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Overzicht 

Tijdens een dialoog onderzoeken de deelnemers samen een onderwerp. De gesprekstechniek is afgeleid van 

de manier waarop Socrates mensen stimuleerde om na te denken over hun kennis en opvattingen. Hij liet de 

ander nadenken over zijn mening en kennis door er vragen over te stellen. Vragen stellen en doorvragen zijn 

de kern van de dialoog. Je neemt geen genoegen met 1 antwoord, je vraagt door. Zo kom je samen tot nieuwe 

kennis over het onderwerp. 

 

De dialoog is opgebouwd uit de volgende stappen: 

• Aanleiding 

• Startvraag 

• Verkennen (van alle kanten bekijken) 

• Verdiepen (waar willen we meer van weten?) 

• Afronden (voorlopige conclusie) 

 

Een dialoog heeft nu volgende verloop: Het gesprek start op basis van een zogenaamde aanleiding en de 

startvraag die daaruit voortkomt. In de verkenningsfase van het gesprek wordt het onderwerp vanuit de 

startvraag breed verkend en onderzocht. Verschillende invalshoeken komen aan bod, veel aspecten worden 

benoemd. Als het nodig is worden begrippen verhelderd en toegelicht. De vragen die opkomen worden 
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geïnventariseerd. In de verdiepingsfase wordt ingezoomd op een selectie van de vragen die de groep verder 

wil onderzoeken. Hiervoor gebruiken we verdiepingsvragen en komt het kritisch doorvragen om de hoek 

kijken. Het gesprek wordt afgesloten met een (voorlopig) antwoord op de startvraag.  

De uitkomst van een dialoog is een toename van kennis over en inzicht in een onderwerp, zowel bij de 

individuele kinderen als bij de groep als geheel. 

 

De dialoog is de gespreksvorm die het dichtste staat bij het filosoferen met kinderen zoals het wordt 

omschreven en toegepast door een aantal belangrijke Nederlandse auteurs over dit onderwerp (Zie Rob 

Bartels en Berry Heesen). De verschillende stappen zijn in grote lijn gebaseerd op Bartels en Van Rossum, 

Filosoferen doe je zo (2008) en Heesen, Kinderen filosoferen (2005). 

 

1. Inleiding 

Socrates wordt vaak genoemd als de geestelijke vader van de dialoog. Uit de historie 

komt een beeld naar voren van een vasthoudende en zeer principiële man die zijn 

manier van gesprekken voeren vergeleek met het beroep van zijn moeder: dat van 

vroedvrouw. Socrates bestormde mensen met vragen om hen aan te zetten de 

zwakheden in hun eigen denken te ontdekken en zo de ware kennis te “verlossen”. Hij 

kon dit –zo gaat de overlevering- soms uren volhouden, wat hem de bijnaam de Horzel 

opleverde. Je kunt je voorstellen dat zijn stadsgenoten na verloop van tijd een ommetje maakten als ze hem 

zagen aankomen! (Luciano de Crescenzo, 1995). 

 

Plato, leerling van Socrates, heeft een flink aantal van deze gesprekken opgeschreven en zo bewaard voor het 

nageslacht. Hij noemde ze “dialogen” en schreef ze op als het script voor een toneelstuk. Socrates had 

overigens wel een nobel doel: Hij was er van overtuigd dat (zelf)kennis en de weg daar naar toe, het denken, 

de basis waren voor het goede in de wereld. Hij geloofde dat juist inzicht zou leiden tot juist handelen. 

 

Een aantal elementen uit Socrates aanpak om tot reflectie te komen staan nog fier overeind staan in onze 

moderne vormen van dialoog. De eerste is het stellen van vragen, hetgeen nu de basis is voor de socratische 

wijze van filosoferen. De tweede is luisteren naar de ander vanuit een houding van niet-weten, want luisteren 

moest Socrates wel om zijn volgende vraag gericht te kunnen afvuren. Als derde zou je onderzoek of 

waarheidsvinding kunnen noemen. Door vragen te stellen wordt de bevraagde persoon uitgenodigd zijn of 

haar denkbeelden te onderzoeken en eventueel aan te passen. 

 

2. Doel 

Het doel van de dialoog is om samen tot een groter inzicht in het onderwerp te komen. Dit bereiken we door 

elkaar vragen te stellen en door te vragen. 
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3. Werkvormen 

De volgende werkvormen kun je gebruiken bij de gesprekstip dialoog.  

