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Voorwoord 
De universiteit van Wageningen (WUR) en de Onderzoeksschool 
Wijsbegeerte OZSW organiseren op donderdag 30 juni 2022 de 
40ste Vlaams-Nederlandse filosofiedag op de campus van Wage-
ningen University & Research. In 1997 werd deze dag ook geor-
ganiseerd in Wageningen (toen nog Landbouwuniversiteit). Deze 
jaarlijkse filosofiedag fungeert als draagvlak voor actuele discussies 
tussen vakgenoten van de verschillende Nederlandse en Vlaam-
se faculteiten. Het centrale thema is dit jaar de functie en de rol 
(daadwerkelijk en idealiter) van de filosofie binnen het (lager, mid-
delbaar en hoger) onderwijs: Onderwijs in de Filosofie: Waar liggen 
de kansen? Waar ligt de vernieuwing? 

Onderwijs geven is een praktische wijze om met filosofie om te 
gaan. Hoe uitdagend en actief is dit werkveld voor een filosoof? 
Welke (vernieuwende) instrumenten heeft een filosoof binnen het 
onderwijs tot haar beschikking? Wat kunnen we leren van filoso-
fie-docenten op middelbare scholen? Hoe gaan filosofie en Bildung 
samen? Welke rol spelen kennisoverdracht en vaardigheden trai-
ning binnen filosofie onderwijs? Welke rol speelt de filosoof binnen 
het academisch onderwijs? Wat is de relatie tussen onderwijs en 
onderzoek? Hoe kun je inhoud van het onderzoek inzetten voor 
onderwijs? Al deze onderwerpen komen aan bod. De abstracts wer-
den beoordeeld door de wetenschapscommissie die bestond uit 
Bart Gremmen, Vincent Blok en Paulan Korenhof. Fenanda Jacobs 
van de OZSW heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de organi-
satie van deze filosofiedag. 
 
Tijdens deze dag vieren we 50 jaar leerstoelgroep Filosofie WU. De 
dag wordt geopend door Marcel Verweij, de huidige leerstoelhou-
der filosofie. Gedurende de dag gaan docenten en onderzoekers 
van binnen en buiten de academie in op bovenstaand thema. De 
hoofdspreker Griet Galle start met een lezing. Vervolgens zijn er 
parallel sessies waarin onderzoek gepresenteerd wordt. Na de 
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Marcel Verweij Vijftig 
jaar filosofieonderwijs in 
Wageningen

Filosofieonderwijs heeft alles te maken met 
de omgeving waarin het wordt beoefend. 
In vergelijking met andere universiteiten is 
Wageningen om twee redenen bijzonder. Als 
technische universiteit gaat het inhoudelijk 
over alles wat te maken heeft met het leven in 
relatie tot milieu en klimaat, terwijl in de an-

dere technische universiteiten de focus is op het materiële. Organi-
satorisch is Wageningen bijzonder omdat er slechts één faculteit is 
die bestaat uit meer dan negentig vakgroepen. Dat bekent dat deze 
vakgroepen in allerlei studierichtingen onderwijs kunnen verzorgen 
omdat het onderwijs van een studierichting een matrix van vakken 
en vakgroepen is.

De vakgroep filosofie is in 1972 opgericht met de benoeming van 
Bert Meyer als eerste reguliere hoogleraar aan de Landbouwho-
geschool. In zijn oratie in 1979 stelt hij dat de filosoof voor velen 
een vreemde vogel is aan de landbouwhogeschool. Men denkt dat 
het nut van de filosoof zou zijn om te laten zien dat de bestaande 
vakken in mindere of meerdere mate een samenhangend geheel 
vormen. Deze beschrijvende taak wijst Meyer echter af en spreekt 
de hoop uit dat filosofie in Wageningen veelzijdigheid en openheid 
blijft nastreven door de studenten te vormen tot ‘meerdimensiona-
le’ personen in een vrije samenleving.

Na twintig jaar onderwijsontwikkeling was het de vakgroep filosofie 
gelukt om in het eerste jaar van bijna alle studierichtingen hetzelf-
de verplichte vak ‘Inleiding in de Wetenschapsfilosofie’ te realise-
ren. In kleine groepen werden werkcolleges gegeven en daarnaast 

lunch zijn er workshops in interactie met het publiek (in parallel 
sessies). De rest van het middagprogramma bestaat uit een lezing 
van de tweede hoofdspreker Erwin Koster. De middag wordt afge-
sloten met een ronde tafel, plenaire discussie onder leiding van Jan 
Bransen. 

De voertaal is Nederlands.
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Griet Galle Hoe kan 
je omgaan met naïef 
relativisme en naïef 
scepticisme van leerlingen?
‘Er is niets echt goed of slecht, alles is relatief ’, ‘dat is waar 
voor jou, maar niet voor mij’, ‘iedereen heeft zijn eigen 
waarden’ of ‘we kunnen niet weten wat waar is’. 

Dergelijke uitspraken komen vaak voor 
tijdens filosofische gesprekken met leerlingen 
(in het voortgezet / secundair onderwijs) 
of met studenten (in het hoger onderwijs). 
Sinds de jaren 1980 verschijnen er geregeld 
bijdragen binnen de vakdidactiek filosofie die 
dit fenomeen als ‘naïef scepticisme’, ‘naïef 

relativisme’ of ‘leerlingenrelativisme’ omschrijven en het als een 
uitdaging zien voor de ethiek- en filosofieleraar. 

In deze lezing bespreek ik op basis van een literatuurstudie de 
volgende onderwerpen: 
• Is naïef relativisme en scepticisme gelijk aan filosofisch scepti-

cisme en relativisme? 
• Waarom verdedigen adolescenten vaak een relativistische of 

sceptische positie?
• Waarom kan leerlingenrelativisme problematisch zijn binnen 

een klasgesprek? 

Wat zijn mogelijke strategieën om met leerlingenrelativisme om te 
gaan en wat zijn eventuele bezwaren tegen deze strategieën? Jonas 
Pfister (2019) onderscheidt vier soorten strategieën op basis van 
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was er een rijk aanbod aan keuzevakken. Daarnaast bood de vak-
groep onderdak voor het onderwijs aan drie levensbeschouwelijke 
hoogleraren (bijvoorbeeld Hans Achterhuis en Egbert Schuurman). 
Na een aantal jaren vroegen steeds meer studierichtingen niet al-
leen om maatwerk, maar ook om filosofie te integreren in bestaan-
de niet-filosofische vakken. Dit was het begin van een proces waar-
in het onderwijs versnipperde. Daardoor ontstond er een speciale 
positie van de vakgroep filosofie, die zelfs een nieuwe naam kreeg: 
toegepaste filosofie. Dit service onderwijs, met zijn brede spectrum 
aan vakken, maakt deel uit van vele studierichtingen.

De universiteit heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld van 
een landbouwhogeschool tot Wageningen University & Research. 
Een universiteit met brede, interdisciplinaire thema’s zoals land-
bouw, voedsel, klimaat, milieu en biodiversiteit. Dit was aanleiding 
voor het ontwikkelen van filosofieonderwijs op deze Wageningse 
domeinen en zo versnippering tegen te gaan. De inhoud van het 
filosofieonderwijs is ook veranderd: de nadruk ligt niet meer op we-
tenschapsfilosofie maar op ethiek en meer recent ook op techniek-
filosofie. De vakgroep ontwikkelt on-line cursusmateriaal en werkt 
samen met andere universiteiten aan internationaal onderwijs.

