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Hoofdstuk 4. Gevaarlijke ideeën 

de Ethica
gevaarlijke ideeën werkt. Paragraaf 

Ethica

uitgevoerd op basisschool De Binnenstad. 
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4.1 Onderzoek naar de Ethica van Spinoza 

‘Gevaarlijke ideeën’ 

Religiewetenschappen & Università La Sapienza, Rome).

niet
wel bedreiging 

-
tegoed, tekeningen van Deense cartoonisten lei-

verderop en in sommige landen worden mensen 
die gelijkheid tussen man en vrouw uitdragen in 

om te begrijpen waarom bepaalde ideeën gevaar-
lijk wat er 

waarom er 

Ideeën spelen een grote rol in ons leven. In 

houden. Filosofen ontwikkelen nieuwe ideeën 

om hen heen. Ze bestuderen en analyseren ook 
de ideeën van anderen en werken die verder uit, 

De Ethica van Spinoza

De impact van ideeën.
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werk, de Ethica
Ethica

De Ethica

Het boek is geschreven op een geometrische en logische manier – het maakt gebruik van axioma’s, 
Ethica onder 

Dr. Leen Spruit

de universiteit La Sapienza
aan het Center for the History and Philosophy of Science

de georganiseerde religie een belangrijke rol. 

wetenschappelijke terminologie.

voor. Ten eerste publiceerde hij een reeks baanbre-
kende boeken over de geschiedenis van de spanning 

-
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morele orde ondermijnde. Moraal – of ethiek, de wetenschap van de moraal – gaat over de 

De ontdekking van Leen Spruit

het originele manuscript van een verboden boek, de 
Ethica

-
-

een bijdrage aan een beter begrip van de wereld, wat 

Baruch Spinoza

-

Daarmee stond hij lijnrecht tegenover de christelijke kerken, 
die meenden dat God de natuur geschapen had. 

Gevaarlijke ideeën?
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Ethica, een werk dat op de Index van Verboden Boeken stond tot 1967, het jaar waarin de 

Duitse collega, die hem vertelde over een lijst van manuscripten die waren verplaatst van het 

-

-

dat het om de Ethica
belangrijke ontdekking was deels toeval, maar was 

kennis die Leen Spruit in de jaren ervoor had opge-

leer – georganiseerd te bestrijden. Eerst gebeurde dit op ad-hoc basis en vooral lokaal, 
-

nen de katholieke kerk die uiteindelijk tot een radicale scheiding tussen katholieken en 
-

De Index van Verboden Boeken – kortweg de Index – was een universele lijst van verboden 
boeken. 

De Index was een regelrechte oorlogsverklaring aan andersdenkenden. De eerste Index 

aanmerkelijk milder en genuanceerder was.

Onderzoek in oude archieven.



156

Gevaarlijke ideeën

-

bijgedragen aan het ontstaan van een eerlijke rechtsgang. We kunnen niet ontkennen dat er 

een gerechtvaardigde manier was om de ‘waarheid’ uit mensen te trekken. Toch ontstond er 

Verschillende soorten onderzoek

niet experimenteel – toetsen van hypothesen. In dit geval ging het anders: de ontdekking van het 
manuscript van de Ethica was het resultaat van een samenloop van gelukkige omstandigheden, 
een onbevangen blik en een grote hoeveelheid kennis.

een deel een meta-wetenschap. 
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kennis vergaren over iets dat niet meer bestaat. Om het verleden te bestuderen, moeten historici 

Historici noemen dit ook wel bronnen. Een bron is iets waar iets uit voortkomt. Uit historische 

wordt bewaard, en vaak is het heel moeilijk om uit de weinige bronnen een waarheidsgetrouw 
verhaal af te leiden. 

Een laboratorium… in je hoofd!

