Filosofie
‘Twijfel is het begin van wijsheid.’ - Aristoteles

Waarom bestaat er iets en niet niets?
Als je de waarheid niet kent, kun je dan liegen?
Als je heel rijk bent, ben je dan ook gelukkig?
Kunnen computers denken?
Kun je vrij zijn op school?
Hoe zou het zijn als niemand zichzelf was? En wat moeten we dan eigenlijk
verstaan onder dat ‘zelf’?
Mag je een kledingstuk kopen dat door een kind is gemaakt?
Leidt wetenschap tot objectieve kennis?
Word je als vrouw geboren, of tot vrouw gemaakt?...
Waarom Filosofie?
Dit zijn vragen die we bij vak filosofie stellen. Maar waar zijn deze vragen eigenlijk
goed voor? Ze helpen je om de wereld op een andere manier te bekijken. Door
deze vragen leer je nieuwe woorden kennen waarmee je nieuwe dingen kunt
denken. Je leert om te gaan met ‘wicked problems’ (complexe vraagstukken). Je
zult door het onderzoeken van deze vragen ontdekken hoeveel wijsheid er al in je
zit. Je hoeft het er alleen nog maar uit te halen. En misschien leidt wijsheid wel tot
een gelukkig leven en kunnen we wel concluderen dat het kiezen van filosofie een
cadeau is aan jezelf.
Hoe ziet filosofie er in de bovenbouw uit?
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Introductie in de filosofie
Socratische gesprekken
Wijsgerige antropologie - Wat is de
mens?
Essay schrijven
Ethiek - Wanneer is mijn handeling
goed? Hoe moet ik leven?
Politiek-sociale filosofie - Wat is
rechtvaardigheid? Wat is de beste
staatsvorm?
IMAS - een filosofische reflectie
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Introductie in de filosofie
Socratische gesprekken
Seks, drugs & rock ‘n roll
Essay schrijven
Filosofisch interview met
filmfragmenten (Zomergasten)
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Filosofisch debatteren
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Ik. Filosofie van het zelf
(examenonderwerp over
persoonlijke identiteit)
Democratie (nieuw
examenonderwerp per 2022)
Essay schrijven (voor de
Nederlandse Filosofie Olympiade)
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Schrijfwedstrijd: De Jonge Denkers
Wijsgerige antropologie - Wat is de
mens?
Kennisleer - Kan ik kennis hebben
van de wereld buiten mij?
Wetenschapsfilosofie - Wat is
wetenschap, of wanneer is iets
goede wetenschap?
Ethiek - Wanneer is mijn handeling
goed? Hoe moet ik leven?
IMAS - een filosofische reflectie
Ethics Bowl - Discussies over
morele dilemma’s

Leerjaar 6:
●
●

De Vrije Markt en het Goede Leven
Essay schrijven (voor de
Nederlandse Filosofie Olympiade)

Wat doen we in de les?
Bij filosofie staat het voeren van gesprekken centraal. Hierbij ga je samen met
klasgenoten onderzoeken of je tot een eigen antwoord op een filosofische vraag
kunt komen. Daarnaast maak je kennis met grote denkers uit het verleden en uit
deze tijd en lees je wat ze te zeggen hebben over belangrijke (levens)vragen. Je
leert je gedachten te verwoorden in essays, debatten en presentaties. Filosofie is
een vak waarin je je kritische vermogens traint en je goed leert luisteren naar
ideeën van anderen. Je leert er de meest uiteenlopende en dikwijls eigenaardige
teksten te lezen. En bovenal: je doet bij filosofie inzichten je de rest van je leven
meeneemt.
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