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Inhoud



Denkoefeningen: waarom zou je je daar in hemelsnaam mee bezig houden?
Wel, omdat het heel erg leuk is om te doen! Én omdat het je veel oplevert: een helder hoofd, rust en focus.
Een soort actieve mindfulness, noemde één van mijn leerlingen het eens.

Ik kon vroeger nogal chaotisch zijn in mijn hoofd. Had wel tienduizend ideeën. Tegelijk. Mijn brein associeerde
er vrolijk op los. Niet gek, als je creatief opgeleid bent tot theatermaker. Alleen….als je rustig wilt nadenken en
ergens écht een antwoord op wilt, kom je er niet met geneuzel en fantaseren op de vlakte. 

Dus ik ging op zoek naar manieren om mijn eigen denken te verstevigen en structureren. Met als doel meer
helderheid in mijn hoofd, duidelijker weten wie ik was, waar ik voor stond én daar ook helder over kunnen
communiceren.

Zo ontdekte ik de praktische filosofie: niet vaag, niet zweverig, maar concreet, nuchter denkwerk. Precies dát
denkwerk dat ik nodig had voor meer structuur en focus. En een mooie extra: het werd veel rustiger in mijn
bovenkamer. 
Alsof je je denkrommelzolder eens goed opruimt, afstoft en er een heerlijk frisse wind doorheen laat waaien:
nieuwe energie, meer ruimte en helderheid. 

Ik ontdekte binnen die praktische filosofie heel veel concrete, simpele oefeningen waarvan ik me afvroeg
waarom we dat niet meteen op de basisschool geleerd krijgen. 
7 van die oefeningen heb ik voor je gebundeld in dit boekje. Pittige breingym om je tanden in te zetten. 

Heel veel plezier!

Elke

Denkoefeningen



Conceptualiseren1.
Een van de belangrijkste oefeningen in het kritisch en
helder denken, is het conceptualiseren. Dat betekent
dat je leert te zien en analyseren welk concept in een

vraag of statement zit.
 

Een concept is het centrale thema, het centrale idee,
dat iemand presenteert in een vraag of uitspraak.

 Wat train je
Een enkel concept uit een vraag of uitspraak destilleren.
Dat helpt je hoofd- van bijzaken te onderscheiden, uitspraken en 
teksten te analyseren en de kern uit een gesprek samen te kunnen vatten.

OPDRACHT:
Kijk naar de uitspraken hieronder en destilleer er 1 helder concept uit.
Zorg dat je het meest precieze concept kiest.

1.We moeten ouders de vrijheid geven om hun kinderen wel of niet te laten inenten, want ouders moeten
zelf kunnen beslissen wat ze wel en niet in hun kinderen stoppen.

CONCEPT:………………………

2.Zwarte Piet moet zwart blijven, want het is een kinderfeest. Het is altijd al zo geweest, waarom zou je dat
nu ineens gaan veranderen?

CONCEPT:………………………

3.Ik ben bewust vegetariër. Ik vind dat het oneerlijk is om dieren die er niet om gevraagd hebben, voor ons
eigen plezier te gebruiken.

CONCEPT:………………………

4.Er moeten automaten komen voor maandverband en tampons, zodat vrouwen daar gratis gebruik van
kunnen maken. Het klopt niet dat vrouwen meer kosten maken dan mannen, simpelweg omdat ze vrouw
zijn.

CONCEPT:………………………

5.Vrijheid van meningsuiting was en is een belangrijke voorwaarde om de burger volwaardig deel te kunnen
laten nemen aan het publieke debat. Zonder vrijheid van meningsuiting is het aan de kaak stellen van allerlei
kwesties onmogelijk. Zonder vrijheid van meningsuiting geen mogelijkheid voor de burger om mede invloed
uit te oefenen op het bestuur.

