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Eerst, een woord van dank. 

Ruim 300 leraren namen deel aan workshops georganiseerd door de Inspectie NCZ.  
In deze workshops werd het spel BATOET, begin 2020, geintroduceerd. Er werd hen 
gevraagd de opdrachten één voor één kritisch te evalueren en suggesties te doen 
voor verbeteringen. Dat hebben ze massaal gedaan, onze grote dank hiervoor. 
Het is dankzij Inspecteur Coördinator NCZ Jan Van Vaek dat we in de mogelijkheid 
waren deze feedback te verkrijgen en het spel aldus te valideren. Inspecteur Van 
Vaek bracht tevens  na intens leeswerk, zeer nuttige aanpassingen aan zodat het 
geheel ook past in de leerplannen NCZ. Een zeer grote dank daarvoor. 

Tips 

In deze tips willen we: 

1. Theoretische achtergrond geven; 
2. Enkele suggesties doen bij sommige opdrachten.  

 

Theoretische achtergrond 

1. Filosofische vragen 
 
Een groot aantal opdrachten zijn geschikt om te filosoferen. Daarom is het wellicht 
nuttig om even in herinnering te brengen wat een filosofisch vraag is. 
 
Een filosofische vraag is een vraag waarvan het antwoord, of de methode tot het 
vinden van het antwoord, niet, of nog niet vastligt, maar die we desondanks te 
belangrijk vinden om links te kunnen laten liggen.  
 
Nemen we er eens een paar vragen bij: 
 

1. Vind je voetballen leuk? 
2. Kan ik iets zeker weten? 
3. Waar ligt mijn boekentas? 
4. Heeft God de mens lief? 
5. Kan je moed leren? 

 
Vraag 2 is een filosofische vraag (het gaat om een ultieme kwestie) 
Filosofische vragen zijn meerduidig (vraag 3 is dit niet). 
Vraag 1 is voor de filosoof niet interessant (het is geen algemene kwestie). 
Vraag 4 is eerder een theologische vraag. 
Vraag 5 komt uit Plato’s Laches. 
 
 
De eerste stap om een gesprek te starten is het formuleren van een filosofische 
vraag.  
Een Socratische vraag is eveneens een filosofisch vraag, zij het dat deze, zoals we 
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zagen in het vorige hoofdstuk een heel speciale vorm aanneemt: de ‘wat is X-
vraag?’, alsook ‘Is X Y?’. 
Bovendien kan in de socratische methode ‘pur sang’ (zoals ook in deze van Nelson-
Heckmann) enkel vertrokken worden vanuit de eigen ervaring. 
 
Filosofische vragen gaan over ultieme kwesties, vragen of principes. De vragen zijn 
te beantwoorden door na te denken, met de rede en dus niet empirisch.  
De vragen moeten een tweede orde probleem of derde orde probleem zijn. 
 
Er zijn drie soorten orde vragen: 
 
Eerste orde vragen zijn vragen naar informatie of gegevens. Deze zijn in principe 
oplosbaar en het antwoord is verifieerbaar. Eens opgelost is de vraag ‘weg’, 
‘verdwenen’ 

Enkele voorbeelden: 
Wanneer vertrekt de volgende trein naar Gent? 
Hoeveel weegt deze persoon? 
Wat is de hoofdstad van België? 

Tweede orde vragen zijn niet zomaar oplosbaar, er zijn meerdere mogelijke 
antwoorden te geven. Men wordt uitgedaagd het antwoord dat men geeft te 
verdedigen, te verantwoorden (Waarom denk je dat? Waarom vind je dat? Enz.). De 
gespreksleider zal dus doorvragen op achtergronden/redenen; redenen voor die 
redenen; waarden en principes. Een sleutel om verdieping te krijgen in een dergelijk 
gesprek is o.a.: vragen naar de betekenis van een woord en vragen naar het belang 
van een bepaalde uitspraak. 

Enkele voorbeelden: 
Wat is het nut van deze les? 
Is leren belangrijk? 
Waarom hebben landen een hoofdstad? 

Derde orde vragen. Ook bij dit soort vragen zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
Bijkomend is dat deze vragen je confronteren met jezelf. Er zit een meta-perspectief 
in dergelijke vragen en ze hebben een existentieel karakter. 

Enkele voorbeelden 
Wanneer is het beter te zwijgen dan te praten? 
Moet je op een vraag onmiddellijk antwoorden? 
Wanneer is iets onzinnig? 

Kenmerken van een filosofische vraag 
Filosofische vragen zijn conceptueel (de vraag is te beantwoorden met denken, 
zonder dat daar een autoriteit of andere bronnen voor moeten worden 
geraadpleegd). Ze zijn controversieel (het moet gaan over iets dat u zich werkelijk 
afvraagt; niet iets waarop het antwoord eigenlijk al bekend is). Ten slotte zijn deze 
vragen concretiseerbaar (er kan een concreet, praktisch uit de ervaring voorkomend 
voorbeeld bij worden gevonden waarin de vraag speelde, zelfs meerdere 
voorbeelden). De vragen zijn fundamenteel (dus niet historisch-filosofisch) of logisch 
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want deze hebben geen verbinding met de ervaring. 
Gevraagd wordt naar de beginselen, algemene principes die ten grondslag liggen 
aan beweringen, aan oordelen en vooronderstellingen, schuilend in alledaagse 
meningen, keuzes en handelingen. 
De vragen zijn eenvoudig, lange vraagzinnen zijn te vermijden. Elk gebruikt woord 
kan leiden tot meningsverschillen. 

Socratische vragen zijn bovendien betekenisvol (de vraag staat niet los van de 
ervaring). Deelnemers moeten daarom een voorbeeld kunnen geven), relevant (de 
vragen moeten relevant zijn voor alle deelnemers en de kern raken van wat de 
deelnemers willen onderzoeken) en prikkelend (ergo motiverend). 
Alle deelnemers moeten de vraag kunnen begrijpen en de vraag als vraag ervaren. 

