlingen door middel van gerichte vragen. Bij wijze van voorbeeld 
leidt de docent een kort socratisch onderzoek met de groep studenten, dat wordt 
nabesproken naar betekenis en doel in de context van een klas. 
6. Presentaties 
Elke student wordt uitgenodigd een presentatie te verzorgen van 10 minuten waarin hij/zij 
een impuls geeft tot zelfreflectie aan de andere studenten. Doel is materiaal verzamelen 
dat inzetbaar is voor vakoverschrijdende onderwerpen tijdens het lesgeven en aan de hand 
van feedback van de medestudenten zicht te krijgen op de eigen begeleidingsstijlen in de 
klas. 
 
Studiemateriaal 
 
· Syllabus met teksten en achtergrondartikelen 
· Crapels, O., Karssing, E. (red.), Filosoof in de praktijk, Assen, Van Gorcum, 2000 
· Delnoij, J., Van Dalen, W. (red.), Het socratisch gesprek, Damon, Best, 2003 
· Geerlings, E., Het oog in de storm. Handboek filosofie, Amsterdam, Boom, 2007 
· Haynes, J. Children as philosophers, Londen, Routledge, 2002 
· Kessels, J., Boers, E., Mostert, P., Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties, Boom, 
Amsterdam, 2002 
· Kessels, J., Boers, E., Mostert, P., Vrije ruimte. Praktijkboek, Boom, Amsterdam, 
2008 
· Matthews, G., Socratic perplexity and the nature of philosophy, Oxford, Oxford 
University Press, 2002 
· Mostert, P. , Van der Leeuw, K., Philosophieren Lehren. Ein model für Planung, 
Analyse und Erforschung des Einfûhrenden Philosophieunterrichts, Erasmus Universiteit 
Rotterdam, 1988 
· Nelson, L., De socratische methode, Inl. en red. Jos Kessels, Boom, Amsterdam, 
1994 
· Poppelmonde, W., Van Rossem, K., De Swaef, G., Fransoo, P., Filosoferen met 
jongeren, Kluwer, Diegem, 2001 
· Van Rossem, K., De Swaef, G. (ed.), Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen 
met jongeren, Mechelen, Woltersplantyn, 2008 
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Beschrijving leeractiviteit 
 
Actief participerende seminarievorm waarbij kritisch denken/vragen en socratische 
(zelf)reflectie theoretisch geïntroduceerd en praktisch toegepast worden. 
Organisatie: 
Het universiteitsbrede keuzevak Filosoferen met kinderen en jongeren zal, ten minste 
gedeeltelijk, georganiseerd worden met een numerus clausus per groep deelnemende 
studenten omdat de hedendaagse, filosofische onderwijsmethodes van kritisch denken en 
socratische methode alleen maar zinvol onderwezen en aangeleerd kunnen worden binnen 
een kleinere groep van maximum 30 studenten. Deze beperkte groepen van 30 kunnen 
natuurlijk vermenigvuldigd worden (30 ´ 2, 3, ..., n) in functie van de zich aanbiedende 
studenten. 
 
Evaluatieactiviteiten  
B−KUL−O2A50a Evaluatie : Filosoferen met kinderen en adolescenten 
Evaluatievorm 
Modaliteit van de evaluatie: 
mondeling met schriftelijke voorbereiding 
schriftelijk 
Tijdstip: permanente evaluatie 
 
Toelichting 
a) een presentatie van een kort lesfragment van ongeveer 10 minuten, eventueel samen 
met medestudenten. Dit lesfragment start met een impuls tot zelfreflectie en vervolgt met 
een aanvang tot filosofisch gesprek hierover. Deze presentatie gaat gepaard met een 
uitgewerkt lesuur op papier (op een standaard voorbereidingsformulier, inclusief 
doelstellingen, testfases etc), waarin je laat zien hoe je het filosoferen over een onderwerp 
naar keuze organiseert in de klas. Deze voorbereiding wordt voor de presentatie bezorgd 
aan de docent. 
b) een (zelf)kritische filosofische analyse van een detail uit een eigen handeling, met 
een link naar de geziene stof tijdens het seminarie. Minimum 3 pagina’s A4, interlinie 1,5 
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3.2.4. NOvELLe regionaal platform lerarenopleiding Limburg 
 
1) CVO LIMLO Diepenbeek       

ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Jos Faes  
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding  

 
2) CVO STEP Hasselt        

ü Code in overzicht: - 
ü Contactpersoon: Liesbet Smids en Roger Boonen  
ü FMKJ komt niet aan bod in de lerarenopleiding  

 
3) CVO De Oranjerie Diest       

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Tine Bos en Willy Poppelmonde   
ü Info: Nu wordt filosoferen en FMKJ ingebed in verschillende modules: 

Communicatie en overleg (COO), Didactische competenties algemeen 
(DCA), Leerkracht en verantwoordelijkheden (LEV) en Onderwijs en 
maatschappij (OMA). Dit is echter wel sterk gerelateerd aan individuele 
lesgevers. Het is geen beleid op teamniveau. ‘Cursisten’ hieronder moet 
dus telkens worden gelezen als ‘sommige cursisten’. 

ü Uitgebreide info: 
o Binnen COO maken cursisten voor het eerst kennis met het filosofisch gesprek 

door er simpelweg zelf aan deel te nemen. Binnen DCA kadert FMKJ enerzijds 
binnen het stuk over ‘metacognitieve vaardigheden’ en anderzijds binnen 
‘werkvormen’. Cursisten worden aan de hand van beeldmateriaal warm 
gemaakt en nemen zelf in kleine groepjes deel aan een filosofisch gesprek. Die 
gesprekken worden opgenomen, op DVD gezet en later wordt hier nog een 
extra analyse van gemaakt zodat ze zeker de transfer naar het eigen werkveld 
maken. Binnen de module LEV doen cursisten een dilemmatraining. Bij OMA 
behandelen cursisten in kleine werkgroepjes een ‘onderwijs en 
maatschappijvraagstuk’ en wordt gewaakt over voldoende filosofische 
diepgang. 

o Elk semester organiseren we in het kader van ‘onderwijs op maat voor 
iedereen’ ook een lesvrije ‘workshopweek’ waarin cursisten naar believen 
workshops kunnen selecteren. Het socratisch gesprek (Nelson-Heckman 
variant) is een mogelijke keuze, en er worden ook twee workshops rond FMKJ 
aangeboden. Cursisten worden als preservice gestimuleerd om de filocafés te 
bezoeken, zelf met FMKJ bezig te zijn in de eigen klas en beeldmateriaal te 
verzamelen.  

o Toekomstplannen: In  januari 2009 start voor de eerste maal een module 
‘Opleiding filosofisch gespreksleider’. Lestijden en studiepunten: 40 uren 
(inclusief afstandsonderwijs; opzetten van een ELO) en 4 studiepunten.Hier is 
nog veel werk aan. Vooral ook om dit administratief mogelijk te maken in een 
SLO van een CVO. Hogescholen hebben het wat dit betreft makkelijker. We 
ontwikkelen een ‘Profiel filosofisch gespreksleider’. Daaruit leiden we 
‘Basiscompetenties filosofisch gespreksleider’ af. Daaruit tenslotte concrete 
lesdoelstellingen, lesinhouden en evaluatiemethodes.  

o Doelgroepen: (1)Alle leerkrachten uit, in eerste instantie de regio, maar in 
principe uit heel Vlaanderen, die zich willen bekwamen tot ‘filosofisch 
gespreksleider’. (2) Alle studenten uit lerarenopleidingen (initiële en specifieke) 
met dezelfde ambitie. (3) Maximum 26 deelnemers. 

o Evaluatieprocedure: peerassessment en co-assessment. De cursist doet aan 
peer- en zelfevaluatie aan de hand van het profiel filosofisch gespreksleider en 
houdt een portfolio bij met o.a. videomateriaal. Hij toont tenslotte in een 
metagesprek aan dat hij intens aan de slag gegaan is met de competenties / 
het profiel van filosofisch gespreksleider.  
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o Handboeken: Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten. Ook: Wat had 
je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren. En: Sofia, mijn lief. Een 
verkenning in de filosofie. 

 
4) KH Limburg        

ü Code in overzicht: +/ - 
ü Contactpersoon: Griet Liebens, Docent Godsdienst in KHLim, BALO  
ü Info: Filosoferen komt in BALO aan bod in de godsdienstlessen: het 

opmaken van een discussieplan, het leren stellen van open vragen. Meer 
niet... Er is wel interesse in FMKJ- vorming. FMKJ komt niet aan bod in de 
lerarenopleiding Secundair Onderwijs. Er is geen verdere info over FMKJ in 
BaKO. 

 
5) PH Limburg 

ü Code in overzicht: +/- 
ü Contactpersoon: Brigitte Peetermans  
ü Info: Voorlopig zijn er twee uren filosofie voorzien in het derde jaar (binnen 

het vak Agogische Vaardigheden"). Het is ook de bedoeling dat we in het 
vak "Communicatievaardigheden" (tweede jaar) een stuk filosofie inbouwen. 
Vermits het vak dit academiejaar voor de eerste keer wordt gegeven, zijn 
docenten nog wat zoekende. Een brainstorm rond mogelijke opdrachten 
leverde o.a. ideeën als het maken van een webquest op (bij afstandsleren) 
en op basis daarvan een groepsdiscussie achteraf in de les. Op vraag van 
Mevr. Peetermans wisselt CVO De Oranjerie (Tine Bos) materiaal uit.  

 
6) Xios Hogeschool 

ü Code in overzicht: + 
ü Contactpersoon: Ria Rector en Alida Pieraerts   
ü Info: In de professionele bachelor secundair onderwijs bestaat sinds vorig 

jaar (07-08) een keuzemodule. Deze gaat helemaal over FMJ. De studenten 
en de docent vonden het leuk. De module start dit jaar in januari voor de 2de 
keer. In de professionele bachelor kleuteronderwijs is FMK slechts een 
onderdeel van een module genaamd ‘Kwaliteitsvolle interactie’. Ook 
sommige docenten NC Zedenleer en PAV integreren kleine delen FMJ in 
hun vak. 

ü Uitgebreide info:  
  
Opleiding professionele bachelor secundair onderwijs 
 
Keuzemodule Filosoferen met jongeren 
XIOS Hogeschool Limburg 
Opleiding: Professionele bachelor secundair onderwijs , 3de opleidingsjaar 
Ria Rector 
2008-2009 , 2de semester  (vorig jaar 1ste keer) 
3 stp 
14u theorie en oefenen op eigen niveau  
14u begeleiding bij het voorbereiden van lessen/ geven van lessen en bespreking daarvan nadien.   
 
1.Aanvangscompetenties 
Het gaat om derdejaarsstudenten van de lerarenopleiding, zij hebben dus: 
- Inzicht in algemene didactiek 
- Ervaring in het leiden van kringgesprekken en klassegesprekken 
- Stage-ervaring algemeen 
De keuzemodule richt zich vooral op studenten met volgende onderwijsvakken: Nederlands, PAV 
en Niet confessionele Zedenleer. 
 
2. Eindcompetenties 
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De student kan creatief deelnemen aan een filosofisch gesprek. 
De student is een bekwaam gespreksleider, heeft inzicht in het eigen begeleidersgedrag en kan 
leerpunten formuleren. 
De student heeft oog voor de denkkracht van jongeren.  
De student kan algemene denkvaardigheden stimuleren. 
De studenten kan de verbeelding en het creatief denken stimuleren. 
De student kan materiaal selecteren in functie van het filosoferen ( teksten, audio-visueel materiaal, 
artikels, gebeurtenissen in de klas,...) 
De student kan jongeren begeleiden bij het verkennen van de taal van mythen en metaforen. 
De student kan een vragenstellende houding stimuleren, om te komen tot prettiger en grondiger 
nadenken.  
De student is bekwaam jongeren aan te zetten tot het benoemen van (voor)oordelen, gevoelens en 
het benoemen van problemen, als aanzet voor het overwinnen van hinderpalen. 
De student is bekwaam denkkracht van jongeren te koppelen aan maatschappelijke betrokkenheid. 
De student kan gelijkeonderwijskansen bevorderen door onderwerpen te bespreken die uit de 
leerlingen zelf komen en die allicht anders niet aan bod zouden komen, noch thuis noch op school. 
De student kan het oordeelsvermogen van jongeren ontwikkelen en zo redelijke burgers vormen 
voor een democratische samenleving. 
De student kan constructief omgaan met verschillende referentiekaders en kan zo het omgaan met 
diversiteit bevorderen. 
De student bouwt aan echte ontmoetingen, vanuit een cultureel en muzisch perspectief. 
De student kan jongeren ondersteunen bij het ontwikkelen van hun culturele, etnische en sociale 
identiteit en bij het ontwikkelen van hun levensplan. 
De student kan in samenspraak met collega's nieuwe inzichten integreren in de onderwijspraktijk. 
De student kan het filosoferen in één of meer van zijn onderwijsvakken integreren. 
 
3. Inhoud 
Wat is filosofie en filosoferen? 
Historische, pedagogische en filosofische achtergrond van FMKJ. 
Het Socratisch onderwijsleergesprek. 
Het filosofisch gesprek. 
De Socratische houding - naast de "klassieke" houding van de leraar. 
Vragen: het gereedschap van de gespreksleider. 
Creatief denken:  
    wat is creatief denken, 
    waarom is creatief denken belangrijk, 
    het creatieve proces. 
Filosoferen,creatief en kritisch denken naar aanleiding van vragen (oeroud of hedendaags 
maatschappelijk)als deelnemer en als begeleider. 
Filosoferen en verbeelding, sleutels tot intercultureel opvoeden. 
De taal van mythen en symbolen. 
De interculturele dialoog in de opvoeding. 
 
In tweetallen voeren de studenten een "project" uit in een stageschool. Dit gebeurt gedurende vijf 
halve dagen, gespreid over vier weken. 
 
4. Werkvormen 
Filosofische gesprekken in de groep, eerst geleid door de lector en zo snel als haalbaar door één 
van de studenten. 
Onderwijsleergesprek over de achtergronden van filosoferen met kinderen en jongeren. 
Bezoek aan een kunstenaar, als een basis voor creatief denken en filosoferen over kunst. 
Oefenen van filosofische basisvaardigheden zoals vragen stellen, materialen selecteren… 
Bekijken van video-opnamen van filosofische gesprekken in het lager en secundair onderwijs en 
bespreken daarvan. 
Samen voorbereiden van lessen filosoferen in het secundair onderwijs. 
Geven van lessen filosoferen in het secundair onderwijs. 
Bijwonen van lessen filosoferen in het secundair onderwijs gegeven door een medestudent. 
Reflecteren over bijgewoonde lessen filosoferen in het secundair onderwijs. 
 
5. Evaluatievormen 
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Permanente evaluatie  
Deelname aan de filosofische gesprekken. Kwaliteit van de voorbereiding van de lessen filosoferen 
in de stageschool. Begeleiding van de filosofische gesprekken met leerlingen in de stageschool. 
Integreren van het filosoferen in de onderwijsvakken. 
 
6. Studiemateriaal 
Richard Anthone en Freddy Mortier, Socrates op de speelplaats, Acco, 1996 
Richard Anthone …, Peinzen. 49 filosofische vragen voor kinderen, Acco, 2006 
Klassevol filosoferen, Plantyn 
Filosoferen met jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, Goedele De Swaef 
 
7. Facultatief 
Wat had je gedacht, Plantyn; Wat zit er achter de wolken, Plantyn; Sofia, mijn lief, Plantyn 
 
Opleiding Professionele bachelor kleuteronderwijs 
 

Vakbenaming Kwaliteitsvolle interactie 
Toegankelijkheid Keuzemodule 3de jaar 
Academiejaar Sinds 2007-2008 
Semester 1ste semester 
Studiepunten 3 studiepunten 
Uren theorie 10 u kennisoverdracht 
Uren praktijk 20 u begeleide kennisverwerking 
Docent/lector An Hendrikx en Alida Pierards 

 
1. Aanvangscompetenties (begintermen) 
In het tweede opleidingsjaar -didactische module: klasmanagement- maakten de studenten al 
kennis met de algemene principes van denkstimulering via de methode MISC (P. Klein) en kregen 
ze de basistheorie in verband met ontwikkelingsgerichte gesprekken met kleuters. 
 
2. Eindcompetenties (eindtermen) 
 
Algemene competenties 
Denk- en redeneervaardigheid 
Verwerven en verwerken van informatie 
Vermogen tot kritische reflectie 
Ingesteldheid tot levenslang leren 
Algemene beroepsgerichte competenties 
Teamgericht kunnen werken 
Basiscompetenties (Specifieke beroepsgerichte competenties) 
1.5.4 De leraar kan zijn aanpak differentiëren  
1.6.2 De leraar kan ontwikkelingsmaterialen adequaat gebruiken en aanpassen  
1.7.1 De leraar kan voor kleuters stimulerende omgevingen creëren die rekening houden met de 
belangstelling en de capaciteiten van de kinderen en die de mogelijkheid bieden tot dialoog en 
interactie   
1.7.3 De leraar kan adequaat inspelen op wat zich voordoet in de leeromgeving en kan werken met 
de inbreng van de kinderen   
1.7.4 De leraar kan enerzijds stimulerend optreden en anderzijds is hij ook in staat om aan het kind 
de autonomie te verlenen om initiatief te nemen en om op een eigen wijze de dingen aan te pakken   
1.7.5 De leraar kan het actief ontdekken en verwerken van leerervaringen bevorderen en kan de 
kinderen leren nadenken over hun leerproces   
1.11.1 De leerkracht kan met de kleuters doelgericht gesprekken voeren en daarbij een functioneel 
taalaanbod doen, functionele taalproductie stimuleren en er feedback op geven   
1.11.7 De leerkracht kan constructief reageren op het taalgebruik van de kleuter  
3.2 De verworven kennis en vaardigheid aanwenden in de pedagogisch – didactische praktijk   
5.1.1 De leraar kan vernieuwende inzichten uit de opleiding in zijn onderwijspraktijk aanwenden   
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5.3.1 De leraar kan de klaspraktijk vanuit reflectie op de eigen ervaringen bijsturen, onder meer 
door het onder begeleiding uitvoeren van eenvoudig praktijkgericht onderzoek  
 
NTU-doelen 
1 Gesprekken voeren met leerlingen  
9 Gesprekken voeren 
 
Attitudes 
A1 Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, er er 
ook de verantwoordelijkheid voor opnemen   
A3 Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van 
een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te 
verifiëren, alvorens een stelling in te nemen   
A4 Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen   
A7 Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en zich 
engageren om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen 
A10 Gerichtheid op correct taalgebruik: bereid zijn om correct en adequaat Nederlands te gebruiken 
in interactie met kleuters en volwassenen. Blijk geven van een correcte hantering van het 
Nederlands in de mondelinge interactie. Aandacht hebben voor het belang van non-verbale 
communicatie. 
 
3. Inhoud 
 
MEDIËREND LEREN (OPVOEDKUNDE) 
 
Algemeen - Inleiding 
- Piaget (het operationele denken) 
- Vygotsky (sociale context en zone van de naaste ontwikkeling) 
- Feuerstein (theorie van de veranderbaarheid vanuit cognitie) 
- Haywood (visie op intelligentie) 
- Concept ‘zelfregulerend leren’ 
 
Gemedieerde leerervaring 
- Portret van Reuven Feuerstein 
- Theorie van de structurele cognitieve modificatie 
- (Deficiënte) cognitieve functies 
- Pedagogische driehoek 
- De basisbouwstenen van het denken (cognitieve functies) (Van Doorn Emiel) 
- Begrip mediatie - Kenmerken 
- Shohr-schema 
- Relatie tussen mediatie en zone van de naaste ontwikkeling 
 
Denktrainingsprogramma’s: visie + gebruik 
- IVP (Feuerstein)  - MISC (P. Klein)  - Bright Start (R. Haywood) 
- Dynamic Assessment (D. Tzuriel) 
 
GESPREKKEN MET KINDEREN 
Praktische oefeningen in het voeren met gesprekken met kleuters (aan de hand van video-
opnames) 
Verschillende interventietechnieken 
Taalaanbod/taalruimte/taalstimulerende feedback 
Verschillende soorten gesprekken 
Gesprekken leiden/begeleiden 
 
PERSOONLIJK LEERTRAJECT 
- Analyse van de eigen interactiestijl aan de hand van video-opnames (op verschillende momenten) 
- Aangeleerde principes toepassen tijdens een interactief moment met een individuele kleuter en 
met een klasgroep 
- Hierop reflecteren (verslag persoonlijk leertraject) 
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FILOSOFEREN MET KINDEREN 
Wat is filosoferen? 
Kennismaking met enkele filosofen (Socrates, Plato, Aristoteles, Lipman) 
Nut van filosoferen met kinderen 
Kenmerken 
Filosoferen vanuit verschillende invalshoeken (bronnen) 
Verwerkingsmogelijkheden 
 
4. Werkvormen 
Kennisoverdracht: Doceren, onderwijsleergesprek  
Kennisverwerking:Onderwijsleergesprek, leergesprek, zelfstudie, demonstreren, groepswerk, 
reflectie 
 
5. Evaluatievormen 
Mondeling examen + Theorie + Reflectie op persoonlijk leertraject aan de hand van video-opnames 
+ Een filosofisch gesprek houden met kleuters: lesvoorbereiding en reflectie 
 
6. Noodzakelijk studiemateriaal 
Eigen cursus “Kwaliteitsvolle interactie” 
  
7. Facultatief studiemateriaal 
Studenten maken tijdens de cursus kennis met volgende materialen: 
R. Anthone, Peinzen, 49 filosofische vragen voor kinderen, 2006. 
R. Anthone en S. Moors, Van boeken ga je denken, 2000. 
O. Brenifier, K. Jansen, reeks FiloSofie voor kids. 
B. Lambrechts, Wat zit er achter de wolken? 
W. Poppelmonde en D. Wyffels, Klassevol filosoferen, handboek voor leraren. 
 