CONCEPT:………………………



2.   Doe als Sherlock Holmes
- vooronderstellingen

 

Het opsporen van vooronderstellingen, van verborgen aannames onder een vraag of uitspraak, 
is een goede denktraining én heel leuk om te doen.

Een vooronderstelling is een idee dat verborgen is in een vraag of een verklaring en niet expliciet wordt
vermeld. Bij 'Wanneer is John gestopt met roken?', vooronderstel je bijvoorbeeld dat er man is die John heet,
dat hij rookte, dat hij gestopt is, en dat we hem beiden kennen. 

Wat train je
Interpretatie, logica, analyse en conceptualisering

OPDRACHT:
Kijk naar de onderstaande 5 uitspraken. 
Vind zoveel mogelijk vooronderstellingen bij iedere uitspraak. 

1. Je moet je tijd nuttig besteden. 

2. Veiligheid is belangrijk, daar mag je nooit mee spelen

3. Voor dit project is het absoluut noodzakelijk dat we effectief samenwerken

4. Je moet je altijd veilige genoeg voelen om om hulp te vragen

5. Ik begrijp niet hoe mensen zomaar kunnen beslissen zich niet in te laten enten! 

Een leuk filmpje over het analyseren van informatie en vooronderstellingen doen, is dit filmpje van Sherlock
Holmes

https://www.youtube.com/watch?v=VaT7IYQgyqo


3.   Tekstanalyse met
denkvragen

Begripsvragen helpen je een tekst beter te begrijpen.
Ze dagen je uit om verder te lezen dan de woorden die

op papier staan en er je eigen interpretatie aan te
geven. Woorden en concepten krijgen zo een diepere

betekenis en je denken wordt opgerekt en
uitgedaagd.

 

Wat train je
Argumentatie en tekstinterpretatie.

OPDRACHT:
Hieronder vind je een kort verhaal met 5 denkvragen.
Beantwoord iedere vraag met 3 hypotheses. Je moet de antwoorden kunnen aantonen 
in de tekst.

Toby de Eendagsvlieg
Toby werd wakker. Hij voelde zich blij en licht als een veertje. Van zichzelf was hij al heel licht als
eendagsvlieg, maar zo licht als een veertje had hij zich nog nooit gevoeld. En direct erachteraan dacht hij: ‘ik
heb eigenlijk nog nooit iets gevoeld. Ik ben immers maar een eendagsvlieg. Hoe weet ik dan of wat ik voel
voor het eerst is?’
Hij nam een bad in een van de frisse plasjes in de omgeving. Hij poetste zijn vleugeltjes en dook kopje onder.
Wat zou hij gaan doen? Hij dacht aan honderd dingen: hij had immers een hele dag en hij mocht helemaal zelf
weten wat hij ermee ging doen. Hij kon een heel stuk gaan vliegen, zo ver als hij kon. Hij zou op zoek kunnen
gaan naar iets heerlijks te eten. Hij zou ook kunnen kijken of hij de liefde zou kunnen vinden, ook is de liefde
vinden misschien wat moeilijk in één dag. 

Hij kon in de zon gaan liggen, of juist de hele dag in de schaduw liggen met een boek. Hij kon spelletjes
spelen met een andere eendagsvlieg. Hij zou kunnen gaan kijken naar de vogels en de vlinders. Hij zou liedjes
kunnen zingen. Of liedjes fluiten. Misschien kon hij een goed gesprek gaan voeren met iemand. Hij zou ook
de lekkerste hapjes kunnen zoeken, en die dan één voor één opeten. Hij zou…..
Hij knipperde met zijn ogen. Er was er alweer een uur verstreken en hij had nog niks gedaan. En nu was er
nog minder tijd. Als eendagsvlieg moet je keuzes maken, maar Toby wilde zoveel…. ‘Zou het allemaal
kunnen’, vroeg hij zich af. Nee, niet in één dag. 
Hij vloog een beetje peinzend voor zich uit. 