-

conclusies van gedachte-experimenten minder sterk 
dan de conclusies van echte, ‘empirische’ experimen-

‘De ezel van Buridanus’

experiment gaat als volgt: Voor het gemak nemen we aan dat de vrije wil niet bestaat, we kunnen 

-

Een laboratorium in je hoofd.
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Hieronder beschrijven we een gedachte-
experiment dat goed aansluit bij de the-

Rawls en is goed uit te voeren in de klas. De 
vraag die aan het experiment voorafgaat, 

-

maatschappij. We hebben een bepaalde 

Om die vraag te beantwoorden, doen we een gedachte-experiment. We beelden ons in dat we 
eventjes uit de maatschappij stappen en ons achter een ‘sluier van onwetendheid’ verstoppen. 

straks, als we terugkomen in de maatschappij, goed betaald worden en welke niet. We weten 

we bedenken welke regels we rechtvaardig vinden.

Bij dit gedachte-experiment haal je in gedachten alle factoren weg die een objectieve dis-

makkelijk weghalen. 

Wat je mag denken en vooral wat je mag doen op basis van wat je denkt, verschilt niet alleen 

gelden er voor de verschillende kinderen waarschijnlijk hele verschillende gedragsregels en 

familie, op school van de juf of meester, via de televisie en internet, misschien van de kerk of 

De ezel van Buridanus.
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voor kinderen nog ongrijpbaar. Wie kent niet het voorbeeld van de jongen en het meisje die 
verliefd raken, maar van hun ouders geen verkering mogen hebben omdat de jongen geen geloof 

-

macht van de kerk bestond vooral omdat de meeste mensen dachten dat die pijlers de waarheid 

Dit soort vragen kun je als leraar heel goed met de kinderen behandelen aan de hand van 

vragen voorlegt en een scherpe discussie faciliteert, leren de kinderen niet alleen belangrijke 

overtuigingen, kennis en ideeën beter leren begrijpen.

ontwikkelde en genuanceerde burgers. 
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Datum bericht: 1 september 2011

Professor Leen Spruit van de Università La 
Sapienza te Rome was vandaag op uitnodiging 

-
schap, te gast op de Radboud Universiteit 
om te vertellen over zijn ontdekking van een 
manuscript van Spinoza’s Ethica. Spruit deed 
zijn bijzondere vondst afgelopen mei in de 

Verwijzing

://runieuws.nl/2011/09/01/ontdekker-spin gen/

• In: Trouw, 14 februari 2013.
• 

• 

• -

• 
• -

lijk vinden. Houten: Spectrum.
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4.2 Project ‘Gevaarlijke ideeën’ de klas in!

een project waarin gedachten rondom ‘gevaarlijke ideeën’, evenals meningen centraal staan. 

4.2.1 Project ‘ Gevaarlijke ideeën’ op basisschool De Binnenstad 

Robert-Jan Harms (pabo-student aan de HAN)
Gertjan Goeree (leraar basisschool De Binnenstad)

Wetenschap en techniek op basisschool De Binnenstad

-

Meningsvorming vinden we een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Het project sluit dan 

en het beargumenteren daarvan wordt door deelname aan dit project en de lessenreeks op een 

hand ligt, maar die geweldig is om met kinderen uit te voeren.
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Het project 

Het project ‘Gevaarlijke ideeën’, ook wel ‘meningen’ genoemd, is uitgevoerd op Montessorischool 

groepen aan de slag.

Doelen

• 
• 

Vaardigheidsdoelen (o.a. onderzoeksvaardigheden en andere wetenschappelijke procesvaardigheden)

• 

als een sjabloon over elk onderdeel van het project gelegd.
• Gedurende het proces van de kinderen kwamen vele vaardigheden in meer of mindere 

-

kleine groepen en met verschillende rollen daarin ontwikkelen de kinderen vaardigheden 

 
• 

meningen en ideeën van anderen. Ze leren om niet te oordelen, maar te beoordelen op 

dan gevaarlijk voor de directe omgeving of brengt het een groter deel van de maatschappij 

Maatschappelijke doelen

• De kinderen maken kennis met verschillende manieren van wetenschap doen. In dit pro-

laboratorium tot achtertuin.

andere manier ingevuld.



163

Project ‘Gevaarlijke ideeën’ de klas in!

Id
ee

ën

Kerndoelen

Nederlands 
-

discussiëren.

of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Rekenen/ wiskunde
26 De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetal-

als consument.

-

Natuur en techniek

Tijd

boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en 

wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. 

