
10 FIJNE 
FILOSOFISCHE

VRAGEN
Voor een goed gesprek 

WAT HEEFT VRIJHEID MET
DENKEN TE MAKEN?

2
 

Wat heeft het een precies met het ander te

maken? Hoe is de relatie tussen die twee

concepten? 

WIE HOEF JE NIET
SERIEUS TE NEMEN?
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Waarom hoef je diegene niet serieus te nemen?

Wat is serieus nemen? Wanneer moet je iemand

wel serieus nemen?

IS AARDIG GEVONDEN
WORDEN BELANGRIJK?
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Waarom is dat zo? Wat gebeurt er als je niet aardig

gevonden wordt? Waarom vinden veel mensen het

fijn om aardig gevonden te worden?

WANNEER IS IETS AF?5
Hoe weet je dat iets af is? Is dat altijd duidelijk?

Waarom is het dan af? Als je weer opnieuw begint

nadat je stopte, was het dan af?

MAG JE LIEGEN TEGEN
VRIENDEN?

1
 

Wanneer mag dat? Wanneer niet? Onder welke

voorwaarden mag je liegen tegen een vriend? Ben

je wel echt een vriend wanneer je liegt?

WAT IS EEN
ONFATSOENLIJKE VRAAG?
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Wanneer mag je die vraag niet stellen? Wat is er

onfatsoenlijk aan die vraag? Wanneer zou die vraag

wel fatsoenlijk zijn? Wat is fatsoenlijk precies?



KUN JE IETS DOEN WAT
JE NIET WILT?
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Wil je altijd wat je doet? Wanneer wil je iets? Wat is

willen precies? 

IS EEN VARKEN MINDER
BELANGRIJK DAN EEN
KAT?
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Wanneer is een dier belangrijk? Wanneer is een

varken minder belangrijk dan een kat? Wat

betekent 'belangrijk zijn'? 

WAAR MOET JE OP
WACHTEN?
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Wanneer is iets het wachten waard? Waarom is dat

het wachten waard? Is wachten ergens goed voor? 

WAT KUN JE BEZITTEN?10
Hoe weet je dat iets van jou is? Wat is bezit? Kan

bezit ook overgaan? 

Wil je meer inspiratie?

Check dan het boek 'Socrates op sneakers': het
boek dat je leert hoe je de juiste vragen kunt stellen
en betere gesprekken kunt voeren. 
Met Socrates als raadgever. 