‘Pas op, kijk eens uit waar je heen gaat!’ hoorde hij. Hij keek op en  zag een prachtige vlinder, vlak voor zijn
neus. In gedachten verzonken was hij bijna tegen haar bloem geknald. 
‘Sorry’, stamelde Toby. Hij keek de vlinder aan. 
 Ze staarde terug. ‘Jij bent een eendagsvlieg’, zei de vlinder. 
‘Dat klopt’, antwoordde Toby.



Waarom staat Toby vrolijk op?
Waarom denkt Toby na over wat hij voelt?
 Is Toby een twijfelaar?
 Denkt Toby dat hij de liefde kan vinden?
 Heeft Toby geleefd?

‘Oei. Dan heb je dus niet zoveel tijd. 
Dan moet je goed kiezen hoor, wat je doet. 
Dat is heel belangrijk. Je moet je tijd goed besteden’. 

Toby knikte maar wat. Hij had zoveel zin gehad in deze dag, maar de lichtheid en de blijdschap die hij
vanmorgen voelde, waren inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij kon nu alleen nog maar denken
aan hoe weinig tijd hij eigenlijk had gekregen en dat hij dan dus wel de goede keuzes moest maken. Hoe
langer hij erover deed, hoe sipper hij werd en hoe moeilijker het was om te kiezen.

 Hij vloog nog wat op en neer, maakte lusteloos wat salto’s in de lucht. Voor alle dingen die hij wilde doen
was nu zéker niet genoeg tijd meer. Het begon zelfs al wat te schemeren. Hij fladderde nog wat rond, streek
neer op een grote zonnebloem. Hij werd al een beetje moe, hij kon zijn ogen niet openhouden. Toby ging op
zijn rug liggen en keek naar de lucht. Die was roze. 
 ‘Dit is wel de allermooiste lucht die ik ooit heb gezien’, dacht Toby. En hij viel langzaam in slaap. 

Denkvragen

Dit verhaal komt uit het boek 'En ze filosofeerden nog lang en gelukkig'. 
Je kunt hier het hele boek bestellen!

https://tc.tradetracker.net/?c=12322&m=12&a=400661&u=%2Fgetbook%2Fisbn%2Faddtocart%2Fisbn-9789026355103


4.   Stel een 'killer-question'
- problematiseren

 

De hele dag doen we uitspraken die voor ons vanzelfsprekend en waar zijn. 
Vaak is dat toch niet zo, als je er vanaf een ander perspectief naar kijkt. 
Problematiseren is het vinden van argumenten of vragen die het mogelijk maken om de grenzen, de
onvolkomenheden van een initiële uitspraak te laten zien. Je toont iemand als het ware op welke manier zijn
eigen uitspraak ‘onwaar’ is.
De uitspraak 'liefde is een geweldig gevoel', kun je problematiseren door iemand bijvoorbeeld te vragen: 'is
onbeantwoorde liefde een geweldig gevoel?'
Het antwoord op die laatste vraag is logischerwijs 'nee'. Je moet daarmee je uitspraak dat liefde altijd, overal,
in elke context, een fantastisch gevoel is, herzien. 

Wat train je
Conceptualiseren, killer-questions te formuleren, je eigen paradigma te verschuiven, grenzen van uitspraken
te herkennen en benoemen.

OPDRACHT:
Hieronder zie je een lijst met 5 uitspraken, die (door degene die ze uitspreekt) als absoluut waar worden
beschouwd. Maak voor elke stelling tussen één en drie problematiseringsvragen. Telkens wanneer je een
vraag hebt gemaakt, controleer dan de kracht van je eigen killer-question.

Als je vraag problematiseert, betekent dit dat de auteur door het beantwoorden van deze vraag een
paradigma moet verschuiven waarin hij gaat zien dat de bewering die hij hier neerlegt, niet helemaal,
absoluut, 100%, altijd, waar is. 
Je vraag zou hem moeten dwingen om van gedachten te veranderen of op z'n minst te twijfelen over de
stevigheid van zijn uitspraak.

