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Van de voorzitter

Het onderdeel ‘lesmateriaal’ van de VFVOsite bevat inmiddels een veelheid aan door
jullie ingezonden materiaal voor lesgevenop-afstand: PO’s, toetsmateriaal, tips voor
het afnemen van mondelinge SE’s, enz. Dat
laat niet alleen zien dat we als vereniging
een vindplaats voor vakmanschap zijn,
maar ook hoe bruisend onze vereniging
daarbij is. Zonder jullie als betrokken en
actieve leden was het nooit gelukt in zo’n

Dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens
dit jaar geen doorgang vinden, is – wie had
dat enkele weken geleden gedacht - ook
het geval. Heel jammer, omdat Het goede
leven en de vrije markt voor het eerst
geëxamineerd zou worden. Zo’n eerste examenjaar bij een nieuw onderwerp is niet
alleen altijd extra spannend, maar draagt
met de ervaring van het op de toppen van
je kunnen nakijken van het CSE en de collegiale consultatie door het correctievoorschrift en gesprek met de tweede corrector
ook bij aan een nog dieper inzicht in de
examenstof. Dat missen we nu. Er staat gelukkig tegenover dat er vanaf het begin van
volgend examenjaar al veel extra materiaal
beschikbaar is bij de eindtermen, zodat
we daar ons voordeel mee kunnen doen.
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de YouTubefilmpjes die gemaakt zijn door collega Ben
Versteegt. Vanwege het cancelen van de
eindexamens heeft het bestuur de bijbehorende examenbespreking van 20 mei ook
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afgelast. Daarnaast hebben we bij het CvTE
een verzoek neergelegd de niet afgenomen
CSE’s van 2020 beschikbaar te stellen voor
docenten filosofie, zodat we die volgend
jaar kunnen gebruiken als oefenexamens.
Of dit ook daadwerkelijk mogelijk blijkt,
kan ik jullie hier helaas nog niet zeggen.
De ALV van 8 april is tot nader orde uitgesteld. Hopelijk lukt het deze alsnog voor
de zomer door te laten gaan. Nader bericht
daarover volgt. Eén van de punten op de
agenda van de ALV zou de aanstaande
pensionering van Hans Wessels zijn. We
willen hem bedanken voor zijn grote bijdrage aan ons schoolvak, als vakdidacticus
en examenmaker bij het Cito. Dat komt
dus op een later moment. Ook zouden op
de ALV vertegenwoordigers van de Stichting Spinozalens en het Parlement van
de Dingen een presentatie houden over
een schoolproject voor V5 en H4 rondom
het gedachtegoed van Bruno Latour, aansluitend op de eindtermen van Het goede
leven en de vrije markt en Democratie. Dit
project van enkele lessen wordt door de
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Er zijn proposities waarvan je niet verwacht ze ooit in werkelijkheid als logische
conjunctie mee te zullen maken, maar toch
is dat op dit moment van schrijven het
geval: p = de scholen zijn dicht, q = het is
geen vakantie. Omdat logica en crisissituaties een evenmin voor de hand liggende
conjunctie vormen, maak ik in dit stuk
gebruik van een meer fenomenologische
benadering. Want er openbaart zich, ondanks de onzekere tijden waarin we leven,
veel moois de afgelopen weken. Terug naar
die zaken zelf.

korte tijd dit materiaal beschikbaar te stellen. Dank daarvoor!

Spinoza!

Beste collega’s,

VFVO ondersteund en in samenwerking met
filosofiedocenten ontwikkeld. De uitnodiging
om als vakdocent met je leerlingen hieraan
deel te nemen verloopt nu via de mail.
Ik wens jullie veel plezier en inspiratie bij het
lezen deze editie van de Spinoza! Hoewel het
bij een ledenblad als de Spinoza! normaal is
om op afstand ervaringen uit te wisselen over
filosofie-onderwijs, hoop ik dat we elkaar
toch binnenkort ook weer gewoon in levende
lijve te zullen treffen. Voor nu: veel geluk en
gezondheid, mede namens de overige bestuursleden!
Harm Tiggelaar, voorzitter VFVO

Spinoza!
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Harm Tiggelaar
voorzitter@vfvo.nl
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Mededelingen

Graag bieden wij u via de Vereniging Filosofiedocenten in het Voortgezet Onderwijs
(VFVO) een unieke werkvorm aan voor het
najaar 2020 rondom het gedachtegoed van
Bruno Latour. Centraal staat daarin zijn
pleidooi voor politieke representatie van
niet-mensen. In ons educatief programma
Welkom in het Parlement van de Dingen
focussen we ons op alle bewoners van de
Noordzee. Leerlingen worden uitgenodigd
zich te verplaatsen in de belangen van
mensen en vooral niet-mensen in en rondom de zee. We richten ons aanbod
op leerlingen van 4 havo en 5 vwo.

Voor 5 vwo bestaat ons programma uit vier
lessen. We sluiten hierbij zo goed mogelijk
aan bij de verplichte examenstof van Het
goede leven en de vrije markt. In het deel
over de natuur wordt in dit boek het gedachtegoed van Latour behandeld.
Les 1 De filosofiedocent bespreekt in de
klas de theorie van Latour aan de hand van
de examenstof en ander lesmateriaal, en
vergelijkt de antropocentrische visie op de
natuur met de Actor-Network Theorie.
Les 2 De leerlingen krijgen een schrijfopdracht. Ze worden opgeroepen de belangen
van één van de bewoners van de Noordzee
te omschrijven. Ook hiervoor leveren we
lesmateriaal aan.
Les 3 Parlementsessie onder leiding van
professionele gespreksbegeleiders van Building Conversation. De leerlingen vertegenwoordigen hierbij de zeebewoner die zij
kozen voor de schrijfopdracht.
Les 4 Evaluatie van de schrijfopdracht en
parlementsessie.

Van links naar rechts: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
vlnr: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
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Voor 4 havo bestaat ons aanbod uit twee of
drie lessen met elementen uit het vwo-pakket. Dit sluit aan op het eindexamen voor
de havo, dat vanaf 2022 over democratie en
representatie gaat.