53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen 

wereldgeschiedenis. 
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Zoals uit de genoemde kerndoelen en in eerdere beschrijvingen van het project duidelijk wordt, 

waarop de leerkracht omgaat met de invulling van de lessen, kunnen hier nog een aantal vakken 
aan toegevoegd worden. 
Een belangrijk onderdeel is de burgerschapsvorming en meningsvorming. Taal en rekenen komen 

-

Talentontwikkeling 

de uitvoering van de opdrachten laten kinderen, mits op de juiste manier toegerust, een grote 
-

digheden op een breder vlak te gebruiken, hetgeen in het reguliere leren en werken te weinig 
aan bod komt.
Taal is geen spellingles meer, maar het leren verwoorden van goede vragen. Rekenen is geen 

Er wordt een groot beroep gedaan op het denkvermogen van de kinderen. Ze leren het verschil 
tussen iets afvragen en doorvragen. Ze leren vooruitdenken in verschillende stappen. 

Individuele leerprocessen van de leerlingen centraal

aan bod, waarbij elke leerling een eigen leerproces mag doormaken

Leerkrachtvaardigheden bij het project 

bruikbaar bij het begeleiden van kinderen die niet voldoende hebben aan de basisstof die wordt 
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en ruimte om nieuwe vaardigheden van kinderen te leren ontdekken. Het werpt een nieuw 
licht op leren leren, niet gebaseerd op methodische leerlijnen, maar op een wetenschappelijk 

-
schappelijke inslag van leerstrategieën; taal is niet alleen taal, rekenen is niet alleen cijferen, 

De leerkracht moet de kinderen steeds een stap voor blijven en met de kinderen meegaan in 
het leerproces. Vragen van kinderen roepen vragen van de leerkracht op en andersom. Je leert 

Bij binnenkomst in de klas kregen verschillende leerlingen verschillende opdrachten. De een 

-
dende afspraken en ongeschreven regels doorbroken, chaos en verwarring gecreëerd en werden 
kinderen op verschillende manieren aangesproken. We gingen ‘oneerlijk’ om met het verdelen 
van taken en privileges.

Stellingenspel 
Het stellingenspel is een manier om discussie 
op gang te brengen. Er wordt een stelling gelan-

tussen mee eens, oneens of twijfel. Ze gaan aan 

mogen proberen de anderen te overtuigen. Het 
-

woorden, maar om het verwoorden van eigen 

belangrijk is. De leerkracht leidt, maar stuurt niet 
en vraagt door.

?
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Ditmaal gebruikten we daarvoor wat prikkelender stellingen dan normaal. Stellingen met een 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

kwam het woord respect veelvuldig voor, voornamelijk als het gaat over het uiten van je mening. 

Uit het logboek van een leerling:

ons opdrachten en die waren soms erg raar. Het 
was ook spannend, maar uiteindelijk merkte ik 
daar niets meer van. Er waren leuke en interes-

‘iets wat je niet leuk vindt’, maar als je er goed over 

ik het leukste, het was leuk en er waren interes-
sante stellingen. Het stellingenspel snapte ik niet 
goed, want soms stond ik aan de andere kant. Het 
was grappig dat bij sommige stellingen iedereen Leerlingen reageren op elkaar in het 

402. Stellingenspel.

 403. 
Filosoferen over de vraag ”Wie bepaalt wat normaal is?”
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Op onderzoek uit naar antwoorden…

volgende vragen:
• 
• 
• 
• 

de leerkracht een begeleidende rol moet aannemen. Soms kunnen uitspraken wat verscherpt 
worden door een doorvraagvraag te stellen.

Nieuwe regels bedenken

• Niemand mag de baas spelen;
• 
• 
• 
• Je moet respect hebben voor een ander.

behandeld. 

en dingen uitproberen.

Stap 2. Verkennen?
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experiment uitgevoerd.

-

-

hun redenering te onderbouwen. Bekijk het 
opdrachtkader voor de volledige opdracht. 

20 minuten na te denken over oplossingen. 

Enkele antwoorden die de leerlingen gaven op hun werkblad

Ezel en hooibalen.

Opdracht. Voor welke hooibaal kiest de ezel? 

Schrijf alles hieronder op.

