
 
 
 
 
 
 

FILOSOFISCH  

GESPREKSLEIDER VOOR  
KINDEREN EN JONGEREN 

 
 
 

 
 

 

2 december 2013,  

13 januari en 3 februari 2014 

 

van 9.30 tot 16.30 uur 

 
 
 

Organisatie 

 

Data: 2 december 2013, 13 januari en  

3 februari 2014, telkens van 9.30 tot 16.30 

uur. De opleiding vindt plaats in: 

HUB - Campus Brussel - Erasmus 

Warmoesberg 15 - 1000 Brussel 

 
Kostprijs 

 

300 euro voor het volledige lesprogramma. 
 

 Cursusmateriaal, een broodje en een  

drankje inbegrepen. 

 Minimum 9, maximum 14 inschrijvingen. 

 Wij aanvaarden opleidingscheques of  

betaling via KMO-Portefeuille.  

 
Inschrijving 
 

Inschrijven kan tot twee weken voor de start 

van de opleiding met de inschrijfstrook van 

deze folder of via www.hubrussel.be/gpv. Door  

betaling op rekeningnr. 786-5850128-42 van 

HUB-GPV met vermelding van uw naam en de 

code 201PFGKJ is de inschrijving volledig. 

Inschrijvingen worden steeds bevestigd.  
 

Inlichtingen kunnen, elke weekdag van 9.00 

tot 12.30 uur, bekomen worden via het  

secretariaat van het Groepscentrum  

Permanente Vorming: 

 02-609 37 37 of  gpv@hubrussel.be 

 
Attest 
 
Wie de cursus volledig volgt, ontvangt een  

attest van deelname. 
 

 

Campus Brussel - Erasmus 

Warmoesberg 15 
1000 Brussel 

Maak kennis met ons volledige cursusaanbod 

op www.hubrussel.be/gpv! 



Programma  

 

 Wat is filosofie en wat is filosoferen met 

kinderen?  

 Oefeningen in de kunst van het vragen 

stellen; 

 Logica en argumentatieleer; 

 Het verschil tussen een filosofisch gesprek 

en een ander kringgesprek;  

 Verkenning van de literatuur en kritische 

bespreking;  

 Opstellen van observatiecriteria;  

 Vinden van geschikte filosofische  

impulsen;  

 Vragend werken met een groep: oefenin-

gen in het opstarten en initieel begeleiden 

van een filosofisch gesprek met kinderen;  

 Begeleiden van filosofische gesprekken 

met communicatief ‘disfunctionele’  

leerlingen/ jongeren;  
 

 

Docent 

 

Kristof Van Rossem is opgeleid in het  

begeleiden van taakgerichte groepen en  

socratische gesprekken en gespecialiseerd in 

praktische filosofie voor organisaties.  

Hij is docent filosofie en ethiek aan de HUB.  

 

 

 

FILOSOFISCH GESPREKSLEIDER 

VOOR KINDEREN EN JONGEREN 

 

 

Doelgroep 

 

Iedereen die tewerkgesteld is in Vlaamse 

centra voor jeugd- en kinderzorg, in het  

onderwijs, jeugdwerking,… en alle andere 

geïnteresseerden die met kinderen werken en 

op een originele manier hun communicatie-

technieken willen verruimen. 

 

 

Inleiding 

 

Sinds enkele decennia wordt er in Vlaamse 

centra voor jeugd- en kinderzorg, het onder-

wijs, de jeugdwerking, enz. gefilosofeerd met 

kinderen en jongeren. Als het gesprek goed 

wordt georganiseerd en geleid, geeft dit inte-

ressante resultaten, niet alleen op het gebied 

van sociale vaardigheden, maar ook inzake 

burgerschapsvorming in het algemeen.  

 

De deelnemers ervaren een toegenomen  

zelfwaardegevoel, kunnen wat ze zeggen  

onderscheiden van wie ze zijn, zijn beter in 

staat hun standpunt te formuleren en te  

argumenteren en kunnen zich constructief 

opstellen in een gesprek. 

 

In deze opleiding leer je filosofische  

gesprekken begeleiden in de praktijk.  

We werken niet alleen aan houdingen, kennis 

en vaardigheden, maar geven ook praktische 

tips en materiaal om mee aan de slag te 

gaan.  

 

Inschrijvingsformulier  
 

Ondergetekende, 

 

Naam: Dhr. / Mevr. ..........................................  

Adres:  ............................................................  

 ......................................................................  

 ......................................................................  

Tel.:  ................................................................  

E-mail:  ............................................................  

Werkzaam in: ...................................................  

Functie:  ...........................................................  

Adres:  .............................................................  

 .......................................................................  

 .......................................................................  

 

schrijft zich hierbij in voor de opleiding: 

 

Filosofisch gespreksleider voor  

kinderen en jongeren 

 
en betaalt 300 euro op rekeningnummer  

786-5850128-42. 

 

Datum:  ...........................................................  

 

Handtekening:  .................................................  

 

Opsturen naar:  
Hogeschool-Universiteit Brussel 

Groepscentrum Permanente Vorming 

Aan M. Boon 
Warmoesberg 26 

1000 Brussel 
 02-609 37 40 