Hoe vind je een goede uitgangsvraag? Mogelijke denkprikkels. 
Er zijn verschillende mogelijkheden om filosofische vragen te genereren of een 
thema te introduceren. 
De prikkels of  insteken zijn afhankelijk o.a. van leeftijd, vertrouwdheid met 
gesprekken, methode.  
 

a. De eigen ervaring 
 

b. De oorspronkelijke vragen uit de dialogen van Plato 
De dialogen leveren natuurlijk, ook vandaag nog, voldoende filosofische vragen om 
aan de slag te gaan. 
Enkele voorbeelden: Wat is moed? (Laches). Wat is kennis? (Theaetetus). Wat is 
zelfbeheersing? (Charmides). Wat is liefde? (Symposium). Wat is kunst? (Ion). Wat is 
matigheid? (Euthyphro). Wat is waarheid? (Gorgias). Wat is schoonheid? (Hippias 
Major). Wat is voortreffelijkheid? (Meno). Wat is rechtvaardigheid? (Gorgias, De 
Staat). 

 
c. Meer hedendaagse vragen 

Vandaag zijn heel wat vragen te bedenken. Een paar voorbeelden: Wat is aanzien?  
Wat is artisticiteit? Wat is authenticiteit? Wat is autonomie? Wat is begeerlijkheid? 
Wat is behulpzaamheid? Wat is bekendheid? Wat is bekwaamheid? Wat is 
beleefdheid? Wat is bereidwilligheid? Wat is bescheidenheid? Wat is beschaving? 
Wat is woke zijn? Wat is seks? Wat is verantwoordelijkheid? Wat is beschaving? Wat 
is besluitvaardigheid? Wat is betrokkenheid? Wat is betrouwbaarheid? Wat is 
burgerschap? Wat is creativiteit? Wat is democratie? Wat is discipline? Wat is 
eerlijkheid? Wat is fatsoen? Wat is gastvrijheid? Wat is gezondheid?Wat is macht? 
Wat is nut? Wat is onwetendheid? Wat is professionaliteit? Wat is publieke 
verantwoordelijkheid?  
 

d. De vragen uit dilemma’s 
Dilemma’s zijn zeer geschikt als uitgangspunt.  
De keuze tussen zoute chips en paprika chips is niet wat we verstaan onder 
dilemma.  
Bij dilemma’s hebben beide keuzes altijd iets van echte waarde. Als je moet kiezen, 
dan is waarde van hetgeen je niet hebt gekozen verloren. Het is de reden waarom 
het de keuze moeilijk maakt, je wordt verplicht om goed na te denken. 
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De filosoof Jean-Paul Sartre kwam met het volgende dilemma op de proppen: een 
jongeman moet kiezen tussen vechten voor zijn vaderland in de oorlog, of zorgen 
voor zijn zieke moeder. De jongeman wil allebei doen maar snapt dat dit onmogelijk 
is. Hij moet kiezen. 
Ander voorbeeld: 
De hele nacht word je gestoord door een mug in je slaapkamer. Je kan er niet van 
slapen. Wat doe je? De hele nacht wakker liggen of de mug doodslaan? Wat kies jij 
en waarom? 
 

e. De vragen uit aforismen/citaten/quotes 
Aforismen en citaten zijn een andere bron voor vragen. Een voorbeeld: 
Het leven is kort en informatie eindeloos: niemand heeft tijd voor alles (A. Huxley). 
 
Op internet is een goede bron voor het vinden van citaten de volgende link: 
https://citaten.net. 
 
 

f. Filosoferen vanuit een gedachte-experiment 
Volgende filosofische vraag werd opgeworpen: ‘Wie ben ik?’ 
Iedereen vraagt zich wel eens af wie hij is, en of dit ooit ultiem te beantwoorden valt - 
of zelfs beantwoordbaar is. Het belang van een antwoord op die vraag wordt 
uitgespeeld in allerlei kunstvormen en stelt zich regelmatig in de klinische praktijk (‘ik 
ben mezelf kwijt’, ‘ik herken mezelf niet meer’, ‘ik kan mezelf niet zijn’,...). Mensen 
horen vaak ‘wees gewoon jezelf’, maar wat betekent zoiets eigenlijk? Ben ik dan niet 
altijd mezelf? Of bedoelen ze een bepaalde versie van mezelf? Als ik mezelf moet zijn, 
waar slaat die ‘mezelf’ dan op? De vraag is in de filosofische traditie op verschillende 
manieren benaderd: er is een ziel, een ratio, een denkend Ik, een zelfbewustzijn, enz. 
Er is de optie om er op een essentialistische manier naar te kijken, alsook de visie in 
het vaandel te dragen dat de mens een ‘dividu’ of ‘wordend gebeuren’ is (Deleuze).  
Het gedachte-experiment waarvan uitgegaan werd: 
Stel dat je betrokken raakt bij een verkeersongeluk, waarop je geopereerd wordt en 
lichamelijk terug op de been geraakt. Psychisch liggen de kaarten anders: je 
hersenen zijn beschadigd, waardoor je al je biografische herinneringen kwijt bent en 
een heel andere persoonlijkheid hebt. Kan je zeggen dat je, ondanks de lichamelijke 
veranderingen, nog steeds dezelfde persoon bent? 
 
 
h. Een verhaal/een krantenartikel/een tekst/een gedicht/stripverhalen/muziek 

(partituur, lyrics, uitvoering) 
In vele boeken, zelfs deze die niet in eerste instantie filosofisch bedoeld zijn kunnen 
passages gebruikt worden om erover te filosoferen en als uitgangspunt, als insteek 
gebruikt worden. 
Een voorbeeld: ‘Funes de allesonthouder’ van Jorge Luis Borges. 

‘De man, laten we dat niet vergeten, was amper in staat tot algemene, platonische 
ideeën. Niet alleen kostte het hem moeite te begrijpen dat het generische symbool 
hond al die ongelijke gevallen van uiteenlopende grootte en vorm kon omvatten; het 
zat hem dwars dat de hond van drie uur veertien (van opzij gezien) dezelfde naam 
had als de hond van vier uur drie (van voren gezien). Zijn eigen gezicht in de spiegel, 
zijn eigen handen, verrasten hem keer op keer. Swift vertelde dat de keizer van 
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Lilliput de beweging van de minutenwijzer onderscheidde. Funes onderscheidde 
aanhoudend de kalme voortschrijding van verrotting, van tandbederf, van 
vermoeidheid. Hij bespeurde de vordering van de dood, van de vochtigheid. Hij was 
de eenzame en lucide aanschouwer van een veelvormige, kortstondige en bijna 
ondraaglijk nauwkeurige wereld. 
Ik vermoed dat hij niet erg goed in staat was tot denken. Denken is verschillen 
vergeten, is generaliseren, abstraheren. In de stampvolle wereld van Funes 
bestonden alleen maar details, die elkaar bijna verdrongen’  

