
Waarom Filosofie & Psychologie? 
Ongeveer 60 leerlingen per jaar kiezen ‘Filo’ in hun pakket in 
4VWO. 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 & Psychologie 
Informatie over dit keuzevak in de bovenbouw VWO
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G7 in de Schutter 
Heb je vragen over 
filo, profielkeuze of 
wat dan ook? Loop 
vooral eens langs! 

Veel leeswerk? 
Bij filo lees je onge-
veer net zoveel als 
bij andere vakken! 
En nee, we 
gebruiken niet 
alleen boeken… 

Youtube 
Wist je dat er 
awesome channels 
zijn op Youtube die 
we erg vaak 
gebruiken? Sowieso 
doen we in elke les 
een filmpje…

STORY 
Bij filo leer je eigenlijk de 

hele geschiedenis van 
ons denken! Aan het eind 
van de rit heb je heel veel 
kennis over gave ideeën.

1
SKILLS 

Kritisch denken dmv scale 
switching en claim testing 

en je mening uiten op 
papier en in debat staan 

centraal.

2
STUDY 

Dit vak bereidt je bij 
uitstek voor op de univer-
siteit, bij elke studie komt 
altijd heel veel filosofie en 

psychologie terug!
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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. 

Filosofie & psychologie  
Vooral in 4 en 5VWO krijg je bij filo ook heel veel psychologie. De psychologie bestudeert het gedrag van 
mensen en valt uitstekend te koppelen aan filosofische vragen zoals ‘ben je vrij in je gedrag?’ (spoiler: je zal 
zien wat een kuddedieren we eigenlijk zijn!), ‘bestaat het onbewuste?’ (Freud vond van wel, en stelde zelfs 
dat seksuele driften jouw gedrag sturen!), ‘hoe ontwikkelt een persoonlijkheid zich?’ en ‘hoe kunnen we 
samenleven?’, om er maar een paar te noemen. 
 
Oud-leerlingen vertellen: 

WAT LEER JE BIJ FILOSOFIE & PSYCHOLOGIE? 
Hier zie je wat doelen en eindtermen bij één van de drie domeinen die we in 4vwo doen: 

Wijsgerige	
Antropologie

rede,	subjec4viteit,	intersubjec4viteit,	
zel7ewustzijn,	iden4teit,	lichamelijkheid,	
excentriciteit,	macht,	disciplinering,	
normalisering,	dualisme,	monisme,	
materialisme,	onbewust,	determinisme,	
nature-nurture,	structuralisme,	
behaviorisme  
Plato,	Aristoteles,	Freud,	Nietzsche,	
Nussbaum	Plessner,	Locke,	Foucault,	
Sartre,	DenneE,	Dawkins

Hierbij	staat	vooral	het	deelgebied	sociale	
psychologie	centraal  
 
ingroup-outgroup,	stereotypen,	
groepsfases	(Tuckman),	socialisa4e,	nature-
nurture,	norma4ef	conformeren,	
informa4oneel	conformeren,	halo-effect,	
groepsdruk,	autoriteit,	aEachment 

Harlow,	Milgram,	Zimbardo,	Asch,	Freud

Domein Filosofie:	begrippen	en	denkers Psychologie:	begrippen	en	
toonaangevende	visies

DE DOMEINEN VAN FILOSOFIE EN VAN PSYCHOLOGIE 
Voor filo tik je zes domeinen af, die samenhangen met diverse deelgebieden van psychologie en 
andere sociale wetenschappen: 
1. Wijsgerige Antropologie (over de hoofdvraag: ‘wat is de mens?’), met vooral sociale psychologie 
2. Ethiek (over de vraag: ‘wat is goed?’), met vooral ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidsleer  
3. Sociale Filosofie (over de vraag naar de (ideale) samenleving), met veel sociologie 
4. Cultuurfilosofie (over de vraag wat cultuur is en hoe bepalend deze is), met antropologie  
5. Kennisleer & Metafysica (over de aard, de grenzen en de betrouwbaarheid van kennis), gekoppeld 
aan cognitieve psychologie 
6. Wetenschapsfilosofie (over de vraag hoe wetenschap zou (moeten) werken), over alle wetenschappen 
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