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Eerlijk zullen we alles delen 
Filosoferen met kleuters 
 
 
© Fabien van der Ham | www.filosovaardig.nl 
 
 

Leuk dat je wilt gaan filosoferen met je groep. 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 doet, is vragen stellen en beurten geven. Het zal 

beslist mooie gesprekken opleveren, die soms kort en soms lang duren. 

 

Om meer diepgang in je gesprekken te krijgen is het aan te raden de kinderen steeds te vragen om hun 

antwoord toe te lichten. 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?  

 

Op de ledenpagina van Filosovaardig vind je kaartjes met speciale doorvraagvragen voor kleuters: 

www.filosovaardig.nl/ledenpagina. Lid worden is gratis.  

 

Thema 

Het thema van deze les is ‘eerlijk delen’. We zeggen altijd dat je alles eerlijk moet delen. Maar is dat 

wel zo? Er zijn genoeg situaties waarin we vinden dat het toch anders moet. En soms is het ook nog 

eens heel lastig om te bepalen wat eerlijk is. Met de twee activiteiten uit deze les laat je de kinderen 

nadenken over eerlijk delen. 

 
Benodigdheden & voorbereiding 

• Verschillende stoelen 

• Gedroogde boontjes 

• Dierenknuffels 

http://www.filosovaardig.nl/ledenpagina
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Activiteit 1 

Zet stoelen neer voor een kringgesprek en zet daar een paar afwijkende 

stoelen bij. Denk aan een lekkere (kinder)fauteuil, een stoel op wieltjes en 

een krukje. Roep de kinderen bijeen en laat ze samen beslissen wie op de 

afwijkende plekken mogen zitten. Wat zou eerlijk zijn? En vooral waarom? 

Door deze vraag wordt meteen al goed nagedacht over wat eerlijk is.  

 

‘Jij moet op de grote stoel omdat jij wat zwaarder bent,’ zegt Rowan tegen de juf, ‘dus die kan 

jou dan wat beter houden.’ 

‘Nee, Sieb mag op de grote, want hij heeft zijn voet pijn gedaan.’ 

‘Wie mag dan op de kleinste stoel?’ vraagt de juf. 

‘Dat is een stom stoeltje omdat die heel erg laag is en veel te klein,’ beslist Siem. 

‘Hoe moeten we dat eerlijk oplossen?’ wil de juf weten. 

‘Ik weet wat, juf moet op die stoel,’ lacht Brenda. 

‘Waarom ik?’ 

Triomfantelijk vouwt Brenda haar armen over elkaar. ‘Dan kunnen wij lekker op goede stoelen 

zitten.’ 

 
Activiteit 2 

Als de plekken eerlijk zijn verdeeld kunnen alle kinderen gaan zitten.  Zorg dat er ook een aantal 

knuffels in de kring zitten. Leg een aantal (gedroogde) boontjes op een schaaltje. Zorg dat het er te 

weinig zijn voor het aantal knuffels. Als je bijvoorbeeld acht knuffels neerzet, dan heb je maar zeven 

boontjes. Laat de kinderen bedenken hoe de boontjes eerlijk verdeeld kunnen worden. Je kunt hierbij 

verschillende invalshoeken inbrengen, zoals: 

 

• Wie is het grootst en heeft daarom het meeste nodig? 

• Wie heeft het meeste honger? 

• Wie moet nog het meeste groeien? 

• Wie houdt het meest van boontjes? 

• Maar ook: waarom is eerlijk delen belangrijk? 

 

 

‘Ik weet wat! We verstoppen de boontjes. En wie er eentje vindt, mag die eten,’ bedenkt Wies. 

Brenda vindt het ook een goed idee. ‘Ja, dan heb je het gewonnen!’ 

‘Is dat eerlijk?’ 

‘Ja! Winnen is eerlijk!’ 
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