Filosofische vraag::  
‘Wat doen we wanneer we denken over de werkelijkheid?’.  

g. Een foto/video/toneelstuk 
 

h. Een schilderij/een artistiek voorwerp. 
 

i. De gastspreker 
Een interessante spreker die wordt uitgenodigd in de klas (een schrijver, een 
beeldend kunstenaar, een politicus, enz.) en die aansluitend ondervraagd 
wordt op bepaalde uitspraken. Een goede oefening voor leerlingen om zelf te 
leren doorvragen.  
 

j. Een interview (idem mogelijkheden zoals bij de gastspreker) 
 

k. Een brainstorm/associëren op een willekeurig door de leerlingen (of 
leraar) gekozen woord. 
Men maakt van de brainstorm een mindmap waaruit filosofosche vragen 
kunnen ontstaan. 
 

i. Vertrekkend vanuit een woordwolk 
Woordwolken worden gegenereerd uit een tekst. Woorden worden groter of 
kleiner in de woordwolk gepresenteerd (op basis van het aantal keren dat het 
woord in de tekst voorkomt). De woorden kunnen dienen om te associëren, thema 
of thema’s uit af te leiden en er filosofische vragen op te enten. 
 

j. Tradities/Politieke correctheid/woke 
 

k. Vanuit de vragen Van Proust 
Er bestaan verschillende versies van de vragen van Proust (de krant De Morgen 
stelt deze vragen iedere week aan een bekend persoon). Zonder volledig te willen 
zijn, een paar voorbeelden: Wat zijn je favoriete kwaliteiten in een man? Wat is je 
belangrijkste eigenschap? Wat waardeer je het meest aan je vrienden? Wat is de 
grootste fout die je gemaakt hebt? Wat is jouw idee van geluk? Wat is jouw idee 
van ellende? Wat haat je het meest? Hoe wil je sterven? Wat is je favoriete 
motto? 
Op internet is de volledige lijst te vinden en ook in de krant De Morgen is een 
goede aanvulling te vinden. De meeste vragen kunnen een prima opstap zijn om 
te komen tot filosoferen te komen. 
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l. Vanuit de vier vragen die de filosoof Kant van belang vond voor het 
beoefenen van filosofie 
 
Wat kan ik weten? 
Wat moet ik doen? 
Wat mag ik hopen? 
Wie is de mens? 
 

m. Vanuit de vijf grote thema’s: zijn, denken, taal, de mens en doen, de grote 
filosofische vragen over het leven 
zijn (dood, geluk, schoonheid, enz.) 
denken (creatief denken, doordenken, intelligentie, enz.) 
taal (beelden, lichaamstaal, woorden, enz.) 
de mens (de ander, jezelf, moed, enz.) 
doen (burgerschap, inspraak, wetten, enz.) 
Enkele voorbeelden 

Waar is het universum van gemaakt? 
Wat maakt ons mens? 
Wat maakt het dat we geen mensen willen eten?  
Hoe weet je of dat wat jij ervaart hetzelfde is wat anderen ervaren? 
Zijn er universele waarden (en normen)? 
Kan wetenschap samengaan met religie? 
Is het irrationeel om bang te zijn voor de dood?  
Wat betekent het om vrienden te zijn? 
Kan God kwaadaardig zijn? 
Wat is rechtvaardig? 
Wat maakt iets goed?  
Hebben we elkaar nodig? 
Mag je een terrorist martelen voor informatie? 
Kunnen we helemaal vrij zijn? 
Bestaat God? 
Wat zou je liever willen zijn: een mens met zorgen of een varken zonder zorgen?  
Wat is een emotie? 
Is democratie altijd wenselijk? 
Enz. 

n. Religie 
Vragen zoals: ‘Bestaat God?’ ‘Kan God kwaadaardig zijn?’ ‘Is God de schepper 
van alles?’ enz. 
 

o. Sprookjes 
Disclaimer dat Disney+ nu bij bepaalde tekenfilms zet. (Lady & de Vagebond, 
Peter Pan, Dumbo, the jungle book…). 
 

p. Cinemafilms 
 

q. Een tekenopdracht 
Vraag aan leerlingen een schilderij of tekening te maken.  
Voorbeeld: maak een zo lelijk mogelijk schilderij of Teken ‘bang zijn’, enz. 
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r. Kaarten uit het spel DIXIT  
 

 

           
 
Op basis van een kaart waarop een afbeelding staat is het de bedoeling dat de speler een woord toekent 
aan de afbeelding. 
 
s. Denkdobbelen 
 

 
 
t. NOMIZO 
 

 
 

 
u. Binnen diverse studiedomeinen zijn interessante filosofische vragen te 

bedenken 
 
 
 
2. Wanneer je voor de ‘fun’ BATOET speelt 
 
Ideeën 
(niet alle opdrachten lenen zich daartoe) 
 
1. Je mag niet in de ik-vorm spreken. 
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2. Je mag een bepaald woord niet gebruiken. 
3. Je moet de volgende zin telkens starten met de laatste letter van het woord van de 
vorige zin. 
4. Hou je ogen gesloten. 
5. Gebruik je handen (gesticuleer) tijdens het spreken. 
6. Steek uw handen in uw zakken tijdens het spreken. 
7. Zeg minstens twee zinnen in een andere taal. 
8. Je mag niet 'euh' zeggen. 
9. Doe een bekend persoon na. 
10. Sta op één been tijdens het spreken. 
11. Beweeg en spreek als een robot. 
12. Spreek al je zinnen uit in vraagvorm. 
14. Teken je opdracht terwijl je spreekt. 
15. Gebruik data (echte of valse) om je zaak duidelijk te maken. 
16. Gebruik een bepaald jargon (sporttaal, advocatentaal, politici-taal). 
17. Gebruik minstens één metafoor. 
18. Na het uitvoeren van jouw opdracht word je verder ondervraagd. 
19. Je wordt (maximaal tweemaal) onderbroken tijdens jouw spreken door een vraag 
van de anderen. 
20. De anderen kijken ongeïnteresseerd weg. 
21. De anderen schudden af en toe van neen. 
22. Je moet spreken met pathos. 
23. Je moet spreken met logos. 
24. Doe alsof je een reclameboodschap brengt. 
25. Gebruik minstens één drogreden. 
 