Deelname & kosten

Deelname aan het programma is in principe
gratis, mits we voldoende landelijke subsidies binnenhalen. Daar zijn we nu volop
mee bezig. Zodra een filosofiedocent zich
aanmeldt voor het programma, gaat onze
fondsenwerver aan de slag om lokale subsidies te werven. Uiteraard is een bijdrage
van scholen uit hun budget voor bijzondere
projecten meer dan welkom.
Filosofiedocenten die met hun klas(sen)
deelnemen krijgen een uitnodiging om de
manifestatie rondom de uitreiking van de
Spinozalens in november 2020 gratis bij te
wonen.
Heeft u belangstelling voor ons programma? Laat het ons vòòr 27 april 2020 weten
via info@spinozalens.nl. Geef daarbij ook
aan met hoeveel klassen u deelneemt.
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Op 24 november aanstaande zal de Franse
filosoof en socioloog Bruno Latour (1949)
de Spinozalens in ontvangst nemen in Amsterdam. Naar aanleiding van deze uitreiking
organiseren we het educatieve programma
Welkom in het Parlement van de Dingen
voor havo- en vwo-leerlingen.

Programma

Spinoza!

Welkom in het parlement van de
dingen

We ondersteunen ons programma met een
handleiding voor docenten en werkbladen
voor leerlingen. Deze stellen we graag in
overleg met filosofiedocenten samen. Daarvoor organiseren we op zaterdag 27 juni
een workshop in Amsterdam. Mocht door
de corona-crisis een dergelijke bijeenkomst
niet mogelijk zijn, dan zorgen we voor een
online alternatief. U bent uiteraard van
harte welkom om aan de workshop deel
te nemen, deelname is echter geen voorwaarde om het educatief programma af te
kunnen nemen. Heeft u belangstelling,
dan kunt u zich vòòr 23 juni opgeven via
info@spinozalens.nl.

Namens de projectgroep Welkom in het
Parlement van de Dingen,
Regine Dugardyn, secretaris Spinozalens
info@spinozalens.nl, 06 – 20 73 95 01
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Het educatieproject Welkom in het Parlement van de Dingen is een samenwerking
tussen de Stichting Internationale Spinozaprijs, de Ambassade van de Noordzee en
Building Conversation en wordt ondersteund door het bestuur van de VFVO.
Voor meer informatie, gelieve contact op te
nemen met ondergetekende.
Wij kijken uit naar uw reactie!
Van links naar rechts: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
vlnr: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
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Docentenworkshop 27 juni 2020

“Er gebeurt veel interessant onderzoek in
de vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken. Tegelijkertijd zien we dat
deze kennis de docenten in het PO, VO en
studenten in alle lerarenopleidingen vaak
niet bereikt. Dimensies vult dit gat voor
de vakken geschiedenis, maatschappijleer,
aardrijkskunde, economie, filosofie en levensbeschouwing. “Met de wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden in ons
blad willen we bijdragen aan beter onderwijs en vakoverstijgende didactiek op deze
gebieden”, aldus Tessa de Leur (Hogeschool
van Amsterdam).

Dimensies richt zich als gratis open-source
tijdschrift op leerkrachten in het PO,
tweede- en eerstegraads bevoegde docenten
in het VO, vakdidactici en studenten aan
lerarenopleidingen in het HBO en WO. Ingezonden artikelen worden peer-reviewed
door de redactie die bestaat uit vakdidactici
en docenten uit de uiteenlopende doelgroepen van het tijdschrift.
De redactie van Dimensies verwelkomt
theoretische en empirische artikelen over
onderzoek naar vakdidactiek van de mensen maatschappijvakken. Ook is er ruimte
voor beschrijvingen van (onderzochte)
vernieuwende lesideeën.
Het eerste nummer van Dimensies is te
lezen op www.dimensies.nu.

De Leur vormt samen met Hans Wessels
(UU en Cito) en Hanneke Tuithof (Fontys,
Van links naar rechts: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
vlnr: De Jonge Denkers Noor, Franka, Thessa, Faye, Puck, Line, Max
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De mens- en maatschappijvakken zijn een
vakblad rijker. Sinds eind januari 2020 staat
de eerste editie van het tijdschrift Dimensies
online. Dimensies is het eerste en enige Nederlandstalige blad dat zich richt zich op onderzoek
naar vakdidactiek van de mens- en maatschappijvakken.

UU) de hoofdredactie van Dimensies. Het
blad wordt uitgegeven door het Landelijk
Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (LEMM). Het eerste nummer is op
31 januari 2020 gepubliceerd en het tweede
nummer verschijnt rond de zomer.

Spinoza!

Dimensies: het nieuwe vakblad voor
mens- en maatschappijvakken

Kennis maken met:
Jos Elzenga

Voor de rubriek ‘Kennis maken Met’ interviewt Jesje filosofiedocenten. Ze heeft hiervoor een willekeurige naam uit het
ledenbestand van de vfvo getrokken en dat was: Jos Elzengadocent filosofie aan het Goois Lyceum te Bussum.

Wat was je eerste studie, geschiedenis
of filosofie?
Geschiedenis, op mijn middelbare school
werd geen filosofie gegeven. En in het leven
van een gemiddelde jongere komt filosofie
niet vanzelfsprekend op het toneel. Ik wist
amper dat het bestond. Pas toen ik geschiedenis ging studeren kwam ik ermee in aanraking, wetenschapsfilosofie en politieke
filosofen uit de verlichting, en besloot ik
om filosofie als tweede studie te gaan doen.
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Bij filosofie ben ik trouwens met heel andere thema’s bezig geweest, niet zozeer met
wetenschapsfilosofie.
Wat is je favoriete filosofische tekst?
Ik ben afgestudeerd op maatschappij
kritische filosofie, veel Foucault, Adorno,
Nietzsche, dat vind ik hele toffe filosofie.
En ik hou erg van existentialisme, ik denk
dat mijn favoriete filosofische tekst ‘De mythe van Sisyphus’ van Camus is.
Auteurs bij de presentatie in de Rode Hoed.
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Door Jesje De Schepper

Ik vond wel een reader van je over kritisch denken voor De Meergronden
Daar heb ik mijn stage gedaan, zowel voor
geschiedenis als voor filosofie, ik deed een
dubbele lerarenopleiding. Die reader was
een opdracht voor de ILO.

