
 HTF Symposium “Denken voor doeners” op zaterdag 12 november in Utrecht. 

Workshop “Hoe leidt je een goed filosofisch gesprek?” door Kristof van Rossem. 

Kristof van Rossem is Master in de filosofie en in de religiewetenschappen. Hij is leraaropleider aan 

de KU Leuven en docent aan de Odisee Hogeschool Brussel en de ISVW. Hij is als zelfstandig trainer 

gespecialiseerd in de kunst van het vragen stellen en in varianten van het socratisch gesprek. Op weg 

naar betere dialoog en reflectie, in het kader van het symposium “Denken voor doeners” ook voor 

het VMBO. 

Kristof van Rossem richt het lokaal in met een kring van stoelen. Een eerste gast steekt direct haar 

handen uit de mouwen en begint te helpen. In haar eigen lokaal wil ze de opstelling ook altijd anders 

wanneer ze lesgeeft, ze is het gewend. Alle tafels gaan links en rechts tegen de wand, de stoelen 

staan in een ruime kring. De hand-outs behorende bij de workshop liggen op de stoelen. Het lokaal 

stroomt vol, en nog een beetje voller. Van Rossem trekt nog wat stoelen tussen de tafels aan de kant 

vandaan, ziet de hand-outs opraken, en neemt nog een slok koffie. Hij is aan het schakelen. Hij is 

gefocust. “Ik wist niet dat er zoveel deelnemers zouden zijn”, fluistert hij mij toe. “Maar dat geeft 

niet, we doen het een beetje anders”.  

Alle deelnemers, zo rond de 25 personen, krijgen drie papieren kaartjes. Van Rossem instrueert op 

elk kaartje iets of iemand die je dierbaar is te schrijven. “En niet afkijken bij je buurman of 

buurvrouw”, dat lijkt grappig, maar in het socratisch gesprek is dit wel degelijk ernst. Dat wat jij ter 

sprake brengt, moet uit jouzelf komen. Je gaat hier zelf over nadenken. 

Terwijl de groep in stilte aan hun ‘dierbaren; werkt, legt Van Rossem in de kring vellen wit papier 

neer, met daarop met zwarte stift ‘categorieën’ geschreven. Zoals bijvoorbeeld: ‘Wat gratis zou 

moeten zijn”, of “wat veel duurder zou moeten zijn” en “wat je niet deelt met anderen”. 

Inmiddels heeft iedereen drie kaartje beschreven. De groep mag zich verdelen in tweetallen. De 

‘dierbaren’ mogen worden ondergebracht bij een van de categorieën op de vloer. Om de beurt heeft 

de een de rol van ‘bevroeder’, en helpt zo de ander met het beargumenteren van waarom deze 

dierbaarheid bij de veronderstelde categorie hoort. Wanneer de argumenten steekhouden, schrijft 

de bedenker deze bij op de kaart, met voornaam, en plaats de kaart in de categorie. 

Uit deze werkvorm komt direct het voordeel voor een groep scholieren in beeld. Door in tweetallen 

te werken, is iedereen betrokken. Van Rossem geeft nog een voordeel aan: “Wanneer de groep een 

kwartier met elkaar kan werken, heb jij als docent even een break”. En het noteren van de naam is 

een controlevorm: Heeft iedereen alles gedaan, en heeft niemand rottigheid of iets kwetsends 

genoteerd?  

 

Het is prachtig om te zien hoe energiek mensen die elkaar niet kennen met de ander in gesprek zijn. 

Ik zie onderzoekende gezichten, vragende gezichten, tevreden gezichten, concentratie, interesse en 

verbazing. Zo nu en dan zie ik Van Rossem zichtbaar in zijn element tussen de menigte opduiken. Hij 

‘vroed’ hier en daar een beetje mee, vermoed ik.  

Dan rinkelt er een belletje. “Nog drie minuten”, zegt Van Rossem. Men draait nog eens rond, werpt 

een laatste blik op de categorieën. Weten we het zeker, zijn we eruit? Blikken omlaag, op de ander, 

op elkaar, ja knikken... peinzen, iemand knijpt in gedachten de ogen samen. En de bel. “Tijd is om, 

als het nog niet gesorteerd is, laat dan zitten en neem weer plaats”. Van Rossem: “Vonden jullie dit 

leuk? - “Argumenten verwoorden is soms best lastig”, merkt een deelnemer op. Waarop Van 

Rossem antwoord: “Reflectie is lastig. Zeggen wat je vindt is één ding, maar dat is daarmee niet 

voldoende. Er móet een argument komen. En dat terwijl relativisme populair is bij jongeren; maar 

dat is het einde van de filosofie”. - Denk aan de uitspraak “Iedereen heeft zijn eigen waarheid; maar 



is dat dan ook jouw waarheid?”.  