Ik sluit af met een succesvolle ontwikkeling: in 2022 wordt voor het 
eerst in 50 jaar een Bachelor Minor Philosophy aangeboden. Deze 
thematische minor komt tegemoet aan de wens van een signi-
ficante groep studenten om kennis en competenties binnen de 
filosofie te ontwikkelen. Er werden in Wageningen tot nu toe geen 
vakken gegeven waarin kritische reflectie zowel in de praktijk wordt 
gebracht als bestudeerd. De combinatie van vakken in de Minor 
Filosofie biedt dit op een manier aan, die toepassing op ethische 
reflectie in de Wageningse domeinen vergemakkelijkt.

Namens de leerstoelgroep Filosofie,

Marcel Verweij
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het onderscheid (1) tussen leerlingenrelativisme als een filoso-
fische positie of een onbereflecteerde attitude en (2) tussen een 
rechtstreekse of een onrechtstreekse aanpak.

Referentie
Pfister, Jonas. 2019. ‘Classification of Strategies for Dealing with Student 

Relativism and the Epistemic Conceptual Change Strategy’. In: Teaching 

Philosophy 42:221-46. doi: 10.5840/teachphil2019730107.

Broos Delanote en Jelle De 
Schrijver Kan je denken over 
het verleden zonder filosofie?

Sinds 2021 krijgen Vlaamse leerlingen uit de 
studierichtingen maatschappij en welzijn een 
vak filosofie op school. Maar ook in andere 
vakken is er ruimte voor filosofische inhou-
den. In deze presentatie onderzoeken we hoe 
geschiedfilosofie het geschiedenisonderwijs 
kan versterken en welke leeractiviteiten ge-

schikt zijn om dit te realiseren.

Het Vlaamse geschiedenisonderwijs is gericht op het opwekken 
van historisch bewustzijn bij leerlingen en het stimuleren van his-
torisch denken; dit omvat het reflecteren met en over bronnen, een 
kritisch standpunt innemen over de relatie tussen heden, verleden 
en toekomst en stilstaan bij historische beeldvorming (Van Nieu-
wenhuyse, 2021). Al wordt dit in onderwijsdoelen en leerplannen 
niet geëxpliciteerd, het gaat hier om verschillende geschiedfiloso-
fische domeinen gaande van epistemologie (de ontwikkeling van 
een kritische houding t.o.v. bronnen en historische kennis), ontolo-
gie (over de complexe relatie tussen verleden, heden en toekomst) 
tot ethiek (over de morele lessen die uit het verleden kunnen 
worden getrokken). Het accent verschuift van een studie van de 
geschiedschrijving in de enge zin van het woord, naar een bre-
dere benadering van wat Ricoeur onze historische conditie heeft 
genoemd (Ricoeur, 2000). Je zou verwachten dat deze filosofische 
inhouden ook ontsloten worden via leeractiviteiten geïnspireerd 
op de filosofie didactiek (Allander, 2019; Kopitschinski, 2020). Toch 
blijkt uit het doornemen van leerboeken of bevragen van leerkrach-
ten dat een aanpak met oog voor filosofisch denken veelal afwe-
zig is in de Vlaamse geschiedenisklas. Dit filosofisch denken uit 
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zich door samen met een open en kritische 
houding op zoek te gaan naar de waarheids-
vinding, deze samen te onderzoeken en te 
beargumenteren en deze uiteindelijk opnieuw 
te toetsen of evalueren (Kienstra, 2016; 
Berendsen et al, 2021). Hierbij ligt de nadruk 
dus steeds op het analyseren en het creëren 

van kennis eerder dan op het verwerven of bestuderen.

Wij willen verkennen hoe leeractiviteiten uit de filosofie didactiek 
het geschiedenisonderwijs kunnen versterken. Eerst leggen we 
bloot welke filosofische concepten en inzichten de Vlaamse leer-
kracht geschiedenis dient te onderwijzen. Hierbij buigen we ons 
over onderwijsdoelen en leerplannen.

Vervolgens lichten we toe welke filosofische leeractiviteiten het 
geschiedfilosofisch inzicht van jongeren kunnen stimuleren. Dit 
omvat leeractiviteiten gericht op het stellen van filosofische vragen, 
filosofische dialoogtechnieken, gedachtenexperimenten of classi-
ficatieoefeningen (Van Rossem, 2020; Werff, 2018). We verkennen 
hoe filosofische dialogen over vragen zoals: ‘Bestaat er een toe-
komst zonder verleden?’; ‘Weten wij vandaag beter wat goed is 
dan honderd jaar geleden?’ of ‘Begrijpt een historicus de holocaust 
beter dan een slachtoffer ervan?’ leerlingen laat nadenken over 
kennis van verleden, heden en toekomst en de morele dimensies 
van geschiedenis(onderwijs). We bouwen hierbij verder op leer-
materiaal ontwikkeld tijdens een ontwerponderzoek aan Odisee 
en UAntwerpen en getry-out in een Vlaamse secundaire school 
en in de academische lerarenopleiding voor aspirant-leerkrachten 
geschiedenis

Rutger Beijaard / Kritiek op 
filosoferen met kinderen 
vanuit het bildungsideaal 
van Hegel

In de lezing bekritiseer ik de invulling van 
het filosofieonderwijs als socratisch gesprek 
vanuit het werk van Hegel. Bij het onderwijs 
volgens het bildungsideaal lijkt filosofieon-
derwijs een voor de hand liggend onderdeel. 
Als er op de basisschool of in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs filosofieon-

derwijs gegeven wordt, is dat vaak in de vorm van het socratisch 
gesprek. In de les staan de vragen van de leerlingen zelf centraal. 
Vertrekkend vanuit de verwondering van het kind heeft de docent 
slechts een begeleidende rol in een gesprek waarin kinderen de 
vragen verder kunnen verkennen. In een groepsgesprek waarin 
kinderen naar elkaar luisteren, wordt door de docent geen ant-
woorden gegeven, want uitgangspunt is dat filosofische vragen 
geen antwoord hebben.

Kinderen worden bij de filosofieles dus aangemoedigd zelf te 
denken. Dit wordt in contrast geplaatst met de traditionele school-
vakken waarin hoofdzakelijk sprake zou zijn van de reproductie 
van kennis en, zo meent men, niet van zelf denken. Voorstanders 
van deze lesvorm stellen dat de openheid en verwondering van het 
kind hen mogelijk tot betere filosofen dan de volwassenen maakt 
en dat de kennisoverdracht in de reguliere lessen de filosofische 
ontwikkeling ondermijnt.

