
Filosofie. 

 

1) Hoeveel uur wordt het vak gegeven in de bovenbouw (klas 4-5-6)? Havo/Vwo? 

HAVO: leerjaar 4 & 5: 3 uur; VWO: leerjaar 4: 2 uur, leerjaar 5 & 6: 3 uur. 

 

2) Hoe wordt het vak afgesloten? Alleen Schoolexamens, ook CE? Mondelinge en/of schriftelijke 

toetsen, practica? 

Praktische, creatieve opdrachten, toetsen, schoolexamens en CE. 

 

3) Hoeveel toetsen/projecten en wat voor soort toetsen zijn er per jaar? 

Per jaar maximaal 6. 

 

4) Welke thema’s komen aan bod? 

Inleiding in de filosofie, wijsgerige antropologie, ethiek. Verder verschilt dit voor HAVO en VWO. 

 

5) Welke vaardigheden komen aan bod? 

Essays schrijven, socratische gesprekken voeren, filosofisch debatteren, presenteren, kritisch 

reflecteren op wicked problems en je eigen standpunten en die van anderen, primaire teksten lezen. 

 

6) Hoeveel huiswerk wordt er gegeven? 

Afhankelijk van het leerjaar. 

 

7) Waar moet je goed in zijn als je het vak wilt kiezen? 

Iedereen kan filosoferen.  

 

8) Wat zijn de valkuilen, waar struikelen de meeste leerlingen over? 

Dit is wisselend. Sommige leerlingen hebben meer oefening nodig in het kunnen herkennen van 

filosofische vragen of het opzetten van een sterk argument. Andere leerlingen vinden het lezen van 

filosofische teksten een uitdaging. De lessen bieden in ieder geval genoeg tijd en ruimte om deze 

vaardigheden te oefenen. 

 

9) Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de leerling? 

Filosofie gaat over het leven. Je leert vaardigheden die van pas komen in ieders leven zoals goed 

leren luisteren, gedetailleerd lezen en casussen analyseren, je eigen gedachten helder kunnen 

verwoorden en goed argumenteren. 

 

10) Voor welke studies en beroepen is het vak nuttig/verplicht? 

Filosofie wordt ook wel gezien als de moeder van alle wetenschappen. Je meet je bij dit vak namelijk 

een wetenschappelijke houding aan. Het komt dus van pas bij iedere vervolgstudie, zowel in het beta- 

als alpha en gamma-profiel. 

 

11) Extra informatie. 

 