1. Het leven is gecompliceerd

2. Liefde is een heerlijk gevoel

3. Je mag anderen nooit veroordelen

4. Men moet alle anderen respecteren

5. Iedereen heeft recht op zijn eigen mening



5.   Dialectiek: links,
rechts, en dan midden

Dialectiek is in het algemeen gezegd een
redeneervorm die door middel van het gebruik van
tegenstellingen naar waarheid probeert te zoeken.

 
H

Wat train je
Argumentatie, dialectisch denken.

OPDRACHT:

Hieronder zie je 5 vragen. Bij elke vraag, schrijf je een antwoord voor ‘ja’ en een antwoord voor ‘nee’. Geef
vervolgens enkele argumenten die beide tegengestelde antwoorden ondersteunen. Tot slot produceer je een
synthese die deze tegenstelling overwint of oplost, zodat beide ideeën samen kunnen functioneren.

Ieder argument heeft (als het goed is) een kernconcept. 
Je synthese heeft vervolgens een ánder kernconcept, dat de twee concepten van je ja/nee antwoord
samenvoegt of oplost. 

1. Moet je doen waar je zin in hebt?

2. Zijn ideeën echt?

3. Kunnen we onbewust liegen?

4. Kun je alles zeggen wat je wilt?

5. Mag je overal om lachen?

https://nl.wikipedia.org/wiki/These-antithese-synthese


6.   In gesprek met jezelf
Vaak heb je een innerlijke dialoog, een gesprek met jezelf. Je bekijkt

je problemen eens van een andere kant, 
stelt jezelf een vraag en probeert 

daar een antwoord op te vinden.
 
 

Dit principe alleen al is heel goed om je denken te verruimen 
en op te rekken. Alleen: de kans dat je jezelf de écht pijnlijke vragen 
durft te stellen én die ook durft te beantwoorden, is zo groot als een beukennootje.

Daar is deze oefening heel goed voor: door van rol te switchen en even in de rol van ‘strenge filosoof’ te
stappen en jezelf bij de lurven te pakken, kom je tot échte reflectie. Reflectie die dieper gaat dan mijmeren en
oppervlakkig denken.

Wat train je
Echt doordenken, goede scherpe vragen stellen, kort en bondig antwoord geven, conceptualiseren en
analyseren.

OPDRACHT:
Schrijf een gesprek met jezelf uit, waarbij je afwisselt van rol; het ene moment geef je antwoord als jezelf,
het volgende moment ben je je eigen praktisch filosoof en stel je jezelf één enkele, heldere vraag. 
Bedenk eerst een vraag waarover je zou willen nadenken. Bijvoorbeeld: 'waarom vind ik het moeilijk om
vrienden te maken?'

Na deze eerste vraag stel je je eerste vraag als een filosoof en dan beantwoord je 'm vanuit jezelf. Daarna
stel je jezelf weer 1 vraag als praktisch filosoof, en die beantwoord je weer. Maak zo 10 'blokken' van steeds
1 vraag en 1 antwoord. 

Dit heeft de volgende vorm:

1.Oorspronkelijke vraag: ......

2.Vraag van de praktisch filosoof: .........

3.Jouw antwoord: .......

4.Vraag van de praktisch filosoof: .........

5.Jouw antwoord: ....... enzovoort.

Laat je dialoog een tijdje liggen en kijk er dan nog eens naar, met een kritische, afstandelijke blik. Kun je zien
waar je je eigen denken in de weg zit? Gebruik je drogredenen? Welke zijn dat?
Schrijf je conclusies op. Hoe denk je? WElke argumenten gebruik je? Wees kritisch; waar ga je te snel, of de
mist in, of beantwoord je de vraag niet écht?