Wat was het eerste filosofische thema
dat je echt aanspraak?
Wetenschapsfilosofie/epistemologie. Tijdens
de bachelor van geschiedenis werd ook al
aandacht besteed aan vragen als ‘wanneer
kun je er nou van uit gaan dat een uitspraak
over het verleden waar is?’ ,‘bestaat niet
gewoon alles uit alleen maar verschillende
visies op wat er gebeurd is?’. De meeste geschiedenisstudenten willen gewoon feitjes
leren, maar ik vond die filosofische kwesties
juist heel interessant. Zowel mijn bachelorals mijn masterscriptie bij geschiedenis,
gingen over de ontkenning van genocide,
daarin speelden die kwesties een grote rol.
De ontkenners van genocide doen vaak een
groot beroep op relativistische argumenten
om gangbare opvattingen te ontkrachten.
Maar dat is puur strategisch, want vervolgens proberen ze wel heel stellig hun
alternatieve scenario’s overeind te houden
en is hun relativisme verdwenen.

Spinoza!

Ik heb je even gegoogeld, maar ik kon
online weinig over je vinden.
Jos: Mooi zo, ik vind het als docent prettig
dat er weinig over me online staat.

Waar ik allergisch voor ben, is het idee van
filosofie als burgerschapsvorming

En hoe zit het dan met je rol als docent? Jij
moet als docent wel een systeem waarbinnen allerlei regels gelden vertegenwoordigen ten opzichte van je leerlingen.
Ik voel me als docent wel vrij om bepaalde ongeschreven regeltjes aan mijn laars te lappen.
Ik probeer ook als filosofiedocent autonomie te
tonen.
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Maar in een klas met 30 leerlingen kun
je niet constant ieders autonome keuzes
respecteren.
Nee dat klopt, ik ben de baas, ze moeten naar
me luisteren. Doordat het een onderwijssituatie is, is het dan onvermijdelijk je te committeren aan regels als ‘vinger opsteken’. Juist zodat
leerlingen autonomie kunnen ontwikkelen, dat
is namelijk niet een vermogen dat vanzelf bij
hen ontstaat als ik ze maar helemaal vrij laat.
Wat vind je leuk aan docent zijn?
Ik vind het heerlijk om dagelijks met filosofie
bezig te kunnen zijn. Een beetje egocentrisch,
maar dat is de voornaamste reden. Het contact
met de leerlingen is natuurlijk ook heel leuk.
Bijvoorbeeld een gesprek met een leerling van
twaalf die opeens op een andere manier naar
het leven kijkt door een les over Plato’s grot.
Dat vind ik geweldig, dat had ik zelf ook wel
mee willen maken op die leeftijd.
Ah, je geeft dus ook les in de onderbouw,
daar gaat deze editie van Spinoza! over.
Ja, één uur per week aan de gymnasiumklassen. Wat me opvalt, is dat er geen geschikte
methode is voor filosofie in de onderbouw. De
methodes die ik ken vond ik meer levensbeschouwing boeken, met juist dat heel dikke
morele. En dat is juist niet de kant die ik op
wil met filosofie. En veel onderbouw-methodes
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Hoe ik burgerschap begrijp is juist het
leren van vaardigheden om zelfstandige
gedachtes te kunnen vormen en deze te
kunnen communiceren.
Dat is een vrij smalle invulling van burgerschap. Als dat de invulling is, dan sta ik er
natuurlijk helemaal achter. In feite is burgerschap dan synoniem geworden met autonomie.
En dat is precies mijn doel: het bijbrengen van
autonomie, dat is het sleutelbegrip.
Kritisch denken is daarbij noodzakelijk,
kritisch op de samenleving, kritisch op wat
andere mensen zeggen, en vooral kritisch op
je eigen gedachtes en aannames. Dat is wat
filosofie poogt.

Denk je dat de collega’s uit de burgerschapshoek andere doelen beogen?
Jazeker, moreel dikker. In die zin dat aan het
eind van dat kritische denken een omarming
van de democratische waarden zou moeten
volgen of een participerende houding in de
samenleving. Wat mij betreft is het einde van
dat kritische denkproces volstrekt open. Ik
denk dat we echt een onderscheid moeten maken tussen autonomie en alle andere waarden.
Autonomie is een bepaalde vaardigheid die
kan leiden tot het omarmen van allerlei waarden, normen en opvattingen. Dat dicteert niet
wat juist is en wat niet. Dat is nou precies wat
zelfstandig denken is, dat het helemaal open is
waar het toe leidt.
Het is ook niet mijn doel om leerlingen veel
gelukkiger te maken, dat is niet de toetssteen,
al is dat natuurlijk wel mooi meegenomen.
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Wat is in jouw ogen het belang van filosofie voor leerlingen?
Onderwijs in het algemeen heeft een bepaalde
relevantie, filosofie is daarbinnen een keuzemogelijkheid voor leerlingen in de bovenbouw.
Waar ik allergisch voor ben, is het idee van
filosofie als burgerschapsvorming; om hen de
waarde van onze samenleving, van democratie
en hun participerende rol daarin bij te brengen. Dat is niet mijn doelstelling. Er zijn veel
collega’s die daar anders over denken.
Het is mijn doel om ze daadwerkelijk zelfstandig gedachtes te laten vormen, en als dat
betekent dat ze kluizenaars willen worden,
dan moeten ze dat lekker doen.

Bedankt voor het gesprek, leuk om kennis te maken. Is er nog iets dat ik ben
vergeten?
Nee, maar tot slot zou ik nog willen zeggen
dat ik de VFVO een hele prettige organisatie
vind, Ik weet dat mensen er veel tijd in steken, dat wordt erg gewaardeerd.
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Hegel en Heidegger moet je echt niet doen in
de onderbouw, maar er zijn genoeg filosofen en
filosofische stromingen die je prima kunt behandelen
met leerlingen van 12 of 13 jaar.
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zijn heel voorzichtig met het noemen van
namen van filosofen en stromingen. Typisch
voor een onderbouw-methode is dat ‘we gaan
nadenken over vriendschap, wat denk jij dat
een goede vriend is?’. Als zodanig een interessante kwestie, daar kun je een aantal filosofen
bij halen, daar les over geven, daar wordt het
gesprek interessanter van. Als je dat niet doet,
dat wordt het een soort veredeld mentoruurtje.
Hegel en Heidegger moet je echt niet doen in
de onderbouw, maar er zijn genoeg filosofen
en filosofische stromingen die je prima kunt
behandelen met leerlingen van 12 of 13 jaar.
De eerste helft van de onderbouw is klassieke
filosofie, daarna doen we techniekfilosofie, ik
behandel bijvoorbeeld de Turingtest en Nick
Bostrom, die waarschuwt voor de toekomst
van AI. Dat sluit bij kinderen van die leeftijd
heel goed aan bij hun leefwereld. Sommige
thema’s komen in de bovenbouw terug, dan
gaan we er dieper op in, het is juist goed dat
thema’s nog eens terugkomen.
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Filosofiedocenten in gesprek over
filosofie in de onderbouw