De filosofie van Hegel, die Bildung systematisch doordacht heeft, 
geeft aanleiding om kritisch te zijn over dit uitgangspunt. Hegel 
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beschrijft de Europese geschiedenis als een bildungsproces waarin 
de noodzakelijke momenten van de vrijheidsverwerkelijking stap 
voor stap gestalte krijgen. Wil het individu zijn vrijheid verwer-
kelijken, dan moet het dit bildungsproces voor zichzelf nog eens 
herhalen. Te stellen dat men ‘voor zichzelf moet denken’ en dus 
niet zou moeten leren wat al gedacht is in de geschiedenis is vol-
gens Hegel gebaseerd op een verkeerde aanname over de aard van 
het denken. Het kind heeft geen aangeboren vrijheid, die vrijheid 
moet juist verworven worden. De docent die zelf zijn bildungspro-
ces heeft doorlopen, kan de verwerkelijking van de vrijheid van zijn 
leerlingen voor ogen houden en de vakinhoud is daar een middel 
bij. De docent maakt daarbij ruimte voor verwondering, gesprek 
en reflectie. Bildung wordt meer recht gedaan als er sprake is van 
overdracht van vakinhoud en filosofie niet gepresenteerd wordt als 
een activiteit die los staat van die inhoud.

Alessio Gerola Dwelling 
in ambiguity: for a 
philosophical education in 
the 21st century

What sort of education should philosophy 
provide in the 21st century? I want to sketch 
a reflection on the role of philosophy and 
philosophical education today, starting from 
my own experience. 

The world is increasingly complex and 
ambiguous. The climate crisis generates endless questions about 
justice and the destination of our future. Amid this chaos, science 
and technology may make us feel confident about our abilities to 
shape the Earth however we decide. Paralyzing uncertainty and 
overzealous certainty coexist in the contradictory world of the 
Anthropocene, where the peak of human power coincides with 
the increasing instability of environmental conditions. How can 
philosophy help us navigate these times?

When I was a high school student, I fell in love with philosophy’s 
ability to break down concepts into simple parts that could be ana-
lyzed and reconstructed, in order to bring more clarity to our ideas. 
Without knowing it, I was intuitively employing what Descartes had 
called the ‘method’ in his Discourse. Such passion led me to study 
philosophy in my Bachelor. Philosophical education in Italy is his-
torical. Giovanni Gentile was a neo-Hegelian philosopher and the 
proponent of a long-lasting school reform during the fascist period 
in Italy, which emphasized a historical approach to the humanities. 
When I studied history of philosophy in Italy, I got to know a lot 
about the opinions of all these thinkers, mostly men, of the past. 
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But I was left wondering how all of that helped me to think about 
the present, about myself and the reality around me. 

That’s why I turned to philosophy of technology, as a method to 
reflect on the present. Being tired of just studying philosophy, it 
was now time to do philosophy. Technology is fascinating for how 
it upsets traditional categories, requiring us to rethink them. Take 
self-driving cars, which have to take ethical decisions for their 
human drivers. How does ethics change when machines start to 
do it? And how can ancient wisdom and modern reflection help us 
address these questions? By elaborating on the timely task of phi-
losophy of technology, in dialogue with John Dewey’s The Quest 
for Certainty, I will reflect on the necessity, for philosophical educa-
tion, to be able to dwell in the ambiguity of the present, navigating 
between the reassuring but misleading certainty that science and 
technology will solve all of our problems and the bleak uncertainty 
of our future.

Jelle De Schrijver en 
Lotte Boven Kan je aan 
wetenschap doen zonder 
filosofie te beoefenen?
Hoe filosofie- en wetenschapsonderwijs 
hand in hand gaan 
Hoe kom je tot betrouwbare kennis? Mag een aap experimen-
ten uitvoeren op mensen? Leeft een appel? 

Exacte wetenschappen vormen een rijke 
voedingsbodem om het filosofisch denken 
op te wekken. In deze sessie onderzoeken we 
hoe filosofie en exacte wetenschappen hand 
in hand kunnen gaan in de schoolpraktijk. 
We onderbouwen deze aanpak met prak-
tijkvoorbeelden uit het Vlaamse basis- en 

secundair onderwijs. We betogen dat een filosofische vorming een 
kader biedt om met wetenschappelijke inzichten te gronden en hoe 
wetenschapscontexten een uitdagende omgeving creëren om het 
filosofisch denken uit te dagen. 

Sinds 2021 is in Vlaanderen het vak filosofie ingevoerd voor 
leerlingen die in de tweede en derde graad secundair kiezen voor 
de studierichting humane of maatschappijwetenschappen (Galle, 
2021). Vlaamse jongeren die kiezen voor exacte wetenschappen (in 
de zogenaamde STEM-richtingen) komen amper in contact met 
filosofie omdat ze geen filosofievak krijgen en omdat het Vlaams 
wetenschapscurriculum weinig ruimte biedt voor een filosofische 
dimensie (Onderwijsdoelen, 2022).
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Nochtans biedt wetenschapsonderwijs heel 
wat kansen tot filosofische uitdieping. On-
derzoek van epistemologische vragen komen 
aan bod in het wetenschapsdomein dat in de 
Angelsaksische wereld bekend is onder de 
naam ‘Nature of Science’: de studie van de 
processen die leiden tot wetenschappelijke 

kennis (Mc Comas & Clough, 2019; Dunlop & De Schrijver, 2020). 
Het afwegen van verschillende waarden staat centraal bij sociaalwe-
tenschappelijke en duurzaamheidsvraagstukken. Helder en cohe-
rent redeneren speelt een fundamentele rol bij het aftekenen van 
betekenissen van wetenschappelijke sleutelbegrippen zoals leven 
of energie (Sprod, 2011). Daarnaastblijkt aandacht voor filosofie 
binnen wetenschapsonderwijs niet alleen de motivatie van leerlin-
gen voor STEMvakken te stimuleren (Lafortune, 2002), maar ook 
het kritisch denken te prikkelen (Crawford, 2005; Dunlop, 2012) 
en inzicht op te wekken in centrale wetenschappelijke concepten 
(Wenning, 2006). 

Om de wisselwerking tussen filosofie- en wetenschapsonderwijs 
te verkennen, hebben we tussen 2015 en 2021 in Vlaanderen op 5 
verschillende testscholen filosofie geïntroduceerd in het basis- en 
secundair wetenschapsonderwijs. In samenwerking met de leer-
krachten op de verschillende scholen ontwikkelden we leermateriaal 
dat de brug slaat tussen filosofie- en wetenschapsonderwijs (www.
wetenschapsbalans.be, www.wetenschapsreflex.be of www.filozoo.
be). We brachten hiervoor leeractiviteiten binnen uit de filosofie-
didactiek zoals classficiatieoefeningen en filosofische dialogen 
(Anthone & Mortier, 1997; Lipman, 1991; Van Rossem, 2020). De 
nadruk lag hierbij op integratie van filosofie- en wetenschapsinhou-
den en het koppelen van filosofische denken aan wetenschappelijke 
experimenten of historische en sociaal-maatschappelijke casussen.