 
7) Universiteit Hasselt 

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: Jan Broeckmans  
ü Info: Er gebeurt in de hele opleiding hoogstens erg impliciet iets in deze 

richting.  
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3.2.5. ELAnt Expertisenetwerk Lerarenopleidingen Antwerpen  
Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen Centra voor Volwassenenonderwijs 
Antwerpen. Gratiekapelstraat 10 | 2000 Antwerpen T +32 (0)3 220 44 89 E 
info@elant.be annick.vlaminckx@elant. be | 03. 212 16 73 
 
Bij het verzamelen van de FMKJ- informatie voor dit ENW mochten we steeds een beroep 
doen op de bereidwillige beleidsmedewerker Annick Vlaminckx. Een eerste uitvoerige 
aanmeldingsbrief (met verwijzing naar de FMKJ- historiek en de onbeantwoorde OC 
VEFO- oproep in bijlage) bleef ook zonder duidelijke ENW- respons. Daarom opteerden 
we voor een korte en krachtige omschrijving van onze vraag gericht aan de LO- 
contactpersonen via een telefoonronde. Daarna volgde ter aanvulling dit mailbericht: 
 
Beste onderwijscollega 

  
Tijdens een telefonisch contact werd u aangewezen als contactpersoon om een antwoord te 
geven op onze (rond)vraag. De minister verwoordde de onderzoeksopdracht van de werkgroep 
FILOLO 2008 tijdens het voorjaar in antwoord op een parlementaire vraag inzake het 
filosofieonderwijs in Vlaanderen als volgt:  

  
(…) VEFO vzw stelde een groep van ‘12 wijzen’ samen die op regelmatige basis rond één of 
andere tafel ergens in Vlaanderen samenkomt. Eén doel staat voor deze werkgroep voorop: een 
blauwdruk uitwerken die als referentiekader kan dienen voor alle vormen van lerarenopleidingen 
in Vlaanderen. Naast het VEFO- boekdeel 4 ‘Klassevol filosoferen’ dat voorgesteld werd op 
18.04.08 in U Antwerpen is er ondertussen al heel wat expertise in de diverse LO- instituten in 
Vlaanderen… 

 
Het opsporen van de FMKJ- expertise die door het opleidingsinstituut op een transparante manier 
kenbaar wordt gemaakt aan de studenten vormt één element van ons onderzoek. Dit FMKJ- 
aanbod kan aangekondigd worden via globale curricula, specifieke vakbeschrijvingen (aantal 
studiepunten?), opleidingsonderdelen, keuzevakkenpakket, stageopdrachten, muzische 
projectweek met een divers aanbod ... 

 
Het andere onderzoeksluik betreft het inventariseren van lectoren/docenten die voor dit thema een 
uitgesproken interesse hebben. Mogelijk kan er in de nabije toekomst (via ELAnt?) een uitnodiging 
volgen om de FMKJ- expertise te delen met andere ENW- collega’s. 

 
In bijlage vindt u alvast de resolutietekst die al onze activiteiten schraagt en een persbericht i.v.m. 
de filosofieboekenreeks die we in het voorjaar 2008 voorstelden i.s.m. uitgeverij Plantyn. 

  
Dank voor de medewerking      Met vriendelijke groeten  

  
Peter Visser  Coördinator VEFO vzw  Vlaams netwerk voor Eigentijds FilosofieOnderwijs  
 
1) HORITO CVO Turnhout 

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: Luc Lugghe l.lugghe@horito.be , Coördinator/lector Jan 

Broeckmans  
ü Info: Het accent in dit CVO ligt op praktijkgerichte technische 

vaardigheden; geen focus op filosofie/filosoferen. 
 
2) PCVO Antwerpen  

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: Martine De Pooter; 

Martine.DEPOOTER@pcvoa.provant.be; Opleidingscoördinator Specifieke 
Lerarenopleiding (SLO) 
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ü Info: In een telefoongesprek terzake verwijst de coördinator naar de 
basiscompetenties voor de leraar. Door het leren reflecteren, een eigen 
mening of stelling durven en kunnen beargumenteren, het stimuleren van 
nadenken over eigen handelen, …verwerkt deze lerarenopleiding zowat in 
alle vakken deze ‘kenmerken van een filosofisch gesprek’. (Zie hierover 
verder in deel 3.1 Reflecties: ‘Apologie voor de leraar- filosoof’. Een aantal 
lectoren (psychologie, …) verwijst in de cursussen ook regelmatig naar de 
filosofiegeschiedenis. PCVOA heeft geen expliciet (keuze)aanbod 
filosoferen/opleiding tot filosofisch gespreksbegeleider. 

 
3) CVO Pestalozzi  

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: Ilse Mertens; ilse.mertens@scvo-pestalozzi.be   

Opleidingscoördinator GPB/SLO - Docent GOP   
ü Info: Een tweetal mensen van de opleiding hebben ooit al wel eens 

gesproken over filosoferen in de lerarenopleiding en iemand heeft er al eens 
iets rond gedaan in het secundair onderwijs. En een vierde heeft een 
eindwerk over filosoferen met kinderen over kunst gemaakt. De Coördinator 
heeft er kennis van vanuit het graduaat orthopedagogie, waar iemand eens 
een paper heeft geschreven en een presentatie heeft gedaan over het 
onderwerp. Ook qua uitgesproken interesse is er eigenlijk geen respons 
gekomen. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat er de laatste 
schooljaren al zeer veel werklast is bijgekomen door de telkens nieuwe 
veranderingen van de lerarenopleiding. De mensen zien het niet echt zitten 
om er nog iets nieuws bij te nemen.  

 
4) CVO Israëlitische scholen SOPRO   

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: Mike Smits; mike.smits@jhbj.be  directeur  
ü Info: Geen aanwijsbaar FMKJ- opleidingsonderdeel. Wel wordt 

doorverwezen naar het structuurschema van de opleiding dat door heel wat 
CVO’s gevolgd wordt: 
http://www.jhbj.be/sopro/aanbod/SLO_2008_model_2.pdf  

ü Uitgebreide Info: 
o OPLEIDINGSMODEL SLO 35562 VANAF 2008-2009 voor: CVO Vlaamse 

Ardennen PCVO Antwerpen; CVO IVO Brugge;  CVO Horito; CVO MeViZa; 
SCVO Pestalozzi; CVO Elishout; COOVI Israëlitische Scholen SP CVO CVO 
Brussel 

o Dit model biedt zoals gesteld geen plaats voor een expliciet vak FMKJ. Bij 
nader toezien laten sommige raamplannen wel die mogelijkheid open, zelfs 
als je enkel zou afgaan op de titel van het vak: Opstap taalvaardigheid, 
Opstap algemene vorming, MBC Onderwijs & maatschappij, MBC Leerkracht 
& Verantwoordelijkheden; POC Communicatie & Overleg, POC Begeleiding, 
POC Groepsmanagement; PPC Psychopedagogische competentie 

o Blijkt eveneens dat in sommige hogervermelde CVO’s (o.a. Elishout) toch wat 
FMKJ- beweging mogelijk is. Zie o.a. de onderzoeksresultaten bij BEO, 
Novelle … 

 
5) Karel de Grote-Hogeschool  

ü Code in overzicht:  +/- 
ü Contactpersoon: Dirk Heyman; dirk.heyman@kdg.be; 

Opleidingsverantwoordelijke PBLO; Tinne Auwerkerken; 
tinne.auwerkerken@kdg.be; idem  voor PBSO; Gerd Broeckx; 
gerd.broeckx@kdg.be; idem voor KO 
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ü Info: Er is nog geen expliciet aanwijsbaar FMKJ- aanbod dit academiejaar. 
Wel is FMKJ impliciet aanwezig in diverse vakken… Vrijstelling via EVC/K- 
procedure voor het PB- vak ‘religie, zingeving, levensbeschouwing’ 
(verwondering, grote levensvragen,…) voor studenten met aantoonbare 
filosofieachtergrond is voorzien. Curriculumvernieuwing voor het 
academiejaar 2009-2010 voor 3PBLO zit in de ontwerpfase; Cluster van 
keuzevakken voor een totaal van 12 stdptn. met o.a.: Filosoferen met 
jongeren/kinderen, filosofie en ethiek, filosofie en …, wereldgodsdiensten, 
pastoraal op school,… 

 
6) Artesis Hogeschool Antwerpen 

ü Code in overzicht:  + 
ü Contactpersoon: Ilse Dierck  
ü Info: Er zijn twee vakbeschrijvingen ‘Niet –confessionele zedenleer/FMKJ’ 

en ‘Denken in het kwadraat met ‘FMKJ’ als vakonderdeel 
ü Uitgebreide info:  

o Bachelor Lager Onderwijs 
o Organisatie: Enkelvoudig opleidingsonderdeel met uitdiepend niveau. 3 

Studiepunten. Cursus: Denken in het kwadraat van de vakgroep 
pedagogen lager onderwijs. Er worden 24u activerend college geven, 6u 
zijn voorzien voor begeleide praktijk en nog eens 45u voor zelfstudie. 

o Lessen ontwerpen die expliciet tot doel hebben het leervermogen van 
leerlingen te verhogen (inclusief leerstijlen), gelinkt aan een tweede reeks 
leertheorieën. Lessen ontwerpen die thematisch en/of  projectmatig zijn 
opgebouwd met nadruk op werken met onderwijsgroepen, 
probleemoplossend vermogen, filosoferen met kinderen en cognitieve 
mediatie. Pedagogische ict zinvol in de lessen gebruiken, als didactisch 
materiaal 

o Doelstellingen: De student kan in eigen woorden de belangrijkste visies 
m.b.t. leren en leerprocessen van de geziene leertheorieën omschrijven. Hij 
gebruikt het vakjargon om leren en leerprocessen bij (individuele) leerlingen 
te bespreken met collega’s. Hij stelt i.f.v. het beoogde leerproces en 
leerresultaat een geschikt lesplan en didactische opbouw voor en  kan 
argumenteren waarom. Hij maakt in de lesplannen gebruik van activerende 
en differentiërende werkvormen en speelt met de didactische aanpak in op 
het achterliggende leerproces bij leerlingen. Hij observeert leerlingen en 
verzamelt informatie om zicht te krijgen op het leerproces van leerlingen. 
Hij vertaalt deze informatie in een foutenanalyse en een gepaste 
begeleiding (remediëring). Hij analyseert voorbeelden van leertheorieën uit 
de klaspraktijk aan de hand van de geziene leerinhoud. 

o Zie onder voor Bachelor Kleuteronderwijs, Lager Onderwijs & 
Secundair Onderwijs 

 
Opleiding Professionele Bachelor onderwijs: Kleuteronderwijs – Lager 

onderwijs – Secundair onderwijs 
Benaming OD + (ev) nummer Niet-confessionele zedenleer inhoud 4 
Trajectschijfnummer + semester 
• VT 1, 2 of 3 met 6 semesters 
• DT 1, 2, 3 of 4 met 8 semesters 

Trajectschijf 2 VT traject 
Sem. 2 
Trajectschijf  3 DT traject 
Sem. 2 

Situering in het OP: 
• Aanloopcluster (globale stam) 
• cluster 1 (opleidingsspecifiek) 
• cluster 2 (globale stam) 
• cluster 3 (globale stam) 

Cluster 1 
Inhoudelijke en vakdidactische competenties 

Type:  
• Enkelvoudig OD 

Enkelvoudig EOD 
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• Samengesteld OD met DOD’s 
Studieomvang (aantal 
studiepunten) 
• EOD 
• SOD met DOD’s 

4SP 

Studietijd 
(studiepunten x 25-30h) 

100 SU 

Verantwoordelijke lector: 
(stemgerechtigd) 

Corinne Leys 

Titularis(-sen): 
(niet stemgerechtigd) 

Corinne Leys 

Studiemateriaal (verplicht en 
aanbevolen) 
• Omschrijving (cursus, 
handboek, literatuur, website en 
URL, artefacten, partituren, realia) 
• Medium (papier, elektronisch, 
audio, visueel) 
• Auteur 
• Uitgever 
• Editie 
• ISBN-nummer 
• Kostprijs 

Cursus “ Filosoferen met kinderen”, verkrijgbaar op school 
ongeveer 4€ 
Boek “Socrates op de speelplaats”, Richard Anthone en Freddy 
Mortier, 2007 Acco, Leuven/Voorburg .ISBN: 978 90 334 6291 
7. 
(Deel 1) Prijs: 26,5 € 

Locatie Antwerpen Zuid 
Begincompetenties + niveau Eindcompetenties van het voorafgaande OD 
Eindcompetenties + niveau 
(zie competentiematrix) 

2.4 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 9.1 ; 9.2 ;  10.1 in niveau 1 

Inhoud Inleiding en historiek van FMK, wat is filosoferen, waarom 
filosoferen, en de plaats van FMK in het schoolcurriculum. 

Evaluatievormen + quotering:per 
examenperiode 
• Toetsvorm (kennistoets, 
voortgangstoets, casustoets, 
vaardigheidstoets, projectopdracht, 
assessment, stage- en 
praktijkopdracht, reflectieopdracht, 
portfolio, intake toets, 
afstudeeropdracht 
• Modaliteit (schriftelijk, 
mondeling, digitaal, MC) 
• Tijdstip (per semester, per 
academiejaar, permanent) 
• Wie oordeelt  
(verantwoordelijke lector, titularis, 
externen, team) 
• Bij verschillende vormen 
onderlinge verhouding vermelden 
• Quoteringsniveau: SOD of 
DOD’s 

Mondelinge examen: 15 (50% kennistoets en 50% 
vaardigheidstoets) op het einde van het eerste semester en 
wordt afgenomen door de titularis. 
PE: 5 (gemiddelde van oefeningen die bij de les horen). 
Permanente evaluatie wordt niet overgeschreven naar de 
tweede zittijd. 
 
 
Bijkomende slaagvoorwaarde: om een credit te verwerven voor 
het OD moet de student 10 of meer behalen voor elk van de 
DOD’s. 

Horizontale leerlijnen 
(AC, ABC e.a.) 

 
 

Taalleerlijn  
Volgtijdelijkheid 
• niveau 1 
• niveau 2 

Geen 

Onderwijsorganisatie + aangeven 
van uren, studiepunten, studietijd, 
studiebelasting) 
(kiezen uit deze limitatieve lijst: 

Activerende colleges en begeleide praktijk (4 cu/per week), 
zelfstudie (36u) en zelfstandige praktijk (27u). 
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hoorcollege, activerend college, 
zelfstudie, begeleide praktijk, 
zelfstandige praktijk, excursie, 
supervisie, stage)  
Instap- en/of studiebegeleiding 
(screening, instaptoets, 
trajectbegeleiding, bijkomende 
ondersteuning, remediëring, 
verbetertrajecten, studieadvies) 

Permanente trajectbegeleiding en indien nodig remediëren. 
Verbetertrajecten en studieadvies op verantwoorde aanvraag 
van de student. 

 
 
7) Plantijnhogeschool  

ü Code in overzicht:  - 
ü Contactpersoon: gert.vandecruys@plantijn.be ; oco leraren  
ü Geen aanwijsbare FMKJ- elementen in de aangeboden opleidingen  

 
8) Universiteit Antwerpen  

ü Code in overzicht:  + 
ü Contactpersoon: peter.visser@ua.ac.be  
ü Info: Binnen UA IOIW/SLO zal dit academiejaar voor alle studenten voor 

het eerst een ‘opleiding tot filosofisch gespreksbegeleider’ als keuzevak 
aangeboden worden: 

ü Uitgebreide info: Filosoferen met jongeren en volwassenen (FMJ/V) of zich 
als leraar bekwamen in ‘wonderwijsbegeerte’ (Keuzevak voor alle SLO-
studenten) 
o Vakinfo: kent 3 studiepunten, 40% vd uren gaan naar theorie, 60% naar 

praktijk. Luc Braeckmans, Peter Visser en een aantal praktijkassistenten 
verzorgen deze uren. *Omdat het accent van dit keuzevak ligt op het interactief 
leren, zal bij een hoog inschrijvingsaantal de groep opgesplitst worden. Om als 
individu volwaardig te kunnen participeren aan een groeiende ‘community of 
inquiry’ (Matthew Lipman), is het beperken van de groepsgrootte tot 15 
deelnemers noodzakelijk. Indien nodig, zullen verschillende praktijkassistenten 
ingezet worden als filosofisch gespreksleider. 

o Aanvangscompetenties (begintermen) 
*Algemene competenties 
Beschikken over een academische basisvorming met uitgesproken interesse 
voor fundamentele vorming voor en door het lerarenambt. Bereid zijn om in een 
open leercontext zo goed mogelijk gebruik te maken van rationele en kritische 
vermogens.  
*Volgtijdelijkheid 

o Eindcompetenties (eindtermen): Beschikken over de nodige vakdidactische 
kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes om (1) op te treden als volwaardig 
filosofisch gespreksleider voor een groep leerlingen van de derde graad in 
ASO/TSO/BSO (2)  op te treden voor groepen in het kader van 
hogeschoolopleidingen van één cyclus (professionele bacheloropleidingen); (3) 
op te treden voor groepen in het kader van diverse bijzondere 
vormingsprogramma’s voor jongeren en volwassenen  

o Inhoud: (Hernieuwde) kennismaking beleven met de eigenheid van de 
filosofische vraagstelling. Denkoefeningen uitvoeren (individueel, in duo’s en in 
groep) om de criteria te ontdekken bij het wijsgerig bevragen van mens en 
wereld. Problemen en vraagstukken analyseren die rijzen als gevolg van ons 
bestaan als mens door logisch argumenteren. Elk onderdeel van de 
standaardprocedure voor goed opgebouwde filosofische gesprekken uitdiepen 
en variaties kunnen aanbrengen: (1) een bruikbaar onderzoeksplan kunnen 
opstellen, (2) procedures kunnen hanteren om een filosofische openingsvraag 
te selecteren, (3) gevarieerde en gepaste vragen kunnen stellen om het 
onderzoek verder te zetten, (4) een groep subtiel kunnen ‘regisseren’ en breed 
evalueren (metagesprek), (5) het verwerken van elk gesprek en aanzetten 
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kunnen geven tot verder onderzoek, (6) Verder ontwikkelen van interactieve 
werkvormen bij de aanzet, het verloop, de evaluatie en de verwerking van een 
filosofisch gesprek. 

o Systematisch oefenen in een ‘onderzoeksgroep’ om de eigen 
denkvaardigheden al doende te verfijnen en uit te breiden tot een waaier van 
een dertigtal ‘thinking skills’ (M. Lipman). Het durven opzetten van gedachte-
experimenten en deze radicaal doordenken. Inzichten n.a.v. filosofische vragen 
(al dan niet voortvloeiend uit de eigen wetenschapsdisciplines) op heldere wijze 
(ook voor niet-vakgenoten) kunnen verwoorden. Vlot kunnen overgaan van de 
positie als deelnemer, over een rol als observator naar het volledig zelfstandig 
functioneren als gespreksleider. De leraar in zijn hoedanigheid als 
onderwijsverstrekker/beterweter soepel en bewust kunnen koppelen aan de 
opdracht van de leraar als een eigentijdse niet-wetende Socrates. Onderzoek 
naar filosofische referenties in de eindtermen SO en de basiscompetenties voor 
leraren. Wijsgerig pedagogisch kunnen reflecteren (in historisch perspectief) op 
de specifieke maatschappelijke taak als leraar. 

o Daarnaast gaan de sessies na in welke uiteenlopende en complexe contexten 
filosofie een rol kan spelen. Kansen worden afgewogen hoe filosoferen op een 
eigen wijze in het SO, het vormingswerk, het bedrijfsleven,… kan geïntegreerd 
worden.   Tevens wordt aandacht besteed aan de cruciale bestanddelen bij de 
opbouw van een cursus filosoferen in het hogeschoolonderwijs. Bruikbare 
media worden hiertoe gewikt en gewogen…  

o Werkvormen: Tijdens de contactmomenten zijner zowel hoorcolleges als 
oefeningensessies. Het eigen werk betreft oefeningen, opdrachten: individueel/ 
partnerwerk/ groepswerk.  Maar ook casussen: 
Individueel/partnerwerk/groepswerk. Een scriptie en projectwerk: 
Individueel/partnerwerk/groepswerk. 

o Evaluatievormen. Aan de hand van oefeningen, opdrachten en casusmateriaal 
wordt er aan permanente evaluatie gedaan. Er is ook een schriftelijk werkstuk 
met mondelinge toelichting en men houdt een portfolio bij met eigen ervaringen 
met KMKJV tijdens de stages. Zonder mondelinge toelichting is er nog de 
presentatie. 

o Noodzakelijk studiemateriaal:  Handboek ‘Filosoferen in de lerarenopleiding’ 
(te verschijnen in het voorjaar 2008 bij Wolters – Plantyn ; auteursgroep: 
Poppelmonde, Wyffels, Visser e.a.)   

o Facultatief studiemateriaal:  Alle beschikbare FMKJV-materiaal (zie o.a. 
Bibliotheek bij: www.filosoferen.eu ) met verwijzing naar diverse auteurs in 
binnen- en buitenland: Lipman, Matthews, Martens, Achenbach, Onfray, 
Brenifier, van der Leeuw, Mostert, Heesen, Anthone/Mortier, Poppelmonde, …  

o Studiebegeleiding: Indien gewenst, is bijkomende begeleiding door de titularis 
en/of de praktijkassistenten/gastdocenten mogelijk. 

