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Principe 3: Samen denken 

(zie het Praktijkboek ‘Bèta en technologie in Burgerschapsonderwijs’ p.30-31) 
 
Definitie 
De kern van ‘Samen denken’ ligt in de uitwisseling die leerlingen met elkaar 
hebben. In deze gesprekken wisselen leerlingen relevante informatie uit om 
deze samen te overwegen. Hun bedachte oplossingen, argumenten en 
meningen worden besproken en er worden alternatieven geboden. 
Leerlingen zoeken naar overeenkomsten om van daaruit verder te komen. 
Zonder ‘samen denken’ blijven meningen en argumenten bij het individu en 
is het onmogelijk om rekening te houden met de belangen van een ander. 
Door ‘samen denken’ kan het Maatschappelijk-Technologisch Vraagstuk 
(MTV) preciezer worden doorgrond en zijn oplossingen en besluiten beter. 
 
Hoe herken je het? 
Samen denken wordt geprikkeld wanneer leerlingen verschillende soorten informatie over hetzelfde 
onderwerp hebben. Hierdoor leren leerlingen om ideeën aan elkaar uit te leggen, te luisteren, elkaar 
te bevragen en beurten af te wisselen. Ook leren ze argumenten te formuleren en de samen bedachte 
oplossing te (her)overwegen. Door het samenvoegen, delen en verspreiden van kennis, wordt hun 
individuele én gemeenschappelijke kennis vergroot en verbeterd. Hebben leerlingen allemaal 
dezelfde kennis? Dan zien ze van ‘samen denken’ minder snel de meerwaarde in.  
 

Voorbeeldcasus 
#ThinkingTogether #SocratischGesprek 
Ken je het ‘Socratisch gesprek’? Hierin worden menselijke waarden of belangrijke ideeën besproken. 
Dergelijke gesprekken vinden we vaak moeilijk. Je moet namelijk in staat zijn om gedachten te 
formuleren en deze ook nog eens te delen op zo’n manier dat een ander het begrijpt. Het socratisch 
gesprek kan helpen om te oefenen met het uitdrukken van je gedachten om vervolgens in een groep 
tot een ‘uitkomst’ te komen. Zo doe je geef je naast W&T ook aandacht aan filosofie in je 
burgerschapsactiviteiten! 
 
Leeractiviteiten 
Er worden drie voorbeelden van praktische leeractiviteiten gedeeld waardoor je kennis maakt met 
en aandacht schenkt aan het principe Samen denken.  
 
Leeractiviteit 1: We zijn op zoek naar… 
Leeractiviteit 2: Het socratisch gesprek 
Leeractiviteit 3: Samen nieuwe ideeën maken 

  

https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-b%C3%A8ta-burgerschap
https://www.trouw.nl/nieuws/socratisch-gesprek-helpt-kinderen-bij-hun-denken~b8c9a076/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
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Leeractiviteit 1: We zijn op zoek naar… 
Doelgroep: Alle groepen 
Leerdoel: Leerlingen ervaren dat je gedachten moet uitspreken om kennis uit te wisselen (stap 2 
Analyseren, stap 3 Beslissen).  
Duur: 30 minuten 
Differentiatie: Differentieer op moeilijkheidsgraad van de ‘wist je datjes’, of voeg irrelevante feitjes 
toe, zodat leerlingen inzicht krijgen dat het gaat om het delen van relevante informatie. 
 
Toelichting 
Het moeilijkste in het principe ‘Samen denken’ is misschien wel het verwoorden van je gedachten op 
zo’n manier dat de ander begrijpt wat je zegt. Het ‘Samen denken’ kun je stimuleren door 
verschillende (kleine) oefeningen te doen. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld afbeeldingen laten 
omschrijven, zodat de ander moet raden wat het is. In ‘We zijn op zoek naar..’ moet de groep (of 
kleinere groepjes) raden wat de leraar denkt, of wat er op de tekst in een envelop staat.  
 
De activiteit 

1. Kies ter voorbereiding op de activiteit een voorwerp, persoon, plaats, onderwerp, feitje, etc. 
als antwoord. Schrijf op losse kaartjes verschillende wist-je-datjes over dit antwoord. Dit zijn 
de ‘stukjes kennis’ die verdeeld gaan worden onder de leerlingen. De vraag is bijvoorbeeld: 
‘Wat of wie ben ik?’, met als antwoord: ‘Een klontje suiker’. Dit antwoord kan de volgende 
wist-je-datjes hebben: “Wist je dat ik.. zoet ben, wit ben, vierkant ben, niet smelt in de zon, 
smelt in hete vloeibare dingen, in cola zit”. 