Beantwoord vervolgens de volgende vragen en vraag je daarbij af: waarom, waar, hoe, wat, 

• 
• 
• 
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Vertel zoveel mogelijk over wat je ziet op de plaat. 
• 
• 

Waarom kiest hij voor links?
• 
• 

Waarom kiest hij voor rechts?
• 
• 

Wat zou er nog meer kunnen gebeuren?
• 

Uit het logboek van een leerling:

en die hooibalen. Er waren veel verschillende dingen die je kon opschrijven. We hebben ook 

Het meest opvallende was dat de leerlingen bij het experiment met de bakken snoep eerder hun 

-

404. 
Bespreken van het Gedachte-experiment ‘De ezel van Buridanus.’
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-
menlijk conclusies getrokken. 

Onderzoekers vertellen over gevaarlijke ideeën van nul tot nu

-

weten over gevaarlijke ideeën. 

• Oude, gevaarlijkste ideeën & Socrates 
• 
• 
• De Tweede Wereldoorlog en verboden boeken

-

Socrates praten we over manieren van vragen stellen 
-

ken. Denk aan het verschil tussen open en gesloten 

hebben op de antwoorden of uitkomsten van voorspel-
lingen. Je manier van vragen is erg belangrijk voor het 
antwoord dat je verwacht of wenst.

-

gebeuren, met name door veel en goede vragen te 

Ze vinden het vreemd dat je in de gevangenis kon belanden omdat je een boek had geschreven 

Judith in gesprek met de leerlingen.

405. Wat weten de kinderen al over 
gevaarlijke ideeën? 
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Uit het logboek van enkele leerlingen:

bekeken. We hadden het vooral over gevaarlijke ideeën, want dat was het thema. 
We hebben in groepjes erover gehad wat je dacht dat je ouders niet mochten 

over naar Socrates, die dacht hele andere dingen dan de kerk, dus hij had gevaarlijke 

name door de drukte van de mensen om hen heen die tegen hem protesteerden. Hij 

Indeling klas in groepjes verdeeld over thema 
Om de verkenningsfase af te ronden, hebben we verschillende thema’s aan de leerlingen voor-

ontstaat dus een verdeling op basis van interesse. 

• Gevaarlijke ideeën;
• Macht;
• Denken versus doen;
• 
• Groepsdruk;
• Regels.

Rolverdeling 

voor vaste projectrollen. 
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• 
• Notulist;
• Planner;
• Bronnenexpert.

-

• 
• 
• Inventariseren van eventuele vragen die ontstaan rondom het thema.

Nieuwe regels bedenken binnen een thema

Overleg over de mindmap.

1
2
3

Plan
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dat de eerste lessen ook in drie lessen of eventueel twee dagdelen verwerkt kunnen worden. 

gedaan hebben. Nu we een helder beeld hebben van hoe we dit thema kunnen introduceren 

Een goede (onderzoeks)vraag stellen

• 
• Oefenen met het vragenmachientje;
• 
• 

Oefenen met het onderzoeksplan

-

Thema
Regels 

Geschreven: je moet op de grond aan je weektaak werken, niet aan je tafel.
Macht 

verplichte aantal uren op school bent.
Gevaarlijke ideeën Stop elke dag een stukje popcorn in je schoen.

Geschiedenis van 
gevaarlijke ideeën
Denken versus 
doen Laat een ander voor je denken.

Over alles wat je doet, moet je eerst nadenken.
Groepsdruk Gebruik de macht die je hebt, dat is goed voor iedereen

Over alles wat in de klas beslist wordt, moet gestemd worden.
Elke dag moeten we een regel aanpassen en daarover moet ook 
gestemd worden.
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Vragenmachientje 

-

Lees ook paragraaf 3.2.2 over De Lanteerne hoe de leraren van die school een mol-vraag beden-
ken die door het machientje goedgekeurd moet worden.

Volgens ons is het creëren van nieuwsgie-
righeid bij de leerlingen de basis om goede 

ontwikkelen. Het sluit aan op een van de ken-

uit de belangrijke vraag: Wat wil -

Daarom bespreken we ook nog de volgende 

De vraag: 
• maakt je nieuwsgierig;
• 
• is goed te begrijpen;
• 
• 
• 
• 

Leerlingen ondersteunen bij het onderzoekbaar maken van hun vraag

-

Vragen voor het vragenmachientje bedenken.