Eva: “Hebben jullie een gedeelde visie
over de invulling van filosofie in de
onderbouw?”
Martijn: “Natuurlijk heeft ieder zijn eigen
stijl, maar we zijn er alle drie over eens dat
de canon van filosofen niet per sé centraal
staat. Het gaat ons meer om de vaardigheden. We laten de leerlingen kleine stukjes
ingewikkelde materie op verschillende
manieren onderzoeken: bijvoorbeeld visueel

Eva: “Zie je schrijf- en presentatie
vaardigheden als filosofische vaardigheden?”
Stephan: “Leren argumenteren is bijvoor
beeld een filosofische vaardigheid. We merken dat als leerlingen die vaardigheden bij
filosofie onder de knie krijgen, het ook bij
andere vakken beter lukt. Zij zijn dan beter
in staat een antwoord op te bouwen en zich
helder uit te drukken.”
Martijn: “De denkvaardigheden van Lipman
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– neem bijvoorbeeld andermans argumenten evalueren en tegenstellingen begrijpen
– die zitten vaak impliciet in onze opdrachten. Dat zijn filosofische kwaliteiten, voor
het flexibiliseren van je geest.”
Chester: “Zijn deze vaardigheden een
noodzakelijke voorwaarde voor als leerlingen filosofie in de bovenbouw gaan
doen?”
Karsten: “Het is een belangrijke voorbereiding, maar niet noodzakelijk. Ook al is
er een doorlopende leerlijn, de manier van
aanleren van die vaardigheden verschilt
tussen de onder- en bovenbouw.”
Stephan: “Kinderen in de eerste klas hebben
nog een openheid om samen na te denken,
maar in de tweede en derde klas zwakt dat
af, maar die behoefte blijft er wel.”
Chester: “Is de onderbouw meer een
pedagogische uitdaging van de bovenbouw?”
Stephan: “Het vereist inderdaad
een andere aanpak en thematiek.

April ‘20

Martijn vertelt dat hij op het Lyceum Rotterdam in zeven jaar het curriculum van
onderaf heeft gebouwd. Grofweg komen de
drie jaarlagen overeen met de examendomeinen: 1e jaar kennisleer, 2e jaar ethiek,
3e jaar wijsgerige antropologie. Martijn
heeft nu de luxe dat hij twee collega filoso
fiedocenten erbij heeft, Stephan en Karsten.

en auditief.”
Stephan: “Dit verschilt van een eigen droom
analyseren zoals Freud dat deed tot een
socratisch gesprek.”
Martijn: “We wisselen af tussen praktische
opdrachten en theoretische toetsen. Waarvan de laatste allereerst een ondersteuning
is van vakken als Nederlands en geschiedenis en daarnaast een voorbereiding op het
examenvak. In de onderbouw gaat het er
ons vooral om dat ze de nodige vaardigheden leren.”

Spinoza!

Door Jesje Eva Pallandt en Chester Vacquier

De derdeklassers van het Lyceum Rotterdam gaan
zitten op hun stoelen opgesteld in een halve maan.
De laatste les voor de vakantie. Meestal is de motivatie dan ver te zoeken. Maar de klas van Martijn
Balm gaat zelfstandig aan de slag met hun opdrachten over Freud en Nietzsche. Eva Pallandt en Chester Vacquier gaan na de les in gesprek met M
 artijn
en zijn collega’s Karsten en Stephan over filosofie
in de onderbouw.

vlnr: Stephan, Martijn, Karsten
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Eva: “Wat moet je als docent nog meer
kunnen, om filosofie te geven in de
onderbouw?”
Stephan: “Omdat je in de onderbouw vastzit
aan het feit dat het een 1-uurs vak is, is het
een organisatorische uitdaging. We hebben
veel klassen en dus veel na te kijken. Daar
komt natuurlijk bij dat filosofische opdrachten geen multiplechoicevragen hebben.”
Karsten: “Daarnaast moet je als docent de
situatie kunnen aanvoelen. In het bijzonder
in de onderbouw. De lesstof leent zich daar
veel meer tot expressie van de leerlingen
zelf. Bijvoorbeeld in de tweede klas bedenken ze een eigen ethisch dilemma, waarbij
ze nadrukkelijk iets kunnen vertellen over
hun eigen leven. Dat wordt soms erg persoonlijk.”
Martijn: “Je moet aanvoelen tot hoever je
kan gaan, want voor een kind van 14 jaar
kan één opmerking al heel kwetsbaar zijn.
Als een kind iets heftigs deelt, moet je
daarbij stilstaan in de klas, of zelfs met de
mentor. Dat heb ik weleens bij de droomanalyse meegemaakt.”

April ‘20

Eva: “Als ik jullie zo hoor over de na
druk op kwalificatie, het toewerken
naar het eindexamen, alsook het samenwerken en de persoonsvorming, dan
hoor ik de drie domeinen de onderwijsvisie van Biesta.”
Martijn: “Ja, de balans tussen theorie en
vaardigheid vinden wij van belang. Wij
willen niet alleen dat ze goed hun examen
kunnen doen, maar we willen ze ook aanleren wat ze bij andere vakken niet krijgen
of wat daar verloren is geraakt.
We hebben bewust geen boek in de onderbouw, want dat biedt ons veel ruimte voor
bijvoorbeeld een droomanalyse-opdracht,
waarin ze hun eigen en andermans dromen
analyseren. Dan gaat het ons er niet om dat
ze heel goed Freud kennen, maar dat ze in
gesprek gaan met elkaar en andermans gedachten begrijpen. Dat heeft als gevolg dat
we soms hartverscheurende dingen krijgen
te horen.”
Stephan: “Dat biedt de mogelijkheid om de
leerling serieus te nemen.”

Martijn: “Ja, dat waarderen ze erg. Ze
voelen zich dusdanig begrepen dat ze zich
comfortabel voelen. Dat kan natuurlijk alleen als er een open en veilige sfeer is.”

Spinoza!

Mag je afkijken of mag je elkaar verraden?,
zijn voorbeelden van vragen die tweedeklassers bezighouden. Problemen die ze
hebben als puber. Maar ook grotere vragen
als ‘mag je liegen’ of ‘mag je mensen doodschieten?’ houden hen bezig en komen
langs. We kiezen daarom bewust voor het
thema ‘ethiek’ in die jaarlaag.”

