
  

Leren filosoferen

Wat doet een filosoof?



  

Wat doet een filosoof?

 Wat is een filosoof?
 Waarover gaat de filosofie?
 Wat heb je er aan?
 Kun je alleen filosoferen als je daartoe bent 

opgeleid?
 Wat is het verschil tussen een filosoof en een 

“gewoon mens”?



  

Boek

 Jan Bransen, “Word zelf filosoof”, Veen 
Magazines, ISBN 9789085712824

 Een hoofdstuk per avond
 Hoofdstuk 3 slaan we over (zelf lezen)



  

Hoofdstuk 1

 Filosofie is meningsvorming
 Meningen zijn voor mensen van groot belang

 Vervangen redeneringen
 Sociaal bindmiddel

 Twee functies:
 Feiten
 Betekenissen 



  

Vlooien



  

Het nut van roddelen

Robin Dunbar: roddel-hypothese
 Overleven is sociaal gebeuren
 Noodzakelijk dat groepsleden elkaar kennen
 → sociale interactie

 Mensapen: vlooien
 Groepsgrootte ~ 20

 Mensen: roddelen
 Groepsgrootte ~ 200



  

Uitwisselen van meningen

 Zelfbedacht of van anderen overgenomen
 Circuleren in de groep
 Indirecte overdracht (roddelen over elkaar)
 Wat je denkt is wat je bent

 Meningen over meningen: waar sta ik?
 Beïnvloedt je gedrag



  

Netwerk



  

Identiteit

 Identiteit is een netwerk van meningen
 Stabiliteit: meningen bevestigen

 Op groepsniveau en op persoonlijk niveau
 Meningen bevestigen elkaar
 Neiging om buitenstaanders te weren 

(afwijkende meningen)



  

Feit & betekenis

Feit Betekenis

toekennen

evalueren



  

Cognitief & evaluatief

 Feiten en betekenissen zijn niet strikt te 
scheiden

 De taal maakt dat onderscheid niet
 Wat een feit is, is ook maar een mening
 Meningsverschillen gaan over betekenissen en 

de consequenties daarvan



  

Besluitvorming ↔ opinievorming

 Besluitvorming
 Eindproduct van proces
 Onderbouwd met rationalisatie
 Gericht op handelen
 Tastbare consequenties

 Opinievorming 
 Geen eindproduct
 Geen directe consequenties
 Rationalisatie enkel ad hoc



  

Opinievorming

 Waar haal je je meningen vandaan?
 Van je omgeving (ouders, leraren)
 Van jezelf (observaties & evaluaties)

 Mening moet in netwerk passen
 Op het moment dat je je van jezelf bewust 

wordt, heb je al een netwerk
 Sommige meningen heb je impliciet, andere 

expliciet



  

Wat doet een filosoof?

 Een voorbeeld

http://www.youtube.com/embed/fYdTDbkv394


  

Vragen

 Kun je zonder meningen?
 Moet je al je meningen kunnen verantwoorden?
 Wat is het verschil tussen filosofische meningen 

en “gewone” meningen?
 Kun je aan je netwerk van meningen alleen 

maar meningen toevoegen?
 Waardoor kunnen meningen veranderen?
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