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Durf te denken! is een methode voor het filosofieonderwijs in de bovenbouw (4e, 5e en 6e jaar) 
van het voortgezet onderwijs in Nederland. De methode omvat één omvangrijk theorie- of 
leerboek (255 p.) met negen hoofdstukken, negen dunne werkboekjes met oefeningen (die 
telkens aansluiten bij één van de hoofdstukken) en een digitale leeromgeving met extra materiaal 
voor leraars en leerlingen (https://www.boomdurftedenken.nl/) — voor de leerlingen is de 
licentie voor deze website betalend (€ 9,90 per jaar). Er is een aparte reeks voor het vwo en het 
havo, te herkennen aan de blauwe (vwo) of groene (havo) kleur op de zwarte kaft of website. Ik 
bespreek hier de boeken en website voor vwo.  

In het leerboek komt in elk van de negen hoofdstukken (van telkens 20 à 30 pagina’s) een 
domein van de filosofie aan bod: (1) wijsgerige antropologie, (2) ethiek, (3) kennisleer, (4) 
wetenschapsfilosofie, (5) metafysica, (6) oosterse filosofie, (7) sociale filosofie, (8) cultuurfilosofie 
en (9) filosofie van de kunst. Een extra hoofdstuk over logica is enkel in de digitale leeromgeving 
beschikbaar. Zo komen niet enkel de domeinen voor het eindexamen aan bod, maar ook enkele 
keuzedomeinen. Opvallend is dat de inleiding bij het leerboek slechts beknopt ingaat op de vraag 
wat filosofie is; dat is geen gemis, want de overige hoofdstukken maken dat meer dan duidelijk. 
In de inleiding bij elk hoofdstuk wordt het besproken domein op een levendige manier 
voorgesteld door aansluiting te zoeken bij de leefwereld van de leerlingen, bijvoorbeeld door een 
casus voor te stellen. Daarna worden verschillende vragen of thema’s binnen het domein 
behandeld, die meestal thematisch (soms historisch) benaderd worden. De visies van 
verschillende filosofen worden met elkaar geconfronteerd, zodat het overzicht ook al aanzet tot 
zelf filosoferen. De teksten bespreken op een degelijke, uiterst heldere en samengebalde wijze de 
belangrijke problemen, opvattingen en filosofen binnen een bepaald domein. Het tekstboek is 
van een hoge kwaliteit, wat het resultaat is van de wijze waarop de teksten tot stand gekomen 
zijn. Elk hoofdstuk is geschreven door een Nederlandse of Vlaamse academicus, die 
gespecialiseerd is in het betreffende domein: (1) Marli Huijer, (2) Frans Jacobs, (3) Hans 
Dooremalen en Herman de Regt, (4) Maarten Boudry, (5) Hans Dijkhuis, (6) André van der 
Braak, (7) Gijs van Oenen, (8) Thijs Lijster en (9) Eddo Evink. De teksten zijn door leraars en 
leerlingen becommentarieerd en vervolgens in verschillende rondes herwerkt. Het zou wel goed 
zijn mochten de redacteurs er bij een heruitgave van het leerboek naar streven om de (door de 
redactie toegevoegde) teksten die in de kaders staan op te nemen in de doorlopende teksten. Nu 
is het voor de lezer niet altijd duidelijk waar hij/zij deze teksten, die op zich wel interessant zijn, 
inhoudelijk moet situeren ten opzichte van de doorlopende tekst. Ook de vormgeving van het 
boek getuigt van kwaliteit: de lay-out is tegelijk rustig, overzichtelijk en aantrekkelijk; de 
illustraties (foto’s en tekeningen) zijn zorgvuldig gekozen.  

De oefeningen bij elk hoofdstuk vind je in de werkboekjes en in de digitale leeromgeving, die 
ook veel extra oefeningen, links naar filmfragmenten en (voor de leraars) toetsen bevat. 
Verschillende leraars hebben oefeningen ontwikkeld binnen de wetenschappelijke kaders die zijn 
uitgezet door Natascha Kienstra, vakdidactica filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Andere leraars hebben de oefeningen met hun leerlingen uitgetest en becommentarieerd, zodat ze 
geoptimaliseerd konden worden. Sommige oefeningen zijn, soms in aangepaste vorm, 
overgenomen uit andere Nederlandse handboeken voor het filosofieonderwijs.1 De oefeningen 
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zijn bedoeld om de leerlingen te stimuleren om zelf te filosoferen en om hun filosofische 
vaardigheden te trainen, zoals vooronderstellingen van een positie blootleggen, argumenteren in 
mondelinge en schriftelijke vorm, kritiek formuleren. In de oefeningen wordt een rijke waaier aan 
werkvormen aangeboord, wat zeer prikkelend en stimulerend werkt: leesvragen (die dicht 
aanleunen bij de tekst van het leerboek) met daarop volgend vragen waarbij de leerlingen hun 
eigen positie moeten verwoorden; denkvragen, waardoor de leerlingen zelf gaan nadenken over 
de besproken theorieën en die waarschijnlijk ook beter zullen begrijpen; het lezen van primaire 
filosofische teksten; gedachte-experimenten; sic et non (waarbij leerlingen moeten aangeven of ze 
het met bepaalde stellingen eens of oneens zijn); didactische puzzels; begripsanalyses (via een 
duidelijk stappenplan); casussen (vanuit de filosofie of het dagelijkse leven) met de bespreking 
van een ethisch dilemma; rollenspelen; speechen (met als doel het publiek te overtuigen); 
socratische gesprekken; filosofische debatten; dialogisch schrijven; het schrijven van een 
filosofische paper, bijvoorbeeld naar aanleiding van een film die aansluit bij het behandelde 
thema. Opvallend is dat ook voor de meer open werkvormen, zoals het schrijven van een paper 
of het voorbereiden van een speech, met heel duidelijke en concrete stappenplannen gewerkt 
wordt. Dat biedt de leerlingen een goed houvast bij opdrachten die niet zo eenvoudig zijn. De 
oefeningen zetten aan om de filosofische problemen te verbinden met het eigen leven en om zo 
vermoedelijk ook de teksten uit het leerboek beter te begrijpen. Misschien zouden de oefeningen 
wel nog wat meer aandacht mogen schenken aan het lezen van primaire filosofische teksten. 

De methode van Durf te denken biedt de leerlingen een goede en grondige inleiding zowel in de 
filosofie als in het filosoferen. Het onderscheid tussen het leerboek en de oefeningen maakt voor 
de leerlingen zichtbaar wat ze kunnen studeren (leerboek) en op welke wijze ze hun filosofische 
vaardigheden kunnen inoefenen (werkboekjes). Dat betekent niet dat deze methode filosofie en 
filosoferen loskoppelt van elkaar, integendeel. De leraar wordt aangemoedigd om af te wisselen 
tussen de eerder theoretische teksten uit het leerboek en de oefeningen, zodat de kennis van de 
opvattingen van filosofen aanzet tot zelf filosoferen en het zelf nadenken ook leidt tot een beter 
begrip van de filosofische opvattingen uit heden en verleden.  

Durf te denken! doet een Vlaamse filosoof nog meer dromen van een volwaardige plaats voor 
de filosofie en het filosoferen in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 

 
Griet GALLE 

 

 

                                                 
Damon, 2010) en Boekstal, Wij denken over de mens en het goede (Budel: Damon, 2011): voor vwo, met 

verwerkingsboeken. 

 