Om het stellen van vragen te oefenen: 

 > Handleiding Vragen stellen 

• Vragenvuurtje 

• Geen ja/geen nee 

• Vragen naar de onbekende weg 

• Doorzagen.  

Je kunt deze inzetten als warming-up voor de les of als losse oefening.  

 

Om variatie in de organisatie van het gesprek te brengen:  

 >  Handleiding Organisatie van gesprekken 

• Zoemrondje 

• Bijenkorf 

• GrootkleinGroot 

 

4. Tips voor het begeleiden van een dialoog 

De dialoog wordt opgebouwd aan de hand van 5 stappen: 

1.  De aanleiding  

2.  De startvraag  

3.  De verkenningsfase (van alle kanten bekijken) 

4.  De verdiepingsfase (waar willen we meer van weten) 

5.  Afronden (een voorlopige conclusie) 

 

Hieronder werken we elke stap uit en geven tips voor de begeleiding ervan. 

 

4.1 De aanleiding  

Een goede aanleiding prikkelt de kinderen en maakt ze enthousiast voor het onderwerp. Op de 

kinderkenniskaarten met gesprekstip dialoog staat altijd een aanleiding. De aanleiding tot een gesprek kan 

ook door de leerkracht worden ingebracht of met de kinderen worden gekozen. De aanleiding kan allerlei 

vormen aannemen, denk aan een filmpje, een verhaal of iets uit de actualiteit. Een goede aanleiding helpt ook 

om de aandacht van de groep te richten en om een gedeelde interesse in het gespreksthema te stimuleren. 

 

Rol gespreksleider: aanbieden van de aanleiding tot het gesprek, enthousiasmeren. 
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4.2 De startvraag  

Na het wekken van interesse begint het gesprek met een startvraag die samenhangt met de aanleiding. De 

kinderkenniskaarten met gesprekstip dialoog geven altijd een of meer startvragen. De leerkracht kan natuurlijk 

ook zelf startvragen aandragen. Voordeel van een goed gekozen, kant en klare, startvraag is dat je snel aan de 

slag kunt. Een andere mogelijkheid is het inventariseren van vragen die de kinderen op basis van de aanleiding 

verzinnen en daar een startvraag uit kiezen. Hiervoor kun je een werkvorm als Zoemrondje of GrootkleinGroot 

gebruiken. Het voordeel van samen een vraag kiezen is een grotere betrokkenheid bij de startvraag. De 

kinderen leren zo zelf ook beter vragen stellen. 

 

Een goede startvraag roept meteen veel reactie en antwoorden op. De vraag daagt uit om er op te reageren, te 

vertellen wat je er van weet en hoe je erover denkt. Berrie Heesen maakt hierbij een nuttig onderscheid tussen 

een themavraag en een startvraag (Heesen, 2005, blz. 117). Een themavraag verwijst naar het onderwerp dat 

we gaan onderzoeken, bijvoorbeeld: Wat moet je doen om goed te leven? Een startvraag bij dat thema zou 

kunnen zijn: Kun je goed leven als je regelmatig een snoepje pikt? Deze laatste vraag kun je meteen een antwoord 

op geven, terwijl de eerste vraag zo groot is dat je er eerst over na wilt denken. Voor een goede startvraag is 

het dus de kunst om het grotere thema te vatten in een kleinere vraag, die de deelnemers prikkelt om te 

reageren. 

 

Rol gespreksleider: 

• Aandragen van bestaande startvraag uit de Kinderkennisbank of; 

• Werkvorm organiseren waarin kinderen zelf een startvraag kiezen en startvragen zichtbaar 

opschrijven. 

 

4.3 De verkenningsfase: het van alle kanten bekijken  

Vanuit de eerste reacties op de startvraag stimuleren we de groep om het onderwerp in de breedte te 

onderzoeken: Wat hoort er allemaal bij? Op welke verschillende manieren kun je er over denken? Welke 

andere vragen en mogelijke antwoorden roept het op? 

 

Om alle kinderen ruimte te geven om even zelf na te kunnen denken en dingen op een rijtje te zetten is het 

goed om delen van het gesprek in kleinere groepjes te organiseren. Zo komen ook meer verlegen/stille 

kinderen aan bod en ontstaat er meer ruimte en rust voor het individuele denkproces. Hiervoor kun je 

Zoemrondje, Bijenkorf en GrootkleinGroot gebruiken. 