 
 

Onderwijzend Vlaanderen kreeg op deze manier een eerste ‘FILOLO- doorlichting’. Dit is 

dan het (voorlopige) einde van een intense FMKJ- zoektocht maar dit resultaat is meteen 

ook een nieuw begin. Als voorproefje van een nieuwe etappe in de vele FILOLO- trajecten 

serveren we alvast een aantal steeds weerkerende FMKJ- thema’s. Vijf werkgroepleden 

analyseren de basiscompetenties, stellen een beroepsprofiel voor van de filosofisch 

begeleider, leren breed en levenslang (en gelukkig) filosoferen, implementeren en 

organiseren onderzoek en behoeden de filosofie voor zelfmoordneigingen…   
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4. Reflecties 
 

 Apologie voor de leraar als filosoof door Magda Borms  
 
4.1.1. “Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs”  en 

“Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs” 
 
Beide brochures behandelen het 'Beroepsprofiel van de leraar'. Het beroepsprofiel van 
de leraar is de omschrijving van de kennis, vaardigheden en attitudes van de leraar tijdens 
zijn beroepsuitoefening. De basiscompetenties  zijn de omschrijving van de kennis, 
vaardigheden en attitudes waarover iedere afgestudeerde leraar moet beschikken om op 
een volwaardige manier als beginnend leraar te kunnen functioneren.  Dat enige 
beroepsprofiel wordt wel vertaald naar de leraar kleuter-, lager en secundair onderwijs in 
de vorm van daaruit afgeleide basiscompetenties. De basiscompetenties geven dus 
eigenlijk de startcompetenties aan en zijn de zogenaamde eindtermen van de 
lerarenopleiding. De basiscompetenties bleken bij een eerste kennismaking vaak te 
beknopt en lieten wel eens vragen open over de interpretatie van de taken en 
competenties van de leraar. Daarom heeft de entiteit curriculum (vroegere DVO) samen 
met belangrijke sleutelfiguren uit de diverse lerarenopleidingsniveaus  de twee  
bovenvermelde informatieve brochures samengesteld die er nu garant voor staan dat de 
boodschap van het beroepsprofiel in relatie met de basiscompetenties correct en 
genuanceerd wordt overgebracht en bijgevolg als inspiratiebron kunnen dienen voor de 
teams van de diverse lerarenopleidingen om er hun programma’s vorm mee te geven. ( 
aldus Roger Standaert, directeur Curriculum in het “Woord vooraf” van de 
informatiebrochures.) 
De twee bovenvermelde brochures leggen de link tussen het beroepsprofiel en de 
basiscompetenties en geven dus toelichting bij de taken en competenties die erin 
verondersteld worden.  
 
Wie deze brochures al heeft doorgenomen zal merken dat de beschrijving van de 
competenties die van de leraar worden verondersteld bulkt  en barst van : systematisch 
reflecteren en reflecterend handelen, kritisch zelfonderzoek, meta-denken, onderzoeken 
en bevragen van school-, maatschappij-, vormings- en ontwikkelingscontexten van de 
leraar en zijn leerlingen, enz… "  
 
Als wij het eens kunnen geraken over een "werk"definitie van “wat filosoferen is” en het 
kunnen  houden bij een consensus gebaseerd op de interpretatie of deelinterpretatie van 
de volgende definitie: " Filosoferen is de stelselmatige poging zo goed mogelijk gebruik te 
maken van onze rationele/redelijke/kritische vermogens om de problemen en vraagstukken 
tengevolge van ons bestaan als mens aan te pakken." ( als werkdefinitie geïnspireerd door 
het wereldwijde UNESCO-programma “Filosofie en democratie in de wereld” Droit, R.P. 
Philosophy and democracy in the world . A UNESCO survey, UNESCO publishing, 1995 p. 
21-23), dan kunnen we er niet naast kijken dat er van de beginnende en 
beroepsuitoefenende leraar heel wat filosofische vaardigheden verwacht worden. 
Volgens mij leent FMK/J ( filosoferen met kinderen/jongeren)  er zich echter niet toe  om  in 
eerste instantie toe te passen  op de competenties van de leraar, maar wel omgekeerd: 
de competenties van de leraar - die bol staan van " filosoferen" toe te passen op 
de  vraag  ter zake naar FMK/J in de lerarenopleiding zelf! 
 
De vraag die er echter nog aan voorafgaat is of  we het allen eens kunnen  worden dat 
"leren filosoferen" en “kunnen filosoferen” bijgevolg de  fundamentele 
basiscompetentie is  voor de leraar om te kunnen filosoferen met kinderen en jongeren  ( 
de leerlingen dus) en of leren filosoferen  dan inderdaad mag en kan deel uitmaken van 
het didactisch leergesprek zelf in de lerarenopleiding. Wat ik wil zeggen is dat in de 
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lerarenopleiding de studenten - volgens de basiscompetenties en het beroepsprofiel- 
verondersteld worden heel wat te filosoferen en dat dit filosoferen ook een doelstelling 
heeft in het ontwikkel-, groei- en leerproces van de leraar zelf en afgeleid daarvan ook in 
het ontwikkel-, groei- en leerproces van zijn toekomstige leerlingen. 
 
Om dit te bewijzen hoefde ik slechts een diagonale studie te maken van het beroepsprofiel 
van de leraar in relatie met de basiscompetenties en enkele voorbeelden op te zoeken in 
de bovenvermelde informatiebrochure voor de leraar kleuter- en lager onderwijs ( en met 
veel gemak kan de vergelijking opgaan voor de leraar secundair onderwijs- Zie deel 3.1.2  
 
Het komt er denk ik voor ons enkel op aan na te gaan in welke mate dat leren filosoferen 
effectief systematisch gebeurt in de lerarenopleiding. De docenten en lectoren zeggen 
vaak “ Maar dat doen we immers al.” Het is niet aan ons, Filolo- werkgroepleden, dit tegen 
te spreken in een debat als de opleiders denken dat zij het inderdaad doen. Het is in deze 
kwestie misschien enkel interessant samen met hen te onderzoeken en  “ na te 
denken over wat zij denken dat ze al doen?” Welke middelen er voor de docenten tot 
hun beschikking staan, of wij ze daarbij kunnen helpen en/of vormen en hoe de vertaling 
naar FMK daarvan kan afgeleid en ondersteund worden, aangezien - en dat is waar het 
ons om te doen is - de Resolutie en daaruit afgeleid het hele opzet van het FILOLO- 
project vraagt naar het vormen van goede filosofische gespreksleiders in de 
lerarenopleiding. Uiteraard veronderstelt dit ook de vorming van lerarenopleiders als 
goede filosofische gespreksleiders. 
 
Kortom: de vragen die kunnen gesteld worden zijn: 
 
- Of we als neutraal uitgangspunt de concretisering van de  basiscompetenties  in relatie 
met het beroepsprofiel  van de leraar willen zien? 
- Of we die concretisering inderdaad vinden in de 2 bovenvermelde overheidsbrochures, 
samengesteld met de hulp van sleutelfiguren uit de lerarenopleidingen en de entiteit 
curriculum? 
- Of we het eens willen of kunnen zijn dat we binnen de context van onderwijs nood 
hebben aan een werkdefinitie van filosoferen? 
- Of we het eens willen en kunnen zijn dat we ook als werkgroep FILOLO nood hebben 
aan die werkdefinitie van filosoferen? 
- Of we de werkdefinitie van filosoferen kunnen en willen omschrijven in filosofische 
competenties? Zie hierover reflectietekst 2 
- Of we de lerarenopleiders bereid vinden tot meta-denken over hun eigen professionele 
taakinvulling . Ik citeer uit de bovenvermede brochure p. 15 “ Lerarenopleiders zijn daarbij 
altijd een voorbeeld voor hun studenten (Lunenberg e.a. , 2007 ). Leeromgevingen voor 
toekomstige leerkrachten moeten daarom de didactiek en pedagogiek reflecteren waarvan 
wordt verwacht dat leraren die ook met hun eigen leerlingen hanteren.” 
 
(In het handboek Klassevol filosoferen voor leerkrachten ( Willy Poppelmonde en Danny 
Wyffels –Plantyn- lezen we als werkvoorbeeld van filosofische competenties: het 
oefenen en ontwikkelen van vaardigheden zoals helder formuleren van vragen en 
gedachten, efficiënt luisteren naar elkaar, de eigen mening onderbouwen, kritiek geven en 
verdragen, geen karikatuur maken van de visie van de ander, vootbouwen op andere 
ideeën, correcte afleidingen en gepaste veralgemeningen maken, drogredeneringen 
herkennen, goede voorbeelden geven, hypothesen opstellen, alternatieve gezichtspunten 
innemen, tijdig en precies definiëren ven gebruikte termen, onderliggende 
vooronderstellingen identificeren, het oefenen van attitudes zoals geduld, 
doorzettingsvermogen, bedachtzaamheid, respect en interesse voor het woord van de 
ander, verwondering… “Thinking skills” – zoals verwoord door Matthew Lipman: iedere 
denkbezigheid in alle onderwijsvakken, maar ook denken over alledaagse problemen 
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vereist dat je kan: veronderstellen, vergelijken, afleiden, structureren, redenen geven, 
analyseren, herformuleren, opsplitsen, veralgemenen, verbanden leggen, doel-
middelrelaties herkennen, relevante overwegingen maken, weten wanneer ambiguïteiten 
te tolereren en wanneer ze te vermijden, consistenties en contradicties herkennen 
enz……) 
 
Als we op bovenvermelde vragen positief kunnen antwoorden en/of minstens een 
consensus bereiken over de antwoorden op die vragen, vinden we in de 
basiscompetenties van de leraar heel wat verwijzingen naar de methodiek van het 
filosoferen en kunnen we in de link tussen het beroepsprofiel en basiscompetenties “de 
leraar als filosoof” ontdekken.  
 
De  fundamentele vraag die we ons hierbij wel kunnen stellen is of het niet 
relevanter geweest was, had men de leraar in deze typefunctie: “de leraar als 
filosoof” bevestigd door het als een aparte vermelding in zijn beroepsprofiel te 
(h)erkennen? 
Immers die “ leraar als filosoof” kan best vanuit deze (momenteel latente) typefunctie het 
FMK/J als basiscompetenties integreren en/of simultaan met “leren filosoferen” 
verwerven in de lerarenopleiding. 
De vraag bij deze apologie is welke macro- en micropolitieke “angsten” deze 
naamserkenning blijven verhinderen en hoe deze waan uit de wereld kan geholpen 
worden? 
 
4.1.2 Concretisering van het beroepsprofiel in relatie met de basiscompetenties van 
de leraar gelinkt aan filosoferen en de vraag naar de plaats van FMK in de 
lerarenopleiding ( gebaseerd op bovenvermelde brochures) 
 
Een greep uit de concretisering van de  typefuncties die volgens mij zeer sterk gelinkt zijn 
aan de vraag naar filosoferen en daaruit afgeleid de vraag naar FMK in de 
lerarenopleiding: 
 
1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen : 
 
 De leraar kan de leerinhouden of leerervaringen selecteren 
 
(lager onderwijs) 
( Lees bvb  op p. 20: “   de onderwijzer is in staat het ontwikkelingsproces intens te volgen, te 
stimuleren en te bevorderen door o.a. het creëren van een krachtige leeromgeving gekenmerkt door 
actieve werkvormen gericht op probleemoplossend gedrag. ) 
 ( Lees  bvb op p.21: “ Belangrijk is dat dit alles een leraarstijl vraagt waarbij de leraar enerzijds 
stimulerend kan tussenkomen om kinderen aan te sporen tot verdere actie of denken en anderzijds 
ook in staat is om aan het kind de autonomie te verlenen om initiatief te nemen en op een eigen 
wijze de dingen aan te pakken.) 
   
     (secundair) 
( Lees bvb p.23: “ Wat de keuze van de leerinhouden betreft, leren de studenten leerstof vooral te 
kiezen als middel om productief, kritisch en probleemoplossend te leren denken en handelen.  Zij 
besteden dus niet alleen aandacht aan domeinspecifieke inhouden ( vak- en overschrijdend 
gericht), maar kiezen ook leerinhouden die gericht zijn op het ontwikkelen van leervaardigheden en 
attitudes om zelfgestuurd en samenwerkend te leren ( cf. de eindtermen “ leren leren” en “ sociale 
vaardigheden”.) 
 
2. De leraar als opvoeder: 
 
2.2 De leraar kan de emancipatie van de lerenden bevorderen. 
 
( lager onderwijs) 
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( Lees bvb. p. 32 :” Vrije meningsuiting, (…) inspraak, zijn rechten van kinderen. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat kinderen participeren in het samenstellen van hun spelaktiviteiten, 
onderwijsaktiviteiten, themareeksen, het opstellen van het schoolreglement, van buitenschoolse 
aktiviteiten,….) 
Participatie en inspraak zijn ook in de lerarenopleiding kernbegrippen geworden. 
Reeds hoger vermeld oefenen zij ook met werkvormen die het initiatief van kinderen bevorderen en 
ruimte geven voor sociaal-affectieve doelstellingen. 
 
(Lees ook p. 33  ivm met de waardeontwikkeling en emotionele opvoeding : “ De pedagogische 
opdracht van de leraar ligt in de aansporing om in gesprek en in verbondenheid met kinderen te 
zoeken naar het waardevolle.” ) 
 
(Lees ook p. 35. “ Argumentatie, debat en dialoog, begrippen die thuishoren in een democratische 
samenleving, zijn ook werkinstrumenten voor de lerarenopleiding. Met elkaar in gesprek gaan rond 
maatschappelijke thema’s , enz (….) nodigt studenten uit om na te denken over de eigen 
opvattingen, alternatieven te bedenken, aandachtig te luisteren naar anderen, andere perspectieven 
en betekenisverlengingen te ontdekken.) 
 
(Lees ook p. 35 onderaan :” Pedagogische reflectie vertrekt vanuit een drieluik ( Verkuyl , 2002): 
1. Wie ben ik als leraar? Wat zijn mijn opvattingen? Waar sta ik voor? Wat zijn mijn waarden en 
idealen? 
2. Wie zijn mijn leerlingen? Wat zijn hun interesses? Wat is hun achtergrond? …. 
3. Welke consequenties heeft dit voor mijn handelen? Hoe ben ik van plan mijn idealen vorm te 
geven? Hoe doe ik dat ? Hoe reageren de kinderen? 
 
Overeenkomstige concretiseringen zijn voor de leraar secundair terug te vinden  in de 
overeenkomstige brochure p. 34-35-36-37-38 en 39 
 
Ik citeer nog even p.39 “ Kritische ingesteldheid verwijst naar de bereidheid om zichzelf ( op vlak 
van persoonlijke waarden en gedrag) en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een 
handeling, bewering of feit te onderzoeken en de wenselijkheid en haalbaarheid van een 
vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens stelling te nemen. 
 
5. De leraar als innovator- de leraar als onderzoeker 
 
De leraar kan vernieuwende elementen aanbrengen door de eigen schoolcultuur en 
vormingscomponenten constructief te bevragen,  door reflectie over nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen en over resultaten van onderwijsonderzoek. 
De leraar kan het eigen functioneren in vraag stellen en bijsturen. 
 
( lager onderwijs) 
 
Lees p. 41 ( onderaan) Reflectief ervaringsleren is een sleutelbegrip in dit proces van professionele 
ontwikkeling. Reflectie, een metacognitieve vaardigheid, zoals we  die ook van leerlingen 
verwachten ( zie : de eindtermen leren leren), laat de leraar toe zijn eigen leerproces en dus zijn 
eigen professionele ontwikkeling te situeren (!) 
 
( wat er hier staat vind ik een onweerlegbaar bewijs voor de noodzakelijke plaats van FMK in de 
lerarenopleiding !) 
 
“Onderzoekend samenwerkend leren is een belangrijk kenmerk van professionele autonomie. 
Ervaringen en kennis worden ter discussie gesteld en uitgewisseld met  
collega’s.) 
 
Leren reflecteren in de lerarenopleiding.  (….) de huidige opleidingsdidactiek wordt gestuurd door 
een onderzoeksgerichte probleemgeoriënteerde benadering. In deze benadering ligt de focus op de 
ontwikkeling van een onderzoekende houding en op vaardigheden van kritische reflectie, waaronder 
waarnemen, vergelijken en analyseren. Onderzoeken , in de ruime zin van het woord, betekent 
gebeurtenissen, situaties, vanzelfsprekendheden en wetmatigheden in vraag stellen . 
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Lees vooral ook p. 43 !!! 
Ik citeer: “ In de filosofie is het begrip reflectie reeds lang een kernbegrip. De mens denkt na over 
zijn eigen bestaan. Reflectief bewustzijn is gekenmerkt door de drang naar het vinden of ontwerpen 
van zin. De mens zoekt naar verbanden, naar hun aard, hun betekenis en samenhang. Deze 
filosofische achtergrond doet ons oog hebben voor het feit dat het niet zozeer gaat om wel of geen 
reflectie, maar wel om het onderscheid tussen zwakkere en sterkere vormen van reflectie en een 
onderscheid tussen de verschillende niveaus waarop de reflectie verloopt. Reflecteren gebeurt 
immers niet altijd systematisch, blijft vaak impliciet of onbewust. Alleen wanneer het reflecteren 
bewust en systematisch gebeurt, wordt er systematisch en bewust geleerd. Pas dan is er sprake 
van professionele ontwikkeling, omdat de leraar dan bewust die nieuwe kennis gebruikt om tot beter 
handelen te komen. 
 
 Lees p. 43: “ Systematisch reflecteren is niet iets waar studenten zomaar toe komen. Dit moet 
geleerd worden. Hierbij maken we een onderscheid tussen reflecteren op de eigen 
praktijkervaringen en het meer algemeen kritisch reflecteren. (!!!) 
 
( idem voor de leraar secundair.) 
 
Lees in de overeenkomstige brochure vanaf p. 46 tot en met p.52) 
Voor secundair lees ook p. 52: “De lerarenopleidingen investeren, steunend op een 
opleidingsdidactiek die reflectie en onderzoek centraal stelt, dan ook sterk in de ontwikkeling van de 
persoon van de leerkracht.” En onder 2.5.6 Een reflectieve houding lezen we: “Een reflectieve 
houding steunt in zeer hoge mate op een aantal attitudes, in het bijzonder een brede belangstelling, 
ruimdenkendheid gekoppeld aan kritische zin en zin voor verantwoordelijkheid. Ruimdenkendheid 
veronderstelt een bereidheid tot luisteren naar anderen, aandacht hebben voor alternatieven, maar 
ook het willen toegeven van vergissingen. Leerkrachten die blijk geven van deze attitude zijn  
voortdurend bezig met het onderzoeken van de opvattingen die aan hun handelingen ten grondslag 
liggen. Enz…” 
 
6. De leraar als partner van de ouders/verzorgers 
 
(lager onderwijs) 
 
Lees p. 52 “ Het is de bedoeling ze voldoende inzicht in het eigen communicatieve handelen te 
doen onderkennen en ze voldoende reflectieve vaardigheden en instrumenten bij te brengen om 
zichzelf in verschillende communicatieve situaties te kunnen inschatten en telkens weer te leren om 
er efficiënt mee om te gaan. 
 
     (secundair onderwijs) 
 
Lees p. 55: “ Belangrijker nog dan gesprekstechnieken werken de lerarenopleidingen in dit verband 
aan een open mentaliteit en een tolerante visie op “ anders zijn” bij de aspirant-leraren en worden 
de studenten via intervisie – en supervisiegesprekken gewezen op het belang van zelfreflectie in 
hun communicatie met ouders. 
 
7. De leraar als lid van een schoolteam 
(lager onderwijs) 
p. 56 onderaan “ (…) daarbij hoort ook de competentie om via zelfreflectief handelen zichzelf te 
bevragen omtrent het functioneren binnen een team.  
 
(idem voor secundair, lees in overeenkomstige brochure p. 58 
 
8. De leraar als partner van externen 
 
p. 60 De lerarenopleiding vindt het belangrijk studenten op te leiden ( via tal van vaardigheden en 
projecten ) die er zich van bewust zijn dat er ook buiten de school heel wat te leren valt. 
 
(idem voor secundair lees in overeenkomstige brochure p. 61) 
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9. De leraar als lid van de onderwijsgemeenschap  
 
9.1 de leraar kan deelnemen aan het maatschappelijk debat over onderwijskundige thema’s 
9.2 de leraar kan reflecteren over het beroep van de leraar en zijn plaats in de samenleving. 
 