3. Argumenteren 
In heel wat opdrachten is het de bedoeling om te argumenteren. In het boek De 
Maeyer, J., Dus, want, maar en tenzij, ACCO. kan u hierover heel wat meer info 
vinden. 
 
Een argumentatieve zin bevat: 

. een standpunt (Roken moet verboden worden) waar men zichzelf of een 
andere wil van overtuigen; 

. één of meerdere argumenten (Roken schaadt de gezondheid) om aan te tonen 
waarom het standpunt waar is. 
 

Een argument is een uitspraak die gedaan wordt om het standpunt te ondersteunen. 
Een standpunt is een uitspraak die ondersteund wordt door minstens één 
argument. 
 
Uit deze definities blijkt dat: 

• Zowel argumenten als standpunten uitspraken zijn. 
• Argument(en) en standpunt(en) aan elkaar gerelateerd zijn. 
• Een argument en een standpunt vormen een argumentatieve zin of ook nog een 

redenering genoemd. 
• In argumentatieve zinnen wil men de lezer of toehoorder van iets overtuigen. 

Men wil dat het standpunt over een kwestie wordt overgenomen. De verdediger 
van het standpunt geeft één of meerdere argumenten voor zijn standpunt en 
weerlegt met mogelijke tegenargumenten.  
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• Argumentatieve zinnen zijn dan ook het uitgangspunt van debat, betoog 
(schriftelijk of mondeling) alsook als startpunt voor filosoferen.  

 
 
Schema van een argumentatieve zin (zie figuur): 
 

 
Om standpunten te onderbouwen hebben we feiten of gegevens, argumenten nodig. 
Met (een) argument(en) verdedigt/onderbouwt men een standpunt. Met (een) 
argument(en) legt men uit waarom men een bepaald standpunt verdedigt. 
Men maakt onderscheid tussen (1) feitelijke of objectieve argumenten (ze zijn waar of 
niet waar) en (2) niet-feitelijke of subjectieve argumenten (deze argumenten zijn niet 
te controleren en hebben ondersteuning nodig van andere argumenten). Objectief 
betekent dat je verantwoordt hoe je je data hebt verzameld, wat de kwaliteit van data 
en dataverzameling is, welke bronnen je hebt gebruikt, wat de kwaliteit van deze 
bronnen is, wat het uitgangspunt van de onderzoeker is enz. 
We kunnen een aantal types onderscheiden.  
 
Argumentatie op basis van feiten.  We zouden naar restaurant Ter Damme kunnen 
gaan, (WANT) een goede lunch kost er slechts 20 euro. 
Argumentatie op basis van onderzoek of wetenschap. Facebook is het meest 
gebruikte sociale medium, (WANT) dat blijkt uit onderzoek. 
Argumentatie op basis van normen en waarden. Een zware tackle in voetbal moet 
met rood bestraft worden, (WANT) je mag een tegenstander niet opzettelijk 
verwonden. 
Argumentatie op basis van vermoedens. Ik heb een vermoeden dat Piet vandaag 
niet op het werk zal verschijnen, (WANT) hij was gisteren al zwaar ziek. 
Argumentatie op basis van geloof/overtuiging. Als ongelovige geloof ik niet in een 
leven na de dood, (WANT) het hiernamaals bestaat niet. 
Argumentatie op basis van gezag/autoriteit. Katholieken mogen geen 
anticonceptiemiddelen gebruiken, (WANT) de paus heeft dit uitdrukkelijk gezegd.  
Argumentatie op basis van oorzaak en gevolg. De treinen rijden niet (WANT) er is 
een algemene staking. 
Argumentatie op basis van overeenkomst. We zullen wel veel plezier hebben op 
het feestje van Jan, (WANT) feestjes van Jan zijn altijd plezierig. 
Argumentatie op basis van een voorbeeld. Geld doneren aan land X is niet 
aangewezen, het komt vaak in verkeerde handen terecht. (WANT) De ervaringen met 
land X hebben dit aangetoond. Voorbeeldargumentatie is verwant met inductie.  
Argumentatie op basis van voor- en nadelen (pragmatische argumentatie). 
Kerncentrales moeten gesloten worden (WANT) ze produceren radioactief afval. 
Argumentatie op basis van een eigenschap. Deze jonge sporter is een zwemmer 
(WANT) hij is zeer breedgeschouderd. 
Argumentatie op basis van analogie (verwant met voorbeeldargumentatie). De 
maatregelen die de regering thans neemt zullen leiden tot verminderde koopkracht. 
(WANT) In 2005 heeft de regering identieke maatregelen genomen en we hebben ook 
een verminderde koopkracht opgemerkt. 
Argumentatie op basis van regels. Deze regels kunnen gedragsregels of 
waarderingsregels zijn: Gedragsregels: Turkije mag geen lid worden van de Europese 



  

 10 

unie (WANT) inbreuken op de mensenrechten mogen niet getolereerd worden. 
Waarderingsregels: Ik hou niet van Duitsland (WANT) ik spreek geen Duits. 
Argumentatie op basis van (eigen) ervaring. Alcoholgebruik zou aan banden 
moeten worden gelegd (WANT) mijn nonkel heeft zich doodgedronken. 
Argumentatie op basis van emotie. Alcoholgebruik zou aan banden moeten worden 
gelegd (WANT) dronken chauffeurs doden jaarlijks heel wat jonge onschuldige 
kinderen op de weg. 
Argumentatie op basis van spreekwoorden. Alcoholgebruik zou aan banden 
moeten worden gelegd (WANT) als de wijn is in de man dan is de wijsheid in de kan. 
Argumentatie op basis van dilemma’s. Alcoholgebruik zou moeten gedoogd worden 
(WANT) sensibiliseringscampagnes leveren toch niets op. 
 
Een voorbeeld van argumentatieschema 
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Feitelijke, waarderende en hoe-te-handelen argumenten 
 
 

 
 
3. Over kwantoren, connectoren, signaalwoorden 

 
Heel vaak worden woorden als ‘alle, bijna alle, sommige, veel, elke, elkeen, eenieder, 
ieder, iedereen, meer, minder, enz.’ gebruikt. Het zijn woordjes die de breedte van wat 
beweerd wordt aanduiden. Ze worden in de logica ook wel kwantoren genoemd. 