Eva: “Wanneer is er eigenlijk in een les
gefilosofeerd?”
Martijn: “Mijn vertrekpunt is de erva
ringsfilosofie, een continentale benadering.
Het gaat er mij dus om dat de leerling iets
ervaren heeft wat hem heeft gepakt. In de
onderbouw is dat expliciet: heb je gevoeld
waar het over ging?
Dat wilt niet zeggen dat alles goed is. ‘Ik

Eva: “Hebben jullie tips voor docenten
die ook filosofie in de onderbouw van
hun school willen?”
Martijn: “Begin met een toffe module waarbij je één onderdeel centraal stelt wat niet te
theoretisch is. Begin vanuit jezelf, je eigen
interesse, en laat leerlingen dat ervaren. Dan
haal je daar later de theorie bij. Als je ze
bewust wilt laten maken van hun verhou-
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ding met de natuur, begin dan niet bij een
uitleg over de aarde, maar begin van uit de
bewustwording en verwondering.”
Karsten: “En overtuig het bestuur over de
potentiële winst voor andere vakken. Namelijk dat de vaardigheden bij filosofie ook
bijdragen aan het niveau van de leerling bij
andere vakken.
Martijn: “Waar filosofie in mijn ogen op kan
inspelen, is de toekomst en de vaardigheden
die nodig zijn bij deze toekomst. En dat die
juist bij filosofie kunnen worden ontwikkeld,
echter moet de filosofie dan ook gedeeltelijk
afstappen van de canon. Althans, als docenten alleen maar focussen op de geschiedenis,
slaan ze de plank mis voor de toekomst.”

April ‘20

weet het niet’ of ‘dat vind ik gewoon’ is
onacceptabel in de les, want dat is, in deze
educatieve context, het volledig afkappen
van ervaring.”
Stephan: “En als er iets met hem is gebeurd,
leert de leerling dat zo helder mogelijk verwoorden.”

Spinoza!

Eva: “Nu zijn er – voor de onderbouw
– allerlei vakken ontstaan die dezelfde
vaardigheden en thema’s behandelen als
filosofie, zoals burgerschapsvorming,
wereldoriëntatie en levensbeschouwing.
Zijn die ook prima, of moet het echt filosofie zijn?”
Martijn: “Bij filosofie is er een basis van
bewezen denkstrategieën, die een eeuwen
oude geschiedenis in zich bergt. Waar le
vensbeschouwing slechts explorerend is, is
filosofie explorerend, exacter en verdiepend.
Mits levensbeschouwing niet alleen maar
over religies gaat.”
Karsten: “En filosofie gaat over verwonderen.
In de lessen over Foucault stellen we bijvoorbeeld de vraag ‘waarom krijg je een cijfer?’.
Een leerling besefte toen dat hij zich beter
wilt gedragen als er camera’s hangen. Dan
breekt je open wat voor hem normaal is.”

Film in de klas

Door Natalie Heevel

The Philosophers

De speelfilm The Philosophers (2013) gaat
over een groep studenten die samen met hun
filosofiedocent gedachte-experimenten doen
in de klas. Het uitgangspunt en begin van de
film zijn voor een (onderbouw) filosofieles
interessant omdat het ethisch dilemma dat
centraal staat na te spelen is met leerlingen.
Dat ethisch dilemma luidt als volgt: stel dat er
door een atoombom slechts tien mensen uit de
samenleving de kans krijgen om te overleven,
wie mogen er dan blijven leven en wie moeten er sterven? In de film bespreekt de docent
eerst een aantal andere bekende filosofische
dilemma’s, waaronder het trolleyprobleem.
Dit nodigt uit om de film na een voorbeeld
steeds even te pauzeren en klassikaal met
de klas te bespreken. Het helpt leerlingen
te begrijpen wat een ethisch dilemma is en
de leerlingen raken, net als de studenten in
de film, opgewarmd in hun denken. Daarna
volgt in de film het gedachte-experiment over
de atoombom.
Dit gedachte-experiment kan de docent het
beste zelf met leerlingen doen voordat dat
deel van de film is vertoond. Zo kunnen
leerlingen eerst hun eigen gedachten onderzoeken.

De docent schetst de volgende situatie:
de mens wordt bedreigd in haar voortbestaan. Er is echter een sprankje hoop:
in een bunker zijn voldoende voorzieningen voor een paar mensen om een jaar
te overleven. Als het gevaar geweken is,
kunnen zij proberen om samen verder te
leven op aarde.
De leerlingen moeten vergeten wie zij
zelf zijn. In deze samenleving zijn zij niet
langer scholieren. Iedereen krijgt een
kaartje met daarop een beroep. Dit kan
de president zijn, maar ook een verpleger,
gepensioneerde leraar, werkloze of zangeres. De leerlingen krijgen in groepjes
10 minuten om te beslissen wie uit hun
groepje de kans krijgt om te overleven en
wie moet sterven. Aan het eind van die
10 minuten delen zij de uitkomst met de
rest van de klas. Belangrijk is hierbij dat
ze vertellen hoe ze tot hun besluit zijn gekomen. Het beslisproces is voor de les net
zo belangrijk als de argumenten die tot de
uitkomst leiden.
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Om de opdracht complexer te maken kan de
opdracht nogmaals gedaan worden in dezelfde groepjes, maar dan extra informatie
zoals leeftijd, geslacht mentale en fysieke
gezondheid en karakter. Verandert deze
informatie de uitkomst? Mag de chirurg nog
steeds blijven leven als hij een man van 80
jaar is die psychopathische trekken heeft? Of
krijgt dan toch een twintigjarige, vruchtbare, zorgzame kapster zijn plek? Aan het eind
van de opdracht kunnen klassikaal vragen
worden besproken, zoals: wanneer is iemand
van waarde? Zijn wij allemaal gelijk? Wat is
de ideale samenleving? En wanneer is iets een
eerlijke beslissing?

een groep in quarantaine voor langere tijd en
de leerlingen zitten op dit moment vanwege
het coronavirus thuis is quarantaine.
Daarnaast sluit de bekendmaking van de lijst
met vitale beroepen door de regering aan
op de vraag wie is werkelijk van onmisbare
waarde voor een samenleving? Maar of die
waarde uitgangspunt mag zijn bij beslissingen
over leven en dood? De leerlingen mogen het
zeggen.

Spinoza!

