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Mattias: ”Ik ben politicoloog van 
opleiding en geef les aan de drie 

hoogste jaren van de humane weten-
schappen van het Sint-Jozefinstituut in 
Bokrijk. Daarnaast ben ik stagebegelei-
der van toekomstige leerkrachten aan 
de KU Leuven. In de richting humane 
wetenschappen komt filosofie veel 
aan bod. Niet zozeer de geschiedenis 
ervan, maar een aantal filosofische the-
ma’s. Ik heb veel gehad aan de nascho-
lingen van het Vlaams netwerk voor 
eigentijds filosofieonderwijs (VEFO), 
maar toen zich de kans aanbood om 
filosofisch gespreksleider te worden, 
heb ik me meteen ingeschreven.” 

Micheline: ”Zeven jaar geleden stu-
deerde ik af als klinisch psychologe 
en vandaag werk ik in het Jessa-zie-
kenhuis in Hasselt, zowel op de psy-
chiatrische afdeling als de psycho- 
therapeutische dagbehandeling. Ik 
vond het interessant dat we bij de eva-
luatie onszelf konden toetsen aan het 
profiel van de filosofische gespreks-
leider. Zo kregen we meteen zicht op 
onze sterktes en zwaktes. Al vanaf de 
eerste week van onze vorming waren 
we bezig met het inoefenen in de klas 
en op de werkvloer.”

Els: ”Als orthopedagoge heb ik jaren-
lang lesgegeven, maar nu heb ik een 
eigen praktijk waar ik kinderen met 
sociaal-emotionele problemen of met 
autisme begeleid. Tijdens mijn oplei-
ding heb ik redelijk veel filosofie ge-
studeerd, maar deze opleiding was 
anders. Hier ging het erom zélf te 
filosoferen. Het is vooral met mijn 
eerste doelgroep dat ik kon werken 
rond het omgaan met eigen angsten 
en het herwinnen van een gezond ver-
trouwen in de medemens. Filosoferen 
met autistische kinderen is moeilijker. 
Het veronderstelt een zekere mate van 
verbeelding, zodat ze zelf creatieve 
ideeën kunnen bedenken.” 

Verrijkende invalshoek
Mattias: ”Om de twee, drie weken 
hebben we filosofische gesprekken 
gevoerd, waarbij telkens een van 
de cursisten de rol van gesprekslei-
der op zich nam. Al die gesprekken 
moesten we bijhouden en bespre-
ken. Als eindproef maakten we een 
evaluatie van onszelf als filosofisch 
gespreksleider. 
Nu probeer ik om in alle vakken de 
filosofische gespreksmethode toe te 
passen. Ik merk dat leerlingen nood 
hebben aan hulpmiddelen om over 
bepaalde zaken te kunnen naden-
ken. Vaak trekken leerlingen over-
haaste conclusies, die uiteindelijk op 
weinig gebaseerd zijn. Ze hebben er 
ergens ’iets’ over gehoord of gelezen, 

of ze beroepen zich op iemand die 
hen geloofwaardig overkomt. Door 
met hen op onderzoek te gaan naar 
de juiste betekenis van begrippen, 
gaan ze dieper nadenken en slagen 
ze erin hun mening scherper te stel-
len of te nuanceren. Zo worden ze 
tegelijk verdraagzamer en kritischer 
ten opzichte van andere meningen. 
Naast kennisoverdracht is ook dat 
belangrijk. In de meeste klassen lukt 
dat goed en vinden de leerlingen 
deze aanpak verrijkend. 
In evaluatiegesprekken met toekom-
stige leerkrachten bied ik de socrati-
sche vraagtechniek aan als alternatief 
voor het ’sturen’ van de leerling naar 
het juiste antwoord. Natuurlijk wil 
elke leerkracht dat zijn leerling een 

bepaalde leerstof verwerft, maar dat 
kan ook op een minder dirigerende 
manier. In plaats van een definitie 
van kunst te laten memoriseren, stel 
je dan de vraag: wanneer noemen we 
iets kunst?”

Micheline: ”Ik begon aan die oplei-
ding vanuit de vaststelling dat psy-
chologie als wetenschap deels uit de 
filosofie is ontstaan. In Nederland 
wordt er al gefilosofeerd met psychi-
atrische patiënten en waarom zou 
dat ook hier niet kunnen? Eerder al 
had ik gewerkt met filosofische spel-
len, zoals het communicatiespel ’ik 
ben ik’. Ook al vermengen zich dan 
het filosofisch en het therapeutisch 
gesprek, als psycholoog blijf je het 
psychologisch aspect vooropstellen. 
Het is op de eerste plaats je taak 
en verantwoordelijkheid mensen in 
een crisissituatie te begeleiden.
Als gespreksleider mag je geen in-
houdelijke bijdrage leveren en dat 
loopt parallel met de vuistregel voor 
een goed oplossingsgericht gesprek: 
de cliënt moet zijn oplossing zelf 
vinden. Dit maakt van zowel thera-

pie als filosoferen een creatief ’zelf-
onderzoek’.
Dat ’niet-weten’ vraagt een zekere 
terughoudendheid en discipline. Je 
eigen opinies en bedenkingen mo-
gen de interactie niet verstoren. 
Ik heb gemerkt dat die inbreng van 
het filosofische in een groepsthera-
pie de cohesie tussen deelnemers 
verbetert. Patiënten gingen makke-
lijker hun ervaringen delen en hun 
persoonlijke dilemma’s verkennen. 
Dat ervoeren ze als heel positief.” 

