
Onderzoek:  
Conflicten oplossen en uitlokken 
 
Leden: 
Roy Mol 
Kim Ursem 
 
Onderzoeksvraag: 
Hoe reageren kinderen op situaties die een conflict uitlokken en hoe wordt dit 
conflict opgelost? 
 
Hypothese: 
Wij denken dat het tweetal dat het spel met de normale spelregels speelt meegaat in 
het spel van het tweetal dat het op de ‘Franse’ manier speelt. 
 
Literatuur: 

1. PowerPoint ICO week – verschil als uitdaging (socratische houding) 
2. Conflicten geven scherpte gebruik ze als uitdaging 
3. socrates-speelplaats-2.2-3 
4. Filosoferen_docentenhandleiding_Wilma_Boesten-1 

 
Bezoek basisschool voor onderzoek: 
RKBS De Bangert 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Practicumonderzoek: 
 
Aantal kinderen: 2x 4 kinderen 
 
Tijd: 20-25 minuten per viertal 
 
Materiaal:  

• ‘mens erger je niet’ spel 
• Camera  

 
Onderzoeksinstrument uitleg: 
De 4 kinderen gaan samen het spel mens erger je niet spelen. 2 kinderen krijgen te 
horen dat ze het spel mens erger je niet spelen op de normale regels en het andere 
tweetal krijgt te horen dat het spel op de ‘franse’ manier wordt gespeeld, namelijk 
het aantal ogen op de dobbelsteen plus 2. De kinderen weten dit niet van elkaar en 
gaan spel in stilte spelen. De kinderen mogen onderling niet praten. 
 
Door dit onderzoeksinstrument lok je als het ware een ruzie uit (conflict). We filmen 
de reacties van de kinderen en achteraf hebben we een gesprek met de kinderen 
over dit onderwerp. 



 
Richtvragen (filoseferen): 

1. Wat gebeurde er? 
2. Hoe kwam dat? 
3. Waarom gebeurde dit? 
4. Hoe kan je dit oplossen? 
5. Wat vond je hier van? 
6. Hoe voelde dit? 
7. Hoe zou de ander zich gevoeld hebben? 
8. Nu je dit weet, hoe zou je dit de volgende keer oplossen? 
9. Kan er op deze manier een conflict ontstaan? 
10. Noem eens een soort gelijk conflict, maar dan niet met een bordspel 
11. Hoe zouden jullie dit zelfstandig hebben opgelost? 
12. Is er een juiste manier van oplossen? 
13. Als je mocht praten had je er dan wat van gezegd? 
14. Wat zou je dan zeggen? 
15. Gebeurd dit wel eens soort gelijk in de klas? 
16. Hoe ga je er dan mee om? 
17. Hoe gaat de meester hiermee om? 
 

 
 
 
 
 
 

 


