
 

 

Introductie voor docenten  
 
 
Beste docent, 
 
U bezoekt binnenkort met uw leerlingen het concert Caravan gespeeld door Julian Schneemann & 
Friends. Deze introductie geeft u informatie over het concert, het voorbereidende educatiemateriaal en 
de workshop filosoferen met kinderen.  
 
Het materiaal bestaat uit filmpjes, een hoorspel, (muzikale) opdrachten en speciaal bij dit concert 
filosofische vragen en opdrachten. Dit hebben we gedaan omdat thema’s in dit concert bij uitstek 
aanleiding geven om met elkaar dieper in gesprek te gaan over een aantal onderwerpen zoals het 
onderwerp hoe voelt thuis?  
 
Workshop filosoferen met kinderen 
Mocht u een verdieping willen op dit lesmateriaal dan kunt u een workshop in de klas boeken waarin 
een muziekinhoudelijke verdieping geven wordt en waarin de verbinding gelegd wordt met de muziek 
en met elkáár. Deze workshop wordt gegeven door de filosoof Laura Minderhoud samen met de Ney 
speler Sinan Arat (indien mogelijk) en dan neemt hij natuurlijk ook zijn Ney mee! Wij raden deze 
workshop aan nadat u met uw leerlingen het concert bezocht heeft.  
 
Thema van het concert 
Het overall thema van het concert Caravan is reizen. Maar wat is reizen nu precies? Reizen betekent 
grenzen overgaan, zowel letterlijk als figuurlijk. Wanneer je een grens overgaat kom je in een wereld 
terecht die anders is dan waar je vandaan komt. Op reis kom je mensen tegen die je niet kent.  
Wat doe je dan? Kijk je er slechts naar of maak je echt contact met de ander? En kun je ook reizen 
zonder jezelf te verplaatsen? Ook in je hoofd, door middel van al je gedachten en emoties kun je 
reizen maken en een heel universum beleven. Bij Oorkaan geloven we dat je ook kunt je reizen in en 
met de oneindige wereld die muziek heet.  
 
Educatiemateriaal 
Een deel van de opdrachten is bedoeld om samen met de leerlingen te filosoferen.  
Socrates zei: “ik weet alleen dat ik niets weet.” Probeer je als leerkracht ook zo op te stellen in het 
filosofisch gesprek. Op die manier zullen de leerlingen zelf gaan denken.  
 
Tips 

 Als je samen filosofeert gaat het er niet om wie gelijk heeft. 

 Niemand weet het enige juiste antwoord op vragen. 

 Alle antwoorden zijn goed als je uitlegt waarom je iets vindt, of denkt of denkt te weten. 
De leerlingen moeten dus argumenten geven.  

 Iedereen mag een eigen mening hebben. Je mag elkaar wel vragen stellen over waarom 

iemand een bepaalde mening heeft. (Hoe zou het zijn als iedereen een eigen mening had 
zonder uit te leggen waarom of waar die mening vandaan komt?) 

 Een vraag stellen betekent niet dat iemand iets niet goed zei, maar alleen dat de 
vragensteller meer wil weten. Zo ga je samen op onderzoek naar het antwoord. 

 Je kunt alleen vragen stellen als je goed naar elkaar luistert.  

 Zeggen “dat je het van je vader, het jeugdjournaal of de juf hebt gehoord” niet zomaar een 
goed argument is want: hoe weet je dat die het weet?  

 
Namens het team van Oorkaan en de musici wensen wij u veel plezier met het concert Caravan en 
het educatiemateriaal! 
 
Mocht u vragen hebben over het educatie materiaal of de workshop dan kunt u contact opnemen met: 
 
Marion Jonk 
Hoofd Educatie & Positionering 
marion@oorkaan.nl 
020 2440212 

 
 

mailto:marion@oorkaan.nl

