
 
 
 

 

Filosoferen over: Welke mensen heb je echt nodig?   
 
Voor wie groep 1 t/m 8  
Tijd  15 – 30 min. (afhankelijk van de inbreng van de kinderen)  
Nodig  Praatplaatjes of eigen afbeeldingen 
Doel   De leerlingen onderzoeken welke hulp onmisbaar is voor hun eigen leven. 
 

 
De vraag Welke mensen heb je echt nodig?  Sluit mooi aan bij het thema helpen. Want welke hulp 

heb jij eigenlijk nodig? En sterker nog, zonder welke hulp kun jij niet leven? De vraag van deze les 

komt uit Praatplaatjes die je kunt bestellen op www.filosovaardig.nl. Mocht je de Praatplaatjes niet 

op school hebben dan kun je ook zelf plaatjes zoeken bij de betreffende onderwerpen die in het rijtje 

bij de introductie genoemd worden. De verdiepingsvragen zijn in deze versie iets aangepast zodat ze 

beter bij het thema help aansluiten.  
 

Introductie 

Pak de zwerver (kaart 6) er ook bij. Leg alle hieronder genoemde kaarten of zelf gevonden 

afbeeldingen goed zichtbaar in de kring.  

2 - Je moeder 
3 – Je oma 
4 – De koning 
6 – Een zwerver 
7 – Sinterklaas 
8 – De bouwer  
9 – De brandweerman 
10 – De speelgoed maker  
11 – Een politieagente 
12 – De juf of meester 

 

Startvraag 

• Welke mensen heb je echt nodig?  

Laat de kinderen in twee- of drietallen even kort overleggen met elkaar. Dit zorgt ervoor dat de 

gedachten en ideeën op gang komen en je meer input krijgt om over na te denken met elkaar. Laat 

de groepjes vervolgens vertellen waar ze met elkaar over nagedacht hebben. 
Ga in op wat de kinderen inbrengen. Vraag om verheldering en ga met elkaar op zoek naar 

argumenten. Mocht het gesprek ergens blijven steken dan kun je kijken of een van de 

verdiepingsvragen hieronder uitkomst kan bieden. Maar ga hier vooral niet te snel naar toe. 

Kinderen komen vaak zelf met mooie gedachten die de moeite waard zijn om te onderzoeken.   

 

http://www.filosovaardig.nl/


 
 
 

 

Verdiepingsvragen 

• Wie heb je nodig om te overleven?  

• Wie heb je nodig of helpt jou om gelukkig te zijn?  

• Wie helpt het leven leuker te maken?  

• Bestaan er mensen die geen nut hebben voor anderen?  

• Kun je alleen, zonder hulp? 

 

 

 

 


