


Welkom bij filosofie

• Roland van Loosbroek
• Kasper Jak
• Youri Schouten



Filosofie of wijsbegeerte:
liefde voor wijsheid.



Het onderzoeken van aannames en 
argumenten.



Hoe?

• Iedere les een discussie over een (vaak 
actueel) thema. 

• Iedere les een uitleg van de argumentatie van 
een toonaangevende filosoof over dat thema.

• Zelf je mening uitwerken in papers.



(Blinde) ouders mogen hun kind 
selecteren op blindheid!



Nederland moet alle drugs 
legaliseren.



Mogen (blinde) ouders hun kind 
selecteren op blindheid?



Er moet een maximum gesteld 
worden aan de hoeveelheid bezit 

van een persoon.



Resultaat

• Beter inzicht in veel maatschappelijke 
thema’s.

• Groei van je argumentatieve en 
debatvaardigheden.

• Groei van je schrijfvaardigheid en 
onderzoeksvaardigheden.



Goede voorbereiding wanneer je:

• Rechten, bestuurskunde, sociologie, 
politicologie, pedagogiek, communicatie 
economie, geschiedenis, medicijnen of 
psychologie gaat studeren.

• Iets wil doen met politiek, journalistiek of 
leidinggeven.

• Met name een N-profiel hebt, maar graag nog 
wat breedte in je pakket wenst.



Waarom filosofie? Kasper & Youri.



Bovendien:

• Oud-leerlingen waarderen het heel erg dat ze 
bij filosofie hebben leren schrijven en 
onderzoeken: filosofie bereidt goed voor op 
het vervolgonderwijs. Bijna iedere studie kent 
onderdelen filosofie. Zeker op de 
universiteiten.



Bijvoorbeeld

• Claire: Bij filosofie leer je al vaardigheden die 
op de universiteit echt van je verwacht 
worden: 

• Hannah: Het is een van de weinige vakken die 
je uitdaagt op een universitaire manier te 
denken. 

• Matthijs: Het begrijpen van theorieën gaat je 
op de uni een stuk makkelijker af.



En:

• Merel: Ik heb het op de uni echt tot nu toe 
veel nodig gehad. 

• Choumicha: Nu ik op de hogeschool zit merk 
ik dat ik door filosofie verder ben dan mijn 
klasgenoten

• Shilan: door de lessen voel ik mij echt slimmer
• Yara: op het hbo heb ik door filosofie op vele 

fronten een voorsprong op klasgenoten.



Vragen?


