
 

 

 
 
 
 

 
 
 

wat is filosofie?  •  waarom is filosofie zo 

belangrijk?  •  filosofie en alle profielen 

•  filosofie en jouw toekomst  •  antwoord  

op jouw vragen  •  weg met filosofie! 
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  . . .het  onderzoek in je  geest  

naar al le  ideeën  die  belangri jk 

zi jn in ons leven.  

filosofie 
  is... 
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Waarom is  
filosofie zo 
belangrijk? 

Stel, je krijgt een toets terug van je leraar en je bent blij met de 7 die je hebt gehaald. Je klas-

genoot naast je heeft een 8. Bij het bespreken van de toets blijkt dat jullie dezelfde antwoorden 

goed hebben en dat je daarom ook een 8 zou moeten krijgen. De docent weigert dit. Jij bent 

erg verbaasd en je accepteert dit niet. Dit is namelijk oneerlijk, zeg je.  

 

Het filosofische idee in dit geval is eerlijkheid. Niemand kan eerlijkheid waarnemen. Eerlijkheid 

is alleen maar een idee in je gedachten. Maar ook al is het maar een idee, dit idee vind je wel 

heel belangrijk in je leven. Eerlijk zijn is belangrijk. Het voelt gewoon niet goed als mensen 

oneerlijk tegen jou zijn. 

 

Als je filosofeert, ga je een idee onderzoeken om het idee beter te begrijpen. Waarom vind je 

dat iedereen eerlijk zou moeten zijn? Stel dat een goede vriend van jou oneerlijk wil zijn wan-

neer het hem uitkomt. Zou je hem nog wel vertrouwen? Zou je nog wel vrienden met hem 

willen zijn? Hoe zou je die vriend dan ervan overtuigen dat hij altijd eerlijk moet zijn? Jouw 

opvatting over eerlijkheid bepaalt dus sterk met wie je omgaat — en hoe je met ze omgaat.  

 

Elke mening die jij hebt, wordt beïnvloed door ideeën. Vrijwel elke keuze die je maakt in je 

leven baseer je op ideeën. Het is daarom zo belangrijk om over deze ideeën na te denken als 

je belangrijke keuzes maakt. 

 

In dit boekje maak je kennis met filosofie als schoolvak op het Barlaeus. Je leest voorbeelden 

van hoe filosofie bij elk profiel en elk vakkenpakket past. Je krijgt een indruk van de vele 

projecten en reizen die we afgelopen jaren met filosofie hebben gedaan. En natuurlijk vind 

je veel praktische informatie over het vak filosofie. 

coverfoto: Brusselexcursie klas 6 
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Artificial Intelligence wordt in de 21e eeuw de belangrijkste technologie. Op dit moment rijden 

er al auto's in het verkeer die volledig worden aangestuurd door een computer. Maar je kunt 

geen zelfsturende auto als een Tesla de weg opsturen als de auto niet snapt wat in het verkeer 

mensen zijn. Zo'n auto moet het onderscheid kunnen maken tussen een lantaarnpaal en een 

mens. Anders kan de auto geen keuzes maken over het gedrag van voetgangers op straat. 

Maar zo'n auto moet ook bijvoorbeeld kleine kinderen van oude mensen kunnen onderschei-

den. Stel, een zelfsturende auto rijdt door de stad en een klein kind steekt plots de weg over. 

De auto kan uitwijken, maar de enige mogelijkheid op dat moment is dat de auto twee be-

jaarde mensen op de stoep aanrijdt. Er moet onmiddellijk een beslissing worden genomen, er 

is geen tijd om er rustig over na te denken.  Wat is het juiste voor de auto om te doen?  

 

Wat zou een menselijke bestuurder in deze situatie doen? Mensen schrikken zo heftig van het 

kind op straat dat ze in een reflex zouden reageren zonder er goed bij na te denken. Maar de 

zelfsturende auto kan niet schrikken en kent geen reflexen. De zelfsturende auto moet per se 

gelijk een juiste keuze maken. Voor die keuze is de fabrikant van de zelfsturende auto verant-

woordelijk. Ingenieurs en technici die een zelfsturende auto programmeren, denken na over 

deze filosofische vraag. Ze zullen een antwoord op deze moeilijke kwestie moeten program-

meren in de auto voordat ze de auto de weg op sturen. Als die situatie zich dan in het echt 

voordoet, zal die auto precies doen wat 

zij hebben bedacht.  