2. Geef iedere leerling een kaartje over het onderwerp.  De leerlingen mogen de informatie 
onderling niet met elkaar delen. Dit kan klassikaal (30 ‘Wist-je-datjes’ nodig), maar ook in 
groepjes van twee (2 ‘Wist-je-datjes’). Het nadeel van de laatste optie is dat het lang ‘gokken’ 
blijft, er is immers weinig informatie beschikbaar. Het voordeel is dat het voor de ‘moeilijke 
praters’ beter toegankelijk is. 

3. Leg het doel uit: zo snel mogelijk ontdekken naar welk onderwerp er wordt gezocht. Probeer 
het met de klas eerst uit zónder dat ze met elkaar mogen delen wat er op hun kaartje staat. 
Dat duurt lang! Ze moeten gokken in het wilde weg. Stimuleer hen daarna juist wél te delen 
wat er op het kaartje staat én om samen hardop te denken wat het kan zijn. 

4. Laat de leerlingen starten en neem de tijd op. Speel zo een aantal rondes (afhankelijk van 
hoeveel varianten je hebt gemaakt).  

5. Reflecteer op de activiteit en focus vooral op het effect van ‘samen denken’, ofwel: kennis 
delen en uitwisselen.  

 
 
 
 
 
Voorbeeld 
  

Tip! Geef leerlingen de tijd om zelf een ‘Wist-je-dat’ thema te maken. 
 

Een variant op het spel ‘Verboden 

woord’, maar dan zijn de ‘verboden 

woorden’ niet verboden maar 

geschreven op diverse kaartjes. 

https://www.jufenmeester.nl/raadkaart

jes/  

 

https://www.jufenmeester.nl/raadkaartjes/
https://www.jufenmeester.nl/raadkaartjes/
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Leeractiviteit 2: Het Socratisch gesprek 
Doelgroep: Midden- en bovenbouw 
Leerdoel: Leerlingen maken kennis met een Socratisch gesprek en leren elkaar vragen te stellen (stap 
1 Analyseren, stap 4 Nabespreken). 
Duur: 20 minuten 
Differentiatie: Pas de betekenisvolle vraag aan op het niveau van de leerlingen en geef leerlingen 
handreikingen voor de vragen die ze elkaar kunnen stellen. 
 
Toelichting 
Een Socratisch gesprek begint met een betekenisvolle vraag. Het is een vraag die alle leerlingen door 

zelf na te denken én met een voorbeeld uit eigen ervaring kunnen beantwoorden. Voorbeelden 

hiervan zijn: “Hebben dieren rechten?”, “Wanneer mag je liegen?” of “Wat is een ‘goede’ burger?” In 

het Socratisch gesprek ligt de focus op het doen van waarnemingen, in plaats van de overdracht van 

concepten. Ook draait het meer om onderzoek op basis van intuïtie en reflectie dan wetenschap en 

proefjes. Het is belangrijk dat jij als leraar en als gespreksleider géén inhoud aanreikt en je echt beperkt 

tot het faciliteren van het gesprek. Zie ook: https://nivoz.nl/nl/leerlingen-intrinsiek-motiveren-met-

socratische-onderzoeksgesprekken). 

 
De activiteit  

1. Stel samen met de leerlingen een betekenisvolle vraag vast die jullie samen in het Socratisch 

gesprek gaan beantwoorden.   

2. Nadat de vraag is vastgesteld denken de leerlingen na over een concrete, eigen ervaring die 

aansluit op de vraag. Jij bent de gespreksleider die een Socratische (niet wetende) houding 

aanneemt. Je luistert, stelt vragen en stimuleert leerlingen dat ook te doen. Zo onderzoeken 

leerlingen naast hun eigen ervaring, gedachten, gevoelens en handelingen ook die van 

anderen.  

3. Op basis van het bovenstaande gaan de leerlingen op zoek naar antwoorden op die vraag, een 

kernbewering, een wetmatigheid, een werkend principe. Als deze zijn gevonden, wordt het 

gesprek afgerond en geëvalueerd. 

