
 

 

 
 
  
Hond en kat 
Een filosofieles over conflicten oplossen 
 
 
Een hond en een kat die elkaar iedere dag in de haren vliegen, dat is een probleem. Iedereen kan 
zich daar iets bij voorstellen. Hoe los je dat op? Er zijn verschillende soorten oplossingen mogelijk. 
Door kinderen de oplossing te laten tekenen komen er vaak verrassend creatieve ideeën naar 
boven. Omdat het om een hond en een kat gaat zitten we niet meteen in de emotie. N.a.v. de 
oplossing die bedacht zijn kun je overschakelen naar problemen in de klas en met oudere 
kinderen naar conflict en oorlog op wereldschaal.  
Als twee partijen met verschillende achtergronden niet door één deur kunnen. Welke creatieve 
oplossingen zouden hier ruimte kunnen bieden voor het vinden van een manier van vreedzaam 
samenleven? 
 
 
Voorbereiding  

• Tekenmateriaal, papier. 
 
 
Lesverloop 
 
Inleiding 
Vertel dat er een probleem is: “Een hond en een kat komen elkaar iedere dag tegen op straat en 
vliegen elkaar steeds in de haren. Elke dag opnieuw als ze elkaar zien kunnen ze niets anders dan 
met elkaar vechten. De poes is al eens door de hond in de nek gebeten, de hond zit al onder de 
krabben en het gaat maar door. Zo kan het niet langer!” 
Vraag de kinderen of ze willen helpen met het bedenken van een oplossing voor het probleem. 
Vraag hen een tekening te maken met hun oplossing. “Het is een denk-zelf-opdracht, dus -
individueel, maar in grotere groepen kun je leerlingen prima laten samenwerken. 
Later bespreken we de oplossingen.  
Het gaat niet om het maken van de mooiste tekening; het gaat erom dat je met je tekening de 
oplossing kunt laten zien. Kun je geen hond of kat tekenen, dan mag je ook een rondje met een h 
of k erin maken, bij wijze van spreken. Je mag er natuurlijk van alles bij schrijven. “ 
 
Het werkt erg goed als je het probleem in je eigen achtertuin laat afspelen. Dus de hond en kat 
zijn van jouw buurman en buurvrouw. Zeker kleine kinderen zitten dan meteen op het puntje van 
hun stoel. Dik het verhaal wat aan en ga niet te veel in op vragen naar details van de situatie. De 
kern blijft: dit is het probleem, teken de oplossing.    
  



 

 

 
 
Kern 
Leg alle tekeningen in de kring op de grond.  
- Welke verschillende soorten oplossingen zijn er gevonden?  
- Welke lijken op elkaar? 
- Welke zijn duidelijk anders, en wat is er anders aan?  
 
Vragen voor een gesprek: 
- Is er één oplossing de beste oplossing? 
- Is dat altijd de beste oplossing?  
 
(Met oudere kinderen)  
In dit verband ging het om een hond en een kat. Stel dat het nu gaat om groepen mensen die 
vechten (laat eventueel redenen noemen waarom groepen mensen tegenover elkaar komen te 
staan, bijvoorbeeld religie, huidskleur, ideologisch, et cetera). 
- Welke oplossingen worden dan meestal gebruikt? 
- Welke van de ideeën zijn dan bruikbaar, of wenselijk? 
 
Afsluiting 
Vraag of er een uitspraak is, die ze nog lang zullen onthouden. Verzamel deze uitspraken en 
verras er anderen mee door ze bijvoorbeeld in de gangen op school op te hangen. Of geef zo’n 
uitspraak door aan een andere groep in school als uitdaging voor een gesprek. 
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