 
Bekijk volgende zinnen: 
Alle films met Matthias Schoenaerts zijn een succes. 
Bijna alle films met Matthias Schoenaerts zijn een succes. 
Veel films met Matthias Schoenaerts zijn een succes. 
Sommige films met Matthias Schoenaerts zijn een succes. 
Uit deze voorbeelden blijkt dat de stelligheid waarmee het standpunt wordt verwoord, 
kan variëren. 
 
Hier ligt een taak weggelegd voor de leraar wiskunde. De studie van de termenlogica 
(of begripslogica) en de klassenlogica kan in deze zinvol zijn. Het onderzoeksobject is 
het syllogisme.  
 
Syllogisme 
Syllogistische redeneringen zijn een speciale soort deducties. 
 
Alle mensen zijn sterfelijk (P1) 
Socrates is een mens (P2) 
Socrates is sterfelijk (C) 
 
Deze uitspreken hebben de volgende vorm: 
 
Kwantor – onderwerp – copula (is/zijn) - predicaat 
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Kwantoren: alle, sommige, geen 
 
Syllogismen komen in vier wijzen of modi voor, te onthouden door: 
ik bevestig (A ff Irmo) en ik ontken (n E g O) 
 
Alle A zijn B     (A)  universeel bevestigend 
Sommige A zijn B   (I) particulier bevestigend 
Geen A  zijn B    (E) universeel ontkennend 
Sommige A zijn niet B   (O) particulier ontkennend 
 
Geldige combinaties van syllogismen worden aangeduid met Latijnse namen waarin 
de letters A, I, E, O i, de juiste volgorde voorkomen (er zijn 256 mogelijke combinaties). 
De mnemotechnische benamingen van de 15 onvoorwaardelijk geldige of 
categorische syllogismen in de 4 figuren zijn:  
eerste figuur: Barbara, Celarent, Darii, Ferio (AAA, EAE, AII, EIO) 
tweede figuur: Camestres, Cesare, Baroko, Festino (AEE, EAE, AOO, EIO) 
derde figuur: Datisi, Disamis, Ferison, Bokardo (AII, IAI, EIO, OAO) 
vierde figuur: Camenes, Dimaris, Fresison. (AEE, IAI, EIO) 
 
Voorbeeld  : 
  
Premisse 1 :     Alle mensen zijn sterfelijk. 
Premisse 2 :     Sokrates is een mens. 
Conclusie  :      Sokrates is sterfelijk. 
  
Elke zin in deze logische redenering kan ook  propositie  worden genoemd. 
  
Propositievormen  en hun  symbolen  : 
  
a   :      “Alle  A  zijn  B” 
e   :      “Geen enkele  A  is een  B” 
i    :      “Sommige  A  zijn  B”   of    ‘Er is tenminste één  A  die  B  is’ 
o   :      “Sommige  A  zijn geen  B”    of    ‘Er is tenminste  één  A  die geen B is’ 
  
S   :      Subject in een propositievorm   (b.v.  “Socrates” in het voorbeeld) 
M   :     Middenterm die in beide premissen voorkomt   (b.v.  “mens” in het voorbeeld) 
P   :      Predikaat ; het begrip dat in een propositie aan iets/iemand wordt 

gekoppeld  (b.v.  “sterfelijk” in het voorbeeld). 
  
De symbolische notering van het voorbeeld luidt dus : 
  
Premisse  1  :   M a P 
Premisse  2  :   S i M 
_________________ 
Conclusie    :    S i P    
 

 Figuur 1 Figuur 2 Figuur 3 Figuur 4 
Major M  -  P P -  M M  -  P P  -  M 
Minor S  -  M S  -  M M  -  S M  -  S 
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Voor- 
Beeld   

bArbArA (AAA-1) bArOcO (AOO-2) fElAptOn (EAO-
3) 

bAmAlIp (AAI-
4) 

 
major MaP PaM MeP PaM 
minor SaM SoM MaS MaS 
Concl SaP SoP SoP SiP 

 
 Alle mensen zijn 

sterfelijk 
Alle katten zijn 
zoogdieren 

Geen bloemen 
zijn dieren 

Alle Grieken 
zijn mensen 

 Alle Grieken zijn 
mensen 

Sommige 
huisdieren zijn 
geen zoogdieren 

Alle bloemen zijn 
planten 

Alle mensen 
zijn sterfelijk 

 Alle Grieken zijn 
sterfelijk 

Sommige 
huisdieren zijn 
geen katten 

Sommige planten 
zijn geen dieren 

Sommige 
sterfelijken zijn 
Grieken 

 
 
Uit de aanhef van een zin kan een zekerheidsgraad worden opgemerkt. Merk 
bijvoorbeeld het verschil in volgende aanhef van zinnen: 
‘Ik heb nog nooit gestemd voor partij X’(puur feitelijke uitspraak). 
‘Ik denk dat ik nog nooit heb gestemd voor partij X’ (meer onzekerheid). 
‘Ik heb mijn kostbare stemmen gelukkig nog nooit aan partij X gegeven’ (emotionelere 
uitspraak). 
De zekerheidsgraad heeft te maken met de zekerheid van de argumenten die je hebt 
om het standpunt te verdedigen. Het moet ‘passen’. 
 
De lading van een zin laat toe om waarderende standpunten voor te stellen als niet 
waarderende standpunten (of omgekeerd). 
Bijvoorbeeld: 
‘De overheid moet het intellectueel eigendom van filmmakers beschermen’  
Minder sympathiek is deze verwoording: 
‘Er moet een verbod komen op het downloaden van films via piratenwebsites’. 
De inhoud van het standpunt in de twee voorgaande zinnen komt op hetzelfde neer. 
 
Waar eindigt het standpunt dat verwoord wordt? 
Veronderstel dat software Y door firma X wordt gemaakt en dat deze software Y niet 
betrouwbaar is, vastloopt, ernstige tekortkomingen vertoont, niet gebruiksvriendelijk is, 
duur is, enz. 
Dit standpunt zegt echter niets over software A, B, enz. van firma X. Indien we die 
software automatisch ook slecht zouden vinden dat bezondigen we ons aan 
generalisatie. 
 
