
 

Openingsvragen 
rond ontginning 
& ongelijkheid

Spelregels om 
te bespreken 
met je leerlingen

Filosoferen is het oefenen van het kri-
tisch denken. Je moet er geen filosofie 
voor kennen. Door te filosoferen leer je 
sterke redeneringen maken, argumenten 
afwegen en in gesprek gaan. Het oefent 
de cognitieve en talige vaardigheden, 
maar versterkt ook (wereld)burgerzin 
en sociale vaardigheden.

Wil je met je klas een filosofisch 
gesprek voeren bij onze huidige expo’s? 
Heel graag! 

 – Is het eerlijk om grondstoffen uit de 
grond te halen? (On)eerlijk voor wie?

 – Is het eerlijk ten opzichte van onszelf, 
die allerlei dingen willen hebben en gebruiken? 

 – Is het eerlijk naar de aarde toe, waar we al die mooie 
dingen uit halen?

 – Is het eerlijk voor de mensen die hard werken om 
de grondstoffen voor ons uit de aarde te halen?

 – Wat is ‘eerlijk’ eigenlijk? Wanneer is iets eerlijk 
en wanneer niet?

 –  Gaan dieren op een andere manier met waardevolle 
stoffen uit de aarde om? Wat kunnen we van hen leren?

 – Van wie zijn de grondstoffen in en op de aarde eigenlijk? 
Wie wordt er rijk(er) van?

 * Hoe bepalen we aan wie die grondstoffen toebehoren? 
 Wie beslist dat?

 – Kijk je nu anders naar je gsm of laptop, 
als je ziet wat er allemaal aan voorafgaat?

 – Wat kosten ze ons en wat brengen ze ons? Wat kosten ze 
aan de aarde en wat brengen ze haar op? En wat voor de 
bedrijven? En voor de mensen die de stoffen opgraven?

 – Hoe kunnen we creatief nadenken over een andere aanpak, 
voor een wereld van morgen? Wie zijn taak is dat? 
Kan iedereen hier mee over nadenken? 
Moet iedereen hier mee over nadenken?

 – Wie kan er iets veranderen aan het ontginningsproces? 
Moet je geld of *politieke macht hebben om iets te 
kunnen veranderen? 

 – Wat gebeurt er als niemand iets doet?

 * Wie is verantwoordelijk om hier verandering in te brengen? 
 Wie is er niet verantwoordelijk?

Filosoferen is een manier om met elkaar 
te praten, kritisch te denken, meningen 
te vormen en goede argumenten te 
bedenken. Dat wil zeggen dat we goed 
uitleggen waarom we dat idee of die 
mening hebben. We onderzoeken onze 
eigen mening en die van elkaar. 

Je mag elke mening uitspreken, maar 
we zoeken samen met de groep wat we 
van elke mening vinden. We doen dat op 
een respectvolle manier, vanuit goede 
argumenten en vragen. Net zo lang tot 
we het samen eens zijn over een stuk 
van het thema.

Hoe word jij beter in filosoferen?
1. Luister goed naar wat anderen vertellen. Laat hen uitpraten. 

2. Probeer te begrijpen waarom hij/zij die mening heeft. 
Wat wil je hem vragen om die mening beter te begrijpen?

3. Ben je het met hen eens of niet? Verwoord waarom wel 
of niet.

4. Heb het over wat iemand zegt (ik denk dat het klopt wat jij 
zegt, want ik heb daar ook een voorbeeld van), en niet over 
wat je van die persoon vindt (jij bent heel slim en hebt altijd 
goede ideeën).

5. Wat zou je willen veranderen aan een mening en waarom?

6. Zoek mee naar een mening waar de hele groep het over 
eens kan zijn. Gebruik goede argumenten om uit te leggen 
waarom dat volgens jou een goede mening is.

7. En blijf vooral veel samen oefenen.

Ga het 
filosofisch 
gesprek 
aan!

Ervaringen of suggesties? We horen het graag via 
willem.vrancken@z33.be of kiki.goossen@z33.be 

Vragen vanaf 10 jaar. 
12 jaar & ouder: bijkomende vragen aangeduid met een *sterretje



 
Er zitten heel veel waardevolle 
grondstoffen in onze elektronische 
toestellen, zoals kobalt, lithium en goud. 
Die halen we uit onze aarde, maar ze 
zijn eindig en onvervangbaar. En we 
gebruiken er steeds meer van. 