Els: ”In het gewone onderwijs verwach-
ten leerlingen dat de leraar het antwoord 
kent, maar hier is het veeleer de leerling 
die op zoek moet naar een antwoord. 
Die veiligheid valt weg en kinderen met 

autisme hebben het daar moeilijk mee. 
Toch krijgen ook deze kinderen meer 
vertrouwen in hun eigen mogelijkhe-
den en inzichten. Al vraagt dat tijd. Bij 
de andere groep kan er makkelijker over 
sociale relaties worden nagedacht.
Een goed gespreksleider vertrekt 
vanuit de socratische houding van 
’niet-weten’ en bewaakt de dialoog 
zodat ze niet in een discussie vast-
loopt. Ook zorgt hij of zij ervoor dat 
iedereen de kans krijgt om iets in te 
brengen. Dat vraagt veel zelfdisci-
pline want de vraagstelling op zich 
kan het gesprek al in een bepaalde 
richting sturen. Ideaal gezien komt 
de vraag voort uit de groep zelf. Bij 
sterk emotioneel geladen thema’s is 
dergelijke houding niet makkelijk 
voor de gespreksleider.” 

denken en voelen
Mattias: ”In de klas wil ik liever 
dialogeren dan discussiëren. Niet 
kibbelen over welke groep zijn slag 
thuishaalt, maar samen onderzoe-
ken waarop we onze standpunten 
het best baseren. Daarom is leren 
dialogeren een belangrijke oefening 

in democratie, die vandaag nog te 
veel in de verdrukking komt door 
louter discussiëren. De huidige 
jonge generatie denkt veel minder 
in ideologische termen en ervaart 
daardoor meer onzekerheid, maar 
staat ook meer open voor dialoog. 
Pubers zijn vaak verwonderd over 
hoe de wereld van volwassenen in 
elkaar zit. Vaak vormt dat het begin-
punt van het filosoferen met hen.”

Micheline: ”Voor mezelf was de op-
leiding een uitdaging om kritischer 
te worden, niet alleen tegenover 
wat anderen denken, maar ook ten 
aanzien van je eigen manier van 
redeneren. Filosoferen is denkfou-
ten vermijden. Patiënten hanteren 
soms foute denkstrategieën, zoals 
veralgemenen, zwart-witdenken of 
emotioneel redeneren. Veel emoti-
oneel lijden dat wij ervaren, wordt 
beïnvloed door zulke extreme 
gedachtenpatronen. Door onaan- 
gepast denken te ontmaskeren 
kunnen we negatieve gevoelens 
verlichten. Men leert in de therapie 
én bij het filosoferen zichzelf in 
vraag te stellen: is deze gedachte 
wel waar?
Het komt er op aan mensen ge-
zonde denkstrategieën aan te leren, 
een realistische kijk op henzelf, de 
anderen en hun toekomst. Filosofie 
is geen puur rationalisme, vrij van 
enige emotie. Filosofie gaat ook over 
verwondering. In therapie word je 
ook verrast door bepaalde onver-
wachte perspectieven. Na een sessie 
van onze opleiding tot filosofisch 
gespreksleider gingen we soms naar 
huis met een nieuw inzicht en besef-
ten we dat ook wij ons nog konden 
verwonderen.” 

Els: ”Ik heb ooit met kleuters uit de 
derde klas gefilosofeerd en dat was 
een heel boeiende ervaring. Het 
bekende verhaaltje van ’Kikker heeft 
een vriendje’ van Max Velthuijs gaf 
hen de kans om over vriendschap 
na te denken. De inzichten die zij 
op die prille leeftijd al bezaten, ver-
rasten me.
Tegelijk leren ze niet voor hun beurt 
te spreken en te luisteren naar wat 
de andere te zeggen heeft. Zo wor-
den meteen sociale vaardigheden 
gevormd. Dat vind ik als pedagoog 
minstens even belangrijk als kennis-
overdracht. Ook filosofie gaat over 
veel meer dan cognitieve vaardig-
heden. Onbevangen naar iemand 
luisteren is ook een houding van 
verwondering en respect.”

Meer info op 
www.specifiekelerarenopleiding.be
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Vorig jaar studeerde de eerste lichting filosofische gespreksleiders af aan het CVo de oranjerie in diest. 
drie afgestudeerden waren bereid om hun ervaringen met ons te delen. we vroegen aan Mattias Van 
robays, leerkracht, aan Micheline Lambilotte, klinisch psychologe, en els daemen, orthopedagoge, wat 
ze zelf aan deze vorming hebben gehad en hoe filosofie hun doelgroep verder heeft geholpen.
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