Overgangen waarbij conclusie getrokken worden 
Overgangen waarbij conclusies getrokken worden gebeurt via woorden zoals: ‘…en 
dus; …leidt tot…. ; bijgevolg…; ergo…; dientengevolge…; derhalve…; zodoende…; 
aldus…; daarom…; onderzoek heeft uitgewezen; enz. Maar ook: ik vind dat…, mijns 
inziens…, volgens mij…, daarom…, mijn conclusie is…, kortom…, het zit namelijk 
zo…, ik meen te mogen zeggen…, ik meen te mogen stellen…, het is dan ook niet zo 
dat…, waar we het over eens moeten zijn…, zoals ik het zie…, allesoverwegend dat…, 
enz.’.  
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Belangrijke vraag hierbij is dan: klopt de redenering en zo ja is de getrokken conclusie 
juist of gerechtvaardigd? 
 
Ook overgangen waarbij voorbehoud wordt gemaakt of twijfel wordt geuit zijn 
mogelijk: ‘maar; tenzij; enkel als; pas dan; toch; een bezwaar is …; een bedenking die 
gemaakt moet worden is …; doch; echter; evenwel; daarentegen; op voorwaarde dat; 
af en toe; nu en dan; somtijds; zo nu en dan; misschien, enz.’. 
 
Let ook op zinnen waarin volgende woorden voorkomen 
De helft van… (wat is het geheel waar de helft van telt?) 
Men zegt dat … (wie is ‘men’?) 
Iedereen is ervan overtuigd … (werkelijk iedereen? Ben je dat wel zeker?) 
Het is overduidelijk dat … (wie beweert dat?) 
Enz. 
 
Connectoren. De woorden ‘daarom, omdat, dus, enz.’ zijn woorden waaraan men kan 
herkennen dat iemand een redenering maakt of opbouwt. Het zijn connectoren, zij 
verbinden (connecteren) zelfstandige zinnen met elkaar.  
 
Kwantoren. Er zijn ook soortgelijke woordjes die delen van zinnen met elkaar 
verbinden. Binnen een zin als ‘Alle mensen zijn zoogdieren’ verbindt het woordje ‘alle’ 
de termen ‘mensen’ en ‘zoogdieren’ met elkaar. De woordjes ‘alle, sommige, enz.’ 
worden  kwantoren genoemd, ze geven namelijk kwantiteiten aan. 
 
Conjunctie. Voorbeelden hiervan zijn: ‘en, maar, hoewel, ook, terwijl, zowel…als, 
alsook, niettegenstaande, enz.’. 
 
Disjunctie. Enkele voorbeelden: ‘of, hetzij, of anders, tenzij, in het andere geval, enz.’. 
 
Implicatie. Als voorbeelden som ik op: ‘als…dan, als, mocht…dan, gegeven dat, 
niet…tenzij, in zoverre, zolang als, is een noodzakelijke voorwaarde voor…, is 
voldoende voorwaarde voor…, impliceert, want, enz.’. 
 
 
4. Logos, pathos en ethos 
Aristoteles verstaat onder retorica de vaardigheid om geschikte overtuigingsmiddelen 
te vinden om in een redevoering te gebruiken1. Hij onderscheidt: ethos, pathos en 
logos. Ethos verwijst naar de eigen kwaliteiten van de spreker (publiek dient 
vertrouwen te hebben in de spreker alsook het taalgebruik van de spreker t.a.v. 
doelpubliek is van belang). Pathos speelt in op de emoties van het publiek (het 
oordelend vermogen van het publiek bespelen, bv. ‘I have a dream’). Logos of 
overtuigen door middel van argumenten waarbij logica (zowel formele maar zeker 
informele logica) van groot belang is (de boodschap zelf).  
 

 
1 Van Eemeren, F.H., & R. Grootendorst, & et al. (1997) Handboek argumentatietheorie. Groningen. Martinuss Nijhoff. 
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5. Literatuur 

De Maeyer, J., Dus, want, maar en tenzij, ACCO. (https://www.acco.be/nl-
be/items/9789462927070/Dus--want--maar-en-tenzij) 

De Maeyer, J., N(i)et Echt!, ACCO. (https://www.acco.be/nl-
be/items/9789463797412/N-i-et-echt-) 

 

Tips bij de opdrachten 

Opdracht 1 
Als leerlingen bijkomende steun nodig hebben bij deze opdracht, kan men denken 
aan een paar bijkomende vragen zoals: 
Zou je bepaalde dingen veranderen?  
Zou je bepaalde dingen verbeteren?  
Zou je bepaalde dingen aanpassen? 
Zou je oude regels schrappen? 
Zou je nieuwe regels invoeren? 
Enz. 

Opdracht 2 
Je kan op deze wijze nog verduidelijken: 

'Ik wil politieagent worden'. of 'Ik wil piloot worden'. 
De vraag is natuurlijk waarom juist dat beroep?  

Maar misschien kunnen de dromen eerder verwijzen naar 'hoe wil ik later worden?'. 
‘Ik wil rijk worden', of 
'Ik wil graag gezien worden', of 
'Ik wil zachtmoediger zijn', of 
‘Ik wil behulpzaam zijn'.  
Enz. 
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Opdracht 3 
Om leerlingen te helpen kan men van zowel een beslissing als een handeling een 
voorbeeld geven. 
Een beslissing: 'Het verplicht dragen van een mondmasker in de winkels is een 
goede zaak'.  
Een handeling: 'Het is goed dat ik mijn vriend met zijn taak heb geholpen' 

Opdracht 7 
Een voorbeeld met mogelijke bijkomende informatie die aan leerlingen kan gegeven 
worden om te helpen:  
Een persoon die slim is. 
Je noemt een persoon en je legt uit waarom je denkt of zeker bent van het feit dat 
deze persoon slim is. 
Hoe weet je dat? 
Kan je dat aantonen? 
Waaruit blijkt dat? 
Bestaan er verschillende soorten van 'slim zijn'? 
Hoe zou je slim omschrijven? 
Enz. 

Opdracht 8 
Om de leerlingen wat op weg te helpen kunnen volgende vragen helpen: 
Zou je die glazen bol ook echt gebruiken of wil je het liever niet weten en de bol niet 
gebruiken?  
Zou je de toekomst rooskleurig inzien of eerder omgekeerd?  
Is je beeld van de toekomst eerder genuanceerd en waarom?  
Hoe verklaar je je toekomstbeeld? 
Praat je hierover wel eens met anderen (medeleerlingen, ouders, vrienden, enz.). 
Of denk je dover je toekomst na omdat bepaalde lessen op school je 
daartoe aanzetten? 
Of heb je op radio of televisie, film iets gehoord of gezien met betrekking tot de 
toekomst? 
Enz. 