 

Stap jij in de auto die geprogrammeerd 

is om het kind dat plots oversteekt aan 

te rijden en niet de twee oude mensen 

op de stoep? 

Kunstmatige intelligentie en 

filosofie. Hoe maakt een Tesla 

morele keuzes? 

 
 

 
profiel 
N&T 
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Jongeren in Nederland zitten gemiddeld zo'n drie tot vier uur per dag op hun smart phone. Je 

verstuurt selfies en berichten, je speelt spelletjes, je checkt het nieuws en je kijkt plaatjes en 

filmpjes op sociale media. Het internet op je smart phone is fantastisch: het biedt je bijna alles 

waar je behoefte aan hebt en... alles is gratis! Maar Snapchat, Instagram en Whatsapp zijn 

niet gratis. Je betaalt ze met jouw internetgedrag. Whatsapp weet of jij snel of traag typt, of 

jij veel emoji's gebruikt of juist niet en of jij vaak ruzie hebt met anderen. Die informatie over 

jou verkoopt Whatsapp door. Netflix weet aan de manier waarop je je smart phone vasthoudt 

of je liggend of zittend naar een serie kijkt. Google Maps weet of jij handig bent in navigeren 

of dat je daarin een kluns bent. Google weet welke angsten jij hebt. Je hebt ze namelijk wel-

eens gegoogeld. Die informatie verkoopt Google — en jij weet niet aan wie. Apple Watch 

houdt je hartslag bij en deelt deze gegevens met medische bedrijven. Samsung weet dat jij 

een ongeduldig persoon bent, omdat je heel vaak je telefoon checkt. Al deze informatie over 

jou wordt verkocht aan bedrijven die jij niet kent. Bovendien is het voor jou vrijwel onmogelijk 

om alles te weten te komen wat deze bedrijven nu over jou weten.  

 

Wat vind je ervan dat bedrijven heel veel 

geld verdienen aan jouw privégegevens? Als 

jij hier een ongemakkelijk gevoel bij hebt, 

dan vind je het filosofische idee privacy be-

langrijk. Jouw ideeën over privacy zullen ver-

moedelijk bepalen hoe jij met je smart 

phone omgaat.  

 
 
  

Economie en filosofie. 

Mogen bedrijven alles 

over jou weten? 
 

 
 
 

 
  profiel 

   E&M 
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Vroeger dachten wetenschap-

pers dat zoogdieren geen pijn 

kunnen ervaren. Tijdens een anatomische les voor chirurgen in de 17e eeuw in Leiden werd 

een levende hond opengesneden om het pompende hart te bestuderen. Men zei dat dat niet 

erg was voor de hond. Men geloofde dat de hond gilt en spartelt alsof hij pijn heeft, maar dat 

de hond geen bewustzijn heeft om deze pijn te ervaren. De hond is eigenlijk een machine. 

Tegenwoordig denken we daar gelukkig anders over. Dierenmishandeling is strafbaar, omdat 

we een zeer sterk vermoeden hebben dat een hond wel een geest heeft en daarin pijn kan 

beleven. Door het filosofische idee over bewustzijn bij dieren is in slachterijen daarom nu 

aandacht voor dierenwelzijn. 

 

Over honden en koeien geloven we inmiddels dat zij een bewustzijn hebben. Maar hoe zit het 

met vissen? Als vissen massaal uit een groot net op het dek van een vissersschip worden ge-

smeten, spartelen ze allemaal tot ze dood gaan — net als de levende hond die wordt openge-

sneden. Zouden vissen op dat moment ook pijn beleven? Of denk je dat vissen zich gedragen 

alsof ze pijn hebben, maar dat ze geen bewustzijn hebben om pijn te ervaren? Uit onderzoek 

blijkt dat vissen kunnen reageren op hun omgeving. Dan zou een vis toch een bewustzijn moe-

ten hebben? Je kunt twijfelen aan het bestaan van het bewustzijn bij vissen, maar er zijn ook 

goede redenen om wel te geloven dat vissen pijn en angst kunnen ervaren zoals jij dat kunt. 

Jouw antwoord op deze filosofische vraag bepaalt misschien of je wel of geen vis eet. 

  

Biologie en filosofie. Ervaren 

vissen pijn op dezelfde manier 

als  mensen?  
 

Kijk op YouTube de video's Puffer Fish Constructs A Masterpiece of Love en Incredible Teamwork of Little Clownfish van de BBC.  
Hebben deze vissen volgens jou een bewustzijn of niet? 