(lager onderwijs)  
p. 61 “Tegelijk leren de studenten nadenken over hun statut en maken ze kennis met 
onderzoeksresultaten die betrekking hebben op het beroep van de leraar. Welke waardering krijgt 
de leraar in de samenleving? Hoe is zijn welbevinden? Watis de gemiddelde taakbelasting van de 
leraar, enzovoort.” 
 
 
(idem voor secundair onderwijs, lees in de overeenkomstige brochure p. 62) 
 
Lees daar ook : “ Ook hier zal de beginnende leraar zich niet kunnen profileren als een volleerd 
deskundige. Niet alleen is dit functioneel geheel een levenslange opdracht; het vraagt ook heel wat 
achtergrondkennis en jaren ervaring in het werkveld. De studenten worden uitgedaagd via 
zelfreflectie hun groei verder aan te sturen en competenties verder te ontwikkelen via teamgericht 
leren en professionaliseringsinitiatieven in hun verdere loopbaan.” 
 
10. De leraar als cultuurparticipant 
 
(lager onderwijs) 
 
Lees p. 38 “ De leraar als cutuurparticipant is onlosmakelijk verbonden met de inhoudelijke 
expertise die een leraar nastreeft. Van hem mag verwacht worden dat hij actuele en 
maatschappelijke feiten en achtergronden in functie van het inhoudelijke aanbod voor de kinderen 
kan verduidelijken en hen aanzet tot reflectie en meningsvorming.” 
 
(secundair onderwijs) 
 
 Lees p.67 “Lerarenopleidingen beogen een open mentaliteit, een kritische tolerantiehouding bij hun 
studenten te laten groeien op basis van zelfreflectie. Ze stimuleren hun studenten hun eigen visie, 
die nog volop in ontwikkeling is, te confronteren met de werkelijkheid en hierover met de 
medestudenten in discussie te gaan. Opnieuw is de vraag “ wie ben ik als leraar en waar sta ik 
voor?” heel belangrijk. Enz…” 
 
( wat er hier staat vind ik  eveneens een onweerlegbaar bewijs voor de noodzakelijke plaats van 
FMK in de lerarenopleiding !) 
 
Lees ook p. 62 “ De innoverende kracht van het onderwijs zit dus in de dialoog die de leraar in de 
klas en op school op gang brengt,…… 
 
Beroepshoudingen 
 
Lees daar o.a. p. 14 kritische ingesteldheid: 
 
De leraar is bereid zichzelf en zijn omgeving in vraag te stellen, de waarde van een bewering of een 
feit , de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een 
stelling in te nemen. 
 
 
Beide brochures sluiten af met het beroepsprofiel binnen de school. Ook daar lezen we in 
de twee brochures dezelfde stelling: “ De lerarenopleidingen kunnen onmogelijk een 
volledig beeld geven. Wel leren de lerarenopleidingen de studenten om te gaan met die 
spanning tussen het wenselijke en het werkelijke, leren ze de studenten hun opvattingen te 
verwoorden en te verhelderen naar collega’s toe, en te (onder)zoeken – met hulp van 
collega’s- naar inzicht in de problemen en de oorzaken van die problemen. Dit is de kern 
van het reflecterend handelen. 
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Mag ik  in verband met deze laatste stelling de eveneens hierboven geciteerde  
(mogelijke)werkdefinitie van filosoferen in herinnering brengen: 
 
"  Filosoferen is de stelselmatige poging zo goed mogelijk gebruik te maken van onze 
rationele/redelijke/kritische vermogens om de problemen en vraagstukken tengevolge van 
ons bestaan als mens aan te pakken." ( als werkdefinitie geïnspireerd door het wereldwijde 
UNESCO-programma “ Filosofie en democratie in de wereld” Droit, R.P. Philosophy and 
democracy in the world . A UNESCO survey, UNESCO publishing, 1995 p. 21-23), 
 
Om deze apologie te kunnen samenstellen, dank ik de directeur Roger Standaert en mijn 
vroegere medewerkers van de entiteit curriculum samen met de lerarenopleiders die de 
informatiebrochure hebben samengesteld. Zonder hun bijdrage, was het mij onmogelijk 
geweest hieruit te citeren. 
Ik dank ook de nieuwe coördinator van het FILOLO-project II, Peter Visser, voor zijn 
aansporende dynamiek, de andere leden van de werkgroep en last but not least de 
auteurs van “ Klassevol filosoferen” –handboek voor leerkrachten” , Willy Poppelmonde en 
Danny Wyffels.  
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4.2. Beroepsprofiel en basiscompetenties van de filosofisch 
gespreksleider door Willy Poppelmonde  

 
 

Beroepsprofiel	en	basiscompetenties	filosofisch	
gespreksleider	

	

1.	Het	beroepsprofiel	en	de	basiscompetenties	als	filosofisch	referentiekader	
	
Zoals	eerder	met	de	eindtermen	en	ontwikkelingsdoeleni,	aanvaarden	we	graag	het	beroepsprofiel	en	
de	 basiscompetenties	 van	 de	 leraar	 als	 referentiekader.	 Achter	 deze	 teksten	 zit	 gedegen	 en	
waardevolle	 arbeid	 van	 bekwame	 onderwijsdeskundigen.	 Ze	 krijgen	 bovendien	 geen	 vrij	 spel.	
Vooraleer	 hun	 werk	 wordt	 goedgekeurd	 door	 het	 Vlaams	 Parlement	 heeft	 het	 heel	 wat	 watertjes	
doorzwommen.	Het	beroepsprofiel	 van	de	 leraar	 is	 de	omschrijving	 van	de	 kennis,	 vaardigheden	en	
attitudes	van	de	leraar	tijdens	zijn	beroepsuitoefening.	De	basiscompetenties	zijn	de	omschrijving	van	
de	 kennis,	 vaardigheden	 en	 attitudes,	 waarover	 iedere	 afgestudeerde	moet	 beschikken	 om	 op	 een	
volwaardige	manier	als	beginnende	leraar	te	kunnen	fungeren.		
	
Deze	 teksten	 worden	 breed	 maatschappelijk	 gedragen,	 steunen	 op	 wetenschappelijke	
onderzoeksgegevens,	maar	zijn	tevens	normatief.	Het	beroepsprofiel	is	een	ideaalbeeld.	Het	beschrijft,	
samen	 met	 de	 eruit	 afgeleide	 basiscompetenties,	 gewenste	 werkelijkheid,	 niet	 reëel	 vigerende	
werkelijkheid.		
	
Noteer	 dat	 het	 beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 daardoor	 in	 wezen	 product	 zijn	 van	 een	
filosofische	stellingname.	Ze	geven	een	hedendaags	antwoord	op	oude	filosofische	vragen	als:	Wat	 is	
een	goed	(toekomstig)	burger?	Wat	is	een	goede	(toekomstige)	leraar	(van	die	toekomstige	burgers)?	
Welke	waarden	moeten	we	overdragen?	(Kritisch	denken	is	ook	een	waarde.)	Een	ander	profiel	en	een	
andere	verzameling	basiscompetenties	zijn	denkbaar.	We	mogen	(moeten)	daar	filosofische	vragen	bij	
stellen.	 Waarom	 deze	 verzameling	 competenties?	 Wat	 is	 hun	 fundering	 en	 hoe	 stevig	 is	 deze	
fundering?	‘Bekwame	onderwijsdeskundigen’	is	immers	een	gezagsargument.	‘Brede	maatschappelijke	
consensus’	 eveneens.	 Deze	 vragen	 stellen	 we	 hier	 echter	 niet.	 We	 aanvaarden	 graag	 alle	
bovengenoemde	documenten	als	referentiekader.	
	
2.	De	dubbele	plaats	van	dit	referentiekader:	als	vraag	naar	filosoferen	en	als	leidraad	voor	
filosoferen	
	
In	het	boek	 ‘Klassevol	 filosoferen.	Handboek	voor	 leerkrachten’ii	 verwezen	we	zowel	 in	hoofdstuk	2,	
‘Waarom	 filosoferen	 op	 school?’,	 als	 in	 hoofdstuk	 3,	 ‘Basisdidactiek	 van	 het	 filosoferen’,	 naar	 de	
basiscompetenties.			
	
-	In	hoofdstuk	2,	‘Waarom	filosoferen	op	school?’,	gaven	we	als	(deel	van	het)	antwoord:	omdat	er	een	
belangrijke	 maatschappelijke	 vraag	 naar	 is.	 We	 illustreerden	 dat	 (o.a.)	 met	 voorbeelden	 van	
eindtermen	 voor	 leerlingen	en	de	basiscompetenties	 van	de	 leerkracht	 die	 een	duidelijk	 filosofische	
dimensie	in	zich	dragen.	Meer	zelfs,	we	verdedigden	de	stelling	dat	de	filosofie	van	oudsher	in	de	weer	
is	met	dit	 soort	 zaken	en	dat	 filosoferen	 ‘van	nature’	het	middel	bij	 uitstek	 is	 voor	het	oefenen	van	
(onder	 andere)	 deze	 ‘filosofisch	 gekleurde’	 basiscompetenties.	 Goede	 intenties	 en	 streefdoelen	
hebben	we	 voldoende,	 ze	 realiseren	 is	 de	boodschap.	Als	 ook	deze	basiscompetenties	 een	 vertaling	
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zijn	van	waardevolle,	hedendaagse,	maatschappelijk	 levende	verwachtingen,	dan	is	het	FiloLo	project	
een	eerlijk	 aanbod	aan	het	onderwijs	en	geen	 zoveelste	bijkomende	belasting.	Ook	de	 resolutie	 van	
het	 Vlaams	 parlement	 zit	 op	 deze	 golflengte:	 ‘Dit	 voorstel	 van	 resolutie	 is	 geen	 vraag	 naar	 nieuwe	
onderwijsdoelstellingen,	wel	een	vraag	om	de	bestaande	doelstellingen	en	uitdagingen	te	realiseren.	
De	 centrale	 stelling	 die	 we	 daarbij	 verdedigen,	 is	 dat	 filosoferen	 het	 origineel	 is,	 indien	 zelfstandig	
kritisch	leren	denken,	reflecteren	en	dialogeren	gewenst	is.’iii	
	
Filosoferen	 creëert	 een	 krachtige,	 rijke	 en	 polyvalente	 leeromgeving:	 de	 verschillende	 ‘filosofisch	
getinte’	 competenties	 (en	 eindtermen)	 worden	 tegelijk	 geoefend	 en	 ontwikkeld.	 Deze	 vaststelling	
impliceert	 ook	 dat	 zélf	 veelvuldig	 filosoferen,	 zowel	 het	 organiseren	 van	 als	 het	 participeren	 aan	
filosofische	 onderzoeksgemeenschappen	 waarbij	 ieder	 zowel	 de	 rol	 van	 deelnemer	 als	 van	
gespreksleider	 op	 zich	 kan	 nemen,	 een	 noodzakelijk	 onderdeel	 is	 van	 een	 opleiding	 tot	 bekwame	
filosofische	gespreksleiders.		
	
Is	deze	claim	aanmatigend	of	correct?	De	praktijk	moet	dit	verder	aantonen	maar	heeft	toch	ook	reeds	
heel	wat	hieromtrent	bewezen.	Filosofen	willen	dit	graag	zelfkritisch	onderzoeken.	Ze	willen	–	 indien	
nodig	 –	 niets	 liever	 dan	 van	hun	onnozelheid	 verlost	 te	worden.	Van	de	onderwijsdeskundigen	mag	
verwacht	worden	dat	ze	dit	aanbod	vanuit	de	filosofie	ernstig	onderzoeken.	We	gaan	er	van	uit	dat	de	
claim	voldoende	plausibiliteit	in	zich	draagt.	Waarom	een	en	ander	moeilijk	herkend	en	erkend	wordt	
(een	ervaring	binnen	het	FiloLo	project)	is	een	andere	vraag,	die	we	niet	behandelen.	
	
-	In	hoofdstuk	3,	‘Basisdidactiek	van	het	filosoferen’,	behandelden	we	de	rol	van	de	gespreksleider	en	
kwamen	de	basiscompetenties	van	de	leraar	terug	ter	sprake.	De	basiscompetenties	in	hoofdstuk	3	zijn	
geen	 ‘filosofisch	 gekleurde	 basiscompetenties’	 en	 dus	 geen	 argument	 om	 werk	 te	 maken	 van	
filosoferen	 in	 de	 lerarenopleidingen,	 maar	 algemene	 pedagogische	 voorwaarden	 om	 succesvol	 met	
filosoferen	met	kinderen	en	 jongeren	 (maar	evenzeer	met	andere	activiteiten)	 te	kunnen	 starten	en	
om	een	bekwaam	filosofisch	gespreksleider	te	kunnen	worden.		

3.	Apologie	van	de	leraar	als	filosoof	
	
Recent	 verschenen,	 vanuit	 het	 Departement	 Onderwijs,	 speciaal	 voor	 de	 lerarenopleidingen,	 twee	
nieuwe	publicaties	 n.a.v.	 de	 invoering	 van	 het	 nieuwe	beroepsprofiel	 en	 de	 basiscompetenties	 voor	
leraren.iv	De	verantwoording	ervan	is	de	volgende:	de	tien	typefuncties	van	het	beroepsprofiel	en	de	
daaruit	 afgeleide	 basiscompetenties	 zijn	 te	 beknopt	 en	 laten	 nog	 te	 veel	 vragen	 open	 over	 de	
interpretatie	 van	 de	 taken	 en	 competenties.	 De	 auteurs	 (belangrijke	 sleutelfiguren	 uit	 de	 diverse	
opleidingsniveaus)	 spanden	 zich	 in	 om	 de	 boodschap	 van	 het	 beroepsprofiel	 in	 relatie	 met	 de	
basiscompetenties	correct	en	genuanceerd	over	te	brengen.	De	diverse	 lerarenopleidingen	vinden	er	
een	belangrijke	bron	 in	om	hun	programma’s	vorm	te	geven	(Roger	Standaert	 in	het	Woord	vooraf).	
Het	beroepsprofiel	is	een	ideaalbeeld	dat	als	streefmodel	kan	dienen.v	
	
In	haar	bijdrage	bij	dit	eindverslag,	‘Apologie	van	de	leraar	als	filosoof’,	steunt	Magda	Borms	op	deze	
publicaties.	Magda	verdedigt	en	toont	in	haar	bijdrage:	

	
1. Dat	 ook	 deze	 nieuwe	 brochures	 aanleiding	 geven	 tot	 een	 oplijsten	 van	 een	 filosofische	

dimensie:	de	filosofie	is	hier	in	haar	element.	
2. Dat	we	om	dit	hard	te	kunnen	maken	(1)	een	werkdefinitie	van	filosoferen	nodig	hebben	en	(2)	

een	beroepsprofiel	van	de	filosofisch	gespreksleider.	Enkel	zo	kan	vergeleken	worden.	
3. Dat	de	filosofische	dimensie	in	deze	nieuwe	publicaties	er	in	de	eerste	plaats	een	is	van	kunnen	

en	 leren	 filosoferen	 als	 fundamentele	 basiscompetentie,	 die	 ze	 typeert	 als	 ‘de	 leraar	 als	
filosoof’.	
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4. Dat	‘bekwaam	filosofisch	gespreksleider’	worden	(cf.	resolutie)	daaraan	secundair	is	en	dat	dus	
best	 vanuit	 deze	 typefunctie	 ‘de	 leraar	 als	 filosoof’	 de	 vraag	 van	 de	 resolutie	 (opleiden	 tot	
‘bekwaam	filosofisch	gespreksleider’)	geïntegreerd	wordt	of	simultaan	verworven.		

Wat	 Magda	 aankaart	 heeft	 te	 maken	 met	 de	 vraag	 naar	 (ik	 denk	 even	 in	 venndiagrammen)	 de	
overlapping	 tussen	de	wereld	en	de	 traditie	van	de	 filosofie	en	de	wereld	van	het	beroepsprofiel	en	
basiscompetenties	 voor	 de	 leraar	 in	 Vlaanderen.	Wat	Magda	 schrijft	 over	 de	 verhouding	 tussen	 de	
‘leraar	 als	 filosoof’	 en	 de	 ‘filosofisch	 gespreksleider’	 creëert	 geen	 problemen	 of	 discrepanties.	 Om	
bekwaam	 filosofisch	 gespreksleider	 te	 worden	 is	 het	 een	 noodzakelijke	 voorwaarde	 zelf	 te	 kunnen	
filosoferen	 en	 kennis	 te	 hebben	 van	 de	 ervaring	 van	 de	 mensheid	 in	 het	 filosoferen.	 Het	
beroepsprofiel,	 de	 basiscompetenties	 en	 de	 resolutie	 kunnen	 samen	 sporen.	 Van	 de	 vier	 volgende	
logische	(tevens	reële)	mogelijkheden	dienen	we	de	eerste	na	te	streven:	

	
1. competent	leraar-filosoof	en	competent	filosofisch	gespreksleider	
2. competent	leraar-filosoof	maar	geen	competent	filosofisch	gespreksleider	
3. geen	competent	leraar-filosoof	en	wel	competent	filosofisch	gespreksleider	
4. geen	competent	leraar-filosoof	en	geen	competent	filosofisch	gespreksleider	

De	 onderwijsvisie	 waarop	 de	 eindtermen	 en	 ontwikkelingsdoelen	 steunen	 is	 vanzelfsprekend	 ook	
oriënterend	 geweest	 voor	 het	 opstellen	 van	 het	 beroepsprofiel.	 Ook	 in	 de	 eindtermen	 en	
ontwikkelingsdoelen	 voor	 leerlingen	 is	 de	 filosofische	 dimensie	 uitdrukkelijk	 aanwezig.	 Enkel	 een	
bekwaam	 leraar-	 filosoof	die	 tegelijk	 een	bekwaam	 filosofisch	gespreksleider	 is	 kan	 zijn	 toekomstige	
leerlingen	leren	filosoferen.			

	
Het	 wordt	 moeilijk,	 als	 niet	 onderwijsdeskundige,	 door	 de	 bomen	 (beroepsprofiel	 leraar,	
basiscompetenties	 leraar,	 beroepsprofiel	 filosofisch	 gespreksleider,	 basiscompetenties	 filosofisch	
gespreksleider…)	het	bos	te	blijven	zien.	We	moeten	oppassen	uiteindelijk	niet	meer	bezig	te	zijn	met	
het	uitpuzzelen	van	de	juiste	verhoudingen	dan	met	het	eigenlijke	werk.	

4.	De	worsteling	in	SLO	CVO	De	Oranjerie		

4.1.	De	ambitie:	‘Opleiding	filosofisch	gespreksleider’	
	
In	CVO	De	Oranjerie	starten	we	in	2009	met	een	‘Opleiding	filosofisch	gespreksleider’	(zie	elders	in	dit	
eindrapport).	 Als	 onderdeel	 van	 het	 voorbereidende	 werk	 beslisten	 we	 ook	 hier	 een	 heus	 ‘Profiel	
filosofisch	gespreksleider’	te	ontwikkelen,	daaruit	basiscompetenties	voor	deze	opleiding	af	te	leiden,	
daaruit	tenslotte	concrete	lesinhouden,	lesdoelstellingen	en	evaluatiemethodes	af	te	leiden.		
	
Een	eerste	worsteling	betreft	de	grens	 tussen	profiel	en	basiscompetenties:	waar	eindigt	het	een	en	
begint	het	ander?	Hoe	algemeen	of	hoe	gedetailleerd	is	het	nodig	te	zijn?	Een	en	ander	dient	dus	nog	
verfijnd	te	worden.	Een	tweede	worsteling	betreft	classificatie.	In	eerste	instantie	hanteerden	we	het	
kader	 (d.i.	 de	 tien	 functionele	 gehelen)	 van	 de	 basiscompetenties	 voor	 leraren	 en	 brachten	 we	
filosofische	 competenties	 daarin	 onder.	 In	 tweede	 instantie	 verwierpen	 we	 dit	 echter	 omdat	 die	
poging	 slechts	arbitrair	en	noch	wetenschappelijk,	noch	 juridisch	verdedigbaar	 is.	We	opteerden	om	
een	 eigen	 systematiek	 voor	 ons	 profiel	 te	 ontwerpen	 waarmee	 we	 later	 zonder	 deontologische	
problemen	 naar	 de	 andere	 partners	 in	 het	 expertisenetwerk	 kunnen	 stappen.	 De	 tekst	 van	Magda	
bevestigt	 ons	 in	 die	 keuze.	 Als	 leidraad	 voor	 onze	 systematiek	 overwogen	 we	 de	 logica	 van	 de	
filosofische	 onderzoeksgemeenschap.	 Dezelfde	 bijdrage	 van	Magda	 spoort	 ons	 echter	 aan	 ons	 daar	
toch	niet	toe	te	beperken.	Een	derde	worsteling	hangt	samen	met	de	tweede	en	betreft	overlapping:		
vermits	 de	 filosofisch	 gespreksleider	 in	 het	 onderwijs	 werkzaam	 wil	 zijn,	 vermits	 zijn	 profiel	 dus	 in	
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zekere	zin	geen	zelfstandig	profiel	is,	maar	een	deelprofiel	binnen	het	beroepsprofiel	van	leraar,	is	het	
ook	 een	 competentie	 (en	 evenwichtsoefening)	 om	 zich	 daaraan	 aan	 te	 passen,	 zonder	 zichzelf	 als	
filosoof	te	verloochenen.		
	
