
Vooraf
De leerlingen hebben recentelijk een bezoek gebracht aan 
het Rijksmuseum. Ze hebben gefilosofeerd over 
burgerschap. In een serie actiefoto’s hebben ze zeven 
goede daden verbeeld. Dit zevenluik hebben de leerlingen 
vergeleken met het schilderij De zeven werken van 
barmhartigheid. Zo zijn ze tot verrassende inzichten 
gekomen over zichzelf, hun eigen tijd en het verleden. 

Activiteit
In deze verwerkingsles gaan jullie samen filosoferen. Jullie 
kijken terug op het museumbezoek en bespreken de 
leerervaringen van de leerlingen. De workshopdocenten 
hebben een aanzet gegeven tot nadenken over 
burgerschap. Terug in de klas wordt dit thema uitgediept 
tijdens een filosofisch gesprek. 

Leerdoelen
Leerlingen leren vragen stellen, gaan met elkaar in dialoog 
en hun denk- en redeneervaardigheden ontwikkelen zich. 
Ze leren hun gedachten onder woorden te brengen, 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 in dit gesprek geen goede of foute 
antwoorden bestaan. 

Introductie
Een kringopstelling leent zich goed voor het filosofisch 
gesprek. Iedereen kan elkaar goed zien. Vertel dat je met 
de leerlingen wilt terugblikken op het museumbezoek. Zeg 
dat je met elkaar verder wilt nadenken/filosoferen over 

goede daden. Vraag één leerling kort te herhalen waar de 
workshop over ging. Vraag een andere leerling te 
formuleren wat hij of zij van de workshop heeft geleerd. 

Kern
Zet op het digibord de volgende afbeelding klaar: 
http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.5857. 
Je kunt het object levensgroot en haarscherp gebruiken in 
de klas. Maak gebruik van de zoomfunctie. Door details op 
te roepen, kunnen de leerlingen nog beter kijken.

Florentijnse straatscène met twaalf figuren, anoniem, 
1540 - 1560

Kunstbeschouwen
Vertel: Dit schilderij komt uit de collectie van het 
Rijksmuseum. Jullie hebben het niet gezien tijdens de 
rondleiding want het hangt niet in het museum maar is te 
vinden in het depot (opslag). 

Vraag: Wat valt je op? Geef de leerlingen even de tijd om 
hier voor zichzelf een antwoord op te formuleren. 
Controleer ondertussen of de leerlingen het allemaal goed 
kunnen bekijken. Nodig hen anders één voor één in 
groepjes uit om even naar het digibord te lopen en het 
schilderij beter te bekijken. Laat meerdere leerlingen zo 
nauwkeurig mogelijk beschrijven wat zij zien (bijv. Ik zie 
allemaal hoge gebouwen en deftige mensen. De vrouwen 
dragen jurken en de mannen een cape. Rechts zie je een 
vrouw die de deur open wil maken.). Vraag hen daarna 
naar hun beleving bij het werk. Spreekt het kunstwerk hen 
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aan of juist niet? Zo verlenen leerlingen betekenis aan het 
schilderij.

Vertel: Je ziet een straatscène met twaalf figuren. Het is 
een stadsgezicht met reizigers bij een kruispunt van twee 
straten, waarschijnlijk in Florence. Het werd vroeger 
geïnterpreteerd als het herbergen van reizigers, één van 
de zeven werken van barmhartigheid.

Trefwoorden
Vraag: Wat zijn de drie belangrijkste trefwoorden die dit 
schilderij omschrijven? (bijv. binnenkomen, helpen, 
reizigers). Vorm duo’s. De leerlingen wisselen met elkaar 
uit welke woorden ze gekozen hebben. Ze proberen de 
trefwoorden aan elkaar toe te lichten. De duo’s kiezen één 
trefwoord uit dat het allerbelangrijkste is. Schrijf per duo 
het gekozen trefwoord op. Probeer de woorden te 
groeperen. Bepaal met de hele klas het meest belangrijke 
trefwoord. 

Vragen
Vraag: Welke vragen roept het gekozen trefwoord op? De 
vragen zijn geschikt als ze zich lenen voor een filosofisch 
gesprek. Vragen die beginnen met ‘Wat is…?’, ‘Wat 
betekent…?’ of ‘Waarom…?’ zijn bruikbare uitgangsvragen. 
Schrijf deze drie mogelijkheden op het bord. Werk 
wederom in duo’s. Laat ieder duo een geschikte vraag 
bedenken (bijv. Waarom helpen mensen elkaar?). Noteer 
goede vragen op het bord. Laat leerlingen gezamenlijk één 
vraag bepalen die hen het meeste aanspreekt. 

Filosofisch gesprek
Voer met elkaar een filosofisch gesprek over de gekozen 
vraag. Als leraar begeleid je dit gesprek door goed te 
luisteren, een eigen mening voor jezelf te houden, 
nieuwsgierig te zijn, je te laten verrassen door de inbreng 
van de leerlingen, niet te willen sturen en tot slot niet 
bang te zijn om stiltes te laten vallen. 

Laat leerlingen niet alleen naar elkaar luisteren, maar 
zeker ook een dialoog voeren. Ze beargumenteren hun 
eigen antwoorden en respecteren ieders inbreng.  

Probeer met leerlingen een antwoord te vinden op de 
gekozen vraag. Tegen het einde van het gesprek hebben ze 
verschillende waarden geformuleerd (bijv. Je hoort iemand 
te helpen, anderen doen het ook, je wordt er zelf blij van, 
als je hulp nodig hebt vind je het ook fijn om uit de brand 
geholpen te worden). Uit deze waarden volgt een 
conclusie, oftewel; een antwoord op de vraag (bijv. Je helpt 
iemand omdat het je een goed gevoel geeft). 

Afsluiting
Kijk met de leerlingen opnieuw naar het schilderij. Heeft 
het gesprek de kunstbeleving beïnvloed? 
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