
Contact

De lessen worden verzorgd door student-docenten 

van de Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA,  

de  studievereniging voor filosofiestudenten in 

Rotterdam. Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA 

is drie jaar geleden begonnen met het geven van 

filosofielessen op de basisschool. In het eerste jaar 

hebben wij veel succes geboekt in Noord-Brabant 

en in het tweede en derde jaar zijn wij ons gaan 

concentreren op de regio Rotterdam. Dit jaar geven 

wij opnieuw les aan de scholen waar wij vorig jaar 

ook les hebben gegeven, maar wij willen graag nog 

meer kinderen op een laagdrempelige manier laten 

kennismaken met filosofie.

De reden dat wij lespakketten verzorgen is omdat 

wij filosofie en de maatschappij dichter tot elkaar 

willen brengen. De wereld heeft behoefte aan 

filosofie, en filosofie aan de wereld. In de jaren dat 

we dit organiseren, hebben wij versteld gestaan 

van de wijsheid die kinderen in zich hebben. Onze 

filosofielessen zijn een goede manier om deze 

wijsheid verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Al onze student-docenten studeren zelf filosofie en 

hebben voldoende achtergrondkennis over de lesstof. 

Daarnaast zorgen wij er altijd voor dat er minstens 

één student-docent met een jaar leservaring voor 

de klas staat en geven we altijd les met twee mensen 

voor de klas. Ten slotte ontbreekt het natuurlijk geen 

van onze student-docenten aan enthousiasme!

ERA 

erarotterdam.nl

externebetrekkingen@erarotterdam.nl

+31 (0)10 - 408 89 85
Iedere doordeweekse dag bereikbaar van

11:00 tot 16:00

Postbus 1783
3000 DR Rotterdam

KvK 40345191

Jonge twijfelaars

Lespakketten filosofie 
voor het basisschool onderwijs

Wijsgerige faculteitsvereniging ERA Rotterdam 

Aniek van Kaam

onderwijs@erarotterdam.nl�

Aniek van Kaam




Praktische informatie:

• De investering voor het lespakket, de 

verzorging van de les en de materiaalkosten 

bedraagt totaal €200,-. * 

• Wij verzorgen vier lessen van circa vijftig 

minuten

• De lessen zijn bestemd voor leerlingen van 

groep 7 en 8.

* De waarde van onze lespakketten schatten 
wij op €200,-. We bieden graag kwaliteit. De 
tutoren bereiden zich goed voor en we besteden 
veel tijd aan het ontwikkelen van materiaal. 
Met de opbrengsten van de lespakketten 
kunnen we nog meer en betere evenementen 
organiseren gericht op het verspreiden van 
onze liefde voor filosofie. Omdat dit voorop 
staat, gaan wij graag met u in gesprek over 
de mogelijkheden indien u minder budget 
beschikbaar heeft. 

Meer informatie:

Voor meer informatie komen wij graag een 

keer langs om onze lespakketten verder toe te 

lichten. 

Verder kunt u ook vrijblijvend contact met 

ons opnemen via externebetrekkingen@

erarotterdam.nl of +31 (0)10 – 408 89 85. 

Bereikbaar iederedoordeweekse dag tussen 

11:00 en 16:00.

De lespakketten

De lessen behandelen filosofische begrippen waar 
leerlingen in het dagelijks leven ook mee te maken 
krijgen zoals identiteit, regels en het maken van 
(ethische) keuzes. Iedere les wordt geïntroduceerd 
door een prikkelende vraag, verhaal of filmpje en 
wordt opgevolgd door interactieve oefeningen. Na 
afloop evalueren we met de klas wat we tijdens de 
les hebben geleerd en blikken we vooruit naar de 
volgende les.

De lespakketten zijn zo ontwikkeld dat ze leerlingen 
zelf stimuleren te denken, discussiëren, argumenteren 
en luisteren naar een ander. Wij vinden het belangrijk 
dat de leerlingen er vertrouwen in krijgen dat geen 
van de ideeën die ze hebben fout zijn, zolang ze 
maar goed worden onderbouwd. Daarnaast willen 
we filosofie laagdrempelig maken. Je hoeft geen 
academicus te zijn om te kunnen filosoferen. Dat 
willen we de kinderen laten ervaren. 

Onze lespakketten zijn opgesteld om 
basisschoolleerlingen kennis te laten 
maken met filosofie. De lessen worden 
verzorgd door student-docenten van de 
Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA, de 
studievereniging voor filosofiestudenten 
in Rotterdam. Met de lespakketten bieden 
wij een podium voor onze leden om 
praktijkervaring op te doen als docent 
filosofie, maar bovenal hun passie en 
enthousiasme in te zetten om kinderen te 
laten kennismaken en verwonderen met  
filosofie.

Aniek van Kaam
                     onderwijs