Tijdens deze sessie bespreken we de factoren die een integratie van 
wetenschap- en filosofieonderwijs stimuleren. We hebben hierbij 
oog voor factoren zoals het belang van de Socratische houding 

van de leerkracht, de samenwerking tussen leerkrachten weten-
schappen en filosofie en de koppeling van filosofie-inhouden aan 
hands-on wetenschapsexperimenten. Wie deelneemt aan de sessie 
zal (1) ervaren met welk soort leeractiviteiten het filosofisch denken 
van jongeren geprikkeld kan worden binnen de wetenschapsklas 
over nature of science, duurzaamheid of wetenschappelijke concep-
ten, (2) ontdekken welke factoren de synergie tussen filosofie- en 
wetenschapsonderwijs faciliteren of hinderen en (3) via dialoog 
reflecteren over de plaats van filosofie in het wetenschapsonderwijs 
(en vice versa). 

Referenties
Anthone, R., & Mortier, F. (1997). Socrates op de speelplaats. Filosoferen met 

kinderen in de praktijk. Acco.

Dunlop, L. (2012) P4C in science. In: Philosophy for children through the secon-

dary curriculum by Lewis, L. Chandley, N. (eds.) London: continuum.

Dunlop, L., De Schrijver, J. (2020). Reflecting about the nature of science 

through philosophical dialogue. In: McComas, W.F. ed. The nature of scien-

ce: rationales and strategies (2nd edition). Springer: Dordrecht.

Galle, G. (2021). Geschiedenis en actualiteit van het vak filosofie in Vlaande-

ren. In: D. Berendsen, N. Kienstra, K. Poortier, F. Rombout (Eds.), Filosofie 

op school: Handboek vakdidactiek filosofie, (53-81). Amsterdam: Boom.

Lipman, M. (1991). Thinking in Education. Cambridge University Press.

Mc Comas, L., Clough, M. (2020). Teaching Nature of Science Through a Cri-

tical Thinking Approach. In: McComas eds. The nature of science: rationales 

and strategies (2nd edition). Springer: Cham.

Onderwijsdoelen.be. Geraadpleegd via www.onderwijsdoelen.be

Sprod, T. (2011) Discussions in Science: Promoting Conceptual Understanding in 

the Middle School Years. Melbourne: Acer Press.

Van Rossem, K. (2020). Het filosofisch gesprek: De basis. Lannoo Campus/ISVW.

Wenning, C.J. (2006) Engaging students in conducting Socratic dialogues: Sugge-

stions for science teachers. J. Physics Teacher Education Online 4 (1).
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Wim Dubbink The trolley 
dilemma and the art of 
making judgments on 
concrete situations

In present-day ethical reflection as pursued in 
ethics as a discipline, cases involving extre-
me choice situations are widely used, both 
in research and teaching. The use of trolley 
cases is exemplary. This paper investigates 
the use of trolley cases in a specific type of 
moral reflection: simulating and practicing 

the judgment of concrete – but hypothetical – choice situations or 
‘dilemmas’. Using extreme examples in this type of reflection is 
methodologically flawed and adversely affects the art of judgment.

We break new ground – among critics of ‘trolleyology’ – by looking 
at the issue from a hermeneutic perspective, in particular Ri-
coeur’s. From this perspective, the methodological problem can 
be summarized as follows: properly judging a concrete case (i.e., 
a dilemma) implies making two judgments; more accurately, it 
involves a process that can be analytically divided into two dimen-
sions of judgment: (a) judging the quality of the case as a des-
criptive narrative, while (b) making a normative judgment on the 
case, based on that narrative. The use of trolley cases rules out the 
crucial first dimension of judgment. These cases lack the openness 
needed to constitute a case as narrative. Using extreme examples 
to simulate and practice judgment therefore systematically frus-
trates proper judgment.

We clarify our argument by distinguishing between reflection on 
concrete cases (dilemmas) and general reflection on principles. In 

the former, the case stands in need of judgment; in the latter the 
goal is to interpret a moral principle. We also distinguish between 
casuistic and demonstrative use of cases. The former use enables 
reflection on concrete cases, the latter reflection on principles. 
We oppose using trolley cases to reflect on concrete dilemmas in 
ethics as a discipline. Reflection of this kind necessitates a casuis-
tic use of cases, while trolley cases can only be used demonstrati-
vely. The misuse of trolley cases frequently goes unnoticed as the 
proper distinctions are often overlooked. As a consequence, the 
methodological requirement to make two judgments in case analy-
sis, is also overlooked.

We rebut the criticism that we are attacking a straw man, and that 
–in teaching in particular - some (good) use can be made of trolley 
cases. Even if trolley cases raise students’ attention at first, we 
worry that whatever a teacher wins in terms of enthusiasm, is lost 
in terms of students’ misunderstanding of what judging concrete 
individual cases is about. Judgment of concrete cases calls for the 
exercise of wisdom, discretion and discernment in understanding 
(the nature of) the case. It means being able to constitute the pro-
per story about the case. Yet, by using extreme examples in their 
courses teachers implicitly tell students that to make a moral jud-
gment on a case is merely to make a choice – a choice that does 
not involve any analysis of how best to represent the case. The act 
of passing judgment is reduced to a person expressing what they 
happen to think about a matter. In today’s world, that is the last 
thing a teacher in ethics must bring across.
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Çaglar Köseoglu en Sophy 
van Balen Bell Hooks en 
onderwijs als de praktijk van 
vrijheid: stem, dialoog en 
locatie

Hoe kan filosofie-onderwijs bijdragen aan 
het herdenken van zichzelf en daarmee van 
klassiek-filosofische thema’s zoals wat geldt 
als kennis, de relatie tussen het epistemolo-
gische en ethiek/politiek, en hoe lichaam en 
geest zich verhouden? Hoe verhouden deze 
vragen zich tot de hedendaagse academische 

werkelijkheid van kennis als informatie, meetbaarheid en hiërarchi-
sche rolverdelingen? En wat zijn inzichten en methodes waarmee 
we discussies rondom diversiteit in het curriculum en het klaslo-
kaal kunnen navigeren?

‘Ons allen aansporend om onze geesten en harten open te stellen 
opdat we voorbij de grenzen van het acceptable kunnen kennen, op-
dat we kunnen denken en heroverwegen, we nieuwe visies kunnen 
creëren, vier ik onderwijs dat transgressies mogelijk maakt - een be-
weging tegen en voorbij grenzen. Het is deze beweging die onderwijs 
tot de praktijk van vrijheid maakt.’

Bell Hooks, Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom, p. 12

In onze bijdrage willen wij deze vragen verkennen en doordenken 
middels het werk van de onderbelichte feminist en onderwijsfilo-
soof Bell Hooks (1952-2021). Hooks geldt als een van de meest 
invloedrijke namen binnen de kritische pedagogie en biedt in haar 
trilogie over onderwijs waardevolle inzichten op zowel theoretisch 

als praktisch en didactisch niveau. We benaderen Hooks als een 
wijsgeer met inzichten voor het klaslokaal als plek van verant-
woordelijke twist en mogelijke transformatie. Dit doen wij, twee 
universitaire docenten aan Erasmus University College, vanuit de 
context van een nieuw ontwikkeld vak (2021-2022) waarin we haar 
invloedrijke werk Teaching to Transgress: Education as the Practice 
of Freedom (1994) lezen en praktiseren met studenten. 