De	proeve	die	volgt	is	voorlopig	product	van	deze	worstelingen.	
	

4.2.		Proeve	tot	een	‘Profiel	filosofisch	gespreksleider	in	onderwijs’vi	
	
De	filosofisch	gespreksleider	in	onderwijs	kan	
	
als	begeleider	van	denk-	en	ontwikkelingsprocessen	

	
1) doelstellingen	 formuleren	 bij	 het	 filosoferen	 vanuit	 een	 realistische	 inschatting	 van	 de	

beginsituatie	van	de	leerlingen.	
2) materiaal	en	didactische	hulpmiddelen	selecteren	in	functie	van	thema	en	doelgroep.		
3) gesprekstechnische	 (actief	 luisteren,	 spiegelen,	 samenvatten,	 parafraseren,	 relateren)	 en	

groepsdynamische	vaardigheden	toepassen.	
4) een	klas	omvormen	tot	een	filosofische	gemeenschap	van	onderzoek.	
5) de	socratische	rol	en	houding	van	niet	weten	opnemen.	

a) zijn	eigen	oordeel	opschorten	en	het	onderzoek	volgen	waarheen	het	leidt.		
b) een	groep	coachen	en		leiden	tot	hoogst	mogelijke	kwaliteit	van	onderzoek.	

6) denken	en	onderzoek	stimuleren	door	vragen	stellen.	
a) zijn	 kennis	 van	 algemene	 vraagtechniek,	 van	 de	 criteria	waaraan	 filosofische	 vragen	moeten	

voldoen,	en	van	soorten	vragen	efficiënt	inzetten.	
b) de	kwaliteit	en	het	effect	van	zijn	vragen	onderzoeken.	
c) de	vragen	van	de	deelnemers	evalueren	en	indien	nodig	bijsturen.	
d) doorvragen.	
e) 	vooronderstellingen	bevragen.	
f) het	filosofisch	niveau	van	een	gesprek	via	vragen	bewaken.	
g) een	onderzoeksplan	met	filosofische	vragen	opstellen	en	tijdens	het	onderzoek	hanteren.	
h) door	observatie	en	procesevaluatie	differentiëren	en	inspelen	op	het	gesprek.	

7) reflecteren	over	het	gevoerde	onderzoek	(metagesprek).	
8) de	 algemene	 denkvaardigheden	 en	 de	 verschillende	 delen	 van	 het	 denken	 van	 leerlingen	

aanspreken,	stimuleren,	oefenen	en	ontwikkelen.	
a) evenwicht	 realiseren	 tussen	 kritisch,	 analytisch,	 bevragend,	 synthetisch,	 reflexief,	

metacognitief,	 ervaringsgericht,	 abstract,	 concreet,	 creatief,	 radicaal,	 interdisciplinair,	
evaluatief	denken	…	

b) horizontale	en	verticale	samenhang	tussen	vakgebieden	creëren.	
c) stimuleren	tot	het	oefenen	bij	de	deelnemers	van	(o.a.)	de	volgende	denkvaardigheden:	helder	

formuleren	 van	 vragen	 en	 gedachten,	 efficiënt	 luisteren	 naar	 elkaar,	 de	 eigen	 mening	
onderbouwen,	kritiek	geven	en	verdragen,	geen	karikatuur	maken	van	de	visie	van	de	ander,	
voortbouwen	 op	 andere	 ideeën,	 correcte	 afleidingen	 en	 gepaste	 veralgemeningen	 maken,	
drogredeneringen	 herkennen,	 goede	 voorbeelden	 geven,	 hypothesen	 opstellen,	 alternatieve	
gezichtspunten	 innemen,	 tijdig	 en	 precies	 definiëren	 van	 gebruikte	 termen,	 onderliggende	
vooronderstellingen	 identificeren,	 veronderstellen,	 vergelijken,	 afleiden,	 structureren,	
onderscheiden,	 redenen	 geven,	 analyseren,	 herformuleren,	 opsplitsen,	 verbanden	 leggen,	
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doel-middelrelaties	herkennen,	relevante	overwegingen	maken,	weten	wanneer	ambiguïteiten	
te	tolereren	en	wanneer	ze	te	vermijden,	consistenties	en	contradicties	herkennen…	

9) de	filosofische	dimensie	in	de	leerstof	en	de	eindtermen	herkennen.	
10) filosoferen	met	 verschillende	doelgroepen	en	 creatief	omgaan	met	 verschillende	werkvormen	 in	

functie	van	de	doelgroep.	
11) een	gepast	competentiegericht	evaluatie-instrument	ontwikkelen.	

als	opvoeder	
	

12) de	 leerlingen	 emanciperen	 tot	mondigheid,	 participatie,	 zelfkritisch	 onderzoek,	 zelfstandig	 leren	
denken,	initiatiefname,	individuele	ontplooiing	…	

13) persoonlijkheidsvorming	bevorderen	door	leerlingen	hun	eigen	gedachten	te	laten	ontwikkelen.	
14) zin	en	betekenis	helpen	geven	aan	schoolse	en	buitenschoolse	ervaringen.	
15) leerlingen	 leren	 omgaan	 met	 de	 grootst	 mogelijke	 diversiteit	 aan	 standpunten,	 argumenten,	

meningen,	visies…	
16) waardeontwikkeling	 stimuleren	 door	 het	 oefenen	 van	 het	 oordeelsvermogen	 en	 door	 het	

reflecteren	over	het	eigen	waardepatroon	en	dat	van	anderen.		
17) leerlingen	helpen	zelf	goede	redenen	te	vinden	om	zich	moreel	te	gedragen.	
18) stimuleren	 van	 leerlingen	 tot	 een	 kritisch	 denken	 en	 een	 kritische	 houding	 t.a.v.	 bestaande	

waarheden	 en	 vooronderstellingen.	 D.w.z.	 tot	 de	 bereidheid	 en	 bekwaamheid	 om	 bestaande	
opvattingen	te	vervangen	door	betere.	

19) stimuleren	tot	het	leren	verantwoorden	en	funderen	van	meningen.		
20) leerlingen	op	maatschappelijke	participatie	voorbereiden.		
21) maatschappelijke	 tendensen	 en	 gebeurtenissen	 als	 uitgangspunt	 nemen	 voor	 een	 filosofisch	

gesprek.	
22) de	 ethiek	 van	 het	 onderzoek	 bewaken	 zoals:	 respect	 voor	 elkaars	 mening,	 discussiëren	 over	

opvattingen	 en	 niet	 over	 personen,	 samen	 afspraken	maken	 om	 het	 dialogeren	 en	 denken	met	
elkaar	vlot	te	laten	verlopen.	

23) een	didactisch	leerklimaat	van	verbondenheid	en	samen	denken	creëren	waarin	de	doelstellingen	
van	filosoferen	kunnen	worden	verwezenlijkt.	

24) leerlingen	 tot	 het	 inzicht	 brengen	 dat	 de	 grote	 vraagstukken	 van	 het	 leven	 de	mensen	 verenigt	
eerder	dan	hen	scheidt.	

25) adequaat	 reageren	 op	 sociaal-emotionele	 problemen	 die	 tijdens	 het	 filosoferen	 aan	 de	
oppervlakte	kunnen	komen.		

26) emotioneel	coachen.		

als	inhoudelijk	expert	
	

27) zijn	ervaring	in	het	zelf	deelnemen	aan	filosofische	gesprekken	inzetten.	
28) een	werkdefinitie	van	filosofie/filosoferen	formuleren	en	verdedigen.	
29) zijn	 inzicht	 in	 de	 eigenheid	 van	 het	 filosofisch	 denken	 (en	 het	 verschil	 met	 wetenschappelijk	

denken,	 levensbeschouwelijk	 gesprek,	 discussie,	 het	 kringgesprek	 of	 praatronde,	 het	 socratisch	
leergesprek)	inzetten.	

30) Zijn	kennis	van	de	historische,	pedagogische	en	filosofische	achtergronden	van	het	filosoferen	met	
kinderen	en	jongeren,	alsook	van	verschillende	didactische	varianten,	inzetten.	
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31) zijn	 kennis	 van	 filosofie	 inzetten.	 D.w.z.	 zijn	 kennis	 van	 de	 ervaring	 van	 de	 mensheid	 in	 het	
filosoferen,	 van	 de	 geschiedenis	 en	 van	 de	 belangrijkste	 deelgebieden	 van	 de	 filosofie,	 van	 de	
daarin	 aan	 de	 orde	 zijnde	 vragen	 en	 de	 belangrijkste	 antwoorden	 er	 op.	 (Kennisleer,	 logica,	
argumentatieleer	 en	 wetenschapsfilosofie:	 Wat	 kan	 ik	 kennen?	 Wat	 is	 een	 geldige	 redenering?	
Waaraan	ontleent	wetenschap	haar	betrouwbaarheid?	Wat	 zijn	de	grenzen	van	de	wetenschap?	
Ethiek:	Wat	moeten	we	doen?	Hoe	kunnen	we	uitmaken	wat	 ‘goed’	en	 ‘slecht’	 is?	Antropologie:	
Wat	is	de	mens?	Wanneer	verliest	een	mens	zijn	eigenheid?	Cultuurfilosofie	en	politieke	filosofie:	
Wat	 is	 legitieme	machtsuitoefening?	Ontologie,	metafysica	 en	 godsdienstfilosofie:	Waarom	 is	 er	
iets	en	niet	niets?	Esthetica:	Wat	is	schoonheid?).	

32) filosofische	achtergrondinformatie	opzoeken	over	behandelde	onderwerpen.	
33) de	thema’s	van	een	sessie	situeren	binnen	bestaande	filosofische	disciplines.	
34) filosofische	 vragen	 in	 zijn	 eigen	 vakgebieden	 aan	 bod	 laten	 komen.	 Bijvoorbeeld	 in	 wiskunde:	

‘Bestaat	 nul	 of	 niet?’	 In	 taal:	 ‘Kan	 je	 denken	 zonder	 taal?	 ’Technologische	 vorming:	 Kan	
technologische	ontwikkeling	geprogrammeerd	worden?			

35) horizontale	en	verticale	verbanden	leggen	tussen	de	verschillende	vakken.	
36) zelf	oefeningen	en	onderzoeksplannen	ontwikkelen	gegeven	een	filosofische	problematiek.		

als	organisator	
	

37) het	filosoferen	inplannen	in	het	lessenrooster.	
38) de	timing	van	het	filosofeermoment	respecteren.	
39) een	adequate	omgeving	creëren	voor	filosoferen	in	de	klas	en	op	school.		
40) gepaste	groeperingsvormen		organiseren.	
41) een	pedagogische	strategie	op	langere	termijn	ontwikkelen.	

	
als	innovator	en	onderzoeker	

	
42) nieuwe	werkvormen	ontwikkelen.	
43) verdere	 leer-	en	onderzoeksvragen	 formuleren,	alsook	collega’s	 stimuleren	 tot	verder	onderzoek	

inzake	filosoferen	op	de	eigen	school.	
44) zijn	eigen	interventie-	en	begeleidersgedrag	benoemen	en	werkpunten	formuleren.	
45) materiaal	voor	filosoferen	evalueren.	
46) relevante	literatuur	opzoeken.		
47) zijn	eigen	motieven	m.b.t.	FMKJ	verwoorden	en	zijn	eigen	inzichten	legitimeren.	

als	partner	van	ouders	
	

48) informatiesessies	voor	ouders	opzetten	
49) ouders	mondeling	en	schriftelijk	uitleg	geven	over	filosoferen.	
50) het	filosoferen	in	thuiskring	bevorderen.	

als	lid	van	een	schoolteam	en	van	de	onderwijsgemeenschap	
	

51) deelnemen	aan	filosofische	gesprekken	over	onderwijsvraagstukken.	
52) de	rol	van	gespreksleider	opnemen	in	gesprekken	over	onderwijsvraagstukken.	
53) een	standpunt	 innemen	en	het	debat	 stimuleren	m.b.t.	de	 juiste	plaats	voor	 filosoferen/filosofie	

op	school.		
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54) op	filosofische	wijze	participeren	aan	het	debat	over	onderwijskundige	thema's.		
55) dialogeren	over	het	beroep	van	de	leraar	en	de	plaats	ervan	in	de	samenleving.	
56) zelf	navorming	geven.	
57) in	gesprek	treden	met	collega’s	over	de	doelen	en	de	methodes	van	FMKJ.	
58) in	samenspraak	met	collega's	nieuwe	inzichten	integreren	in	de	onderwijspraktijk.	
59) feedback	accepteren	over	het	eigen	functioneren	
60) stimuleren	tot	het	ontwikkelen	van	een	eigen	standpunt	van	de	school	hieromtrent.	

als	partner	van	externen	
	

61) zich	informeren	over	initiatieven	inzake	filosoferen	en	er	desgewenst	mee	samenwerken.	

als	cultuurparticipant	
	

62) sociaal-politieke,	 sociaal-economische,	 levensbeschouwelijke,	 cultuur-esthetische	 en	 cultuur-
wetenschappelijke	 thema’s	en	ontwikkelingen	 identificeren	en	als	uitgangspunt	nemen	voor	een	
diepgaand	filosofisch	onderzoek.	

63) de	 denkkracht	 van	 jongeren	 koppelen	 aan	 maatschappelijke	 betrokkenheid	 en	 aan	
burgerschapsvorming.		

64) gelijke	 onderwijskansen	 bevorderen	 door	 onderwerpen	 te	 bespreken	 die	 van	 de	 leerlingen	 zelf	
komen	en	die	allicht	anders	niet	aan	bod	zouden	komen,	noch	thuis	noch	op	school.	

65) het	oordeelsvermogen	van	jongeren	ontwikkelen	en	bijdragen	tot	het	vormen	van	kritische	maar	
redelijke	en	oordeelsbekwame	burgers	in	een	democratische	samenleving.	

66) omgaan	 met	 de	 meest	 uiteenlopende	 referentiekaders	 en	 zo	 het	 leren	 omgaan	 met	 diversiteit	
bevorderen.	

67) jongeren	ondersteunen	bij	het	ontwikkelen	van	hun	culturele,	etnische	en	sociale	identiteit	en	bij	
het	ontwikkelen	van	hun	levensplan.	

68) de	maatschappelijke	vraag	naar	filosoferen	herkennen.	
69) een	 eigen	 visie	 ontwikkelen	 op	 de	 maatschappelijke	 doelstellingen	 van	 filosoferen	 en	 de	

belangrijkste	standpunten	daaromtrent	kennen	(bv.	van	de	UNESCO).	
70) ook	optreden	als	filosofisch	gespreksleider	buiten	het	onderwijs.	Bv.	in	vormingsprogramma’s	voor	

jongeren	en	volwassenen,	filosofische	cafés.	
71) de	autonomie	van	de	filosofie	en	het	filosoferen	koesteren:	de	filosofie	en	het	filosoferen	mag	aan	

geen	enkele	politiek	of	pedagogisch	 regime	of	 ideologie	 schatplichtig	 zijn	en	nooit	aarzelen	alles	
aan	 een	 zorgvuldige,	 kritische	 en	 rationele	 bevraging	 te	 onderwerpen,	 inbegrepen	 haar	 eigen	
bestaan	en	haar	eigen	methodes.	
	

Willy	Poppelmonde	
11/11/08	

 

i In: Samen denken. Filosoferen met kinderen en de eindtermen en ontwikkelingsdoelen voor het 
basisonderwijs, Plantyn, Mechelen, 2001 
ii Willy Poppelmonde, Danny Wyffels e.a., Klassevol filosoferen. Handboek voor leerkrachten, 
Plantyn, Mechelen, 2008  
iii Toelichting bij het Voorstel van Resolutie - van de heren Frans Ramon, Gilbert Van Baelen, Lucien 
Suykens, Dirk De Cock, Kris Van Dijck en Luc Martens - betreffende het aanbieden van degelijk 
filosofieonderwijs voor iedereen, Vlaams Parlement, 28 maart 2002. 
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iv Antonia Aelterman e.a., Een nieuw profiel voor de leraar secundair onderwijs. Hoe worden leraren 
daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe beroepsprofiel en de 
basiscompetenties voor leraren, Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, 
Curriculum, 2008.  
Antonia Aelterman e.a., Een nieuw profiel voor de leraar kleuteronderwijs en lager onderwijs. Hoe 
worden leraren daartoe gevormd? Informatiebrochure bij de invoering van het nieuwe 
beroepsprofiel en de basiscompetenties voor leraren, Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en 
Vorming, Curriculum, 2008. 
vOp. cit. p. 9 
vi We steunden op eigen eerder werk maar lieten ons ook inspireren door ‘FiloLo 1’, in het bijzonder 
de bijdragen van Kristof Van Rossen en Ria Rector, door Matthew Lipman (zoals geciteerd in 
Socrates op de speelplaats) en door het Beroepsprofiel en de Basiscompetenties van de leraar.	
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4.3  Filosoferen in het sociaal-cultureel volwassenenwerk door 
Eva Rouselle 
  
Vormingplus 
Vormingplus is de roepnaam voor de regionale volkshogescholen. Deze officiële term komt 

uit het Decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk van de Vlaamse regering (4 

april 2003), waarbij Vlaanderen voorzien wordt van een netwerk van 13 regionale 

volkshogescholen. Eén daarvan is Vormingplus Gent-Eeklo. 

 

Levenslang en levensbreed leren 
Vormingplus stimuleert volwassenen om levenslang te leren, en dat op alle mogelijke 

levensdomeinen. Het vormingsaanbod (workshops, cursussen, projecten) is dan ook 

gericht op de mens in al zijn bestaansdimensies: de mens die kennis zoekt, handelt, 

samenleeft met anderen, zin en waarden zoekt, nieuwsgierig en creatief is.  

 

De educatieve functie van de volkshogeschool 
Educatie is een recht voor iedereen. De volkshogeschool heeft de maatschappelijke 

opdracht om dit recht voor zoveel mogelijk mensen te realiseren en (door vb. 

vernieuwende werkvormen) actief drempels te verlagen voor individuen en groepen die 

minder kansen hebben om dit recht op te nemen. De inzet is om individuen en groepen 

meer weerbaar, kritisch en verantwoordelijk te maken en ze te helpen bij hun individuele, 

sociale en culturele taken in een snel veranderende samenleving. 

 

Niet-formele educatie 
Het sociaal-culturele volwassenenwerk behoort tot de niet-formele educatie, wat betekent 

dat mensen (anders dan in het onderwijs) vrijwillig deelnemen aan de georganiseerde 

activiteiten, los van enig schoolverband en los van elke vorm van beroepsopleiding. Er zijn 

geen examens, geen punten, geen diploma’s te halen.  

 

De deelnemers en begeleider zijn samen betrokken in het leerproces: de begeleider leert 

zelf ook. Leeractiviteiten worden gezien als processen met een open doeloriëntatie: de 

begeleider stelt doelen voorop, maar de vragen, motieven, verwachtingen van de 

deelnemers geven mee richting aan het proces. Zowel de leereffecten (wat deelnemers als 

waardevol resultaat aangeven en het uiteindelijke effect op hun gedrag) als de 

vooropgestelde doelen zijn belangrijk. Er is binnen de niet-formele educatie geen druk tot 

deelnemen of het halen van einddoelen of kwalificaties. 
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Het alledaagse leven van mensen is het vertrekpunt voor het niet-formeel leren binnen het 

sociaal-culturele werk: georganiseerde leerprocessen ondersteunen personen en groepen 

bij hun individuele, sociale en culturele uitdagingen in een snel veranderende samenleving. 

Het doel van deze sociaal-culturele organisatie is door educatieve activiteiten 

emancipatieprocessen te stimuleren.   

 

Filosoferen 
Hoe krijgt “filosofie” en “filosoferen” vorm binnen een volkshogeschool? 

 

Filocafé 

De volkshogescholen organiseren verschillende projecten waarbij de inwoners van de 

regio op een laagdrempelige manier kennismaken met filosoferen. 

Zo is er het initiatief Filocafé. Opzet is filosofie uit de ivoren toren te halen en er opnieuw 

een praktijk van te maken, tussen en met mensen (cf. Socrates op de agora). Filosofie kan 

op die manier toegankelijk worden en opnieuw een plek in de openbare ruimte opeisen. 

Deelnemers reflecteren er over eigen overtuigingen, worden uitgenodigd te argumenteren 

en hun denken te verwoorden. Via een dialoog (waarbij een vragende houding wordt 

aangenomen) voeren ze een gemeenschappelijk onderzoek naar een zelfgekozen vraag. 

Het filocafé vindt plaats in een café en staat open voor iedereen. 

(http://www.vormingplus.be/filocafe) 

 

Filosofieleesgroep 

In de filosofieleesgroep wordt op een andere, eveneens laagdrempelige manier kennis 

gemaakt met filosofie: via het gezamenlijk lezen en bespreken van primaire filosofische 

teksten. In kleine groep worden passages en citaten besproken en verhelderd en delen de 

deelnemers bedenkingen, vragen en ideeën. Opnieuw is dit initiatief voor iedereen 

toegankelijk en is er geen voorkennis vereist. 