April ‘20

Ter afsluiting van de film kan de docent het
stuk van de film laten zien waarin de studenten het bunker-dilemma krijgen voorgeschoteld van hun docent. Gaat het beslisproces
er in de film net zo aan toe als bij de oefening
in de klas? Wat vinden de leerlingen daarvan?
Belangrijk: de film als geheel bekijken is niet
nodig, het begin zet aan tot zelf nadenken
over het dilemma. De ontwikkeling en het
einde van de film zijn niet erg sterk en voegen
niet veel toe aan het bereiken van het lesdoel.
Overigens komt dit gedachte-experiment uit
The Philosophers in 2020 ineens best dichtbij
de leefwereld van de jongeren: in de film gaat
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Boekrecensie:

lesmethoden voor filosofie in de onderbouw

Door Chester Vacquier

Doordenken
leerboek (€ 22,95) en werkboek (€
12,95)
Auteur: Jos van de Laar, uitgeverij Damon

Doordenken is specifiek bedoeld voor
onderbouw filosofie. Nuttig voor kennismaking met dit vak en ter voorbereiding van
filosofie (als eindexamenvak) in de bovenbouw. Leerlingen werken zowel uit een
leerboek als uit een werkboek. De laatste
volgt de eerste op de voet met verwerkingsopdrachten, die verschillen van reproductie
tot kritische reflectie.

Voordelen
Aantrekkelijk door een speelse vormgeving
en taalgebruik dat aansluit bij pubers. Voor
de docent is er een aparte docentenhand
leiding met antwoordsuggesties bij het
werkboek, didactische tips, literatuurverwijzingen en toetsvragen.
Het is overzichtelijk. Na ieder hoofdstuk
een begrippenlijst.
Nadelen
Grote filosofen en grote stromingen zijn
meestal niet genoemd. Het hoofdstuk over
‘ethiek’ is vrij oppervlakkig. Het boek is
meer bedoeld om leerlingen zelfstandig aan
het werk te zetten, minder voor klassikaal
gesprek.
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April ‘20

Voor degenen die hun scholieren in de
onderbouw aan het denken willen zetten,
zet Spinoza! de meest gebruikte boeken op
een rijtje.

Het is aan de docent om de theorie en de
opdrachten te verspreiden over de drie
jaren van de onderbouw. Een suggestie is
om hoofdstuk 1 (Wat is filosofie?) en hoofdstuk 2 (Wat is de mens?) in leerjaar 1 te
doen, hoofdstuk 3 (Over goed en kwaad) en
hoofdstuk 4 (Hoofdwaarden in de maatschappij) in leerjaar 2, en hoofdstuk 5 (Wat
kun je zeker weten?) in leerjaar 3.

Spinoza!

Voor de bovenbouw is er een gevarieerd en gevestigd
aanbod aan lesmethoden: Cogito, Durf te denken, Leren
filosoferen, Oog in de storm. Deze boeken zijn voor veel
docenten het vaste lesmateriaal aan hun leerlingen. Maar
geeft u filosofie in de onderbouw, dan is het aanbod
minder geïntegreerd. Dit heeft zo’n zijn redenen. Bij
voorbeeld dat veel middelbare scholen nog geen filosofie
in de onderbouw aanbieden.

Wegen naar wijsheid
leerboek (€ 25,95) en werkboek
(€ 10,95)
Auteur:Ton Vink, Uitgeverij Damon

Voordelen
Het boek besteedt aandacht aan de grote filosofen en de nodige filosofische stromingen.
Het kent meerdere delen, dus een duidelijk onderscheid tussen jaarlagen en niveau. Hierdoor
is differentiatie makkelijker.
Nadelen
Bij het filosofisch deel komt na een introductie
in filosoferen en argumenteren, kennisleer en
ethiek aan bod, maar vervolgens wederom de
religies – die overigens nu filosofieën worden
genoemd. Hierdoor wordt de scheidslijn tussen
de vakken filosofie en levensbeschouwing weggevaagd.
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Nadelen
Grote filosofen en grote stromingen zijn meestal
niet genoemd. Het boek is meer bedoeld om
leerlingen zelfstandig aan het werk te zetten,
minder voor klassikaal gesprek.

April ‘20

Na deel 2 splitst WNW zich in een derde, meer
levensbeschouwelijk deel (3A) en een derde
uitdrukkelijk filosofisch deel (3B). Het gaat hier
om twee aparte boeken die beide voortbouwen
op de eerste twee delen. Voor het Tweede Fase
onderwijs wordt deze lijn doorgetrokken met de
delen WNW 4A en WNW 4B.

Wijs Worden is net als WNW geschikt voor
filosofie en levensbeschouwing. In vergelijking
met de andere lesmethoden ligt de nadruk bij
Wijs Worden meer op ethische en maatschappelijke kwesties. Dat blijkt uit de thematische
indeling per boek. Deel 1: Samen op de wereld,
Over wat wel en niet deugt, Hoofdwaarden
in de maatschappij, Wat kun je zeker weten?,
Jodendom, christendom, islam. Deel 2: Taal,
Seksualiteit, Humanisme, Straf, Evolutie en
schepping, Oosterse wijsheid. Deel 3: Gelukkig
worden, Lijden en dood, Nieuwe spiritualiteit,
Mensbeelden, Mode, Wijsheid uit het oude
China.

Voordelen
De drie delen zijn te verspreiden over de drie
jaarlagen. Ieder deel bevat voor de leerlingen
een leerboek en werkboek, en voor de docent
een docentenhandleiding.
Het is overzichtelijk. Na ieder hoofdstuk een
begrippenlijst.

Spinoza!

Wegen Naar Wijsheid (WNW) is een methode
filosofie/levensbeschouwing, die vakinhoudelijk
is opgesplitst in meerdere delen. Deel 1 en 2 zijn
een mix van filosofie en levensbeschouwing:
jodendom, christendom, islam, oosterse filosofie,
humanisme en evolutie en schepping.

Wijs worden
Leerboek (€ 22,95) en werkboek
(€ 10,95)
Auteur: Jos van de Laar, Uitgeverij Damon

Wijsneuzen, aanzetten tot filosoferen
(€ 17,50)
Auteur: Marjolein Degenaar
De docente filosofie Degenaar behandelt na een
inleiding in de filosofie wijsgerige antropologie
(mensbeelden), ethiek en kennis- en wetenschapsleer (epistemologie). Een systematische
opbouw.
Voordelen
Het boek vraagt een actieve houding middels de vele vragen en opdrachten: maak een
tekening van een mens voor een buitenaards
wezen, creëer een toneelstuk over een immorele daad of schrijf een rap over de zin van het
leven. Met als doel om onderbouwscholieren
aan het denken te zetten, te laten redeneren,
argumenteren en discussiëren.