Hooks frams haar begrip van onderwijs - ‘engaged pedagogy’ - als 
een transgressie: een beweging tegen en voorbij grenzen. Deze 
grenzen worden gevormd door binariteiten als publiek-privaat, 
academie-echte wereld, theorie-praktijk, docent-student, li-
chaam-geest. Geëngageerde pedagogie verwijst naar pedagogische 
praktijken die deze grenzen bevragen en beslechten in dienst van 
een volwaardiger en vrijer bestaan.

Volgens Hooks wordt het klaslokaal gekarakteriseerd door verschil 
langs de assen van onder meer ‘ras’, gender en klasse en leidt het 
negeren hiervan tot een versterking van deze hiërarchieën. Machts-
verschillen moeten daarom expliciet benoemd en geconceptua-
liseerd worden. Het erkennen van verschil en de soms moeilijke 
gevoelens die daarmee gepaard gaan vormt de mogelijkheidsvoor-
waarde voor erkenning, solidariteit, empathie en leerervaringen 
voorbij verschil en grenzen. 

Hooks beschouwt onderwijs daarom als een proces van vrijheid 
waar zowel docenten als studenten verantwoordelijkheid voor 
dragen. De docent is niet voornamelijk expert, maar aanjager van 
een proces waarin kennis expliciet wordt verbonden aan de leefwe-
reld van studenten en de wereld voorbij het klaslokaal. De student 
speelt een actieve en bepalende rol in het collectieve leerproces 
en wordt begrepen als een subject met een eigen geschiedenis, 
gesitueerdheid en complexe ervaringen. De ervaringen van de 
student aarden en verrijken als epistemologische bron de kennis in 
het klaslokaal.
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Hooks’ onderwijsfilosofie heeft didactische 
consequenties die relevant zijn voor eenieder 
die zich bezighoudt met filosofie-onderwijs. 
Wij richten ons op drie hoofdpunten: (1) een 
meervoudige didactiek van de stem, (2) de 
dialoog als vorm en methode en (3) de locatie 
van de docent als vertrekpunt. Ons idee is om 

de presentatievorm te laten informeren door deze didactieken. We 
hebben een interactieve presentatie voor ogen waarin stem, dialoog 
en locatie als praktische leidraad zullen dienen.

Floris Velema Een didaktiek 
voor het creëren van 
concepten

In hun gezamenlijke werk Qu’est-ce que la 
philosophie? omschrijven Gilles Deleuze en 
Félix Guattari de filosofie als het creëren van 
concepten (1994, 5). De Platoonse Idee, het 
taalspel van Wittgenstein, Arendts banali-
teit van het kwaad: de geschiedenis van de 
filosofie is een geschiedenis van concepten, 

verbonden aan hun vormgevers. Het is daarom opmerkelijk dat het 
creëren van concepten zo weinig aandacht krijgt in het filosofie-
onderwijs. Zo introduceren Kienstra et al. (2015, 2) een hiërarchie 
van activiteiten in de filosofieklas (rationalizing, analyzing, testing, 
producing criticism, reflecting) zonder het creëren te benoemen.

Als Deleuze en Guattari gelijk hebben, dan zou het filosofieon-
derwijs erop gericht moeten zijn om leerlingen die vaardigheden 
bij te brengen die ze in staat stellen om zelf nieuwe concepten te 
creëren. Deze vaardigheden zouden onder andere kunnen zijn: (1) 
het herkennen en serieus nemen van je eigen gedachten, (2) het 
herkennen en benoemen van problemen, en (3) het doorlopen van 
een creatief proces (Velema 2015, 114).

Een voorbeeld van hoe deze vaardigheden in mijn eigen lespraktijk 
aan bod komen, is het lezen van primaire teksten met behulp van 
Philosophicons, een set van 3D-geprinte objecten die naast 1 de 
tekst gelegd kunnen worden om de argumentatieve structuur te vi-
sualiseren. De aandacht van de leerling wordt zo gericht op zowel 
het centrale probleem van een tekstfragment, als wel het geïntro-
duceerde concept (zie fig. 1).
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Een ander voorbeeld is een lessenserie in VWO-4 (2020-2021) 
rondom de centrale opdracht ‘Bedenk een woord voor iets waar 
nog geen woord voor is’. De opdracht leverde mooie nieuwe 
concepten op, zoals het woord paradamo van Simone (‘Wanneer 
je zo gewend bent aan anderhalve meter afstand houden, dat als 
je een film kijkt je jezelf afvraagt waarom iedereen zo dicht bij 
elkaar staat’), of het woord bobidi van Umair (‘Een vriend die je 
altijd teleurstelt’). Ontwikkeld met behulp van een subsidie van het 
LerarenOntwikkelFonds en gepresenteerd tijdens de conferentie 1 
‘Mathematical Ability’ van het NWO project Digital Turn in Episte-
mology (Utrecht 2019).

Tijdens de Vlaams-Nederlandse Filosofiedag zal ik beide voorbeel-
den (de Philosophicons en de lessenserie over nieuwe woorden) 
verder toelichten, waarna ik zal stilstaan bij een aantal vragen die 
deze benadering van filosofieonderwijs oproept, zoals hoe deze 
nieuwe concepten geëvalueerd zouden kunnen worden, en hoe het 
creatieve proces binnen het filosofieonderwijs verschilt van dat bij 
de kunstvakken.

Referenties
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Velema, F. (2015). Filosoferen is creëren: aanzet tot een Deleuziaanse didac-
tiek. In: A. Visser & F. Kusters (red.), Verwonderenderwijs (pp. 113-117). 
Leusden: ISVW Uitgevers.

Velema, F. (2016). Philosophicons. https://philosophicons.com. Vormgegeven 
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Floor Rombout 
Waardegeladen kritisch 
denken onderwijzen in 
filosofische gesprekken 

In mijn bijdrage wil ik mijn empirische onder-
zoek naar filosofieonderwijs op middelbare 
scholen presenteren en met de aanwezigen 
in gesprek gaan over de centrale vragen van 
de conferentie, in het bijzonder: wat kunnen 
we leren van filosofiedocenten in het voortge-
zet onderwijs?

Waardegeladen kritisch denken is een combinatie van drie dimen-
sies (Rombout et al., 2022): 
• de cognitieve dimensie: zorgvuldig, logisch en kritisch redene-

ren, 
• de normatieve dimensie: morele oordeelsvorming en 
• de reflexieve dimensie: kritisch op jezelf en eigen denken reflec-

teren. 

In een quasi-experimentele studie op 12 middelbare scholen in 
Nederland waaraan 12 docenten en 437 leerlingen deelnamen, on-
derzochten wij het effect van klassikale, docentgeleide, filosofische 
gesprekken op de waardegeladen kritische denkvaardigheden van 
leerlingen. We vergeleken deelnemers uit de vierdeklas (havo en 
vwo) in drie condities (zie tabel 1). 

Voor het meten van waardegeladen kritisch denken maken we ge-
bruik van open vragen over realistische filosofische en biologische 
casussen die we scoren op referenties naar morele waarden en 
kritische redeneerkwaliteit (gebaseerd op Schuitema et al., 2011). 
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We doen een uitgebreide interventiecheck bestaande uit zelfrap-
portage door docenten en lesobservatie (opnemen en transcribe-
ren van gesprekslessen). 

