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1. Leerlijn in het kort
De leerlijn filosofie is onderdeel van de Kinderkennisbank, een interactieve leeromgeving voor kinderen uit
groep 5 t/m 8 . De site bestaat uit een verzameling digitale kenniskaarten waarop het filosofische lesmateriaal
wordt aangeboden. Met deze “kaarten” kunnen kinderen thuis individueel werken. Ouders kunnen ook samen
met hun kind de kenniskaarten doorlopen.

2. Doelen
Het doel van de leerlijn is om kinderen uitdagende en prikkelende onderwerpen aan te bieden waarover ze
kunnen filosoferen. Kinderen maken kennis met het filosofische wetenschappelijke gedachtengoed en
onderzoeken dit op een actieve manier.

3. Inhoud en opbouw van de leerlijn
De leerlijn is opgebouwd uit “digitale kaarten” met filosofische inhoud en uitleg.

Kenniskaarten
De leerlijn filosofie begint met een les: “Inleiding in de filosofie”. Daarna bestaat de leerlijn uit vier thema’s: (a)
ethiek, (b) metafysica, (c) politieke en sociale filosofie en (d) filosofische antropologie. De thema’s kunnen door
elkaar behandeld worden, maar binnen het thema zelf is er een vaste volgorde. Elk thema bestaat uit vier
onderwerpen. Zo bestaat het thema ‘ethiek’ uit de onderwerpen: (1) rechtvaardigheid, (2) hoe word je
gelukkig, (3) moraliteit en (4) morele dilemma’s.

In alle kaarten komen steeds vier onderdelen terug:
•

	
  
	
  

Uitleg: een uitleg over wat het onderwerp van de les is (bijvoorbeeld: wat is ethiek?).

1	
  

	
  
•

Onderzoek: hier staan vragen en stellingen die als doel hebben het kind te prikkelen om over het
onderwerp na te denken. Wanneer u samen met uw kind aan het filosoferen bent, kunt u
gezamenlijk antwoorden proberen te vinden op de vragen of in discussie te gaan over de
stellingen.

•

Voorbeeld: naar aanleiding van een voorbeeld, bijvoorbeeld een filmpje, wordt het onderwerp
verder uitgediept.

•

Verdieping: hier wordt inhoudelijk extra diep op het onderwerp ingegaan.

Uitlegkaarten
Voor de verdere verdieping is er ook nog een verzameling “uitleg-kaarten”. Deze kaarten dienen als
naslagwerk en geven een korte uitleg over relevante achtergrond. In de kaarten bij de thema’s zijn regelmatig
links naar deze uitlegkaarten opgenomen.
In deze kaarten vind je uitleg over:
•

Stromingen: hierop staat een (filosofische) stroming beschreven, zoals bijvoorbeeld het
determinisme.

•

Grote denkers: hierop staat van de behandelde grote denkers kort beschreven wie zij waren en
wat zij hebben geschreven.

4. Gebruik van de leerlijn
Uw kind kan dus zelfstandig of samen met u achter de computer gaan zitten. Bovenaan de homepagina	
  
(www.kinderkennisbank.nl) aan de linkerkant, vindt u de vier thema’s op roze navigatieblokken. Klik op een
thema voor de inleiding. Daarna kunnen de vier onderwerpen die bij het thema horen op dezelfde manier
doorlopen worden.
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