
  

Rijksmuseum spel Quiz je Rijks 
Verwerkingsles 
Filosoferen met kinderen over RIJKDOM 
 
Vooraf 
De leerlingen hebben recentelijk een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. Het geheim van de 
Gouden Eeuw hebben zij ontdekt aan de hand van het Kijkspel Quiz je Rijks. Sleutelwoorden om het 
geheim te ontrafelen zijn daarbij: talent, energie, lef, samenwerken en verrijken.  
 
In deze verwerkingsles kijk je terug op het museumbezoek en bespreek je de leerervaringen van de 
leerlingen. Filosoferen met kinderen staat tijdens deze les centraal.  
 
Waarom filosoferen?  
Burgerschap kan bij leerlingen worden bevorderd door te filosoferen met kinderen. Leerlingen leren 
vragen stellen, gaan met elkaar in dialoog en denk- en redeneervaardigheden komen aan bod. 
Leerlingen leren hun gedachten onder woorden te brengen, ze leren een eigen mening te geven en 
ze leren dat ze daar vrij in zijn. Leerlingen leren de mening van anderen te respecteren en ze leren 
dat er geen goede of foute antwoorden bestaan. Tijdens het gesprek gaat de leraar samen met de 
leerlingen op onderzoek uit.  
 
Handvatten voor de leraar 
Een filosofisch gesprek leiden vraagt van de leraar dat hij of zij luistert en de eigen mening voor zich 
houdt, nieuwsgierig is, zich laat verrassen door de inbreng van de leerlingen, dus niet sturend is en 
tot slot niet bang is om stiltes te laten vallen. Houdt deze handvatten in gedachten tijdens deze 
verwerkingsles. 
 
Introductie 
Een kringopstelling leent zich goed voor het filosofisch gesprek. Iedereen ziet iedereen. Herhaal het 
gedicht. Lees het zelf voor of laat een goede lezer het gedicht voorlezen.  
 
HET GEHEIM… 
De rijkdom van de Gouden Eeuw 
Ligt binnen ieders bereik 
Dus sta niet al te lang stil 
Wees pienter, verstandig en kijk 
Volg trouw de route op de kaart 
Ontdek het geheim dat wordt bewaard 
 
Vertel elkaar eerst waar je goed in bent 
Zodat je van ieder talent herkent 
Daar is nog lang niet alles mee gedaan 
lef en energie, daar komt het op aan 
Ontdek het door heel goed te leren kijken 
Werk samen om de wereld te verrijken 
  
Benoem nogmaals de sleutelwoorden talent, energie, lef, samenwerken en verrijken. Vertel de 
leerlingen dat zij in het Rijksmuseum hebben ontdekt wat mensen vroeger hebben gedaan om 
Nederland groot, sterk en rijk te maken. 
 
Kern 
STARTVRAAG 
Je gaat straks de startvraag stellen. Dit is een prikkelende vraag die meteen reacties oproept. Schrijf 
de startvraag op het bord. Geef de leerlingen de opdracht in tweetallen (met de buurman of 
buurvrouw) de vraag te bespreken. Zo krijgt iedereen in een veilige omgeving de kans zijn of haar 
gedachten te ordenen en onder woorden te brengen.  
 

 Hoe word je rijk? 
 
 
 



  

 
 
 
 
Na deze coöperatieve werkvorm geef je leerlingen die hun eerste reacties willen inbrengen hiertoe de 
ruimte. Schrijf alle antwoorden op het bord. Laat de leerlingen op elkaar reageren. Zorg ervoor dat er 
een dialoog tussen de leerlingen ontstaat waarbij jij als leraar gespreksleider bent. Herhaal en vat 
samen wat leerlingen zeggen. Blijf doorvragen om tot de kern te komen.  
 
VERVOLGVRAGEN 
Alle leerlingen hebben de kans gekregen om na te denken over het onderwerp. Sommigen hebben 
van zich laten horen. Jullie hebben het thema rijkdom verkent. Breid het filosofisch gesprek nu uit 
door vervolgvragen te stellen. Hieronder volgen enkele suggesties. Let op: deze vragen kunnen 
relevant zijn maar dat hoeft niet zo te zijn. Ieder gesprek is namelijk anders. Het kan alle kanten op 
gaan. Bedenk daarom of onderstaande vragen betekenisvol zijn om te stellen. Baseer de 
vervolgvragen op jullie start van dit filosofisch gesprek. 
 

 Kan iedereen rijk worden? 

 Kan iedereen arm worden? 

 Waarom willen sommige mensen rijk worden? 

 Kunnen de rijken de armen helpen? 

 Hoe komt het dat sommige mensen arm zijn? 

 Word je rijk geboren? 

 Word je arm geboren? 
 
VERDIEPINGSVRAAG 
De verdiepingsvraag is de centrale vraag. Hier werk je naartoe. De verdiepingsvraag is te groot om 
direct te kunnen stellen. Verken daarom eerst altijd het thema door voorgaande, kleinere vragen te 
stellen.  
 

 Wat is rijkdom? 
 
Afsluiting 
Laat de leerlingen hun antwoord op de verdiepingsvraag opschrijven. Verzamel alle meningen en 
hang ze samen met de verdiepingsvraag zichtbaar op in de klas.  