De resultaten laten zien dat leerlingen uit conditie 1 significant 
vaker naar morele waarden verwijzen in hun argumentatie over de 
filosofische en biologische casussen, dan leerlingen uit condities 2 
en 3. Bovendien zijn de argumentaties van leerlingen uit conditie 1 
significant beter dan die van leerlingen uit conditie 3, voor conditie 
2 kunnen we de nulhypothese niet verwerpen. Wel zien we dat leer-
lingen uit conditie 1 vaker dan leerlingen in beide andere condities 
een tweezijdige in plaats van een eenzijdige argumentatie geven. 

Analyse van de opgenomen lessen wijst erop dat de gesprekken 
in conditie 1 en 2 op drie punten van elkaar verschillen: ten eerste 
zijn de gesprekken in conditie 1 langer (gemiddeld 34.6 min t.o.v. 
26.2 min.), ten tweede hanteren alleen de docenten in conditie 1 
kritisch denken over morele waarden expliciet als onderwijsdoel en 
ten derde passen de docenten in conditie 1 veel frequenter en met 
meer variatie strategieën toe om reflectie te bevorderen. 

Mijn doel is om de theoretische uitgangspunten en empirische be-
vindingen van deze studie beknopt te presenteren, om vervolgens 
in gesprek te gaan met de deelnemers over verwante vragen zoals: 
wat verstaan we onder kritisch denken?, in hoeverre is dit een filo-
sofisch onderwijsdoel?, hoe faciliteer je dialogisch onderwijs?, hoe 
kan je de reflexieve dimensie onderwijzen?

Referenties
Rombout, F., Schuitema, J. A., & Volman, M. L. L. (2022). Teaching Strategies 

for Value-Loaded Critical Thinking in Philosophy Classroom Discussions. 

In: Thinking Skills and Creativity 43. 

Schuitema, J., van Boxtel, C., Veugelers, W., & Ten Dam, G. (2011). The quality 

of student dialogue in citizenship education. In: European Journal of Psy-

chology of Education 26: 85-107.

Tabel 1: Onderzoekscondities

Conditie 1 Conditie 2 Conditie 3

6 docenten; 
150 leerlingen

6 docenten
145 leerlingen

142 leerlingen

Docententraining in 
waardegeladen kritisch 
denken

6 gesprekslessen zoals 
geleerd in training

Voor- en nameting 
waardegeladen kritisch 
denken

6 gesprekslessen zoals 
docent normaal zou 
begeleiden 

Voor- en nameting 
waardegeladen kritisch 
denken

Regulier curriculum, 
zonder filosofielessen

Voor- en nameting 
waardegeladen kritisch 
denken
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Daan Buijs What about 
teaching as it appears within 
the classroom? 
Review of the book ‘Taking Appearance Seriously’, and its applications 
for education and educational research

We see from quantum mechanics, that ob-
servation without intervention is not possible 
(Barad, 2014). This suggests that education 
is about the interaction with students. That 
seems obvious at first glance, but it is not. 
Education is often about the student as an 
object (Biesta, 2015b) which has to change 

through learning. In this paper I try to show how we can humanise 
education by thinking more dynamically about the teacher-student 
relationship.

In his book ‘Taking Appearance Seriously’, Henry Bortoft (2012) 
shows a dynamic way of seeing and thinking that provides op-
portunities for research and education in taking students as they 
appear more seriously. He uses a bridge that crosses a river as 
a strong metaphor to show the predominantly result driven way 
employed in society, and how this leads us away from phenomena 
as they appear:

‘Our problem is that where we begin is already downstream, 
and in our attempt to understand where we are we only go 
further downstream. What we have to do instead is learn how 
to go back upstream and flow down to where we are already, 
so that we can recognise this as not the beginning but the 
end.’ (p. 18 sec)

Using this metaphor for education, we see that we try to under-
stand the educational situation in the classroom from a learning 
perspective. Learning results are in this case the end ‘product’ 
of education. The problem here is that this way of result driven 
thinking about education sees students as objects, which tends to 
dehumanise students in favour of their contribution to a growing 
economy (Biesta, 2015a, 2015b). If we reverse our way of looking 
back into the moment where learning starts within education, we 
end up with the teacher student interaction. Here Bortoft points 
to Aristotle, who made very clear that teaching and learning are 
two activities describing the same event, that is happening inside 
the student. So, if the students do not learn, the teacher does not 
teach (Lear, 1988). 

In this review, I want to address three questions about education 
and educational research. The first question is about the way we 
tend to look to the results students deliver, while taking Bortoft’ 
(2012) approach seriously, we can question if this focus on results 
shows the learning process of students within the given situation. 
Second, education focuses on the goals’ student have to achieve, 
and these goals determine the design of the lesson plans and gra-
ding (Biggs, 2011). The question I want to address here, is if Biggs 
downstream way of looking to education helps students in their 
development as a person. And third, how this phenomenological 
approach can open up possibilities for research to help teachers in 
their questions about teaching as it happens. 

Within the workshop, my aim is to let participants experience this 
more dynamic way of looking to the teacher-student relationship. 
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Willem Daub
Levende Filosofie

Er bestaan veel diametraal tegengestelde filo-
sofische visies, internalisme en externalisme, 
Angelsaksische en Continentale stromingen, 
analytische en fenomenologische filosofie, 
en binnen die laatste weer sensorische en 
cognitieve fenomenologie. Omdat die laatste, 
jongste stroming in mijn ogen het sterkste 

ontwikkelingsperspectief biedt, laat ik u er in een gevarieerde oefe-
ning mee kennis maken.

Kijk naar een gewoon blad. Plak er niet meteen een algemene 
naam op, maar maak je bewustzijn schoon van (voor)oordelen; 
Husserl noemt dat epoche. Merk op dat je bewustzijn daar is waar 
het blad is. Dan, herinner je dat blad; het herinneringsbeeld is vlak 
voor je voorhoofd, en wat heb je weinig innerlijk vastgehouden 
door aan de details begrippen te verbinden. 

Probeer dat blad om te boetseren tot een hulstblad. Dit is verwant 
met wat Husserl eidetische variatie noemt. Je bewustzijn is nu bin-
nen in je hoofd. En, dit kost niet alleen veel meer denkkracht, wat 
dat ook moge zijn, maar je hele bovenlichaam doet mee. 

Kijk nu naar dit hele proces, observeer de ‘fenomenologische con-
trasten’ tussen de stappen. Die laatste observatie ervaar je achter 
je hoofd, en je rugspieren spannen zich. Hoezo denk je alleen met 
je hersens.

Van de vele mogelijkheden om van hieruit verder te gaan noem 
ik er slechts twee. De eerste een historische weg door de tijd, de 
tweede een fenomenologische weg ‘naar binnen’. 
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Deze vier stappen geven een soort ervaringsbeeld van de vier 
historische fasen van bewustzijnsontwikkeling die we doormaken. 
Stap 1 staat voor het voor-Socratische bewustzijn, de naïef-re-
alistische wereldopvatting van voor 800 voor Christus. Stap 2 
staat voor de volgende ontwikkelingsfase, het categoriserende 
Aristotelisch-argumentatieve denken. Stap 3 is kenmerkend voor 
de geboorte van de moderne wetenschap rond 1413, het experi-
menterend ingrijpen in de wereld, Galilei, en ook het hypothetisch 
creëren van een nieuwe werkelijkheidsbeeld, Copernicus, en de leer 
van het perspectief. Deze stappen staan op elkaars schouders, ze 
dragen elkaar. En stap vier? 