Spinoza!

April ‘20

Nadelen
Qua lay-out en vormgeving is dit boek minder
fris en modern dan de bovengenoemde lesmethoden. Er zijn wel grappige cartoons, maar die
zijn in zwart-wit. Een gemiddelde hedendaagse
puber loopt minder warm hiervoor.
Het boek maakt geen onderscheid tussen leerjaar 1, 2 en 3.
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Het Krijtje: Wijnand Weegink

Roeren in het hoofd van de leerling

Ik had nooit gedacht voor de klas te staan.
Maar toen ik 46 jaar oud en aan de UvA
bijna klaar was, kwam toch de vraag op wat
ik er mee zou willen doen. Het vak Kennismaking met het docentschap filosofie
was een eye-opener en ik greep dankbaar de
kans aan om als stage een zwangerschapsvervanging te doen.
Niet dat het vervolgens niet een soort worsteling werd, want ik wist natuurlijk nog
niet hoe ik het in de klas aan moest pakken.
En dan was er ook nog een riante onvol-

tigde, dat het gemaakte werk wel getuigde
van: ”Een grondige kennis, originele toepassing en grote creativiteit”, maar waar toch
echt geen puntje bij kon. Ik heb er een fiks
wantrouwen tegenover antwoordmodellen
aan overgehouden, waarover straks meer.
Met de metafoor van Thomas Ziehe, de
docent als reisleider, kon ik gemakkelijk
toepassen. De krijtjes die ik ter inspiratie
kreeg, bevestigen mijn beeld, van het vak
filosofie als vrijplaats, waar inderdaad alles
aan de orde kan worden gesteld, zolang de
veiligheid van de leerlingen maar gewaarborgd is. Een vak ook waar een les zo maar
heel anders kan uitpakken, omdat de leerlingen bepalen welke vragen ze aan de orde
willen stellen.
Iedere groep is anders, maar voor alle groepen geldt bij mij wel een zelfde grondslag.
Kernelementen uit het denken van Socrates
en Plato tegenover Aristoteles en allerlei
andere denkers uit de traditie. Daar kan ik
zelf eindeloos naar kijken en als de groep
een beetje begrijpt hoe hun gedachtewereld
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Leren kunnen leerlingen uiteindelijk alleen
zelf. Ze moeten hun eigen ‘denkgebouw’
maken. De voor mij bruikbare onderbouwing vond ik in: Leren overdragen of Het
geheim van de flipperkast, Elementaire
leerpsychologie voor de onderwijspraktijk.
Het is geschreven door emeritus hoogleraar
Gerard Westhof, die wilde dat iedereen
geïnformeerd aan de onderwijsdiscussie kon
deelnemen, maar in de bieb geen boekje
vond wat hij daarvoor kon aanraden en dat
toen maar zelf geschreven heeft.
Je hebt de medewerking van je leerlingen
nodig. Juist dat maakt lesgeven zo boeiend.
Je kunt dan, om het met Ronald Maaskant, mijn coach van de lerarenopleiding te
zeggen: “Roeren in het hoofd van de leerling”. Je kunt vaak letterlijk zien waar de
informatie-overdracht of het begrip stokt.
Het aanreiken van kennis en het begeleiden
van het daarmee gepaarde denk- en leerproces vind ik een stuk boeiender en telkens

Apri ‘20

Filosofie kwam pas laat op mijn weg. Op
mijn middelbare school stond het al wel als
mogelijkheid, maar werd het in de praktijk
helaas niet gegeven. Bij rechten was het wel
een van de vakken, maar eigenlijk niet meer
dan een boekenkast, die in één boek was gevallen. Een minor op Universiteit Twente bij
Hans Achterhuis, beantwoordde zoveel vragen, dat ik besloot er een deeltijdstudie van
te maken. Een reis die mij vanuit Enschede
via Utrecht naar Amsterdam bracht.

is, kan ik sneller en beter reageren op hun
denken, individueel en als groep. Bovendien
krijgen ze zo de basiskennis die voor het
CSE nodig is.

Spinoza!

In de rubriek ‘Het krijtje’ krijgt iedere Spinoza! Een
docent de ruimte om te reflecteren op zijn of haar doende voor de kennis-basistoets, waarvan
eigen lespraktijk. de teamleider niettemin schriftelijk beves-

Spinoza!

Met de antwoordmodellen is het uiteindelijk goed
gekomen. Zes jaar geleden ben ik begonnen als
examinator bij de staatsexamens. Daar kijken we
gezamenlijk het centraal schriftelijk werk van de
kandidaten na, afwisselend van rol als eerste en
tweede corrector. Het model geeft een stevige ondergrond voor de beoordeling. Je kent de kandidaten niet en de antwoorden moeten echt zichzelf dragen. Nog interessanter zijn de mondelinge
examens, waar het telkens weer een uitdaging is
om zo gauw mogelijk aansluiting te vinden op de
kandidaat, zodat die zich zo goed mogelijk kan
laten zien. Waarbij zij opgemerkt dat we, de coZolang ik er geen last van heb, ronacrisis daargelaten, zitten te springen om meer
mogen leerlingen hun mobiel- examinatoren.
tje gebruiken.Volgens Hatty
doen leerlingen sowieso 70% Voor reacties: w.weegink@gmail.com
van de tijd alsof ze opletten,
maar vooral levert het soms
Wijnand Weegink geeft het krijtje door aan
een krachtige kritische noot
Engeltje Kamstra.
en heel soms een mooie actiefoto op.

April ‘20

weer leerzamer dan het juridisch begeleiden van
bedrijfsovernames in een neo-klassieke context.
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Beste Baruch...
Moeten we wel filosofieles geven in de onderbouw?
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‘Zeker wel filosofie in de onderbouw graag.
Alleen denk ik dat het met name filosofische vaardigheden moeten zijn die centraal
staan. Socratische gesprekken, debatten,
scenariodenken etc. Kinderen vinden dit
te gek omdat ze zelf mogen denken. Wij
zijn dit echter minder gewend omdat we
opgeleid worden als bovenbouwdocenten.
Lesgeven in de onderbouw vraagt andere
vaardigheden denk ik van docenten.”

