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Leuk dat je wilt gaan filosoferen met je kinderen of klas. Filosoferen is niet moeilijk, het is 

hooguit even wennen want als volwassene mag je nu eens niet je mening geven. Het gaat om 

het denken van de kinderen en om hun antwoorden. Het enige wat jij als begeleider mag 

doen, is vragen stellen en beurten geven. Het zal beslist mooie gesprekken opleveren, die 

soms kort en soms lang duren. 

 

Het is wel belangrijk dat de kinderen steeds argumenten geven bij hun antwoorden. Dit kun 

je stimuleren met doorvraagvragen als:  

 

Hoe weet je dat?  

Wie bepaalt dat?  

Zou het ook anders kunnen zitten?  

Is dat altijd zo?  

Kun je een voorbeeld geven?  

Bestaat daar een regel voor?  

 

Lees eventueel ter voorbereiding eerst de gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op 

www.filosovaardig.nl/mini-cursus. 

 

Thema 

Deze praattips gaan over de vraag wat mooi is. De oude Grieken filosofeerden al over deze 

vraag. En hoewel wat je mooi vindt een kwestie van smaak is, is het ook zo dat je als je alle 

subjectieve antwoorden bij elkaar stopt toch een overlap vindt. Dan gaat het niet meer 

alleen over wat jij mooi vindt, maar wat dé mens mooi vindt. Precies daar zoekt de filosoof 

naar. In het prachtige prentenboek ‘Wat vind ik mooi?’ zoekt Max naar zijn eigen 

antwoorden, en zonder dat hij het weet geeft hij ook universele antwoorden. Daardoor biedt 



 

 

dit boek een stralend begin om samen met kinderen na te denken over de vraag wat jij maar 

ook wat dé mens mooi vindt.  

 

Vooruitblik 

Deze les bestaat uit het voorlezen en nabespreken van het boek ‘Wat ik mooi vind’, een 

filosofisch gesprek over wat mooi en lelijk is en een afsluitende tekenopdracht. 

  

Voorbereiding voor de leerkracht/ouder 

Leg van tevoren tekenspullen klaar. 

 

Over het boek ‘Wat ik mooi vind’ 

Max denkt na over wat hij mooi vindt. Hij neemt zijn tijd en komt tot 

vertederende inzichten. Een prentenboek dat elke lezer doet 

glimlachen. 

"Wat vind jij mooi, Max?' vraagt de meester. Max denkt na. Hij zoekt 

de woorden voor wat hij mooi vindt, maar zijn denken duurt te lang. 

"Ik weet het niet, meester,' zegt hij. "Denk er maar over na. Als je het 

weet, mag je het zeggen.' In de loop van de dag, avond en nacht 

ontdekt Max heel wat kleine, alledaagse dingen die hij mooi vindt. 

Als hij terug op school is, heeft Max heel wat te vertellen. 

 

Start 

Ga bij elkaar zitten en lees het boek ‘Wat ik mooi vind’ voor. 

 

Napraten 

Praat met de kinderen na over het boek. Wat vinden ze van Max zijn antwoorden? Wat 

vinden ze zelf mooi?  

 

  



 

 

Kolommenonderzoek 

Leg uit dat er nu heel veel voorbeelden bedacht zijn van wat je 

mooi kunt vinden. Maar kunnen we ook bedenken hoe het komt 

dat we dat mooi vinden? Kunnen we daar een soort algemene 

regels voor opstellen? Teken op het bord twee kolommen en 

schrijf boven de ene kolom mooi en boven de andere lelijk. Laat 

de kinderen bedenken wanneer we iets mooi of lelijk vinden.  

 

Verder filosoferen 

Nu de kinderen samen op een rij hebben gezet wanneer iets 

mooi is, kun je door vragen te stellen nog verder filosoferen. 

Daarbij kun je gebruik maken van de volgende graafvragen. 

  

Graafvragen 

• Wanneer vind je iets mooi? 
• Kan iets mooi en lelijk tegelijk zijn? 
• Kan iets mooi zijn van lelijkheid? 
• Wat is er leuk aan mooie dingen? 
• Kun je mooi iets lelijks tekenen? 
• Bestaan er dingen die iedereen mooi vindt? 
• Zouden dieren dingen mooi vinden? 
• Vinden ze in andere landen hetzelfde mooi? 
• Vind je je hele leven dezelfde dingen mooi? 
• Hebben we mooie en lelijke dingen nodig? 
• Is het maken van iets lelijks net zo moeilijk als het maken van iets moois? 
• Bestaat mooi en lelijk wel? 
• Kun je van iets lelijks een fijn gevoel krijgen? 
• Mooi van lelijkheid kan dat? 

 



 

 

Tekenen 

Geef nu als afsluiter de opdracht: maak een lelijke tekening. 

 

Afronden 

Bekijk de lelijke tekeningen. Wat hebben de kinderen gedaan om 

de tekening lelijk te maken. Zijn de tekeningen ook echt lelijk 

geworden?  

 

Tip 

Vind je het leuk om tekenen en filosoferen te combineren? Ga dan 

ook eens aan de slag met het filosofiespel Denktekenen. 

 