Je kunt deze oefening ook zien als vier stappen in het fenomenolo-
gisch proces. Je begint bij de zintuiglijke waarneming (1). Die or-
den je met categoriserend, Aristotelisch denken, wat Kant Verstand 
noemt, Hannah Arendt Erkennen (2). De fenomenologische weg 
onderscheidt zich pas in stap (3) en (4), en probeert te ontko-
men aan wat Bacon omschreef als het ‘op de pijnbank leggen’ 
van de verschijnselen, die we soms met modellen en algoritmen 
in beheersbare kaders proberen te dwingen. Een fenomenoloog 
houdt in stap (3) de verschijnselen ’in beweging’. En dan, in stap 
(4), ‘keert hij/zij de aandacht om’, opent zich voor grotere samen-
hangen (wat Kant Vernunft noemt en Arendt Denken). Daar, in dat 
grensgebied dat fenomenologisch beschreven wordt als ‘in het 
hoofd’ en ‘achter het hoofd’ spelen zich nu veel onderzoeken af. Is 
het de poort voor intuïties en ingevingen, die eerst worden waar-
genomen als ‘ik voel dat het zo is, maar ik weet de woorden nog 
niet’, wat Claire Petitmengin Felt Meaning noemt. Is het de locatie 
van awareness of awareness, die Michelle Montague in close 
harmony met Brentano ontwikkelt. Is het een gebied waar imagisti-
sche, meetkundige ervaringen gaan domineren over algebraïsche, 
argumentatieve processen. Herinner je dan wel het ‘op elkaars 
schouders staan’, zelfs archetypische beelden moeten worden 
terugvertaald in argumentatieve kaders, die blijven onmisbaar.

Dit is slechts een eerste kennismaking met de techniek die Ob-
serveren van het Denken wordt genoemd, een speciale richting 
binnen de cognitieve fenomenologie. Zulke en andersoortige oefe-
ningen zijn bedoeld om je in staat te stellen zelfstandig te oordelen 
over de vele, vaak conflicterende filosofische opvattingen. Iets 
meer hierover vind je in mijn artikeltje in het ANTW van Oktober 
2020, een speciaal nummer over onderbelichte stromingen. Een 
groot aantal oefeningen met hun inkadering in diverse filosofische 
stromingen vind je bij academia.edu met als titel Beyond Wittgen-
stein, Beyond Mindfulness.
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Joyce Vermeer en Boris van 
Meurs Zelfsturend leren in 
de klimaatcrisis: open space 
en filosofieonderwijs

In een cursus over de klimaatproblematiek 
hebben wij een open space lesmethode 
ontwikkeld, waarbij wij studenten uitdaagden 
om op basis van een waaier van theoretische 
inzichten van experts een praktische inter-
ventie te ontwerpen. De klimaatcrisis spreekt 
namelijk niet alleen de cognitieve faculteiten 

van studenten aan, maar ze vraagt ook een affectieve en praktische 
respons (Haraway 2016). De crisis raakt aan zoveel aspecten van 
het leven dat een kritische distantie niet altijd mogelijk is (Morton 
2013). De Franse filosoof Félix Guattari betoogde daarom al in 
1987 in Les Trois Écologies dat milieuproblematiek nieuwe ethi-
co-esthetische praktijken vergt (Guattari 1989, 30). Toegepast op 
de universiteit betekent dit dat kennis niet alleen de wereld moet 
beschrijven maar ook nieuwe relaties binnen deze wereld moge-
lijk moet maken (Latour 2004). Kan de universiteit activerende 
klimaatkennis ontwikkelen, waardoor praktijk en theorie samenko-
men en elkaar versterken?

Het eerste gedeelte van de cursus bestond uit een reeks interdis-
ciplinaire gastcolleges, waarna wij de studenten via de open space 
principes een vrij in te vullen ‘product’ lieten ontwikkelen. Creati-
viteit werd hierin gestimuleerd, en studenten maakten o.a. een do-
cumentaire, een ecotour over de campus, een spel en een beleids-
advies voor een duurzame universiteit. Om niet te ver verwijderd 
te raken van onze leest, schreven de studenten een individueel 
reflectieverslag, waarin ze reflecteerden op hun gemaakte product.

Open space is een werkvorm die een grote 
mate van autonomie en verantwoordelijk-
heid legt bij de studenten (Woezik, Reuzel, 
Koksma 2019). Studenten mogen vrij bewe-
gen tussen verschillende workshops waarin 
andere studenten samen werken aan ideeën 
of opdrachten. Eerst worden deze ideeën 

centraal verzameld, waarna groepjes gevormd worden. In het 
begin liggen de groepen nog niet vast en wordt er volop gewisseld, 
gefuseerd en gesplitst, totdat deze tijdens de tweede bijeenkomst 
min of meer vastliggen.

Open space maakt gebruik van vier basisregels:
1. Wie komt is de juiste persoon;
2. Wanneer het begint is de juiste tijd;
3. Waar het gebeurt is de juiste plaats;
4. Het is klaar wanneer het klaar is.

Daarbovenop komt de wet van de twee voeten: als je niets meer 
te leren hebt (zowel aan anderen, als zelf) kun je je bij een ander 
groepje voegen. Wij hebben deze vorm met kleine aanpassingen 
toegepast in deze cursus, wat voor ons als docenten inhield dat we 
de studenten ruimte moesten geven om zelf problemen te iden-
tificeren en op te lossen. Zo moest er worden samengewerkt in 
interdisciplinaire, zelfgestuurde groepjes. We hebben de studenten 
aangemoedigd om hun eigen leefwereld te betrekken in hun pro-
duct, en ze over de randen van hun vakgebied laten kijken. Onze 
rol is tijdens de open space sessies vooral faciliterend: we zijn 
beschikbaar, maar proberen de studenten niet actief een bepaalde 
richting in te duwen. 

In onze presentatie gaan wij in op de voor- en nadelen van open 
space als een activerende werkvorm binnen filosofisch klimaaton-
derwijs, waarbij wij zullen uiteenzetten hoe deze methode creati-
viteit, interdisciplinariteit, zelfsturend leren, en tegelijkertijd ook 
samenwerking kan bevorderen.
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Sam de Vlieger Een website 
die leerlingen goede vragen 
leert stellen 

Leerlingen stellen nauwelijks vragen aan 
docenten of aan elkaar. Ook niet binnen het 
middelbaar filosofie-onderwijs, terwijl je zou 
kunnen stellen dat filosofie draait om het 
stellen van vragen. Om leerlingen te leren om 
goede vragen te stellen heb ik een website, 
www.peertest.nl, ontwikkeld waarop leerlin-

gen elkaar bevragen en elkaars antwoorden beoordelen. 

De Nederlandse filosoof Struyker Boudier noemt dat ‘de vraag 
‘gesteld’ moet worden, hetgeen de grenzen van de openheid 
markeert’ (p. 462). Een vraag stelt, als het ware, een gebied vast 
waarbinnen een zinvol antwoord ligt. Een goede vraag stellen 
houdt dus ook in dat je nadenkt over de grenzen waarbinnen een 
goed antwoord zich bevindt. Docenten doen dit doorgaans door 
een antwoordmodel te formuleren.