 

Bij deze en de volgende stap is het belangrijk dat voor alle kinderen duidelijk is waar het over gaat. Het kan 

nodig zijn om een aantal begrippen te verhelderen. Zo ontstaat een gedeelde uitgangssituatie voor alle 

deelnemers. 
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Taal is het middel waarmee wij de wereld om ons heen ordenen en betekenis geven. Door taal kunnen we over 

de fenomenen in die wereld met elkaar communiceren. Centraal daarbij staan de begrippen die we gebruiken 

en de verbanden die we tussen de begrippen leggen om de wereld te duiden. Het vraag- en antwoordspel in 

een dialoog richt zich voor een belangrijk deel op het verhelderen en ontleden van de begrippen die we in de 

groep gebruiken, met als doel een steeds scherpere en beter passende beschrijving te geven van wat we 

waarnemen (zien/horen/proeven/ voelen/denken) en ervaren. In dit proces kunnen ook nieuwe, meer 

adequate betekenissen aan bestaande begrippen gegeven worden of nieuwe begrippen geïntroduceerd. Niet 

zinvolle begrippen kunnen worden ontkracht. 

 

Rol gespreksleider: 

• Houdt het overzicht over het gesprek en vat regelmatig even samen wat er is gezegd; 

• Maakt de verschillende bijdragen zichtbaar, bijvoorbeeld door de hoofdzaken in een woordweb of 

mindmap te zetten of door ze in steekwoorden op het bord samen te vatten; 

Stimuleert het gesprek indien nodig door procesvragen te stellen: Kun je daar iets meer over 

vertellen? Leg eens uit? Hoe kijk jij daar tegen aan? 

 

4.4 De verdiepingsfase: waar willen we meer van weten?  

In de vorige stap is een breed palet van vragen, feiten en gedachten naar aanleiding van de startvraag naar 

voren gekomen. Een of enkele hiervan gaan we nu verder uitdiepen. We leggen er een vergrootglas op, 

zoomen in door er verdiepingsvragen over te stellen. Op elke kinderkenniskaart met gesprekstip dialoog zijn 

verdiepingsvragen te vinden voor het geval de eerste ronde niet voldoende duidelijke vragen oplevert.  

 

Een verdiepingsvraag borduurt voort op de startvraag. In ons voorbeeld over goed leven heeft iemand gezegd 

dat “een snoepje pikken maar zo’n klein iets is dat je daarom nog niet helemaal slecht bent”. Verdiepingsvragen 

kunnen nu zijn: 

• Kun je honderd procent goed zijn? Zijn dan alle mensen slecht? 

• Kan iemand die steelt toch een goed mens zijn? Denk aan een hongerige zwerver die een brood 

steelt, maar als die zelfde zwerver nou een auto steelt om bij zijn zieke Oma in Duitsland op bezoek 

te gaan? Waar ligt dan voor jou de grens tussen goed en slecht? 

 

Over doorvragen 

Vooral in deze fase van de dialoog is het doorvragen belangrijk. Doorvragen is de motor van het gesprek. 

Doordat kinderen elkaar vragen stellen stimuleren ze elkaar om verder te denken en om geen genoegen te 

nemen met een antwoord. Doorvragen is een kunst op zich. Socrates vroeg door vanuit een houding van niet 

weten, net doen als of je iets niet begrijpt. Dit vraagt van de leerling om nog een denkstap te zetten: Je 

begrijpt een antwoord of statement wel, maar om de ander te stimuleren door te denken probeer je een vraag 

te stellen die dat antwoord weer ter discussie stelt. 
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Doorvragen omvat verschillende aspecten waar je als gespreksleider feedback op kunt geven: 

• Luister goed naar de ander voor je reageert: wat probeert iemand te zeggen? 

• Denk na over wat je hoort: Klopt het wat de ander zegt? Wat zijn feiten, wat zijn aannames? Spreekt 

iemand uit eigen ervaring of naar horen zeggen, welke begrippen gebruikt iemand en wat 

betekenen die eigenlijk? Kloppen de verbanden die gelegd worden? 

