
Waarom Filosofie? 
Filosofie wordt in de HAVO steeds vaker als vak gekozen. Dit jaar 
zijn er méér dan 60 leerlingen. Waarom is dat? 

Liefde voor wijsheid 
Filosofie betekent letterlijk ‘liefde voor wijsheid’. Je leert verder te kijken dan je 
neus lang is, maakt kennis met opzienbarende ideeën (die soms daadwerkelijk de 
koers van de geschiedenis veranderden!), en gaat stilstaan bij dingen die heel 
gewoon zijn, maar bij nader inzien toch heel bijzonder blijken! Ook leer je dingen 
van meerdere kanten te bekijken, meningen te onderbouwen en met elkaar uit te 
wisselen. 

Filosofie in Havo 4 en 5 
Informatie over keuzevak in alle profielen.

A.ROLAND HOLST COLLEGE 

Filosofie als extra vak 
Welk profiel je ook kiest, 
filosofie kan altijd 
worden gekozen. Dat is 
niet voor niets…
`Filosofie zou je kunnen 
zien als basisvak, voor je 
eigen persoonlijke 
ontwikkeling en voor 
alle studierichtingen. 

Veel leeswerk? 
Bij filo leer je hoe je 
lastige teksten eigenlijk 
makkelijker kan lezen. 
Het vak draagt bij aan 
het verbeteren van je 
leesvaardigheid voor 
Nederlands en andere 
vakken.

WAT? 
Bij filosofie leer je over ons 

denken! Je leert over de grote 
vragen, die filosofen hebben 

geprobeerd te beantwoorden 
en waar men zich nog steeds 

over verwondert.
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HOE? 

Met behulp van 
perspectiefwisseling, argumen-
tatie en meningsvorming ga je 

met elkaar van gedachten 
wisselen en leer je genuanceerd 

te denken.
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WAAROM? 

Bij filosofie hoort ook stukje 
sociologie en psychologie. Je 

leert veel over jezelf en hoe de 
wereld om je heen werkt. Daar 
heb je al bij je studiekeuze en 
daarna in iedere studie profijt 

van hebben!
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Moeder aller wetenschappen 
Filosofie wordt ook wel eens de ‘moeder aller wetenschappen’ genoemd. Wij kijken in de lessen 
nieuwsgierig naar allerlei interessante feitjes en stellen vervolgens de vragen daarachter. En je kijkt ook 
naar hoe mensen vandaag de dag over sommige zaken denken. Want heel veel thema’s bij filo zijn te 
koppelen aan de actualiteit. We gebruiken daarom erg vaak film(pjes) in de klas en houden ook 
ontwikkelingen in de samenleving en wetenschap in de gaten. 

Oud-leerlingen vertellen: 
 
 
 
 
 
 
Psychologie 
Naast filosofie krijg je ook veel psychologie. De psychologie bestudeert het gedrag van mensen en valt 
uitstekend te koppelen aan filosofische vragen, zoals:  
‘Wie ben ik?’ Over je identiteit. 
‘Ben ik vrij in mijn gedrag?’ Iedere filosoof denkt er weer anders over.   
‘Blijf ik mijn hele leven dezelfde ik?’ Je zal zien, hoe beïnvloedbaar wij mensen zijn.  
‘Bestaat het onbewuste?’ Freud vond van wel, en stelde zelfs dat seksuele driften jouw gedrag sturen. 
‘Hoe sociaal zijn we met elkaar?’ Emoties kunnen ons daarbij helpen. 
‘Hoe gedragen we ons met elkaar in de samenleving?’ Soms roepen of twitteren we maar wat. 

 

WAT DOE EN LEER JE BIJ FILOSOFIE? 
- - Je wisselt vaak van gedachten met medeleerlingen, soms tijdens een wandeling. 

- Je leer over je eigen denken en doen. 
- Door te leren vragen en luisteren gaan we betere gesprekken voeren. 
- Met argumenten proberen we goede gesprekken, debatten en discussies te voeren. 
- Je gaat ‘out of the box’ denken, bijvoorbeeld door gedachte-experimenten. 
- Je schrijft essays en oefent extra voor je eindexamen Nederlands. 
- Je gaat vanuit verschillende perspectieven standpunten innemen. Zo leer je andere gedachten en  
  anderen beter te begrijpen. 
- Je leert filosofische vragen te stellen en daar met elkaar over te praten. 
- Je breidt je woordenschat uit en leert teksten begrijpen. 
- Je gaat (door filmpjes, documentaires en films) zien dat je filosofie overal de hele dag tegenkomt. 

DE DOMEINEN VAN FILOSOFIE -  
Bij filosofie behandelen we een aantal domeinen, die allemaal te maken hebben met de wereld om ons 
heen. Hoe kunnen we de complexe wereld en alles wat er verandert beter begrijpen? 
1. Wijsgerige Antropologie - over de hoofdvraag: ‘wat is de mens?’ 
2. Ethiek - over de vraag: ‘wat is goed?’ 
3. Sociale Filosofie - over de vraag of de democratie nu wel of niet ideaal is en waarom? 
Studies waar deze thema’s in terug zullen komen: alle sociale studies, rechten, geschiedenis, 
gezondheidszorg, journalistiek, maar ook bij technologie, voedingswetenschappen, marketing & 
communicatie, …. Wat eigenlijk niet? 

“Ik heb heel veel gehad aan filosofie, ook voor mijn andere 
vakken tijdens het eindexamen.” (J. VWO 5) 

“Ik ben nu op een andere school VWO gaan doen, maar zo 
jammer…. ze hebben daar geen filosofie en dat was mijn 
lievelingsvak!” (M. VWO 5)

“Het is niet zozeer dat je filosofie moet kiezen, omdat je denkt dat je het bij 
je opleiding nodig gaat hebben, maar omdat je wil meer wil ontdekken 
over wie jij bent en over het leven wil leren.” (A. Lerarenopleiding 
Geschiedenis) 

“Ben bezig met mijn studie HBO Rechten. Ik had in de eerste periode ethiek 
en volgend jaar weer, dus ik heb er wel wat aan.”  (M. HBO Rechten)
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