
Workshop 
 
Spelen met denken! 
Dè afsluitende workshop n.a.v. bezoek dansvoorstelling ‘Mongens / Jeisjes’ die 
wordt bezocht door leerlingen uit groep 7 & 8. Deze 
workshop duurt circa 1 uur en heeft een bevragend, 
beschouwelijk karakter. Dus wil je naar aanleiding 
van het bezoek aan de dansvoorstelling graag wat 
verdieping, beschouwing? Lees dan snel verder! 
 
In de voostelling ‘Mongens / Jeisjes’ verkennen de 
dansers de grenzen van het mannelijke & vrouwelijke: 
is blauw alleen voor jongens en roze allen voor 
meisjes? Ligt dit vast of is er nog ruimte voor andere 
kleuren?  
 
De voorstelling snijdt het spannende, actuele  
onderwerp van genre aan dat voor de leerlingen op 
deze leeftijd zeker tot de verbeelding spreekt en de 
moeite waard  is om verder te onderzoeken. Onder 
mijn begeleiding zoeken de leerlingen n.a.v. van de 
voorstelling naar een spannende vraag waarmee we een filosofisch vraaggesprek 
gaan starten.   
 
Een filosofische gesprek is een gezamenlijk zelfonderzoek waarbij het stellen van 
vragen centraal staat. Tijdens het gesprek zijn we op zoek naar begrip, wijsheid. 
Het is geen discussie, wel persoonlijk maar niet zwaar. Het gesprek levert een 
aantal principes op die we terugkoppelen aan de voorstelling. Is je idee van, over 
de voorstelling nu gewijzigd / beïnvloed door het filosofisch gesprek? Vond je het 
verder interessant, leuk, verrassend, lastig aan dit gesprek deel te nemen?  
 
De les duurt zoals deze nu is opgebouwd circa 60 minuten.  
 
Opmerkingen: 
 

-‐ Kerndoelen die op deze workshop van toepassing zijn: 
o 54. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te 

gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om 
er mee te communiceren. 

o 56. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering 
voor aspecten van cultureel erfgoed. 

o 1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze 
leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd 
weer te geven.  
 

-‐ De docent. Om de input van de leerlingen mee te krijgen en het filosoferen 
met leerlingen te ervaren, is het prettig wanneer de docent tijdens de 
workshop actief aanwezig is. Dit wil zeggen dat de docent mag deelnemen 
aan het filosofisch gesprek of de het proces observeert. Voor de evaluatie 
aan het eind van de workshop werkt dit zeer prettig.  



 
-‐ De workshops is nu geschreven n.a.v. het bezoek aan een dansvoorstelling. 

Filosoferen kun je eigenlijk altijd. Vanuit mijn motto ‘ Spelen met denken’  
ontwikkel ik workshops waarin gefilosofeerd wordt vanuit de socratische 
methode. Als kunsthistoricus vind ik zelf interessant om vanuit een 
kunstuiting te starten en kunstbeschouwing en het filosofische gesprek met 
elkaar te combineren. 

 
 

Achtergrond Emma FitzGerald: 
Ik ben een afgestudeerd kunsthistoricus en eerstegraads docent kunstgeschiedenis. 
Bij verschillende musea heb ik de educatie ontwikkeld en geïmplementeerd (Singer 
Laren, SM’s – Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch, Kunstlocatie Würth). Hiernaast 
ben ik ook werkzaam geweest als museumcoördinator bij Kunstlocatie Würth. 
Recent heb ik de cursus tot filosofisch gespreksleider met succes afgerond. De 
hierboven beschreven workshops is een format, vanuit mijn expertises kan ik altijd 
meedenken en de workshop aanpassen. Ook zijn er legio andere mogelijkheden, 
van puur kunstgeschiedenis tot het filosofisch gesprek pur sang. Voor meer 
informatie, of om eens te sparren, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.  
 
 

 
	  