Om leerlingen te leren goede vragen te stellen, leveren leerlingen 
op peertest vragen met een antwoordmodel in. Het antwoord-
model verplicht hen na te denken over de grenzen die vraag stelt. 
Andere leerlingen kunnen deze vragen beantwoorden. De auteur 
van de vraag kan vervolgens deze antwoorden rangschikken.

Het rangschikken van antwoorden is gebaseerd op recente publi-
caties van David Nicol over ‘inner feedback’ waarin hij stelt dat 
leerlingen leren door hun eigen werk te vergelijken met het werk 
van anderen (2021). Op peertest vergelijken leerlingen hun ant-
woordmodel met de antwoorden van anderen door de antwoorden 
van anderen te rangschikken.

In mijn presentatie zal ik de deelnemers vragen laten stellen op 
peertest en laten zien hoe het rangschikken van antwoorden helpt 
om betere vragen te stellen. Daarnaast zal ik mijn ervaring met het 
gebruik van peertest in het middelbaar onderwijs bespreken.

Referenties
Boudier, C. Struyker. De metafysiese betekenis van de vraag: Vragen in het 

licht van de hedendaagse fenomenologie. In: Tijdschrift voor Filosofie 

(1979): 447:484 

Nicol, David. The power of internal feedback: Exploiting natural comparison 

processes. In: Assessment & Evaluation in Higher Education 46.5 (2021): 

756-778 
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Josette Jacobs Over de kunst 
van een goed gesprek over 
ethiek

Volgens mij zijn we zover. Welkom allemaal. 
Wij gaan in gesprek met een kunstwerk. Ik 
hoor u zeggen, maar een schilderij kan toch 
niet praten. Precies. Daarom gaan wij met 
elkaar in dialoog en laten zo het kunstwerk 
spreken.

Het programma (30 minuten) bestaat uit een korte uitleg en 
toepassing in het Hoger Onderwijs van de methode van kunstbe-
schouwing die centraal staat in deze workshop: Visual Thinking 
Strategies (VTS). Vervolgens bekijken we een kunstwerk en u gaat 
erover met elkaar in gesprek. Josette Jacobs faciliteert het gesprek. 
Ze hoopt dat u allemaal enthousiast en energiek meedoet. U laat 
zich inspireren door gestructureerde vragen. Het biedt u de moge-
lijkheid om zich te uiten en er worden ideeën uitgewisseld. Kijken 
naar kunst biedt toegang tot de wijze waarop wij betekenis geven 
aan de wereld om ons heen. Het doet recht aan persoonlijke er-
varingen. Maar bovenal krijgen we inzicht in het moreel kader dat 
bepaalt wat we belangrijk, waardevol en goed vinden. Het bepaalt 
hoe we ons leven zien, hoe we onszelf en anderen zien, wat we 
willen nastreven. We krijgen inzicht in morele waarden en normen 
binnen een bepaalde praktijk. We worden bewust van onze eigen 
vooronderstellingen en van de vooronderstellingen van anderen. 
De workshop sluiten we af met een reflectie.

Edwin Koster Over filosofie 
onderwijs aan studenten die 
geen filosofie studeren

Edwin Koster zal ingaan op de vraag ‘welke 
rol speelt de filosoof binnen het academisch 
onderwijs?’ Daarnaast zal hij iets zeggen over 
‘filosofie en Bildung’.

Edwin Koster
Vrije Universiteit Amsterdam
e.koster@vu.nl

Discussie olv Jan Bransen
Jan Bransen is de gespreksleider van de 
afsluitende ronde tafel / plenaire discussie. 
Hij begint met 15 minuten zijn eigen visie 
te geven en geeft tevens commentaar op de 
lezingen van de twee hoofdsprekers. Daarna 
is er tijd voor 30 minuten discussie.

Jan Bransen
Radboud Universiteit Nijmegen
jan.bransen@ru.nl
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Organisatie
De organisatie van de 40ste Vlaams-Nederlandse Filosofiedag ligt 
in handen van de Onderzoeksschool Wijsbegeerte OZSW en Wage-
ningen University and Research (WUR).

Fenanda Jacobs
Onderzoeksschool Wijsbegeerte (OZSW)
assistant.director@ozsw.nl

 

Bart Gremmen
Leerstoelgroep Filosofie Wageningen University
bart.gremmen@wur.nl

Josette Jacobs
Leerstoelgroep Filosofie Wageningen University
josette.jacobs@wur.nl

OCHTENDPROGRAMMA 

WELKOM Plenair
Zaal B0062

09:00 Aankomst met koffie en thee
09:30 Opening door Marcel Verweij, Wageningen University (NL)

HOOFDSPREKER
Zaal B0062

09:45 Griet Galle (B)
 Hoe kan je omgaan met naïef relativisme en naïef scepticisme van leerlingen?

LEZINGEN Parallel in twee zalen 
ZAAL B0067

10:30  Broos Delanote en Jelle de Schrijver (B)
 Kan je denken over het verleden zonder filosofie?
11:00 Rutger Beijaard (NL)
 Kritiek op filosoferen met kinderen vanuit het bildungsideaal van Hegel
11:30 Alessio Gerola (NL)
 Dwelling in ambiguity: for a philosophical education in the 21st century
12:00 Jelle de Schrijver en Lotte Boven (B)
 Kan je aan wetenschap doen zonder filosofie te beoefenen? 

ZAAL B0068

10:30 Wim Dubbink (NL)
 The trolley dilemma and the art of making judgement on concrete situations
11:00 Çağlar Köseoğlu en Sophy van Balen (NL)
 Bell Hooks en onderwijs als de praktijk van vrijheid: stem, dialoog en locatie
11:30  Floris Velema (NL)
 Een didactiek voor het creëren van concepten
12:00 Floor Rombout (NL)
 Waardegeladen kritisch denken onderwijzen in filosofische gesprekken

LUNCH
12.30 Restaurant van de Leeuwenborch
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MIDDAGPROGRAMMA 

WORKSHOPS  Parallel in twee zalen 
Zaal B0067

13:30 Daan Buijs (NL)
 What about teaching as it appears within the classroom?
14:00 Willem Daub (NL)
 Levende filosofie
14:30 Joyce Vermeer en Boris van Meurs (NL)
 Zelfsturend leren in de klimaatcrisis: open space en filosofieonderwijs

Zaal B0068

13:30 Sam de Vlieger (NL) 
 Een website die leerlingen goede vragen leert stellen
14:00 Josette Jacobs (NL)
 Over de kunst van een goed gesprek over ethiek

PAUZE  
15:00

HOOFDSPREKER
Zaal B0062

15.30 Edwin Koste (NL)
 Over filosofie onderwijs aan studenten die geen filosofie studeren

DISCUSSIE Plenair
Zaal B0062

16.15  Plenaire discussie olv Jan Bransen (NL)

BORREL
17.00

DINER
18:30  WICC, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen Opmaak: Luc Dinnissen (www.studiods.nl)