 

Dag van de Dialoog Gent 

In Nederland werd 5 jaar geleden voor het eerst een “Dag van de Dialoog” ingericht. 

Overal in de stad (buurtcentra, musea, kerken, bibliotheken, integratiecentra, rusthuizen, 

jeugdhuizen, etc) worden dialoogtafels ingericht. De idee is dat mensen met een 

verschillende achtergrond in kleine kring elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen 

uitwisselen aan de hand van een thema. Dit gebeurt op basis van de socratische 

gespreksmethode. Op de Dag van de Dialoog vinden deze gesprekken plaats op vele 

plekken in een stad en dat maakt het een dag waarop vele nieuwe verbindingen worden 

gelegd tussen mensen en tussen maatschappelijke organisaties. Dat levert dikwijls, naast 
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persoonlijke ervaringen en inspiratie, nieuwe initiatieven op die de binding in de stad 

versterken. Filosoferen kan zo werkelijk betekenis krijgen in de publieke ruimte. 

In Brussel bestaat dit initiatief twee jaar (zie http://www.dagvandedialoog.be). In 2009 

wordt dit initiatief in Gent ingericht. Daarnaast is het de bedoeling om deelnemende 

organisaties te stimuleren om ook doorheen het jaar meer aandacht te hebben voor 

dialoog. 

 

Cursussen Filosofie/filosoferen 

In eerste instantie is het de bedoeling de inwoners van de regio op een toegankelijke 

manier kennis te laten maken met enkele thema’s uit de filosofie, vertrekkende vanuit 

eigen ervaringen en oefeningen, gekoppeld aan gesprek. Hiertoe werd de cursus Filosofie 

voor beginners uitgewerkt. 

 

Vormingplus plaatst ook de ‘praktische filosofie’ zoals die zich de laatste decennia 

ontwikkelt in Vlaanderen op de agenda; concreet gaat het hierbij om cursussen Filosoferen 

met Kinderen, Dilemmatraining, Filosofische vaardigheden, Socratisch Gesprek. Deze 

vormen van ‘actief filosoferen’ gaan vooral om het gezamenlijk bevragen en analyseren 

van een vraag/idee/concept, om het afwegen van argumenten, om de vooronderstellingen 

in het denken te zoeken, om het denken vanuit vragen te prikkelen en te stimuleren, het 

zich proberen te verplaatsen in het denken van de ander enzovoort. Maatschappelijke 

relevantie hierbij is dat er wordt afgeweken van het eigen gelijk en autoriteitsargumenten 

en geopteerd wordt voor kritische reflectie over ideeën/meningen/situaties. 

 

Vormingplus kiest daarnaast ook voor een kennismaking met de geschiedenis van de 

filosofie. Parallel aan het zelf filosoferen, dient immers ook een kennis van het ideeëngoed 

aan bod te komen, zodat hierover gereflecteerd kan worden en deelnemers zich hiertoe 

weten te verhouden. Zo kunnen ze bepaalde ideeën integreren in hun eigen denken, of 

zich juist hiertegen afzetten. De opdracht van het vormingswerk ligt er namelijk niet enkel 

in mensen te socialiseren (kennis te laten maken met de heersende cultuur), maar 

evengoed om emancipatieprocessen in beweging te zetten. Mensen leren zich kritisch te 

verhouden tot de dominante filosofische stromingen/denkers. Ook wordt verwacht dat ze 

zelf betekenis verlenen aan de geboden inhouden. 

 

Deze inhouden (denkers, stromingen in de filosofie, etc) komen aan bod tijdens lezingen 

met interactie, waarbij telkens ook de koppeling wordt gemaakt met wat we vandaag de 

dag met deze aangereikte ideeën aankunnen. Wat traditioneel als ‘moeilijke filosofie’ wordt 

beschouwd, komt hier op een niet-academische wijze aan bod. Deze reeks wordt 
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uitgebouwd in samenwerking met Imavo en Masereelfonds Gent, waardoor ook een ruimer 

publiek wordt bereikt. 

 

-Daarnaast organiseert Vormingplus thematische cursussen filosofie, zoals Filosofie en 

emoties, Praktische wijsheid, Vrouwelijke filosofen, Politieke denkers, Levenskunst (Filosofie 

als wegwijze voor een goed leven), etc. Hier wordt telkens de klemtoon gelegd op een actueel 

en/of maatschappelijk relevant thema. 

 

De cursussen worden zoveel mogelijk in samenwerking met buurtcentra, culturele centra, 

bibliotheken, gemeenschapscentra etc georganiseerd. 

 

Filosoferen met kansengroepen 

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert een pakket “aangepaste vorming”, specifiek gericht naar 

kansengroepen en i.s.m verschillende organisaties zoals VMG, Handicum, Krekenland Oranje, 

BW Ryhove, etc. Ook hier krijgt filosoferen een plek. In dit pakket aangepaste vorming komt 

een module “Filosofisch gesprek”. Tijdens dit gesprek wordt gezocht naar fundamentele vragen 

bij de deelnemers door te werken met foto’s, verhalen, voorwerpen. Het doel van de 

gesprekken is mensen leren nadenken over belangrijke dingen in hun leven. Het biedt de 

mogelijkheid, om in gemeenschappelijke dialoog, individuele gedachtegangen te ontwikkelen 

die tot een persoonlijke opinievorming kunnen leiden. 

Leren ideeën van anderen gebruiken om zelf tot nieuwe, verrassende gedachten te komen, is 

kenmerkend voor het filosoferen. Daarbij gaat het om de aanwezige informatie te 

reorganiseren, met de denkmiddelen die de personen tot hun beschikking hebben. Het geeft 

hen de kans om op bewuste wijze te werken aan de opbouw van een eigen wereldbeeld. 

Binnen dit emancipatorisch proces biedt het ‘filosofisch gesprek’ hen meer en betere kansen 

tot een (diep)menselijke communicatie. 

 

Samenwerking met formele educatie 

Vormingplus Gent-Eeklo werkt samen met de Universiteit Gent. Studenten Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen kunnen in het vormingswerk terecht voor hun “brede stage” en voor 

meso-activiteiten. In Vormingplus krijgen ze de mogelijkheid om cursussen en andere 

vormingsinitiatieven (zoals het Filocafé, de Filosofieleesgroep, e.a) te observeren, te 

organiseren, te begeleiden (ook in duo-begeleiding) en vormingspakketten uit te werken. 

 

Op die manier willen we een brug slaan tussen de formele en niet-formele educatie, en 

gevormde filosofische (gespreks)begeleiders uit de lerarenopleidingen de kans geven om door 

te stromen naar de praktijk. 
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4.4 “Filosoferen als vak binnen de lerarenopleiding: 
toekomstmuziek?” door Isabelle Janssens 
 
Filosofie als vak binnen de lerarenopleidingen: toekomstmuziek? 
 
Na bevraging van een aantal hoofdspelers voor wat betreft het curriculum binnen de 

lerarenopleiding, wordt mij al snel duidelijk dat er geen eensgezindheid bestaat omtrent 

het opnemen van filosofie als basisvak of eerder keuzevak.  

 

Prof. Van Looy, voorzitter van IDLO en BEO is van mening dat ‘filosoferen met kinderen 

en/of jongeren’ binnen een lerarenopleiding moet geïntegreerd worden in een bestaand 

vak. ‘Misschien best in een algemeen vak (voor alle studenten) omdat het hier toch over 

een methode gaat.’ 

 

Prof. Cornelis is het hier niet mee eens. Hij vindt dat een vak als ‘filosoferen’ speciale 

skills vereist en het dus beter als apart vak kan staan binnen het curriculum van IDLO. 

‘Als het dan zo gespecialiseerd is, lijkt het mij toch beter dat alleen studenten die 

daarvoor kiezen hieromtrent geschoold worden. Dit zou dan in een keuzevak kunnen 

worden georganiseerd,’ repliceert Prof. Van Looy hierop. 

 

Stagebegeleider van de filosofiestudenten binnen de lerarenopleiding alsook leraar 

filosofie en zedenleer Karel Van Dinter sluit graag aan bij wat Gustaaf Cornelis 

antwoordt, maar wijst op enkele gevoeligheden waar IDLO als lerarenopleiding moet bij 

stilstaan: 

  

ü de bekommernis binnen bepaalde kringen m.b.t. de concurrentie met de 

cursus NCZ (zowel als vak als wie, met welke diploma's) gaat die 

cursussen geven ?  

ü het toenmalige antwoord van minister Vandenbroucke (bij gelegenheid van 

een HVW-radio-uitzending van een filosofische trefdag van VEFO) op de 

vraag of er een apart vak Filosofie kon, moest, zou komen. Door hem 

beantwoord met: ‘moet kunnen en is wenselijk, maar binnen bestaande 

vakken’.  

 

‘Ook nog deze bemerking: het is aartsmoeilijk, om niet te zeggen onmogelijk, om 

stageplaatsen (lees: oefenplaatsen) in scholen te vinden waar Filosofie gegeven wordt. 
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Scholen richten het afzonderlijke vak amper in. Binnen sommige scholen vinden we 

ruimte in de uren 'vrije ruimte'. Maar stageplaatsen blijven beperkt.’ 

 

Zowel Van Looy als Cornelis vinden dat één lerarenopleider binnen IDLO kan worden 

opgeleid tot filosofisch gespreksleider. De technieken van de socratische methode 

kunnen via die persoon worden doorgegeven aan de studenten. IDLO-voorzitter denkt er 

toch ook aan om hiernaast de vakdidactici hierin te scholen zodat deze het dan kunnen 

integreren in hun vakdidactiek over alle faculteiten heen.  

 

Universitair onderzoek in kader van een onderbouwde wetenschappelijke ondersteuning 

lijkt ontegensprekelijk onontbeerlijk. Verder deze piste bewandelen en te pleiten voor 

interuniversitaire ondersteuning is een absolute must.  

 

IDLO staat principieel zeker open om mee te werken aan interuniversitair onderzoek 

omtrent filosoferen met kinderen en jongeren. BEO- en IDLO-voorzitter Van Looy vraagt 

zich enkel af op welke basis dit dan zou gebeuren? Per expertisenetwerk? Over heel 

Vlaanderen? Enkel met de universiteiten?  

 

Noch binnen de lerarenopleiding IDLO, noch vanuit BEO staan voorlopig de neuzen in 

dezelfde richting. De discussie omtrent opname van het vak filosofie binnen het 

curriculum of als onderdeel van een vak is althans wel geopend binnen verschillende 

IDLO- en BEO-werkgroepen. Een aantal eerste reacties: ‘Hoe gaat dat dan? Moeten we 

allemaal een opleiding volgen? Hoelang duurt zo’n opleiding? Welke BACO’s vallen 

hieronder? De studenten moeten al zoveel in dat aantal studiepunten. Wie gaat ons 

begeleiden? Waar halen we credits? Mandaat? Onderzoek hieromtrent om deze 

mogelijke keuze te staven?...’  

 

De noodzaak en vraag naar (Internationaal) onderzoek – mogelijks interuniversitair – is 

duidelijk aanwezig bij verschillende geledingen. 

 

Het discours rond de toekomst van filosofieonderwijs binnen de curricula van de 

lerarenopleidingen levendig te houden is onontbeerlijk. Verder netwerken via de 

netwerken een absolute must!  
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4.5 “Moet de filosofie zelfmoord plegen?” door Tine Bos 
 
1. Inleiding 
 
Op een nascholing over filosoferen met jongeren zitten een aantal gemotiveerde 

leerkrachten netjes bij elkaar om te luisteren, om ideeën op te doen en zich te laten 

inspireren. Althans zo lijkt het toch. Vormingswerkers hebben vooral geleerd leerkrachten 

in hun autonomie aan te spreken. Om rijke concepten en toffe mogelijkheden aan te reiken 

zonder ze een top-down verplichting mee te geven. Niet zomaar voorgekauwde kost mee 

te geven, maar leerkrachten in het eigen denken aan te spreken. Hen te prikkelen om te 

gaan kijken hoe zij binnen de beginsituatie van hun eigen klas met filosoferen aan de slag 

kunnen. Maar dan steekt er onrust op. ‘Hoe moet dat dan concreet?’, is de eerste vraag. Er 

wordt naar een kant-en-klare leskoffer gevraagd. Boordevol materiaal, spelletjes, video’s, 

boekjes en - vooral belangrijk - een gerichte handleiding voor leerkrachten om in hun eigen 

vakgebied te filosoferen. Binnen biologie, binnen zingeving, binnen aardrijkskunde en 

automechanica.  

 

Binnen de werkgroep FILOLO worden deze taferelen uitgebreid besproken. Hoe komt het 

nu dat leerkrachten niet zélf aan gerichte implementatie willen werken? Waarvan komt die 

expliciete vraag naar ‘teacher proof’ handboeken waarin je gewoon stap voor stap kan 

aflezen hoe je moet filosoferen binnen je vakgebied? En vooral: moeten wij daar als 

filosofen op ingaan? Ontkennen we onze eigen natuur niet door te gaan omschrijven wat 

filosoferen is, hoe men dat aanpakt of op welke wijze men dat in deze of gene vakken kan 

implementeren? Terwijl het net eigen is aan de filosofie, dat noch de omschrijving van de 

onderzoeksvraag, noch methodiek of aanpak, noch de uiteindelijke uitkomst van het 

gesprek reeds op voorhand vastliggen. Of moeten we, gezien de natuurlijk 

overlevingsdrang van de filosofie, aan zelfontkenning doen net opdat ze terug zou 

opleven? Zelfmoord plegen met de hoop op een snelle herrijzenis?  

 

In deze bijlage gaan we ten eerste in op mogelijke oorzaken van de vraag van leerkrachten 

om met een kant en klaar, voorgekauwd, op specifieke vakken afgestemd filosofiepakket 

voor de dag te komen. Drie oorzaken vinden we relevant genoeg om hier op te nemen, 

namelijk het juk van de performativiteit (1), de intensifiërende werkdruk (2) en het 

(in)competentiegevoel van leerkrachten (3). We sorteren ze op macro-, meso- en 

microniveau. En behandelen ze ook in die volgorde. In een volgende paragraaf bekijken 

we of het legitiem is dat de filosofie inspeelt op zo’n vraag. We trekken tenslotte een 

conclusie en formuleren opportuniteiten en bezorgdheden daar rond.  
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2. Mogelijke oorzaken 
 

2.1. In de greep van de performativiteit? 

Performativiteit in de samenleving? 
In de postmoderne samenleving heerst een dominant principe dat performativiteit 

genoemd wordt. Dit performativiteitsbeginsel houdt in dat enkel datgene dat bijdraagt tot 

het verhogen van effectiviteit en efficiëntie waardevol is. Deze gedachte impliceert dan ook 

dat in het hedendaagse onderwijs de nadruk sterk wordt gelegd op meetbare resultaten. 

De rol van onderwijs – en van opvoeding – is op een zo efficiënt mogelijke wijze, het 

individu te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om optimaal te kunnen 

functioneren in de samenleving. De kennis, die daar door het individu verworven wordt, 

moet een soort kennis zijn die bijdraagt tot de optimalisering van de praktijk. Kennis is dan 

geen doel op zich meer, maar een goed, iets dat geproduceerd en verhandeld kan worden 

en waarvan de waarde enkel bepaald wordt door de mate waarin het bijdraagt tot de 

efficiëntie van het sociaal systeem.  Nietzsche merkt hierbij op dat het wetenschappelijke 

weten dus niet waardevol is: de wil tot weten is een wil tot macht.  

Een eerste gevolg van dit performativiteitsbeginsel is dat de postmoderniteit gekenmerkt 

wordt door een voortdurende drang naar controle. Een tweede gevolg is de toenemende 

dominantie van het technische taalspel. Lyotard onderscheidt verschillende taalspelen, die 

‘incommensurabel’ zijn. De taalspelen zijn op te delen in denotieve, prescriptieve en 

technische taalspelen. Hierbij gaat het in het denotieve taalspel om waarheid, in het 

prescriptieve taalspel over ethiek, rechtvaardigheid, enz. Het technische taalspel draait om 

effectiviteit en efficiëntie, of kortom om performativiteit (Jehaes & Simons, in Smeyers & 

Levering, 2002). 

 

Jehaes en Simons schrijven dat Lyotard stelt dat de toenemende dominantie van het 

technische taalspel het resultaat is van het wegebben van de grote verhalen in de 

postmoderne conditie. Het performativiteitsprincipe, met haar technologische logica, dreigt 

alle taalspelen in deze logica te incorporeren en af te meten aan de criteria van effectiviteit 

en efficiëntie. Het technische taalspel is immers gericht op het begrijpen en beheersen van 

de werkelijkheid: het wordt het leidende criterium waaraan het denotieve en het 

prescriptieve taalspel ondergeschikt wordt.  

 

De performatieve logica is er een die buiten discussie staat: enkel datgene wat bijdraagt tot 

efficiëntie en effectiviteit is waardevol. Lyotard duidt deze performatieve logica aan als een 
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vorm van terreur: wees commensurabel, wees operationeel, of verdwijn. De terreur betreft 

dus een uitsluiting van wat geen performatieve waarde heeft en neemt bovendien elke 

mogelijkheid weg om hiertegen in beroep te gaan. (Jehaes & Simons, in Smeyers & 

Levering, 2002)  

 

Performativiteit in het onderwijs? 
 
Onderwijs is erop gericht jongeren kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen. Vaak 

ligt hierbij de nadruk nog zeer expliciet op kennisoverdracht. Dit wil men op zo’n efficiënt 

en effectief mogelijke wijze doen. Daarenboven wil men ook de opgedane leerresultaten 

achteraf kunnen meten. Deze exclusieve bekommernis om efficiëntie en effectiviteit wordt 

door Lyotard performativiteit genoemd. Ze wordt nagestreefd vanuit een algemene 

bezorgdheid over de investering van het onderwijsgeld dat uitgetrokken wordt om 

onderwijskwaliteit te kunnen garanderen. Deze accountability gedachte is nauw verweven 

met de performativiteit.  

 

Voorstanders van filosofie in het onderwijs halen verschillende argumenten aan ten 

voordele van de leerlingen zelf, argumenten op schoolniveau en argumenten van 

maatschappelijke aard. Waarom wil men het filosoferen met kinderen/jongeren nu zo 

graag stimuleren? Daar zijn meerdere redenen voor. Eerst belichten we het leerlingniveau. 

De leerlingen worden serieus genomen en voor een keer gaat het niet om het juiste 

antwoord maar is het hún mening die telt. Je zou zelfs kunnen stellen dat hun ideeën hier 

even belangrijk zijn als die van de leerkracht. Deze gedachten leren ze ontwikkelen en 

verwoorden. Bovendien gaat het hier niet om gekunstelde situaties of simulaties, maar de 

vragen komen vanuit de kinderen zelf. (Bouwmeester, Heesen, Van der Leeuw & 

Speelman, 1994, p.7) Ze leren hierbij tevens ruimte laten voor onbeantwoorde vragen. En 

ook dat is iets wat ze moeten leren. Het blijkt ook dat kinderen spontaan algemene en 

specifieke denkvaardigheden ontwikkelen. Voorbeelden van specifieke denkvaardigheden 

worden ons aangereikt door Matthew Lipman (1997): waarden analyseren, gepaste 

veralgemeningen maken, vragen formuleren, verbanden leggen, voorbeelden geven, 

rekening houden met perspectiefverschillen, hypothesen opstellen, e.d. Metacognitieve 

vaardigheden, reflexief denken en gezamenlijk redeneren zijn voorbeelden van algemene 

denkvaardigheden. Deze laatste oefenen ook een positieve invloed uit op andere 

leerdomeinen zoals rekenen en taal (Poppelmonde, van Rooy & Vandendriessche, 2003). 

Door te filosoferen leren kinderen dialogeren met elkaar. Samen dialogeren draagt bij tot 

ethische vorming omdat kinderen in de dialoog zelf naar redenen zoeken om hun morele 

waarden en gedragingen te verantwoorden. Datgene wat besproken wordt, betrekken de 
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kinderen vaak op hun persoonlijke leven. Op die manier ontwikkelen ze hun eigen 

gedachten en persoonlijkheid. Ook het abstract leren denken wordt er ontwikkeld. Tot slot - 

maar zeker niet minder belangrijk - beleven kinderen plezier aan het denken. 

(Poppelmonde, van Rooy, & Vandendriessche, 2003) Op de korrel genomen zijn alle 

dingen die bereikt worden op leerlingniveau ook altijd verbonden met het maatschappelijke 

leven en de school op zich.  

 

Op schoolniveau reiken Bouwmeester e.a. (1994) ons ook enkele voordelen aan. De 

school leert het ‘stilstaan bij de dingen’ als een verrijking zien, ze kan even ontsnappen 

aan de externe en interne performatieve druk en ze slaat een hernieuwde band met de 

leerlingen. Een band van engagement in een klimaat waarin elkaar serieus nemen de 

basis wordt voor de gedeelde verantwoordelijkheid voor het leerproces van de individuele 

leerling.  