 
 

 
profiel 
N&G 
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Je denkt misschien dat je een origineel persoon 

bent. Je bepaalt helemaal zelf wat je wilt en 

doet. Maar de Franse filosoof René Girard (1923-2015) zegt dat veel van wat jij doet en wilt 

helemaal niet uit jezelf komt. Veel van wat jij wilt, wil je alleen maar omdat iemand anders in 

jouw omgeving het ook heel graag wilt. Bijvoorbeeld, iemand draagt die superhippe broek. Jij 

ziet dat. Je wordt een beetje jaloers, want jij wilt ook zo'n toffe broek dragen en al die aan-

dacht en bewondering krijgen. Je koopt die broek, maar je bent natuurlijk niet de enige met 

dat verlangen. Na een tijdje loopt bijna iedereen in dezelfde broek rond. 

 

Mensen imiteren elkaars verlangens. Dat heet mimetische begeerte. Mimetisch betekent dat 

je iemand nadoet: je begeert wat de anderen begeren. Dit begint al op heel jonge leeftijd. 

Kleine kinderen die vaak met autootjes, een bal of poppen spelen, willen graag dat hebben 

waar de ander net mee bezig is. Soms heeft een klein kind al een lange tijd de belangstelling 

voor bijvoorbeeld zijn eigen speelgoedautootje verloren, maar zodra een vriendje er plots 

mee begint te spelen, wil hij er opeens ook weer per se mee spelen.  

 

Dit imiterende gedrag wordt vaak gezien als het ontstaan van een cultuur. Als mensen elkaar 

nadoen, kunnen ze zich makkelijker met elkaar identificeren. Vandaar dat de voetbalsuppor-

ters hier linksonder op elkaar lijken. Ook de jonge, succesvolle vrouwen daarnaast imiteren 

elkaars mode, evenals de oudere vrouwen in casual kleding. Zelfs hipsters op een skateboard 

lijken origineel, maar eigenlijk zijn ze allemaal hetzelfde. Hoe origineel ben jij eigenlijk? 

  

Cultuur en filosofie. 

Waarom zien mensen 

er vaak hetzelfde uit? 

 
 
 

 
  profiel 

   C&M 
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   projecten  
   met  
   filosofie! 

toneelstuk over privacy 

toneelstuk over de illusie van mens-zijn 

Brusselexcursie klas 6 film over Rousseau en ongelijkheid 

toneelstuk over rechtvaardigheid 

Brusselexcursie klas 6 
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Wetenschappers voorspellen dat de arbeidsmarkt in de toekomst heel veranderlijk zal zijn. 

Het leren voor één en dezelfde baan voor de rest van je leven is ouderwets. In de toekomst 

gaan veel mensen in de loop van hun leven misschien wel vier of vijf verschillende banen doen.  

 

Om in je leven succesvol tussen zulke verschillende banen is het noodzakelijk dat je openstaat 

voor nieuwe ideeën. Zelfstandig en origineel denken is een vaardigheid die hoog zal worden 

gewaardeerd. Juist bij filosofie doe je veel ervaring op met nieuwe, belangrijke ideeën en je 

leert hoe je deze ideeën kunt toepassen op nieuwe situaties in je eigen leven.  

 

 
 
  12 van deze top 20-vaardigheden op de  

arbeidsmarkt van de toekomst krijgen  
veel aandacht in de filosofielessen 
 
1. Scherp kunnen beoordelen van een complexe situatie voordat je  
     een beslissing neemt. 
2. Snel veel nieuwe ideeën of alternatieven kunnen verzinnen. 
3. Je kunt nieuwe ideeën toepassen op bestaande problemen om een  
    beslissing te nemen. 
4. Je weet wat voor methode je kunt inzetten om iets te leren. 
5. Originaliteit: je kunt slimme of ongebruikelijke ideeën verzinnen    
    die goed toepasbaar zijn. 
7. Algemene regels kunnen toepassen om problemen op te lossen. 
8. Complexe problemen kunnen snappen en oplossingen ervoor kun- 
    nen bedenken. 
11. Logisch kunnen nadenken en niet snel tevreden zijn met een ant- 
      woord. 
15. Kunnen samenwerken, met elkaar afspraken maken en nakomen. 
17. Problemen kunnen herkennen. 
18. Kunnen ordenen van grote hoeveelheden informatie. 
19. Met volle aandacht naar elkaar luisteren, goede vragen kunnen  
       stellen, goed snappen wat iemand anders duidelijk wil maken. 

 
https://data-viz.nesta.org.uk/future-skills/index.html 

 
 

 

 

Ik ga later toch geen filosofie 

studeren. Waarom zou ik dan 

toch het vak filosofie kiezen? 
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Hoeveel uur in de week krijg je filosofie? 

