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Kansenongelijkheid en onderwijs
• Hoogopgeleide heeft gemiddeld 15 (!) 

extra gezond ervaren levensjaren, t.o.v. 
laagopgeleide (72 vs 57)
• Leerlingen worden te vroeg ingedeeld in 

opleidingsniveau met te grote
consequenties
• Terwijl goede vmbo-k leerling net zo goed

is in taal als de gemiddelde havist
• En goede vmbo-t leerling net zo goed is in 

taal als de gemiddelde vwo’er



Bron: CBS (https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/84842NED/table)

-4,5 
levensjaren

-15 gezonde 
levensjaren

https://opendata.cbs.nl/


Bron: OESO



Ongelijke verdeling filosofieonderwijs
• 33% van de vwo-scholen biedt

filosofieonderwijs; 9% van de leerlingen
doet eindexamen
• Havo: 15% en 2%
• Vmbo: ???% en 0%

• De rest van het bekostigde filosofie-
onderwijs zit in het hoger onderwijs, met 
name wo
• Wo-er krijgt bijna 99% van alle bekostigde

filosofieuren...

€310 miljoen per jaar 
(98,7%) 

€4 miljoen p/j (1,3%) 





Aanbod HTF:
• Eerste en enige (!) 2e graads lesbevoegdheid Filosofie en Burgerschap

• Leergang Burgerschap (vanuit filosofische vaardigheden; start feb 23)

• Leergang Filosoferen met kinderen (en jongeren): level 1, level 2

• Symposia etc….



Programma vandaag
10.30-11.15 uur - Stine Jensen: “Wijsheid voor alle leerlingen, jong en oud”

11.15-12.15 uur - Workshopronde 1:
• Workshop 1. Filosofie of filosoferen? Wat werkt op het VMBO? - met Mirjam Poolster
• Workshop 2. Hoe leid je een goed filosofisch gesprek? - met Kristof van Rossum
• Workshop 3. Filosofie in het beroepsonderwijs - met Joan de Ruijter en Gerard Buurstra

12.15 - 13.00 uur - Lunch

13.00 - 14.00 uur - Workshopronde 2:
• Workshop 4. Grote Denkers vertalen naar het vmbo - met Marc van Dijk
• Workshop 5. Filosofie op het vmbo: leerdoelen en werkvormen - met Eva-Anne Le Coultre & Margot Ellenbroek
• Workshop 6. De filosofische vonk. Een oud-vmbo leering vertelt - met Geertje Hulzebos

14.15 – 15.00 uur - Plenaire terugkoppeling

15.00 - 16.00 uur - Henk Oosterling: “Hypokritisch onderwijzen. Burgerschap, mediawijsheid en ecowijsheid.”

16.00 uur - Borrel