Nu maatschappelijk gezien de grote verhalen weggevallen zijn, moeten de burgers van 

morgen zelf in staat zijn een voor hen waardevol zingevingsysteem op te bouwen. Hier kan 

de filosofie zeker al een aanzet toe geven. Aangezien leerlingen leren dialogeren met 

elkaar en samen over problemen durven nadenken, halen Bouwmeester e.a. deze 

vaardigheid aan als een groot maatschappelijk voordeel. Kinderen en jongeren moeten 

namelijk zélf goede redenen leren vinden om zich moreel te gedragen.  

 

Kan filosofie een antwoord bieden op de performativiteit? 
 
In de postmoderniteit, daar waar er geen algemene waarden meer zijn, kan filosoferen 

met kinderen op school het verlies aan zingeving proberen te compenseren.  

Performativiteit speelt een niet te verwaarlozen rol bij het al dan niet invoeren en/of 

uitwerken van de activiteit ‘filosoferen in het onderwijs’. Ons hele onderwijssysteem schijnt 

slaaf van het performatieve denken. Dit zien we bijvoorbeeld naar voor komen in de 

‘teacher proof’ handboeken. De staat investeert veel geld in (basis)onderwijs, en het is dan 

ook logisch dat scholen rekenschap moeten afleggen. Wat gebeurt er met dat geld? En 

heeft die investering geleid tot meer prestaties bij de leerlingen? Heeft het middel -

geldinvestering- geleid tot het doel, namelijk kwaliteitsverhoging? Hoe meten we dat? Op 

zich is performativiteit geen groot kwaad, zolang we nog maar buiten dit concept kunnen 

denken en daar wringt nu vaak het schoentje.  

 

Tijdens het filosoferen wordt er ruimte gecreëerd waar kinderen op gelegitimeerde wijze 

even ‘aan tijdsverlies mogen doen’. Kinderen krijgen de toestemming zich te laten leiden 
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door de eigen gedachten en eigen vragen, dit in tegenstelling tot wat de normale gang van 

zaken is: het opvolgen van opdrachten die binnen een bepaald tijdsbestek af moeten. De 

eigen belangstelling en de eigen mening worden op de voorgrond geplaatst. Het 

performantiële denken wordt aan de kant geschoven. Bovendien is er goed nieuws: dit 

gelegitimeerde tijdsverlies is geen echt tijdsverlies: de kinderen leren wel degelijk iets, ze 

leren zichzelf opvoeden. Ze verwerven, door in communicatie te treden met anderen, 

algemene denkvaardigheden die transfereren over de grenzen van het filosofisch 

gesprek heen en die uitgebreid kunnen worden naar verschillende vakgebieden als 

rekenen en taal. Uit onderzoek blijkt immers dat kinderen met wie regelmatig gefilosofeerd 

wordt ook op andere domeinen beter gaan presteren dan niet filosoferende kinderen. 

(Poppelmonde, Van Rooy & Vendendriessche, 2003).  

 

Filosoferende kinderen leren bovendien in gesprek problemen oplossen.  “Het in 

gesprek kunnen oplossen van problemen is maatschappelijk gezien van groot belang. Het 

niet-kunstmatige en niet-oppervlakkige filosofische onderzoeksgesprek is hiervoor zeer 

geschikt.” (Poppelmonde, Van Rooy & Vandendriessche, 2003). Het gesprek dient hier 

dus voor het oplossen van problemen en is daarom effectief voor de maatschappij. 

Lacan stelt dat het subject intersubjectief geconstitueerd is, door taal en wat anderen over 

hem zeggen. Om te filosoferen of in gesprek problemen op te lossen, heb je dus een 

gedeeld discours nodig. Met andere woorden, als we met de leerlingen naar oplossingen 

voor gestelde vragen of problemen willen zoeken, moeten ze dezelfde taal spreken. Dan 

kan men zich de vraag stellen of het mogelijk is om te filosoferen met kinderen uit zeer 

heterogene klassen. Mag men ervan uitgaan dat kinderen in een concentratieschool 

eenzelfde discours delen en dus met elkaar kunnen filosoferen over wat men waardevol 

vindt, wat liefde is en waarom mensen trouwen?  

 

Ook voor de persoonlijkheidsvorming van het kind zou het beoefenen van filosofische 

gesprekken voordelen bieden. Kinderen zouden het besprokene vaak op hun persoonlijke 

leven betrekken en zo hun eigen gedachten op een niet kunstmatige manier ontwikkelen.” 

(Poppelmonde, Van Rooy & Vandendriessche, 2003).  

Door onderwerpen aan te grijpen die de kinderen zelf aanbrengen, stelt men zich als 

opvoeder open in de opvoedingsrelatie voor ‘het geschenk’ van het kind en zet men een 

stap in de richting van de begeleiding van kinderen bij het ontwikkelen van hun identiteit. 

Lacans opvatting, namelijk dat het subject intersubjectief geconstitueerd wordt kan hierop 

worden betrokken. Aangezien hij het subject ziet als intersubjectief geconstitueerd in de 

taal en in wat anderen over hem zeggen, kan een vrijblijvend gesprek voor Lacan niet 

onbelangrijk zijn in de persoonlijkheidsontwikkeling. “Je est un autre.” (Lacan, 1966) 
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Nietzsche benadrukt hieromtrent het belang van de zelfbepaling en zelf-expressie van het 

kind. Maar hoe zou een kind - in een omgeving waarin het wordt geprezen voor het slaafs 

volgen van opgelegde ideeën en regels en waarin het wordt bestraft voor het overtreden 

van die ideeën en regel s-  zélf waarde kunnen gaan hechten aan zijn eigen mening?  

 

Met Nietzsche kunnen we de overstap maken naar een ander element dat wordt 

aangehaald ten voordele van filosofie in het basisonderwijs, namelijk het argument van de 

ethische vorming. Kinderen kunnen en moeten geholpen worden zélf goede redenen te 

vinden om zich moreel te gedragen. (Poppelmonde, W., Van Rooy, W., & 

Vandendriessche, D., 2003)  Want het zou tevens immoreel zijn om geen visie of 

voorbeeld aan te reiken.  

Deze bevinding staat in schril contrast met de huidige gang van zaken binnen onze 

Westerse morele opvoeding. Die gang van zaken namelijk, waarbij kinderen 

geconfronteerd worden met - en beoordeeld worden aan de hand van - een hoop regels en 

voorschriften waarvan ook leerkrachten vaak de onderliggende morele waarde niet kunnen 

bedenken of achterhalen. Van de leerlingen wordt niet enkel verwacht deze regels na te 

leven, vaak wordt ook verwacht dat ze het eens zijn met deze regels en dat ze die zich 

eigen maken. Met Foucault zou men dit kunnen omschrijven als de externe dwang om te 

voldoen aan het maatschappelijke opgelegde waarden- en normenstelsel. Maar deze 

externe dwang wordt algauw zelfdwang en uiteindelijk wil men echt zélf deelnemen aan de 

structuren die bestaan. Nietzsche spreekt in dit verband over slavenmoraal. Aan de basis 

van deze slavenmoraal ligt rancune: de angst dat iemand anders meer zal hebben of zal 

betekenen dan zijzelf. Deze slavenmoraal zou stukje bij beetje kunnen worden omgewend 

naar een morele educatie die de kinderen – door confrontatie met elkaars meningen - 

ervan bewust maakt dat het er niet om gaat te doen wat niet mag, maar om zelf te 

achterhalen en aan te voelen wat goed is. Door van jongs af aan in filosofische uurtjes 

zulke ‘moraliteit als zelf-expressie’ aan te moedigen kan men komen tot een morele 

educatie waarbij de vraag centraal staat hoe dat kinderen hun leven rijker en meer 

betrokken kunnen invullen? Angst en rancune zouden op deze wijze kunnen worden 

vervangen door de vaardigheid belang te hechten aan de eigen gedachten, deze te 

verwoorden, maar tevens ook belang te hechten aan en te kunnen luisteren naar de 

ideeën van anderen 

 

Ethiek is een component van moraliteit die betrekking heeft op het zelf en zijn/haar relatie 

tot zichzelf. Hoe kijk ik naar mezelf? Binnen het hedendaags discours zal het subject zich 

onderwerpen aan het sociaal systeem om te overleven. Het wil zich identificeren met het 

gevolg van die onderdrukking. Het wil ingelijfd worden in die performantie.  
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Het is van belang dat kinderen hierbij durven stilstaan. Hun identiteit staat niet vast. Een 

subject heeft vele identiteiten en kan zich losmaken van één identiteit. Ze  evolueert, je valt 

er niet mee samen. Op die manier kan een ethische reflectie maatschappelijk nuttig zijn, 

omdat individuen hun identiteit en hun constitutie reeds van kindsaf hebben leren 

bevragen.  

Conclusie 
 
Uit het voorgaande blijkt dat – indien men de filosofie ingang wil doen vinden in het 

onderwijs - men zich moet bedienen van het performantiële kader. Dit lijkt paradoxaal te 

zijn. Enerzijds geeft filosoferen met kinderen een mogelijkheid om het performantieel 

denken te doorbreken. Anderzijds is het moeilijk om de verantwoording buiten een 

performantieel kader te plaatsen ten eerste omdat ook voorstanders van filosofie in het 

onderwijs zich bevinden in een context waar performantie op de eerste plaats staat. Ten 

tweede moet de argumentatie, wil het impact hebben, effectief en efficiënt denkende 

mensen kunnen overtuigen. Dit is enkel mogelijk indien de argumentatie voldoet aan hun 

denkkader. 

 

We concluderen dat de argumenten voor filosoferen met kinderen in het lager onderwijs 

niet performatief zijn, maar slechts effectief. Wellicht is dit een van de belangrijkste 

oorzaken waarom filosofie in het onderwijs nog geen doorbraak heeft gekend. Er zijn wel 

initiatieven zoals uit de resolutie blijkt, maar deze kennen geen doorbraak omdat ze niet 

passen in het performantieel kader.  

 

2.2. Benauwd door intensifiërende werkdruk? 
 
Het blijkt nog taboe het effectief toe te geven, maar veel leerkrachten voelen zich 

overbevraagd. Ze moeten nauwgezet leerlingvolgsystemen bijhouden, zoveel 

nascholingen volgen, vernieuwingen op de voet volgen, aan gerichte zelfevaluatie doen… 

Leerkrachten moet zich niet langer alleen ten opzichte van inspectie en overheid 

verantwoorden voor de resultaten van hun handelen, ook ouders en andere 

maatschappelijke instanties roepen hen steeds meer en meer tot verantwoording. Daar 

waar het woord van de leerkracht vroeger haast heilig was, wordt het nu door 

verschillende, zelfs niet direct betrokken partners voortdurend in vraag gesteld.  

 

Algemeen kan men stellen dat leerkrachten en scholen meer druk ervaren omdat ze 

steeds meer moeten doen, met minder tijd en minder middelen. (Ballet & Kelchtermans, 
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2004). Dit fenomeen bracht Apple (1986) tot de formulering van de intensificatiethesis. 

Deze beschrijft de toenemende druk van de overheid en samenleving op leerkrachten en 

scholen die leidt tot de intensificatie van het lerarenberoep.  

 

Deze intensificatie kent twee globale oorzaken: druk die extern opgelegd wordt aan 

leerkrachten (1) maar er zijn ook interne bronnen van verhoogde werkdruk (2). Om de 

complexiteit van dit fenomeen aan te duiden, diepen we ze even allebei verder uit. Ballet & 

Kelchtermans prefereren echter om te spreken van “de ervaring van geïntensifieerde 

werkcondities” omdat dit de individuele beleving & betekenisgeving van de betrokkenen 

een prominentere plaats geeft.  

 

Wat de externe oorzaken van deze ervaring van geïntensifieerde werkdruk betreft, stelt 

Apple dat leerkrachten steeds meer uitvoerders worden van voorschriften door anderen, 

hetgeen leidt tot het verlies van bepaalde beroepsvaardigheden (de-skilling; bijvoorbeeld 

de selectie van curriculuminhouden en het ontwerpen van leeractiviteiten) en dus tot 

verminderde professionaliteit (de-professionalisering). (Ballet & Kelchtermans, 2004, 

p141.) Verder internationaal onderzoek bevestigt deze hypothese maar nuanceert ze 

tegelijkertijd ook. Allen tonen aan dat de lokale autonomie en de professionaliteit van een 

schoolteam een sterk verzachtend effect kan hebben op deze oorzaak van verhoogde 

werkdruk. Als antwoord hierop zoekt men naarstig naar mogelijkheden om ook binnen 

topdown beslissingen de autonomie en de professionaliteit van leerkrachten zoveel 

mogelijk te respecteren.  

Maar er zijn ook interne bronnen van verhoogde werkdruk. Deze blijken veel krachtiger te 

zijn dan de externe sturing. Leerkrachten scholen zich bij, testen dingen uit, 

enthousiasmeren elkaar en moedigen collega’s aan deze of gene werkvorm ook eens uit te 

proberen in de klas.  

Aan dit appèl van naaste collega’s lijkt haast niet te ontsnappen. Het lijkt onmogelijk om 

niet in te gaan op al deze oproepen tot verandering. Leerkrachten vrezen dat ze niet langer 

als competent aanzien worden als ze niet op de kar van verandering springen. Daarom 

krijgen ook interne bronnen vaak een dwingend karakter en kunnen leerkrachten ze 

gewoonweg niet negeren. Ondertussen proberen leerkrachten op allerlei manieren op te 

gaan met de nieuwe eisen, ze ontwikkelen eigen copingstrategieën, opdat ze hun sociale 

erkenning als bekwame leerkracht en collega (een centraal element van hun professionele 

identiteit) niet verliezen. Met andere woorden: niet de eigenlijke oproepen tot verandering 

of vernieuwing op zich leiden tot de ervaring van geïntensifieerde werkcondities, maar wel 

de interpretatie ervan en de impact op de concrete werkcondities in de school waarin een 

leerkracht werkzaam is. (Ballet & Kelchtermans, 2004) 
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In rekening gebracht dat leerkrachten zich overbevraagd voelen, maar zich toch steeds 

inspannen om ‘in het belang van de leerling’ telkens het beste van zichzelf te geven, 

stellen we ons de vraag op welke manier ‘filosoferen’ zijn weg vindt in het onderwijs. Het 

wordt (nog) niet extern of van overheidswege opgelegd. En er zijn te weinig ‘die hards’ 

onder de filosofen die al reeds tot in hartje onderwijs geïnfiltreerd zijn om een beweging 

van binnenuit te starten. De vraag is natuurlijk ook of dit wenselijk is.  

Een mogelijk neveneffect, eigen aan de intensificatie is wel de de-skilling en de-

professionalisering waarvan Apple eerder al gewag maakte. Doordat we van leerkrachten 

vragen van gewoon uit te voeren wat geïmplementeerd dient te worden, beroven we hen 

van hun autonomie, die ze –wanneer ze hem uiteindelijk tijdelijk even terug krijgen- niet 

meer optimaal weten te benutten. Omdat ze het afgeleerd hebben daarmee te werken. Of 

daarvoor beloond te worden. De schrijnende hypothese van ‘aangeleerde hulpeloosheid’ 

van Seligman (1967) gaat ook in dit kader op. 8 

Kunnen we van leerkrachten vragen dat ze zo gefragmenteerd te werk gaan dat ze hun 

regulier curriculum mooi volgens plan (lees: volgens het performatieve gedachtengoed) 

afwerken en toch ruimte overhouden voor iets als filosoferen? Mogen we leerkrachten in 

een onvermijdelijke positie van de-professionalisering duwen en hen dan later verwijten dat 

ze niet voldoende professioneel zijn in het toepassen van reeds afgeleerde?  

 

2.3. Gevangen in een (in)competentiegevoel? 
De intensificatie van de werkcondities, de performatieve druk maar ook de ongerijmdheden 

en interne consistentie in wat van leerkrachten gevraagd wordt, leiden ons naar de vraag: 

hoe bolwerken leraren dat?  

 

Leerkrachten die het gevoel hebben te falen binnen de verschillende oproepen en meer 

bepaald de oproep tot  filosoferen in het onderwijs, geven aan dat ze zich onvoldoende 

geschoold voelen. Ze hebben in hun eigen lerarenopleiding geen handvatten 

meegekregen om met filosoferen aan de slag te gaan. Hoe moet ik filosoferen? Wat is 

                                         
8 In zijn experiment ondergaan 2 dieren meermaals elektrische schokken. Het eerste dier heeft de 
mogelijkheid de duur van de schok te bekorten, door bijvoorbeeld op een knop te drukken. Voor beide 
dieren stopt dan de schok. Het dier dat de schok niet kan beïnvloeden heeft na verloop van tijd een 
aanmerkelijk slechtere gezondheid. Het is ook niet meer in staat te leren. In een vervolg experiment 
werden beide dieren in een zgn. "shuttle-box" gezet: een kooi die door een lage afscheiding in tweeën 
gedeeld is. In de ene helft ondergaan de beide dieren regelmatig een schok, maar door over de 
afscheiding te springen, kunnen ze de schok vermijden. Het dier dat in het eerste experiment de 
controle had, leert dit, zoals door het Behaviorisme voorspeld, snel. Het tweede dier leert dit echter 
niet: het lijdt weliswaar onder de schok, maar onderneemt niets om deze te vermijden: het heeft 
geleerd passief en hulpeloos te zijn. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Aangeleerde_hulpeloosheid)  
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filosoferen? Hoe kan ik dat mijn leerlingen leren als ik er zelf niet voor opgeleid ben? 

Leerkrachten gaan er vaak vanuit dat ze zelf een voortreffelijk inhoudelijk expert moeten 

zijn, voordat ze hun leerlingen maximale leerkansen kunnen bieden. Op dat gebied schrikt 

de filosofie wellicht af. Niemand heeft het juiste antwoord op de vraag ‘moeder, waarom 

leven wij?’. Niemand heeft ook een juiste methodiek ontwikkeld om daar een juist antwoord 

op te vinden. Inhoudelijke expertise verschuift hier naar expertise van de gespreksleider. 

Degene die het gesprek leidt zonder zelf inhoudelijke input te doen. Leerkansen bieden 

zonder antwoorden aan te reiken. Dat veroorzaakt onzekerheid bij leerkrachten die 

opgeleid zijn met het onderwijsleergesprek als verheerlijkte werkvorm. Daarin stellen zij de 

vragen, vaak echte denkvragen die makkelijk met filosofische verward worden, nemen 

leerlingen zo met het handje, en komen dankzij hun minutieus uitgedacht vragen-stappen-

plan vanzelf bij de goede oplossingen. Voordeel: de leerkracht kan zich voorbereiden en 

wapenen. Hij kan vragen en moeilijkheden voorzien. Het geheel is voorspelbaar, 

beheersbaar en meetbaar. En de leerling heeft bovendien de illusie dat hij de oplossing 

zelf bedacht heeft. Filosoferen betekent in dat opzicht dus zekerheden loslaten. Durven 

loslaten dat je inhoudelijk moet voorbereiden. Durven loslaten van zekerheden. Durven 

afgaan op antwoorden van leerlingen. Durven doorvragen zonder zelf een richting te 

bepalen. Durven afstappen van je lesvoorbereiding. Durven loslaten.  

 

Daarenboven voegen leerkrachten nog toe onvoldoende tijd over te hebben om zich 

hierin te bekwamen. (cfr performantie en intensificatiethese). Of zich een 

competentiegevoel aan te meten dat voldoende groot is om de sprong te wagen. Leren 

filosoferen of moeilijker nog, een goed gespreksleider leren zijn, vraagt tijd. En blijkt 

hoegenaamd geen hot topic. Het moet concurreren met andere, dringendere soorten 

bijscholingen, die op de koop toe wel binnen het performatieve plaatje passen en houvast 

bieden.  

 

Hoe kunnen wij nu iets doen aan dat (in)competentiegevoel? Moeten we iets doen aan dat 

gevoel? Begint onze doorbraak hier? En zo ja, hoe pakken we dat dan aan? Door met 

succesverhalen uit te pakken? Met resultaten? Met enthousiasmerende voorbeeld-

leerkrachten? Helpt dat of schrikt dat net nog meer af? Door getuigenissen van 

leerkrachten en aspirant-leerkrachten die - ondanks de hiaten in hun kwaliteiten als 

gespreksleider - toch met hun BSO en TSO klassen filosoferen en duidelijk merken (niet 

meten) dat hun leerlingen er plezier aan beleven. Door na- en bijscholingen in te richten? 

Door hen mee te nemen naar het filo-café in de buurt? Door een gerichte analyse te 

maken van de filosofie-opvattingen van leerkrachten en daar conclusies uit te trekken? 
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Door – back to basics – weer in de lerarenopleiding te gaan aankloppen? Of door in te 

gaan op hun vraag naar ‘teacher proof’ lessenpakketten?  

 
 
 
3. Overleven door zelfmoord? 
 
Bovenstaande paragrafen tonen aan dat het pad van de filosofie naar het onderwijs vol 

hindernissen ligt. Die hindernissen zijn van omvangrijke aard, en kunnen in verschillende 

mate invloedrijk zijn.  

Er bevinden zich immense hindernissen op macroniveau: op maatschappelijk vlak, binnen 

de expertisenetwerken, van overheidswege. We kunnen ons dan de vraag stellen: 

“wandelen we op het pad van de performativiteit of kunnen we (mogen we?) daar ook 

naast wandelen”? Als een parallelle weg, als een omweg? Als een route die toch 

voldoende bruggen slaat met het paradigma dat nu door de samenleving onderhouden 

wordt? Kan dat? Mag dat? Vinden we dat wenselijk? En gegeven dat we niet aan de 

performativiteit kunnen ontsnappen, moeten we er dan aan toegeven? 