 In de vierde, vijfde en zesde klas krijg je drie uur filosofie in de week. 

 

Krijg je veel huiswerk voor filosofie? 

Zo nu en dan is er huiswerk, maar het lukt meestal om de stof in de les af te ronden. 

Voor een filosofietoets moet je je — net zoals je dat voor alle andere vakken moet 

doen — tijdig en goed voorbereiden.  

 

Hoe zien de filosofietoetsen eruit? 

Voor een filosofietoets moet je, net als bij andere vakken, leren. Zo moet je ideeën 

van een bepaalde filosoof kunnen uitleggen. Vervolgens krijg je op de toets een situa-

tie en dan ga je uitleggen hoe die filosoof over dat probleem denkt. Vaak leg je 

daarna uit of je het met die filosoof eens bent of niet. Je hebt trouwens niet alleen 

maar toetsen. Soms doe je een presentatie, soms schrijf je een essay, soms doe je 

een project. 

 

Filosofie gaat vaak over je eigen mening. Is elk antwoord op een toetsvraag 

dan goed? 

Als je jouw mening over iets gaat geven, dan zal ik niet zeggen dat je standpunt juist 

of onjuist is. Maar ik kan wel de kwaliteit van je onderbouwing van je standpunt be-

oordelen. Heb je je mening goed en uitgebreid uitgelegd? Is je mening wel filoso-

fisch? Heb je een passend voorbeeld gebruikt? 

 

Doe je ook eindexamen in filosofie? 

Ja. Voor het eindexamen verdiepen we ons enkele maanden in een actueel en boei-

end onderwerp en daarover gaan de meeste vragen op het eindexamen filosofie.  

 

 
 
 

 
 
 

...vragen over het  .    

Staat jouw vraag er niet tussen? Mail me 

gerust je vraag: akauffman@barlaeus.nl. 
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Bij welk profiel past filosofie het beste? 

Filosofie is bij elk profiel heel geschikt. Filosofen denken na over alle ideeën die we 

belangrijk vinden in het leven. Het maakt niet uit of dat nu ideeën zijn die bij cultuur, 

economie, gezondheid of techniek horen. Aan alle vier de profielen wordt bij filosofie 

veel aandacht besteed. 

 

Wat doen we tijdens de filosofielessen? 

Tijdens de les besteden we veel tijd aan discussie. Het is namelijk belangrijk om je ei-

gen ideeën goed onder woorden te brengen en ook om de ideeën van anderen goed 

te snappen. We maken veel gebruik van voorbeelden uit ons eigen leven, waardoor 

filosofie een vak is waar je ook echt iets aan hebt. Ook de actualiteit bespreken we 

vaak. Soms doen we een project en dan ben je in een groep aan het werk. Ook krijg je 

soms aantekeningen, al staat alles wat je moet leren ook duidelijk in de leerteksten. 

 

Is filosofie een moeilijk vak? 

Filosofie is niet moeilijker dan de andere vakken. In de leerteksten is de stof duidelijk 

uitgelegd en ook in de les besteed ik aandacht aan een goede uitleg. Ook oefenen we 

veel in de les. Er is niet veel huiswerk, maar je moet wel goed meedoen in de les en 

de toetsen serieus voorbereiden. Als je dat doet, dan is de kans groot dat je een 8 

staat voor filosofie.  

 

Ik heb gehoord dat zesdeklassers aan het einde van hun jaar drie dagen op 

filosofiereis gaan.  

Dat klopt. Het is geen officiële schoolreis. De reis gebeurt alleen als er onder de zes-

deklassers veel enthousiasme is om met elkaar aan het einde van het jaar op filoso-

fiereis te gaan. Afgelopen jaren zijn we al op veel toffe plekken in Europa geweest, 

zoals Berlijn, Istanbul, Budapest, Wenen, Boekarest, Praag en Lissabon. 

 
 
     

 
 
 

  vak filosofie... 
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                            weg  

   met  
   filosofie! 

Boekarest 2018 

Praag 2017 Budapest 2015 

Lissabon 2016 

Berlijn 2013 

Istanbul 2014 