Variante van opdracht 8 
Je wordt gevraagd om vandaag een brief aan jezelf te schrijven. Wat zou je dan aan 
jezelf zeggen? Welke boodschap geef je mee? Wat verwacht je te bereiken? 

Opdracht 10 
Een variante kan zijn dat de leerlingen zelf iets mogen verlangen, dat ze dus geen 
jeuze moeten maken. Dat kan een verlangen zijn naar iets materieels of niet-
materieels. 

Opdracht 11 
Veronderstel dat de leerling: 'waarheid' moest tekenen. 
Een ideale manier om te filosoferen. 
Wat is waarheid? 
Zou je een titel kunnen geven aan jouw tekening die in woorden uitdrukt wat 
waarheid is? 
Is waarheid belangrijk? 
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Moet je altijd de waarheid spreken? 
Enz. 

Opdracht 18 
Er zijn zeker nog situaties te bedenken of je kan putten uit voorbeelden die door 
leerlingen zelf worden aangebracht. 

Opdracht 19 
Je kan gemakkelijk deze lijst aanvullen met eigen woorden. 

Opdracht 24 
Is een oefening in het leren out of the box denken. 
Je kan de klas ook indelen in groepjes van drie tot vier leerlingen zodat een leuk 
competitie element ontstaat. 
Suggestie: men zou kunnen werken met afbeeldingen/pictogrammen i.p.v. woorden. 
De lijst is natuurlijk niet volledig, vul naar hartelust zelf verder aan. 

Opdracht 30 
Meer voorbeelden op https://www.zuid-afrika.nl/zuid-afrika/reisgids/zuid-afrika-
blog/15-grappige-afrikaanse-woorden/ 

De bedoeling is dat leerlingen neologismen vinden.  
Ze kunnen dan de nuance of verschillende betekenissen van hun zelf bedacht woord  
toelichten.  

Bijvoorbeeld: ‘sleurhut heeft iets negatiefs, je sleurt het achter je aan. Het biedt 
slechts het beperkt comfort van een hut, is geen echte woning.  

Een blik denker duidt op een vorm van denken die ingeblikt is, de software ligt vast 
en is niet creatief of heeft de creativiteit van een ander gebetonneerd. 

Opdracht 35 
Variant: deze opdracht kan gespeeld worden in toneelvorm (met een 
tegenspeler/speelster).  
Het maakt de situatie realistisch, men kan zich inleven in de rol. 
Het zorgt waarschijnlijk ook voor extra bijkomende moeilijkheden want de 
tegenspeler/speelster kan gevraagd worden te repliceren op wat de boodschapper 
zegt. 
 
Opdracht 36 
Varianten  
-Je kan een andere leerling vragen om de leerling die het centraal begrip (de verbinding) 
moest formuleren, te ondervragen. 
 
- Je kan een filosofische discussie beginnen over het centraal begrip. 
Voorbeeld: 
in de woordenreeks drie (premisse, conclusie, argumenteren) is het centrale begrip 'een 
redenering'.  
Wat betekent redeneren? Of ‘Wat is redeneren’ (algemene vorm: Wat is X-vraag?) 
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Mogelijke antwoorden 
1. Socrates 
2. syllogisme 
3. een redenering 
4. opwarming van de aarde 
5. winter 
6. Organische stoffen 
7. Vincent Van Gogh 
8. zeilen 
9. groeien 
10. gezin 
11. Ensor 
12. abortus 
13. groenten 
14. bloemen 
15. het Zuiden 
16. euthanasie 
17. planeten 
18. voedselbedeling 
19 belastingen 
20. kunstuitingen 
 
Opgelet: het centrale begrip is soms betwistbaar. 
Bijvoorbeeld: bij de woordenreeks 1 zou Plato evengoed als centraal begrip kunnen. 
 
Opdracht 37 
Wanneer de opdracht niet in spelvorm wordt uitgevoerd kan nadat de leerling de 
stelling of het standpunt heeft verdedigd 
- er een debat volgen 
- of hij/zij kan door de medeleerlingen worden ondervraagd. 
 
Opdracht 38 
Andere voorbeelden kunnen uit de leefwereld van de leerlingen komen. 
Deze opdracht benadrukt impliciet normen en waarden. 
Deze opdracht kan ook worden ingezet als rollenspel. 

Opdracht 42 
Neem stukjes tekst uit de krant of weekblad. Op de meeste scholen zijn kranten 
aanwezig. 

Opdracht 43 
De 'ring van Gyges' is een mythisch en magisch artefact waar de Griekse filosoof 
Plato over vertelt in het tweede boek van zijn Staat (2.359a-2.360d). Wie de ring 
bezat kon als hij dat wilde onzichtbaar worden. De Lydische herder Gyges vond deze 
ring, ging naar de koning van zijn land, verleidde diens vrouw en vermoordde hem 
om zelf koning te worden. Glaucons verhaal over de ring van Gyges suggereert dat 
de enige reden dat mensen moreel handelen, is dat het ze aan de macht ontbreekt 
om zich anders te gedragen. Met andere woorden: neem de angst voor straf weg, en 
de 'rechtvaardige' mens zal zich net zoals de onrechtvaardige gedragen: 
onrechtvaardig en immoreel. 
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Opdracht 45 
Nog enkele mogelijkheden die zouden kunnen geopperd worden: duurzaamheid, 
intoxicatie drank, nuttigen van drugs, verkeersovertredingen, sluikstorten, enz. 
Opdracht 47 
De leraar mag natuurlijk zelf ook voorbeelden van standpunten naar voor schuiven.  
Ook leerlingen mogen een standpunt te berde brengen. 
Het voorgestelde lijstje is slechts bedoeld als insteek (een start-reeks zou men 
kunnen zeggen). 
Sommige standpunten moeten (als leerlingen dat zelf niet kunnen) geconcretiseerd 
worden.  
 