 

Wanneer de filosofie een antwoord kan bieden op het juk van de performantie verlicht ze 

wellicht ook al iets van de intensifiërende werkdruk waarvan leerkrachten gewag maken. 

Ballet en Kelchtermans geloven in de remediërende rol van het mesoniveau wat betreft de 

intensificatiethese. Maar ook op dat niveau verdwijnt de lokroep van de filosofie vaak in het 

geruis van alle andere oproepen tot verandering of vernieuwing. Zelfs wanneer er op 

mesoniveau een visie rond filosoferen ontwikkeld wordt, knaagt er nog vaak een 

onbehaaglijke onzekerheid bij leerkrachten. Wie ben ik om te filosoferen? Ben ik daar wel 

competent voor? Kan ik dat in mijn eigen klas wel realiseren? Hoe weet ik nu of  ik dat 

goed doe? En of mijn leerlingen daar wel iets aan hebben? Heb ik daar wel tijd voor? Waar 

ga ik daar tijd voor maken? Hoe moet ik dat in hemelsnaam in mijn vak opnemen? Het is 

eigenlijk niet abnormaal dat leerkrachten vooral die uitdagingen aangaan waarin ze zich 

wel veilig en competent voelen. Dus zelfs op microniveau lijken de hindernissen snel te 

zwaar om er nog voor te gaan.  

 

Moest het hindernissenparcours van de filosofie in een videoconsole gegoten worden, zou 

er bij menig beginnend gamer als snel ‘game over’ op je scherm verschijnen. En met zo’n 

pak troubles on the way, men zou voor minder aan zelfmoord denken. Gelukkig heeft de 

filosofie van nature uit een erg sterke overlevingsdrang.  
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Vandaar dat het misschien niet eens zo’n gek idee lijkt één van haar negen levens op te 

offeren. Blijven we trouw aan onze identiteit of proberen we te overleven door 

zelfontkenning? Door zelf te eens te durven denken aan het ontwikkelen van een 

aangepast filosofiepakket voor bepaalde vakken. Door aan zelfontkenning te durven doen 

in de hoop dat de mensen die dan later met die pakketten aan de slag gaan, deze satirisch 

zet niet als louter humoristisch van de hand doen. Maar wat buikpijn krijgen van de interne 

consistentie die zo’n kant-en-klaar ‘leer zelf denken’ pakket met zich meebrengt. Om dan 

te zegevieren op het gerommel in de onderbuik? Om te hopen op een afscheurbeweging, 

op een revolte van leerkrachten die met hun ellebogen aanvoelen dat de een kant-en-klaar 

pakket in sé geen filosofie kan zijn. Hopen op een stormloop kritische mails van 

leerkrachten die vinden dat zo’n lessenpakket niet werkt? En hoera! Zie hier de 

voorzichtige doch verhoopte herrijzenis van de filosofie! Zelfmoord plegen om weer op te 

staan. Op de derde dag liefst al. Maar misschien eerst toch maar eens naar de jongeren- 

of zelfmoordlijn bellen om te informeren of dat wel een goed idee is? 
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5. Besluit  
 
 
Magda Borms trekt uit het onderzoek nog een aantal belangrijke conclusies. 

 

Voortgaand op de essentie van onze opdracht, een blauwdruk opstellen die als 

referentiekader kan dienen voor alle vormen van lerarenopleidingen in Vlaanderen, heb ik 

het volgende advies: 

  

ü Wij mogen referentiekader niet verwarren met één (bepaald) model FMK/J voor 

alle lerarenopleidingen. 

ü Een referentiekader schetst enkel maar de krachtlijnen of het kader waarbinnen 

mogelijke concretiseringen uitvoerbaar zijn. 

ü Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat de antwoorden op de vragen die ik gesteld 

heb in mijn tekst over "Een apologie voor de leraar als filosoof", de krachtlijnen 

kunnen uittekenen van dit referentiekader. 

 

Als we op bovenvermelde vragen positief kunnen antwoorden en/of minstens een 

consensus bereiken over de antwoorden op die vragen, dan vinden we in de 

basiscompetenties van de leraar heel wat verwijzingen naar de methodiek van het 

filosoferen en kunnen we in de link tussen het beroepsprofiel en basiscompetenties “de 

leraar als filosoof” ontdekken.  

De stappen waar hieronder een * staat, hebben wij volgens mij al als gesneden brood. We 

mogen echter niet alles op een hoop gooien en door elkaar heen gebruiken. We moeten 

heel zuiver vertrekken van de eigenlijke ‘baco's’ zoals die in de brochures geconcretiseerd 

zijn. Daar kunnen we dus diegene uithalen met een filosofische dimensie en van daaruit 

dan de basis en vraag naar FMK/J- competenties afleiden en niet omgekeerd (zeker niet 

de 2 door elkaar halen). 

 

Ik vind het in deze belangrijk dat we als krachtlijnen van een referentiekader de stappen in 

deze volgorde kunnen neerschrijven: 

 

ü het actiepunt van de Resolutie* 

ü een werkdefinitie van filosoferen(*) 

ü verdedigen van die werkdefinitie van filosoferen binnen de context van 

onderwijs (!) 

ü omschrijven van de werkdefinitie van filosoferen in filosofische competenties* 
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ü de geconcretiseerde (filosofische ) baco's ( zie brochures en mijn bijdrage 

4.1.2) herkennen als filosofische competenties* (dus niet omgekeerd!) 

ü de filosofische competenties in de geconcretiseerde (filosofische) baco's (zie 

brochures en mijn bijdrage 4.1.2) erkennen als basis en vraag naar FMK/J in 

de lerarenlopleiding * 

ü aansporen  en/of begeleiden van meta-denken van de lerarenopleiders m.b.t. 

eigen professionaliteit in het kader van de plaats van FMK/J in hun 

diverse opleidingsmodaliteiten 

ü FMJ/K erkennen in zijn vraag naar diverse didactische werkvormen 

ü diverse didactische werkvormen FMK/J aanbieden d.m.v vorming/ ondersteuning 

en intervisie 

 

Wellicht kan deze FILOLO- blauwdruk de definitieve aanzet vormen van een resoluut uit te 

voeren FMKJ- beleidsplan.  Tevens is het een aanbeveling tot een wetenschappelijke 

ondersteuning met een langetermijnperspectief voor regionaal doelgericht ‘net - werken’ 

aan eigentijds  Vlaams filosofieonderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Bijlage 
 
 
In deze rubriek brengen we 3 verschillende documenten onder: 

 

ü Brief aan Minister Frank Vandenbroucke betreffende de samenwerking van de 

expertisenetwerken/regionaal platform en de VEFO vzw werkgroep ‘Filosoferen in 

de lerarenopleiding’.  

ü Het verslag van het overleg met het kabinet van minister Frank Vandenbroucke op 

7 november 2008 

ü Het initiële projectdossier FILOLO 17.12.2007 
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6.1. OC VEFO Nota  ENW/ROP 
   Opvolgingscommissie voor eigentijds filosofieonderwijs 

Entiteit Curriculum 
Consciencegebouw, 

Koning Albert II laan 15 
1210 Brussel 

Aan de heer Frank Vandenbroucke 
Minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
Consciencegebouw, 
Koning Albert II laan 15 

1210 Brussel        Brussel, 17 oktober 2008 
 
Betreft: Samenwerking expertisenetwerken/regionaal platform en VEFO vzw werkgroep ‘filosoferen 
in de lerarenopleiding’. 
 
Geachte heer Minister 
 
De in hoofding genoemde werkgroep kreeg terecht uw volle steun. Hij zet het werk voort van het 
Vefo-Canon proefproject dat liep in het academiejaar 2006-2007 in 8 lerarenopleidingen. Dit project 
werd uiterst positief geëvalueerd door de OCVEFO. Bij unanimiteit werd (1/7/08) de wens 
uitgesproken het bereikte potentieel niet te laten verloren gaan. Tevens werden de nieuwe 
structuren van de expertisenetwerken aangeduid als het uitgelezen kader voor de verdere uitbouw 
van het filosoferen in de Vlaamse lerarenopleidingen. De OCVEFO (Opvolgingscommissie voor 
eigentijds filosofieonderwijs) is door u geïnstalleerd in de schoot van de Entiteit Curriculum. De 
leden zijn gemandateerden van het GO!, het VSKO, het OVSG, de VLIR, de VLHORA en VEFO 
vzw.  
 
Al deze werkzaamheden worden gelegitimeerd door de resolutie van het Vlaams Parlement 
‘betreffende het aanbieden van degelijk filosofieonderwijs voor iedereen’ (19/12/2002). Een van de 
actiepunten van deze resolutie betreft het vormen van bekwame filosofische gespreksleiders in de 
lerarenopleidingen. 
 
De werking van de werkgroep wordt gefinancierd door een overheidssubsidie (door u goedgekeurd 
op 17/12/07). De doelen werden als volgt verwoord:  
- De oprichting van een (keuze)module ‘filosoferen met kinderen/ jongeren/ adolescenten van 3 
studiepunten in ten minste één opleiding per expertisenetwerk 
- Situatieschets opmaken: waar is er al expertise met FMK/J? 
- Samenbrengen van expertise 
- Optekenen van de noden 
- De (verdere) implementatie van FMK/J in het curriculum van de lerarenopleidingen 
- Uitwerken van een modulair structuurschema tegen januari 2009 
- Alle leraren in opleiding krijgen de kans om die (keuze-)module te volgen.  
 
Tijdens de laatste vergadering van de OCVEFO bracht de coördinator van de werkgroep verslag uit. 
Hieruit bleek dat de werkgroep bepaalde problemen ervaart op het vlak van medewerking vanuit de 
expertisenetwerken. De OCVEFO heeft na rijp beraad besloten om u tijdig op deze moeilijkheden in 
het tot stand brengen van de door de resolutie gevraagde en ons inziens waardevolle 
onderwijsvernieuwing te wijzen. De coördinator van de werkgroep geeft desgewenst graag verdere 
toelichting. 
 
Het is wenselijk dat de werkgroep haar doelstellingen kan bereiken. We hopen dat u een initiatief 
kunt nemen dat kan bijdragen tot betere samenwerking tussen de werkgroep en de 
expertisenetwerken. De OCVEFO zou het erg op prijs stellen indien u ons verzoek welwillend zou 
willen overwegen. 
 
Met oprechte achting,      Namens de leden van de OCVEFO, 
Willy Poppelmonde en Hugo Vanheeswijck, De voorzitter en de secretaris van de OCVEFO 
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6. 2. Verslag overleg kabinet minister Frank Vandenbroucke HC- 
Brussel 07.11.08 
 
Nota n.a.v. het projectverloop van de ‘WerkGroep FILosoferen in de LerarenOpleiding’  (WG 
FILOLO 2008) verstuurd vanuit de OpvolgingsCommissie OC VEFO 20.10.08  
Aanwezig: Ella Desmedt (raadgever onderwijs), Willy Poppelmonde (voorzitter OC VEFO), Hugo 
Vanheeswijck (secretaris OC VEFO/Entiteit Curriculum), Peter Visser (coördinator VEFO vzw/ 
VEFO-schakelfunctionaris)  
 
De specifieke situatie op het FILOLO- onderzoeksterrein en de precieze omstandigheden werden 
onvoldoende geëxpliciteerd in de nota die werd onderschreven door de voltallige OC VEFO. Op 
uitdrukkelijke uitnodiging van de ministeriële raadgever om het te vaag en heel voorzichtig gestelde 
probleem grondig te bespreken licht de schakelfunctionaris (tevens FILOLO- werkgroepcoördinator) 
de concrete knelpunten uitvoerig toe.  
 
Tijdens dit gesprek wordt al snel duidelijk dat de eerder vastgestelde ‘reluctantie’ van de  
expertisenetwerken/ regionaal overlegplatform (ENW/ROP) tegenover dit tweede FILOLO- 
onderzoeksproject9 een complex probleem is. Zowel de ENW/ROP als de WG FILOLO kampen 
met: het afstemmen van de globale timing, de moeilijkheden eigen aan een opstartfase van een 
nieuw project en een nieuwe overlegstructuur, de eigen profilering en dito vergaderagenda van de 
verschillende partners, filosofie/filosoferen als ‘vreemde eend’ bij de huidige LO- 
curriculumhervormingen, de perceptie van een vzw met overheidsopdracht, de vooronderstelling 
van de ‘eenvoudige brievenbusopdracht’ voor de ENW/ROP, het mobiliseren en de overbevraging 
van (steeds dezelfde) mensen met reeds overvolle agenda’s, communicatieruis, … 
 
De raadgever onderwijs besluit dat de minister de ENW/ROP het meewerken aan FILOLO niet kan 
opleggen. Hij kan enkel de oproep van OCVEFO ondersteunen. Een positief signaal dat resoluut 
een nieuw FILOLO- draagvlak kan creëren met het oog op een betere samenwerking op korte 
termijn lijkt dan ook de beste oplossing. Een 3 -stappenplan wordt in dit nieuwe perspectief 
voorgesteld: 
 
1. Op korte termijn wordt bekeken of de eerder aangekondigde kabinetspersvoorstelling van het 
FMKJ- boekenpakket als eerste zichtbare uitwerking van een didactisch totaalconcept toch nog dit 
jaar gerealiseerd kan worden. Misschien is de verjaardag van de ‘filosofieresolutie’ (19.12.02) een 
symbolisch moment om dit te plannen? 
 
2. De OC VEFO zou best i.s.m. VEFO vzw een symposium plannen in april/mei 2009 in HC- 
Brussel met de focus op de lerarenopleidingen (‘De leraar- filosoof; harlekijn, knecht of meester?’ ). 
Naast de inbreng van centrale vertegenwoordigers uit de onderwijswereld is een breed aanbod van 
goede praktijkvoorbeelden uit de 5 ENW/ROP zeker aangewezen, dit om ‘bottom-up’ een concreet 
draagvlak te creëren bij de ENW/ROP i.p.v. via een eerder abstracte brief. In de slottoespraak kan 
de minister deze volledige studiedag kaderen en de maatschappelijke relevantie en de meervoudige 
impact van FMKJ onderstrepen; filosoferen als krachtig pedagogisch- didactisch instrument en 
attitudevormend met het oog op diversiteit en gelijke kansen, duurzaamheid, taalbeleid, … 
 
3. Deze studiedag zou dan meteen de doorstart kunnen betekenen voor een derde FILOLO- project 
dat regionaal kan ingebed worden. De expertise en de dynamiek van de FILOLO 1- aanpak blijft op 
die manier behouden en de onderzoeksresultaten uit FILOLO 2 vormen het concrete uitgangspunt 
om de verschillende trajecten verder vorm te geven.  
 
De aanwezigen danken de minister voor de aandacht en de ondersteuning van onze oproep.  

                                         
9 Een eerste FILOLO- begeleidingsproject had plaats in 8 lerarenopleidingen tijdens het academiejaar 
2006-2007 onder het motto ‘Haal een filosoof op school’. Anno 2008 is het overduidelijk dat de leraar- 
filosoof wel tot aan de schoolpoort kan komen, hier en daar zelfs een speelplaats mag betreden maar 
nog nauwelijks een vaste plaats aangeboden krijgt in de leraarskamer of het leslokaal …  
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6.3. Projectdossier FILOLO 17.12.2007 
 

VEFO VZW PROJECTAANVRAAG WERKINGSMIDDELEN 200810 
 
 
 
 
Het oorspronkelijke FiloLo-project liep vorig academiejaar (2006 - 2007) maar voortzetting op 
gerichte wijze blijkt nodig. 
 
Binnen de docentengroepen van de deelnemende lerarenopleidingen kon VEFO veel enthousiasme 
en professionele uitwisseling vaststellen en is het inzicht tot stand gekomen dat filosoferen een 
polyvalente, hoogst gewenste didactische en persoonlijk verrijkende leeromgeving kan creëren voor 
vele oude en nieuwe onderwijsuitdagingen, zoals deze o.a. uitdrukking vinden in de eindtermen 
voor leerlingen (basisonderwijs en secundair onderwijs) en de basiscompetenties voor leraren.  
 
In de bijlage 111 bij dit dossier vindt u een sterktezwakteanalyse van het project dat tijdens het 
schooljaar 2006-2007 liep aan 7 hogescholen en een toenmalige GPB. Het is een samenvatting, 
een uitgebreide bundeling van alle bevindingen van de teams vindt u in bijlage 2. 
Al degenen die enthousiast in dit Filolo- project betrokken waren , hopen dat alle mogelijke kansen 
kunnen en zullen benut worden om de resolutie van het Vlaamse parlement te realiseren zodat het 
initiatief niet doodbloedt na dit pilootproject, maar de originele élan ervan  kan uitgroeien tot een 
duurzame ondersteuning aan “opvoeden, leren en onderwijzen.”  
 
Een overzicht van de te verwachten of te wensen implementatiemogelijkheden van het project, 
zoals die door de deelnemende hogescholen kenbaar werden gemaakt, is terug te vinden in bijlage 
3.  
 
Alle deelnemers aan het Filolo- project 2006-2007 zijn het erover eens dat de lerarenopleidingen 
alle kansen willen benutten om het filosoferen te implementeren in hun curriculum, en dat zij 
daarvoor bijkomende ondersteuning nodig hebben. VEFO kan bijdragen tot het leveren van deze 
bijkomende ondersteuning. Rekening houdend met de ervaringen en opmerkingen van de lectoren 
en docenten (verwoord tijdens de FILOLO- terugkomdag van 16 november 2007) stelt VEFO 
volgende werkwijze voor: 
 
1) WERKGROEP FILOLO 
 
- Doelstellingen: 
o De oprichting van een (keuze?)-module ‘filosoferen met kinderen/ jongeren/ 
adolescenten van 3 studiepunten in tenminste één opleiding per expertisenetwerk/associatie 
o Situatieschets opmaken: waar is er al expertise met FMK/J? 
o Samenbrengen van expertise 
o Optekenen van de noden 
o De (verdere) implementatie van FMK/J in het curriculum van de lerarenopleidingen 
o Uitwerken van een modulair structuurschema tegen januari 2009 
o Alle leraren in opleiding krijgen de kans om die (keuze-)module te volgen  
 
- Werkwijze: 
o Van januari 2008 tot december 2008 komt de werkgroep regelmatig (om de 6 weken) 
samen om te reflecteren (denktank) en alle expertise bijeen te leggen om de vooropgestelde 
doelstellingen te implementeren 

                                         
10 Op 17/12/07 kreeg VEFO vzw groen licht (met aangepaste projectsubsidiëring) voor KCF BTSO en 
voor de oprichting van een werkgroep van ’12 wijzen’ bij de opvolging van het project filosoferen in de 
lerarenopleiding WG FILOLO. Op wo 09.01.08 namen Brecht Demeulenaere (coördinator CANON 
Cultuurcel) en Peter Visser (coördinator VEFO vzw) samen deze beide dossiers door met extra 
aandacht voor het gewijzigde tijdspad gezien de uitzonderingssubsidie en de begrotingsregels ter 
zake. 
11 De bijlagen (1, 2 en 3) kunnen ingekeken worden via: http://www.filosoferen.eu/   

DOSSIER FILOLO (FILOSOFEREN IN DE LERARENOPLEIDINGEN 
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o Er wordt een verslag opgemaakt van de bevindingen tegen 31 december 2008 
o Er wordt een model opgemaakt van een modulair structuurschema ‘FMK/J in de 
lerarenopleiding’ 
 
- Leden:  

Maximum 12vertegenwoordigers (lectoren, docenten, coördinatoren…) van verschillende     
lerarenopleidingen (aan universiteiten, hogescholen en CVO’s), vooral zij die bij het FILOLO- project 
betrokken zijn, en zij die al expertise hebben opgebouwd met FMK/J; liefst verdeeld over de 
expertisenetwerken: 

o filosofen / experten in FMK/J 
o Vertegenwoordigers van de VLIR en de VLHORA 
o Andere geïnteresseerden die mee willen nadenken over dit thema 
 
- Concrete vragen en budget: 
o Principiële aanvaarding van het projectvoorstel door de minister 
o Logistieke ondersteuning: lokalen om te vergaderen, gebruik van 
fotokopieermachine,… 
o Forfaitaire vergoeding voor de 12 leden: 500€ per lid. Deze vergoeding dekt alle kosten, 
inclusief verplaatsingen 
o TOTAAL: 6000€ 
 
 
2) ORGANISEREN VAN NAVORMING VOOR LECTOREN EN DOCENTEN 
 
VEFO wil bijkomende navorming en train-the-trainers organiseren voor de lerarenopleiders  
 
Doelpubliek:  
- lerarenopleiders die de module FMK/J zullen geven 
- lerarenopleiders die de didactiek van het filosoferen willen integreren in hun eigen vak. 
 
Doelstelling: vormen van bekwame filosofische gespreksleiders (één van de punten uit de 
resolutie) 
 
Opleiding: 4 x 2 dagen in de loop van het schooljaar 2008-2009 
 
Budget (via terugbetaling door de deelnemers)  
 
 
 
 

                                         
 
  
 
 
 
	