April ‘20

“Filosoferen met kinderen kent een lange
traditie, uitgebreid onderzoek, verschillende methodes en veel literatuur. Analytisch,
creatief en kritisch denken is goed mogelijk
met kinderen als daartoe goede omstandigheden worden geschapen. Problemen hebben wat mij betreft eerder te maken met
niet optimale omstandigheden dan met de
leerfase van kinderen.”

Spinoza!

De kwestie
De kwestie: “Een aantal jaar geleden gaf ik
filosofieles in de onderbouw, in het eerste
en tweede jaar van het vwo, op een school
waar het voor leerlingen een verplicht vak
is. Ik kreeg sterk het gevoel dat leerlingen
in de onderbouw nog helemaal niet klaar
waren voor filosofie. Er is op die leeftijd
nog te weinig vakinhoudelijke kennis, om
de grote onderliggende vragen te behandelen. Ook viel mij bij de lessen ethiek op dat
leerlingen nog in de conventionele, of zelfs
pre-conventionele, fase van hun morele
ontwikkeling zitten (zie: Kohlberg). Ze zijn
dan nog helemaal niet in staat om op een
abstracte manier te reflecteren op hun handelen en na te denken over de vraag wat
goed is en wat niet. Het gros van de leerlingen werd overvraagd door wat de filosofie
te bieden heeft en mijn leerlingen werden
dan ook erg onrustig van de filosofielessen”
Kortom: moeten we wel filosofieles geven
in de onderbouw?

Het gesprek
“Ik gaf vorig jaar filosofie op tweetalig havo
en vwo, wat bij tijden lastig kon zijn, maar
dat lag eerder aan de groepsgrootte tot 32
leerlingen, en de algemene onrust van de
leerlingen op deze school. Eerder gaf ik ook
filosofie aan leerlingen van groep 8, wat
uitstekend ging, en levensbeschouwing aan
basisscholen waar behoorlijk filosofische
kwesties aan de orde kwamen. Maar in deze
situaties betrof of het steeds kleinere groepen, en was er een keuze aspect waardoor
de leerlingen de lessen volgden. Als filosofie
docent hebben we nogal eens de neiging
om boven het niveau van de leerlingen te
zitten.de meeste methode helpen daar niet
bij. Ik merk dat als je het over zingevingsvragen hebt, en keuzes die leerlingen zelf
moeten maken in die leeftijdsfasen het
prima aan kan sluiten. Ook filosofische en
gespreksvaardigheden zijn prima te oefenen. Verder kan ik de uitstekende serie van
de Belgische uitgever plantijn aanbevelen.

dat alle denkwijzen goed zijn.
De docent moet dienen als iemand die de les en
het gesprek begeleid, indien nodig. De docent
Natuurlijk is het niveau van deze lessen anders moet er ook voor zorgen dat de rust bewaard
dan dat leerlingen op de middelbare school
blijft en dat mensen respectvol zijn. Want
krijgen. Maar het is mij duidelijk geworden dat respect is van groot belang. Door duidelijk
ook basisschoolleerlingen filosofie leuk en inte- respect van de medeleerlingen in de les zullen
ressant kunnen vinden. Dus dat geldt zeker ook de leerlingen zekerder zijn over hun mening.
voor de onderbouw op de middelbare school. Ik Dat vrije en originele denken is niet alleen van
denk: filosoferen kun je leren. Dus daar kun je
belang in de filosofielessen, maar ook in de rest
niet vroeg genoeg mee beginnen.”
van het leven. Vaak zie je dat door de jaren
heen de creativiteit van leerlingen verdwijnt
Joep Huisman (5 vwo)
en dat is zonde. Want juist daarmee kun je heel
“Mijn ideale filosofieles is een les waarin vrijveel later. Dus geef alle leerlingen de kans om
denken gepromoot wordt: een veilige, accepte- te voelen dat hun ideeën ertoe doen.”
rende omgeving waarin alle meningen gevalideerd worden. Ik denk dat het belangrijk is om
Het gesprek is een geredigeerde versie van een
dat vanaf de onderbouw al te doen, omdat het
reactie op de kwestie, die geplaatst werd op het
voor een onderbouwleerling nog kan voelen
Algemene Forum, dat te vinden is op
alsof je verplicht mee zou moeten gaan met een www.vfvo.nl/forum.
groepsmening. En dat is zeker niet zo. Wat een
Heeft u ook een kwestie? Stuur hem op naar
filosofieles sterk maakt, is dat het jonge, frisse
spinoza@vfvo.nl of post hem zelf op het VFVO
ideeën niet onderdrukt. Mijn ideale filosofieles
forum of in de Filosofiedocenten facebookgroep.
in de onder- én bovenbouw promoot deze vorm
van origineel en authentiek denken. In de lessen moeten de verschillen in denken constant
benadrukt worden en moet het duidelijk zijn
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Eva Dekkers (4 vwo)
“Ik denk dat filosofie onderwijs eigenlijk voor
alle niveaus geschikt is, zowel voor de onderbouw als voor de bovenbouw. Op veel scholen
krijgt de onderbouw nog geen filosofie. Mijn
school is hierop een uitzondering: ik heb vanaf
de derde klas filosofielessen gekregen. Deze lessen waren wel anders dan de filosofielessen die
ik nu krijg: meer thematisch, minder theoretisch. Maar wel zodat iedereen het begreep en
er een mening over kon vormen. Dat is volgens
mij ook de reden dat filosofie ook geschikt is
voor de onderbouw: iedereen kan (leren) nadenken over concepten als goed en kwaad, de
waarheid, leven en dood en de liefde.
Ik denk zelfs dat filosofie ook geschikt is voor
nog jongere kinderen. Zo doe ik zelf mee aan
een programma van mijn school waarbij leerlingen uit de derde, vierde en vijfde klas filosofie lessen geven aan kinderen uit groep 7 van
de basisschool. Vorig jaar heb ik de thematiek
uit de film The Lion King behandeld en dit jaar
heb ik het met hen over de klassieke mythen
en sagen. Een boek dat heel geschikt is voor

deze kinderen vind ik ‘Alles wat ik voel’ van
Stine Jensen.

Spinoza!

Ook twee Jonge Denkers buigen zich over de
kwestie uit Baruch.

Agenda
Evenement

Datum

Link

VFVO

ALV

Tot nader orde uitgesteld

www.vfvo.nl

VFVO

Eindexamenbespreking
filosofie

Afgelast

www.vfvo.nl
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