Van Rossems advies is een grote groep altijd in kleine groepjes te verdelen, anders luistert het 

overgrote deel van de groep naar een gesprek tussen twee personen. Dat houdt de groep niet lang 

vol. Op de vraag hoe je als gespreksleider controleert of leerlingen elkaar de juiste vragen stellen, 

antwoord hij dat je kunt rondlopen en een beetje bijsturen. Daarbij spreek je gedurende langere tijd 

over de methodiek en de regels van het gesprek, terwijl je dit maar af en toe uitvoert. 

De groep bekijkt gezamenlijk de hand-out, in deze fase van het gesprek hebben we nu de ‘impuls’ 

achter de rug. Per vier deelnemers gaat er een persoon in de kring op zoek naar een ‘iets of iemand 

die je dierbaar is’ in de categorieën die op de vloer liggen. Ik ga ook even in de kring kijken.  In de 

categorie “Wat meer waard is dan mensen” vind ik een kaartje met daarop het woord “kennis”. 

Achter het woord heeft de schrijver het argument “Kennis overstijgt de menselijke beperkingen 

(Popper)” genoteerd. In de categorie “Wat leuk is als je het deelt” vind ik een kaartje met daarop het 

woord “huisdieren”, met daarachter het argument “huisdieren geven vriendschap en gedeeld geluk 

is dubbel geluk”. Ieder kwartet heeft nu een kaartje, waarover zij met elkaar in gesprek een ‘tweede 

orde vraag’ mogen formuleren. Dat houdt in dat zij een open vraag bedenken met een conceptueel 

karakter, dat algemeen geformuleerd kan worden. Dus ook zonder verwijzing naar de stelling op het 

kaartje. De vraag mag kort worden geformuleerd, en mag fris en origineel zijn. 

De vraag “Wat is de houdbaarheid van liefde” trekt de meeste aandacht van de groep. Onder Van 

Rossems begeleiding verandert deze vraag in “Heeft liefde een houdbaarheidsdatum?” - En zo is 

daar een onderwerp voor een groepsgesprek. Stellingen als “liefde bestaat tot aan de dood” en 

“liefde kan voortbestaan na de dood” zetten aan tot denken. “Als gespreksleider probeer je de 

spreker uit de aarzeling te helpen. Om ervoor te zorgen dat het gesprek in de abstractie blijft, en om 

verbanden te kunnen leggen tussen verschillende argumenten, is een hoge concentratie vereist”, 

aldus Van Rossem. Het kan helpen notities te maken op een blad papier of op een whiteboard.  

Kristof van Rossem heeft ons in deze workshop in een uur tijd laten zien hoe je mogelijk met een 

groep tieners een filosofisch gesprek kunt opbouwen. In werkelijkheid kan zo’n gesprek gemakkelijk 

een halve of zelfs een hele dag of nog langer duren, al naar gelang het concentratievermogen van de 

groep dit toelaat. Deze methode in twee delen, eerst sorteren en dan het gesprek, komt op mij over 

als een vitale een goed uitvoerbare gesprekstechniek met tieners. Meer informatie vind je op 

www.socratischgesprek.be. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

 

(Iedereen zit, en Van Rossem begint, in een vloeiende beweging. Het lijkt alsof er geen overgang is 

tussen het binnetreden in het lokaal en de aanvang van de workshop. “Pak je telefoon en zoek een 

dierbare foto. Zoek een thema bij de foto” zegt Van Rossem, en verteld hiermee een ‘impuls’ te 

geven, vervolgens begint hij een anekdote te vertellen: “Ik stond ‘s ochtends op een schoolplein van 

een school voor automonteurs in Kortrijk, om daar die dag een gespreksoefening te doen. Een 

groepje leerlingen trof elkaar aan en bracht de Hitler-groet. Ja, met deze groep moest ik die morgen 

aan de slag”. Een thema is bijvoorbeeld gezondheid, liefde of schoonheid.) 

 