406.Criteria voor het 
bespreken van een onderzoeksvraag.
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hun vraag enkelvoudig is en voldoende afgeba-

-
pen de leerlingen dat de vraag niet enkelvoudig is 
omdat de invloed van meerdere aspecten tegelijk 

Om een beeld te krijgen van de manier waarop wij de leerlingen geholpen hebben, kun je de 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Onderzoeksplan opstellen 
-
-

-
lopen, wordt het de leerlingen snel duidelijk 

-

-

de kinderen de vragen te laten beantwoorden, 
-

Hulp van Gertjan bij het bedenken van vragen.

407. Hulp bij onderzoeksvragen 
bedenken en de rol van de 
leerkracht - 1

408. Hulp bij onderzoeksvragen 
bedenken en de rol van de 
leerkracht - 2

Samen werken aan het onderzoeksplan.
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Ons is opgevallen dat de meeste groepjes ‘interviews’ opschrijven als methode 

1. Wat is het thema of onderwerp?
 Regels

2. Wat weet je al?
 Er zijn veel regels. Regels zijn nodig, maar soms niet. Een regel helpt niet als er 

geen consequenties aan vast zitten. Sommige regels zijn onnodig. Zonder regels 
wordt het een rommeltje.

3. Wat ga je onderzoeken?

Als er geen straf volgt bij overtreding van een regel, wordt die regel dan ook 
uitgevoerd? 

Wordt de regel in groep 7 (in 5 minuten omkleden tijdens gym) wel uitgevoerd 
als er geen straf op staat?

3c. Stop de vraag van 3b in het vragenmachientje en kijk waar je jouw vraag kunt 
verbeteren. Schrijf de verbeterde vraag op.
Doorvraagvraag: Hoe zit het met groep 3/4 en met andere scholen? 

4. Wie of wat heb je nodig voor het onderzoek? 
Kinderen uit groep 7 en voor de doorvraagvraag kinderen uit groep 3/4 en andere 
scholen.

409. Hulp bij 
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5. Hoe ga je het onderzoek aanpakken?

Of de regel in groep 7 (in 5 minuten omkleden) wel wordt uitgevoerd als er geen 
straf op staat. We maken twee filmpjes: het ene als er wel een straf op staat, het 
andere als er geen straf op staat. Dat gaan we vergelijken. 

Camera, notitieboekje, stopwatch

Taak
Filmen meisjes en interview

Filmen jongens en interview

Ongeveer 45 minuten

We schrijven het op in een notitieboekje en filmen met een camera?

Twee keer per groep of drie keer per groep

6. Beschrijf nu stap voor stap hoe het onderzoek wordt gedaan.
We gaan met groep 3/4 naar de gymzaal; op dat moment is de regel nog niet 
uitgevoerd. We zeggen dat we met de gymles gaan meehelpen en gaan mee de 
kleedkamer in om te observeren en notities te maken. Als de kinderen uit de 
kleedkamer komen, filmen we hoe ze doen en houden ook de tijd bij. We doen dit 
twee keer mét een straf en twee keer zonder straf. 

 Vragen voor de kinderen?
-Waarom heb je je wel/niet aan de regel gehouden?
-Zou je dat ook zo doen als er wel een straf op stond?

7. Wat verwacht je dat het onderzoek gaat opleveren?
We denken dat kinderen minder hun best zullen doen om zich binnen 5 minuten 
om te kleden als er geen straf op staat. 
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om met twee personen de begeleiding van de leerlingen te doen, om hen ook de ruimte te 
geven dit in eigen tempo te doen.

meeste groepjes met het afnemen van interviews 

observeren in andere klassen van De Binnenstad. 
Een aantal groepjes gaat met een camera naar 

-

het aantal afgenomen interviews snel toeneemt. 

liefst 41 interviews afgenomen. Twee andere 
groepen blijven met de leerkracht in de klas om 

Twee groepen hebben al een start gemaakt met de verwerking van de gegevens. Robert-Jan 

Onderzoek. ‘Wat willen Arnhemse jongeren tussen de 14 en 18 jaar met groepsdruk bereiken?’ 

bestaat uit de volgende vragen: 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

De stad in om interviews af te nemen.