Voorbeeld 

 
Een gesprek met een leerling: 
  

Wat is leren? 'Ik speel keyboard en heb nu drie jaar les. Aan het einde van het tweede jaar was ik bezig 

met Somewhere Over The Rainbow. Ik vond het steeds moeilijker om al die noten van papier te spelen en 

wilde in huilen uit te barsten. Toen heeft de lerares me een glaasje water gegeven en me de versie van 

Israel Kamakawiwo´Ole laten horen. Die kende ik nog niet. Ze zei: ‘Die noten zijn niet moeilijk. Hoor hoe 

mooi het is. Tuur niet langer naar die bladmuziek: het gaat om de toon!’ Dat hielp: ik speelde het zo na. 

Binnenkort treed ik voor het eerst op met onze band.' 

Wat voelde je toen je het zo naspeelde? 'Ik voelde me bevrijd, blij en trots: ik kon opeens iets nieuws.' 

Wat dacht je? 'Aha, dus zo werkt dat!' 

Wat deed je? 'Ik heb het vijf keer achter elkaar gespeeld, steeds anders.' 

Wat is je conclusie uit je voorbeeld? 'Mijn juf hielp me door me iets vanuit een totaal andere invalshoek 

te laten zien, met oog voor de grote lijn in plaats van een detailaspect.' 

Regel, wetmatigheid:  Je kunt helpen door iemand de grote lijn te tonen, zodat de details makkelijker 

zijn te overwinnen. 

Principe: Breng de hoofdzaken in beeld! 

 

https://nivoz.nl/nl/leerlingen-intrinsiek-motiveren-met-socratische-onderzoeksgesprekken
https://nivoz.nl/nl/leerlingen-intrinsiek-motiveren-met-socratische-onderzoeksgesprekken
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Leeractiviteit 3: Samen nieuwe ideeën maken 
Doelgroep: Alle groepen  
Leerdoel: Leerlingen leren hun eigen kennis uit te wisselen met de kennis van een ander om met 
deze gedeelde kennis een oplossing te bedenken (stap 2 Analyseren).  
Duur: 30 minuten 
Differentiatie: Pas de thema’s aan in complexiteit, passend bij het niveau van de leerlingen.  
 
Toelichting 
Lang niet iedere leerling is ervan overtuigd dat samen denken meerwaarde heeft. Het kost immers 
relatief veel tijd in vergelijking met individueel werken. Daarbij is het gewoon een feit dat de ene 
leerling meer (voor)kennis heeft over een onderwerp dan de ander. Het gevaar bestaat dat een 
overtuiging van een leerling met meer kennis over een onderwerp bevestigd wordt in plaats van dat 
hier vanuit verschillende standpunten over wordt nagedacht.  
 
De activiteit 

1. Kies een thema, passend bij het niveau van de leerlingen of bij het onderwerp waar je met de 
klas al aandacht aan hebt besteed. Voorbeelden zijn: ijsjes ontwerpen op basis van de smaak 
van hun lievelingseten en het schrijven van een nieuwe wet om milieuvervuiling tegen te gaan.  

2. Laat de leerlingen samenwerken in twee- of drietallen. Introduceer het thema en vertel dat 
ze samen iets gaan ontwerpen op basis van dat wat ze al weten of hebben geleerd over het 
thema. Laat hen op een placemat in hun eigen vak opschrijven (of in de onderbouw: tekenen) 
wat ze al weten over het onderwerp of wat ze over het onderwerp hebben geleerd. Laat 
vervolgens de leerlingen aan het eind hun favoriete ‘weetje’ omcirkelen. 

3. Laat de leerlingen vervolgens in gesprek gaan met elkaar, waarbij ze aan elkaar vertellen wat 
ze hebben opgeschreven en wat hun favoriete weetje is.   

4. De leerlingen gaan samen aan de slag om op basis van deze favoriete weetjes een nieuw 
ontwerp te maken. Dit mogen ze in het middelste vak van de placemat schetsen of 
opschrijven.   

5. De ideeën die na het gezamenlijke overleg tot stand zijn gekomen, worden na 10 minuten 
klassikaal besproken.  

 
Voorbeeld 
 
 

 

Voorbeelden van thema’s die ingezet kunnen worden, variërend in complexiteit: 

 Ontwerp een nieuwe fruitsmaak naar aanleiding van de lessen over het 
voedingscentrum. 

 Bedenk samen een titel van een nieuw boek, die de hele klas aan zou spreken.  

 Ontwerp een dier dat kan overleven in de woestijn en onder water!*  

 
*Op de afbeelding zie je het 1 millimeter grote  
‘waterbeertje’ dat het sterkste wezen op aarde 
schijnt te zijn. Zij kunnen mogelijk zelfs een 
Apocalyps overleven!  


