
Online filosofie les…. om toch te filosoferen nu de scholen gesloten zijn! 
We hoeven alleen maar in de krant te kijken of de tv aan te doen en we worden 
bedolven onder het coronanieuws. Zo erg dat we er bijna helemaal gek van 
worden. Daarom is het belangrijk om afleiding te gaat zoeken, zodat we even niet 
bezig bent met het coronavirus. Ook al zitten we thuis en kunnen we nergens 
heen om afleiding te zoeken, laat de hersenen niet zitten en ga filosoferen!!!!  
Daarom hierbij het filosofische overlevingspakket om deze tijd door te komen. 
 
1: Filosofisch-theetje drinken: 
Het eerste idee om afleiding / ontspanning te zoeken is het 
filosofisch theetje. Ga met elkaar een kopje thee drinken en 
filosofeer over de vragen die op het labeltje aan het theezakje 
staan (alleen bij Pickwick thee). Geen Pickwick thee in huis?  
Hieronder een document met een aantal vragen die op de 
theezakjes van Pickwick staan: 
 



2: Doorvraag-spel: 
Bij filosoferen is doorvragen één van de belangrijkste elementen.  
Dit is soms best wel saai, maar niet wanneer we er een spelletje van maken.  
Het doorvraag-spel werkt als volgt:  
 
kies een onderwerp waarover gefilosofeerd gaat worden;  
elke deelnemer krijgt een doorvraagkaartje (zie verderop: printen, uitknippen, 
spelen maar….).  
 

Ga filosoferen over het gekozen onderwerp.  
Wanneer een deelnemer denkt dat hij / zij de doorvraagkaart kan inzetten mag  
hij / zij dat doen.  
Is het een goede doorvraagkaart dan krijgt deze speler 1 punt.  
Ook pakt deze speler dan een nieuwe doorvraagkaart.  
 
Degene met de meeste punten op het einde van het spel  

(er mag zelf bepaald worden na hoeveel vragen het spel eindigt)  
heeft gewonnen en…. is de doorvraag kampioen!!!! 
 
Mogelijke vragen om over te filosoferen:  
 
- Wie is de baas van onze taal?  
- Wie bepaalt wat normaal is? 
- Hebben dieren humor? 
- Wat verandert nooit? 
- Kan iemand je toekomst stelen? 
- Kun je op school vrij zijn? 
- Waar heb je een naam voor nodig? 
- Hoezo is tijd belangrijk? 
- Bestaat een mier nog, als hij is opgegeten? 
- Is de ruimte af? 
 
Natuurlijk kan iedereen ook zelf nog leuke vragen verzinnen….   
 
3: Laat je hersenen kraken:  
Hieronder staan een aantal leuke, grappige, maar vooral moeilijke raadsels.  
 
Bedenk een antwoord op deze raadsels. Onthoud dát niks goed óf fout is!  
Er zijn dus meerder opties / antwoorden mogelijk!  
Deze raadsels zijn niet bedoeld om één antwoord op te geven, het gaat om het 
creatief denken, het denken in mogelijkheden!  
De antwoorden op de vragen staan onderaan dit document.  
 
 
- Een meisje dan net haar rijbewijs heeft gehaald,  

gaat een eenrichtingsstraat in, tegen de richting in.  
Ze heeft de wet niet overtreden. Hoe kan dit?  

 
Bekijk nu het antwoord…. filosofeer over de doorvraag vraag ….  
 



- Een dokter in Antwerpen heeft een broer in Gent,  
maar die broer in Gent heeft geen broer in Antwerpen.  
Kan dit? 

 
Bekijk nu het antwoord….  
 
- Wat kan vliegen, maar heeft geen vleugels….? 
 
Bekijk het antwoord…  

en ga brainstormen over wat nog meer kan vliegen, maar geen vleugels heeft…. 
 
- Iemand werd op zijn vorige verjaardag 7 jaar,  

terwijl diegene op zijn volgende verjaardag 9 jaar wordt.  
Hoe is dit mogelijk? 

 
Bekijk nu het antwoord…. 
 
- Hoe komt een wit paard uit de zwarte zee?  
 
Bekijk nu het antwoord…. wat voor opties zijn er nog meer? 
 
- Een man komt een gebouw binnen en vraagt iets te drinken.  

Er wordt direct een pistool op hem gericht.  
De man zegt: ‘’bedankt’’ en loopt weer weg.  
Wat is er aan de hand? 

 
Bekijk nu het antwoord…. bedenk nog meer opties…. hoe creatiever, hoe leuker….!  
 
- Een man duwt zijn auto naar een hotel.  

Als hij daar aankomt, realiseert hij zich dat hij failliet is.  
Hoe kan dit? 

 
Bekijk nu het antwoord.… bedenk nog meer opties…. 
 
 
Veel filosofie plezier!!! Succes!!!! en…. voor wie er nog vragen en of opmerkingen 
heeft mail naar tjmaatman27@kpnmail.nl ….  
 
groeten, Thomas Maatman  
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printen….  knippen…. ✂  spelen maar…. ! 



 



 



antwoorden op de vragen bij vraag 3. laat je hersenen kraken: 
 
vraag 1:  Ze loopt de straat in. 

 
doorvraag:  stel dat dit meisje wel met de auto was geweest  

en jij was een politieagent wat had jij gedaan? 
 
vraag 2: Ja dit kan, want de dokter is een vrouw. 
 
vraag 3: De tijd. 
 
doorvraag: wat kan nog meer vliegen en heeft geen vleugels?  
 
vraag 4: Hij is precies vandaag jarig en is dus 8 geworden. 
 
vraag 5: Nat…. het paard is nat geworden. 
 
doorvraag: Hoe komt het witte paard nog meer uit de zwarte zee? 
 
vraag 6: Hij had de hik. 
 
doorvraag: Bedenk nog meer mogelijkheden, hoe creatiever, hoe leuker….! 
 
vraag 7: De man speelt monopoly. 
 
doorvraag: Bedenk nog meer opties…. 
 