Stap 4. Uitvoeren onderzoek
1

3
2?
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Onderzoek. ‘Hoe kijken mensen naar macht?’
Dit groepje is begonnen met het bedenken van vragen die een antwoord geven op hun onder-

het interview vorm kunnen geven. Voor ons wordt duidelijk dat de leerlingen hier ondersteuning 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Noem vijf of minder woorden waaraan u denkt bij het woord macht.
• 
• 

Onderzoek. ‘Regels zijn regels’

willen Arnhemse jongeren tussen de 14 en 18 jaar met groepsdruk bereiken?’

.
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nog niet, daarom vertelt de leerkracht er ook nog wat over. Hij bespreekt een aantal antwoorden 

-

Onderzoek. ‘Hoe kijken mensen naar macht?’

Brief ter voorbereiding op het onderzoek regels zijn regels.

 voor 
de bespreking.

Stap 5. Concluderen
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De antwoorden hebben de leerlingen met de volgende steekwoorden in kaart gebracht: 
• iedereen gelijk
• minder armoede
• vrede
• geen vervuiling

• geen oorlog
• rijk worden
• genoeg voedsel
• rekening houden met elkaar

Vraag 8 ging over de vijf woorden die men associeert met macht. Uit de interviews kwamen 

tegelijk begon, hebben we de leerlingen duidelijk 
gemaakt dat we graag diversiteit willen en dat niet 

Een groepje wilde graag een toneelstukje doen en 

bedenken met Playmobil-poppetjes. Zij hebben met 

plekke uitgespeeld voor de ouders. 

Het project is uiteindelijk op een donderdagmid-

leerlingen hebben de ouders aan de hand van hun 

resultaten gepresenteerd.

werden om mee te doen met het 
onderzoek naar vooroordelen.

reageerden op de regel om binnen 5 
minuten om te kleden.

413. Onderzoek 

Stap 6. Presenteren
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Project ‘Gevaarlijke ideeën’ de klas in!
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Het verdiepen en verbreden hebben we niet als aparte les aangeboden aan de leerlingen. We 

van leerlingen in te spelen.

-

een goede vraag tot stand komt.

tot verdieping geleid van het algemene thema waar de leerlingen aan werkten.

Wat was jullie onderzoeksvraag?
• 

• 
• 

• 

Hoe hebben jullie dit onderzocht? Wat hebben jullie gedaan?
• 

Wat hadden jullie verwacht (de hypothese)? 
• 
• 

Wat zou je veranderen aan je onderzoek als je het nog een keer mocht doen? Waarom?
• 
• 

Wat zou je in een volgend onderzoek anders doen of verbeteren? Waarom?
• 
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Hoe vond je het om in een groepje een onderzoeksvraag te bedenken en te onderzoeken? Geef 
ook aan waarom.
• 

Wat heb je in dit project geleerd over gevaarlijke ideeën?
• 
• 
• 
• 

Wat heb je geleerd over samenwerken?
• 
• 

Wat heb je geleerd over onderzoek doen?
• 
• 
• 

Noem nog drie andere dingen die je geleerd hebt in het project.
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Overige auteurs

Gebruikte bron 

Verwijzingen

dh3hb/gevaarlijke-ideeën/

8c 

ltv.nl/beeldbank/cli

://tvblik.nl/de-wereld-leert-door/roel-hermans
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Filmpjes

402. Stellingenspel

Stap 2. Verkennen

Filmpjes

Filmpjes

Stap 4. Uitvoeren onderzoek

Filmpjes

-

Stap 5. Concluderen

Filmpje

Stap 6. Presenteren

Filmpje 



189

-

Missie 

te versterken en te komen tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod van weten-

kunnen spreiden aan een breed publiek. 

-

-

www.wkru.nl

en bewaakt op hoofdlijnen de voortgang. 

• Dr. Marieke Peeters, projectleider;
• 

projectmedewerkers;
• 
• 

De stuurgroep bestaat uit:
• 

• Prof. dr. Ludo Verhoeven, hoogleraar Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit en 

• 

• 
van de Radboud Universiteit.
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