• Vraag gericht door: 

o Als iets een aanname is, vraag dan: Waarom is dat zo? of stel de aanname ter discussie: Klopt 

het wel dat .... # Als een woord of een begrip niet duidelijk is: vraag dan Wat betekent ...? 

o Als niet duidelijk is wat iemand bedoelt, vraag dan wat hij of zij precies wil zeggen: Wat 

bedoel je met…? 

o Als een verband niet duidelijk is, het niet logisch lijkt, vraag dan door: Als dat zo is, hoe kan 

het dan dat…? of: Je zegt nu wel dat dat de reden is, maar kan ……… niet ook een reden zijn? 

 

Werkvormen die geschikt zijn om het doorvragen te oefenen zijn:  Vragen naar de onbekende weg en 

Doorzagen. 

 

Een grote uitdaging van deze gespreksvorm is het begrijpen en toepassen van Socrates houding van niet 

weten: Doen alsof je er niet veel van weet en er zelf geen mening over hebt. De verleiding om je eigen mening 

te geven en om een standpunt te gaan verdedigen is groot. Je krijgt dan een discussie of een debat in plaats 

van een dialoog. 

 

Wanneer de leerlingen in een discussie verzeild raken kun je ze de volgende tips geven: 

• Als je merkt dat er verschil van mening is, ga dan niet in discussie. Een discussie ontstaat vaak door je 

eigen mening er tegen over te stellen. Probeer dat niet te doen, maar probeer door vragen te stellen de 

ander na te laten denken over zijn/haar mening; 

• Geef een voorbeeld door zelf een vraag te stellen over de mening van een van de kinderen; 

• Wees bereid om opnieuw over je mening na te denken en die aan te passen als blijkt dat die niet klopt. 

 

Rol gespreksleider: 

Als bij de vorige stap plus: 

• Kort overzicht geven van de vorige stap en indien nodig met de groep een of enkele verdiepingsvragen 

vaststellen: Waar willen we meer over weten? 

• Stimuleert kinderen om door te vragen op de antwoorden / inbreng van andere deelnemers. Je neemt 

niets zo maar aan. 

• Benoemt het wanneer de kinderen in discussie gaan. 

• Draagt een nieuwe invalshoek of verdiepingsvraag aan als het gesprek stokt. 
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4.5 Afronden: een voorlopige conclusie  

Omdat er altijd dingen blijven die we niet weten over een onderwerp komt er in theorie nooit een einde aan 

het spel van vraag en antwoord. In principe kan een dialoog dan ook eindeloos duren zonder definitieve 

antwoorden op te leveren. Er zal immers altijd nog een nieuwe vraag te stellen zijn. Dit kan onbevredigend 

zijn, zeker wanneer je het gesprek voert met als doel om een probleem op te lossen. Een uitweg wordt 

geboden door het gesprek af te ronden met een voorlopige conclusie of een voorlopig antwoord op de 

startvraag.  

 

Rol gespreksleider: 

• Koppelt terug naar de startvraag en nodigt kinderen uit om te reflecteren op de antwoorden die zijn 

gegeven en de kennis die is vergaard: Kunnen we met wat we nu weten een antwoord geven op de 

startvraag? Wat voor nieuwe inzichten heb je gekregen in het onderwerp? Zou je nu een andere 

startvraag formuleren? Hoe zou die er dan uitzien? 

• Rond het gesprek af door een voorlopige conclusie te formuleren. 

 

4.6 Zelf een structuur aanbrengen  

Een dialooggesprek begeleiden lijkt zo een behoorlijk complexe gelegenheid. Aan de ene kant is het dat ook 

wel, er gebeurt veel en als begeleider kun je aardig wat invloed uitoefenen op hoe een gesprek verloopt. Aan 

de andere kant is het ook gewoon een gesprek dat leerlingen onder jouw begeleiding voeren, met nadruk op 

het vraag en antwoord spel. Wanneer je daarin een open en niet oordelende houding hebt en niet teveel 

stuurt dan loopt zo’n gesprek waarschijnlijk al goed. Zeker als het onderwerp de kinderen boeit!!!  

 

Een goede aanleiding, startvraag en verdiepingsvragen zijn het halve werk! Op de kinderkenniskaarten met 

gesprekstip Dialoog vind je steeds suggesties een aanleiding, start- en verdiepingsvragen. Ook kun je in de 

handleiding bij die kaarten een toelichting vinden op het onderwerp. Door met deze input te werken kun je de 

dialoog voorstructureren. Na verloop van tijd, wanneer de groep en de begeleider vertrouwt raken met de 

dialoog, kun je ook ingaan op vragen die spontaan in het gesprek naar voren komen. 
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