Keuzekaarten
Om een verhitte discussie om te zetten
naar een genuanceerde dialoog
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Je kunt denken dat

Je moet kiezen voor die
oplossing die voor zoveel

alleen het recht van

mogelijk mensen geluk en

de sterkste telt.

gezondheid oplevert.
Filosofen noemen dit utilitarisme.

www.filosovaardig.nl

Sommige mensen noemen dit
darwinisme, maar niet iedereen vindt dat
een goede uitleg van zijn ideeën.
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Je kijkt vooral naar het
Wat je ook doet, je zet
altijd je eigen

land

(provincie, stad, familie, gezin)
op de eerste plaats.

resultaat. Als dat goed is
dan is het niet erg als je er ook
slechte dingen voor moet doen.
Daar hoort ook een gezegde bij:
het doel heiligt de middelen.

Filosofen noemen dit egoïsme ethiek.
Filosofen noemen dit gevolgenethiek.
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Je moet altijd dat doen waarvan
je vindt dat het goed zou zijn
als iedereen dat doet.
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Je vraagt je bij alles af:
wat zou God vinden?
Filosofen noemen dit Christelijke ethiek.

Filosofen noemen dit beginselethiek.
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Hoe gebruik je de Keuzekaarten?
De keuzekaarten zijn een handig hulpmiddel bij het praten over taboes en onderwerpen
waarbij een fel welles-nietes gesprek ontstaat met twee kampen. Denk bijvoorbeeld aan
onderwerpen als vluchtelingenproblematiek, terrorisme, homofobie of Coronamaatregelen.
Om te voorkomen dat je blijft hangen in zo’n welles-nietes-discussie waarbij eigenlijk steeds
hetzelfde gezegd wordt, kan het handig zijn om structuur aan te brengen in het gesprek met
keuzeregels. Keuzeregels zijn eenvoudig geformuleerde regels die zijn gebaseerd op de
belangrijkste ethische stromingen uit de filosofie.
Filosofen hebben allerlei ideeën over wat goed of slecht is om te doen. Zo zegt de een dat
het doel de middelen heiligt terwijl een ander stelt dat je moet kiezen voor de oplossing die
voor zoveel mogelijk mensen iets goeds oplevert.
Elk idee staat eigenlijk voor een soort bril die je opzet. Als je met de ene bril op naar een
probleem kijkt, zul je tot andere conclusies komen dan als je met een andere bril op kijkt. Op
deze manier kun je je eigen standpunt even parkeren bij het overdenken van het probleem.
We hebben zes van dit soort ethische ideeën op deze download ‘Keuzekaarten’ gezet.
Hoe ga je hier nu mee aan de slag?
Stel je wilt over de vluchtelingenstroom nadenken. Dan leg je eerst de situatie en het
probleem aan de kinderen uit. Bijvoorbeeld: er is zo’n grote vluchtelingenstroom dat het
moeilijk is om iedereen te helpen.
Vervolgens lees je een keuzeregel voor. Daarna bespreek je wat dat zou betekenen voor het
vraagstuk. Als je dat gedaan hebt, pak je de volgende keuzeregel en kijk je vanuit die regel
naar de kwestie. Je gaat door tot je ze alle zes hebt besproken. Dit hoeft natuurlijk niet in
één sessie. Je kunt er meerdere dagen aandacht aan besteden.
Deze methode zorgt ervoor dat het gesprek genuanceerder verloopt en iedereen even
objectief over het onderwerp nadenkt en zijn eigen standpunt kan parkeren.
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Wil je wel vaker filosoferen?
Met de materialen van Uitgeverij Filosovaardig kun je snel beginnen.
Praatprikkels, 50 filosofische vragen voor kinderen, bekroond met de Berrie
Heesen Prijs 2012.
€ 10,95
Praatplaatjes, om te filosoferen met jonge kinderen.
€ 16,95
Denkdobbelen, om met kinderen filosofisch en creatief te denken
€ 21,95
Kan niet bestaat niet, verhalen en gedichten om mee te filosoferen, met
uitgebreide praattips.
€ 19,95
Praattoppers, coachkaarten om de gespreksvaardigheden van kinderen te
versterken.
€ 19,95
Meer informatie op www.filosovaardig.nl/webshop

Workshops
Of kom een workshop volgen om beter te leren filosoferen!
Filosovaardig.nl is door het CRKBO erkend als
onderwijsinstelling. Bovendien zijn alle
workshops gevalideerd door het registerleraar.nl.
Er zijn vijf workshops:
– Introductie filosoferen met kinderen
– Verdieping filosoferen met kinderen
– Werkvormen voor filosofische onderzoeken
– Filosofie & Kunst
– Filosofie & Leesbevordering
Je kunt ze zien als elkaar aanvullende modules. Elk semester worden er nieuwe data
ingepland.
Meer informatie op www.filosovaardig.nl/workshops
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