De mensen die hard werken in de 
mijnen of groeven om die grondstoffen 
te verzamelen, krijgen er vaak niet veel 
geld voor. Ze doen gevaarlijk en zwaar 
werk. Daarbij worden giftige stoffen 
gebruikt die het gebied vervuilen. 
Grote internationale bedrijven worden 
er zeer rijk van. De landen met de 
meeste waardevolle grondstoffen in 
hun grond, worden er zelden zelf rijker 
van. Dat is onrechtvaardig, toch?

Er zijn enkele nieuwe vormen van 
ontginning die een (stuk van de) 
oplossing bieden. Zo kan je werken met 
materialen die groeien (bio-sourcing) of 
eerder gebruikte materialen hergebruiken 
(urban mining en urban harvesting).

Geven of 
nemen?
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Ook filosoferen moet je leren
Net als elke vaardigheid word je beter 
door te oefenen. Loopt een gesprek 
niet helemaal vlot van de eerste keer? 
Er zaten vast enkele sterke elementen 
in! Oefenen en groeien. Zowel jij als je 
klas worden er hoe langer hoe beter in.

Voorzie 20 minuten voor 
het gesprek
Filosoferen vraagt veel mentale concen-
tratie en betrokkenheid. Je zoekt name-
lijk samen naar een antwoord waarin 
iedereen zich kan vinden. Een gesprek 
van 20 minuten is een hele inspanning.

Geef zelf geen antwoorden, 
stuur wel met vragen
Je legt je rol als leerkracht even neer 
en neemt een socratische houding van 
niet-weten aan. Er is namelijk geen juist 
antwoord in een filosofisch gesprek. 
Wil je het gesprek in een andere 
richting krijgen of verdiepen? Stel dan 
gerichte vragen. Er zijn twee soorten 
filosofische vragen: inhoudelijke (over 
het thema) en procedurele vragen. 

Start met een 
inhoudelijke vraag
Kies 1 van de inhoudelijke vragen in deze 
brochure om het gesprek mee te openen. 
Welke spreekt jouw leerlingen het meeste 
aan, denk je? In de loop van het gesprek 
kan je bijkomende vragen inbrengen. 
Je hoeft ze niet allemaal te doorlopen.

Verdiep met 
procedurele vragen
Het gesprek krijgt een filosofische 
kleur doordat je de deelnemers 
uitdaagt te argumenteren en te 
onderzoeken. Alles kan gezegd 
worden, maar alles mag ook bevraagd 
worden. Volgende vragen maken je 
gesprek kwalitatief sterker:

 – Precies definiëren wat je wilt zeggen: 
Wat bedoel je precies met...? 
Begrijpt iedereen wat hij/zij bedoelt? 

 – Voorbeelden en tegenvoorbeelden 
onderzoeken: Heb je daar een 
voorbeeld van? Kan je je voorstellen 
dat het soms net niet zo is?

 – Waarheidsonderzoek: Klopt dat wel 
Is dat altijd en overal zo? Is daar 
bewijs voor? Hoe kunnen we te 
weten komen of dat (altijd) waar is? 
Kunnen we dat veralgemenen? 

 – Onderzoeken van aannames: 
Wat veronderstel je met die 
uitspraak? Waar ga je vanuit?

 – Verbinden: Is iedereen het 
daarmee eens? Mogen we hierop 
verder bouwen? 

Ook al is er niet 1 juist antwoord, 
je zoekt wel naar wat iedereen verbindt.

Sluit het gesprek af als er 
een (voorlopig) besluit leeft 
in de groep
Het gesprek is klaar wanneer er een 
consensus in de groep is gegroeid over 
het (deel)thema. ‘Zijn we het erover eens 
dat.. .?’ Benoem die consensus in de 
groep als antwoord op je filosofische 
vraag en als afronding van het gesprek.

Beloon en stimuleer 
het proces
Waardeer de groep voor de manier 
waarop het gelopen is. Wat deden 
ze sterk? Waarin zat de verbinding? 
Hoe ging het kritisch denken?

Evalueer en koester 
de beleving
Wat vond je het strafste dat je zag in 
Z33? Wat neem je mee uit het gesprek? 
Waar zou je meer/minder van willen 
doen? Wat zou jij vooral in de aandacht 
zetten als jij de baas was van deze 
ruimte of tentoonstelling? Wat vonden 
jullie van dit gesprek? Was het moeilijk? 
Gaan we dit nog een keer doen? 

Ga het filosofisch gesprek aan! 
Voor iedereen vanaf 10 jaar.

Filosoferen doe 
je zo: Tips voor 
leerkrachten

Huis voor Actuele Kunst, 
Design & Architectuur

www.z33.be #z33be @z33be

On-Trade-Off: Charging Myths 

BC architects & studies & materials: Same Same but Different

expo