Voorbeeld: Positieve discriminatie.  
Het is het opzettelijk bevoordelen van bepaalde bevolkingsgroepen bij bijvoorbeeld 
de toelating tot opleidingen of arbeidsplaatsen, wanneer er sprake is van gelijke 
geschiktheid.  
Men hoopt op deze wijze de ongelijkheid te verminderen (de gekleurde medemens, 
de andere sekse, mensen met een beperking, enz.) 
 
Om de leerlingen te helpen kan je ze vragen om in hun betoog te beginnen met de 
volgende woorden (refererend aan de methode van Catherine McCall): 
Ik ga akkoord met het standpunt waarin gezegd wordt: (het standpunt) want  
ten eerste (argument) 
ten tweede (argument) 
enz. 
 
of  
 
Ik ga niet akkoord met het standpunt waarin gezegd wordt: (het standpunt) want  
ten eerste (argument) 
ten tweede (argument) 
enz. 
 
Opdracht 49 
Leraren mogen natuurlijk het lijstje aanvullen met eigen gekozen standpunten. 
 
Om de leerlingen te helpen kan je ze vragen om in hun betoog te beginnen met de 
volgende woorden: 
 
Het standpunt dat ik ga verdedigen is: (standpunt).  
Ik heb een paar zeer doorslaggevende argumenten maar vooraleer mijn argumenten 
aan te halen wil ik eerst een paar mogelijke onduidelijke termen in het standpunt kort 
verhelderen. 
Met (term) bedoel ik ... (verhelder zoveel termen als nodig). 
En nu mijn argumenten. 
Mijn eerste en voornaamste argument is (argument), want ... 
Mijn tweede argument is (argument), want ... 
Mijn derde en laatste argument is (argument), want .... 
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Opdracht 50 
Men is in de klas natuurlijk niet verplicht om één van deze dabatfiches te gebruiken. 
Men kan samen met de leraar het onderwerp kiezen en leerlingen voorafgaandelijk 
een aantal 'pro' en 'contra' argumenten laten oplijsten.  
 
Wanneer je deze opdracht in ploegen speelt dan kan de ene ploeg 'pro' verdedigen, 
de andere 'contra'. 
 
Meer voorbeelden zijn te vinden in: Dus, want, maar en tenzij van Jan De Maeyer, 
uitgegeven bij ACCO. Ook in het boek wordt uitgelegd hoe je een debat kan 
organiseren (van eenvoudig tot meer complex). 
 
 
Opdracht 52 
Voorbeelden: https://educatie-en-school.infonu.nl/taal/114217-mottos-en-
wapenspreuken.html 
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 Themaveld 1 
identiteit 

Themaveld 2 
Vrijzinnig 

humanisme  

Themaveld 3 
Samenleven, 
democratie 

& 
burgerschap 

Themaveld 4 
Waaier van 
levensbesch
ouwingen, 

identiteit in 
dialoog 

Themaveld 5 
economie 

Themaveld 6 
wetenschap 

Themaveld 7 
milieu 

Themaveld 8 
kunst 

Themaveld 9 
Communicat
ie & media 

Geel 1 * * ***       
Geel 2 ***    *     
Geel 3  ** **  **  *  *** 
Geel 4 * * *   **    
Geel 5  *** * *     * 
Geel 6 ***         
Geel 7 *** ** *       
Geel 8  * *  ** *** **   
Geel 9  * *** * *  **   
Geel 10 *** **  *      
Geel 11 *       ***  
Geel 12 **   *      
Geel 13 *** * ** **      
Geel 14 *** ** *       
Geel 15 *** **        
Geel 16 * **  *      
Geel 17 *** **        
Geel 18 * *** * *      
Geel 19 * * * * * * * * *** 
Geel 20 **  * *      
Geel 21 ***  * *    * * 
Geel 22   ***  ***     
Geel 23 ***         
Geel 24      *  **  

 
*** De opdracht kan naadloos ingepast worden in het themaveld. 
**   De opdracht past in het themaveld mits aanpassingen 
*     De opdracht kan eventueel passen in het themaveld mits aanpassingen 
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 Themaveld 1 
identiteit 

Themaveld 2 
Vrijzinnig 

humanisme  

Themaveld 3 
Samenleven, 
democratie 

& 
burgerschap 

Themaveld 4 
Waaier van 
levensbesch
ouwingen, 

identiteit in 
dialoog 

Themaveld 5 
economie 

Themaveld 6 
wetenschap 

Themaveld 7 
milieu 

Themaveld 8 
kunst 

Themaveld 9 
Communicat
ie & media 

Groen 25  ***    **    
Groen 26 * * * * * * * *** * 
Groen 27   *      *** 
Groen 27 **  *       
Groen 28  ** *   *    
Groen 29  ***    *   * 
Groen 30        ** ** 
Groen 31  *  *  ***    
Groen 32  *** ***  **     
Groen 33 ***         
Groen 34  ** ** ** ** * ** ** ** 
Groen 35         *** 
Groen 36  *       *** 
Groen 37 ** ** ** ** ** ** ** ** ** 
Groen 38  **       *** 
Groen 39  **        
Groen 40 ** **        
Groen 41 **     **   ** 
Groen 42         *** 

 
*** De opdracht kan naadloos ingepast worden in het themaveld. 
**   De opdracht past in het themaveld mits aanpassingen 
*     De opdracht kan eventueel passen in het themaveld mits aanpassingen 
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 Themaveld 1 
identiteit 

Themaveld 2 
Vrijzinnig 

humanisme  

Themaveld 3 
Samenleven, 
democratie 

& 
burgerschap 

Themaveld 4 
Waaier van 
levensbesch
ouwingen, 

identiteit in 
dialoog 

Themaveld 5 
economie 

Themaveld 6 
wetenschap 

Themaveld 7 
milieu 

Themaveld 8 
kunst 

Themaveld 9 
Communicat
ie & media 

Rood 43 * *** *       
Rood 44 *** *** ***  *  * *** ** 
Rood 45  ** **   **    
Rood 46 * *       *** 
Rood 47   **  **     
Rood 48   ** * * * * * ** 
Rood 49   ***       
Rood 50   *** *      
Rood 51  ***        
Rood 52 ***         
Rood 53 ***         
Rood 54 ** ** * *      
Rood 55 ***         
Rood 56 *        ** 

 
*** De opdracht kan naadloos ingepast worden in het themaveld. 
**   De opdracht past in het themaveld mits aanpassingen 
*     De opdracht kan eventueel passen in het themaveld mits aanpassingen 