7. Argumenten
beoordelen

Ons denken zit vol onzin en argumentatiefouten. Om
helder en constructief te kunnen denken (dat wil

zeggen, denken dat zin heeft en ergens toe leidt),
moet je leren die onzin te herkennen 

en te benoemen.
 

Wat train je
kritisch denken, argumentatiefouten opsporen en benoemen, conceptualiseren

OPDRACHT

Hieronder zie je 5 vragen die gesteld zijn aan een persoon. Deze persoon is gevraagd de vragen te
beantwoorden en telkens 1 argument te geven bij zijn/haar antwoord. Benoem de problemen in zijn/haar
argumentatie en leg uit waarom dat een probleem is.

1.Beantwoord de volgende vraag en geef een argument: waar vertrouw je meer op: op je gevoel of je
verstand? 

Antwoord: Mijn verstand, omdat mijn verstand goede beslissingen neemt

2.Wat zegt meer over wie je bent: Je gedachten of je dromen?

Antwoord: Mijn dromen, want in je dromen is er meer van je echte ik. 

3.Zoek een argument tegen de volgende uitspraak: “Alles is subjectief.”

Antwoord: Niet alle dingen zijn subjectief, kijk maar naar de stelling van Pythagoras, niks subjectiefs aan wat mij
betreft.



Wil je meer?
Er zijn verschillende programma’s, workshops en trainingen die jou helpen je denken te trainen en
ontwikkelen. Een workshop kritisch denken, een kennismaking met het socratisch gesprek of een
masterclass creatief denken; er zit vast iets voor je bij dat je prikkelt en nieuwsgierig maakt. 
Wanneer je je abonneert op OverDenken, de nieuwsbrief, dan ben je altijd als eerste op de hoogte. 

Over De Denksmederij
De Denksmederij helpt je frisser, leniger, spannender en helderder denken. Dat doen we door onze artikelen,
boeken, workshops en trainingen. Onderwerpen als het socratisch gesprek, kritisch denken, creativiteit
komen regelmatig aan bod. 
Ook werken we veel in-company en werken we samen met bedrijven om hun medewerkers vriendelijk te
prikkelen en ontregelen. 
Check www.denksmederij.nl voor het actuele aanbod, en stuur een mail naar post@denksmederij.nl voor
vragen en opmerkingen. 

Boeken
Ben je enthousiast over denken en filosoferen? Elke, oprichter van De Denksmederij, auteur en spreker,
heeft maar liefst 2 boeken geschreven die jou verder helpen en inspireren: 'Socrates op sneakers' en 'En ze
filosofeerden nog lang en gelukkig'. Op socratesopsneakers.nl vind je tips, artikelen en podcasts met Elke.
Hier kun je je eigen exemplaren makkelijk bestellen!

Wil je meer?
Voila, dat waren ze. 7 pittige oefeningen om je denken

te trainen. Ging het je makkelijk af?
Vond je het leuk om te doen?

Merk je dat je door écht goed te denken, rust en focus
ontwikkelt?

 

https://www.denksmederij.nl/aanmelden-nieuwsbrief.html
http://www.denksmederij.nl/
http://www.socratesopsneakers.nl/
https://tc.tradetracker.net/?c=12322&m=12&a=400661&u=%2Fgetbook%2Fisbn%2Faddtocart%2Fisbn-9789026355103


Team

Team
De Denksmederij is opgericht door Elke Wiss, auteur
van de bestseller 'Socrates op sneakers' en het boek

'En ze filosofeerden nog lang en gelukkig'
De Denksmederij werkt met verschillende trainers in

praktische filosofie en creatief denken. Zo kunnen we
snel schakelen en veel nieuwsgierige geesten

bedienen. 

Elke Wiss
Oprichter, spreker, trainer, schrijver

Ariane van Heijningen
Trainer & praktisch filosoof

Linda van Denderen
Trainer, praktisch filosoof

Brenda Stelpstra
Officemanager


