
 
Symposium 12 nov. 2022: 
DENKEN VOOR DOENERS - Filosofie op het vmbo 
 
Op zaterdag 12 november 2022 organiseerde de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) 
het symposium ‘Denken voor Doeners – Filosofie op het vmbo’. De lezingen en workshops 
belichtten het belang van filosofieonderwijs voor alle leerlingen en boden een waaier aan 
inzichten en werkvormen. Het symposium was uitverkocht en bracht vele docenten, 
studenten, opleiders en beleidsmakers bij elkaar. 
 
De toon werd gezet door Paul Teule, directeur Onderwijs bij de HTF: filosofieonderwijs lijkt 
bijna uitsluitend voorbehouden te zijn aan vwo-ers en havisten die het (meestal) in de 
bovenbouw en later in het hoger onderwijs krijgen aangeboden. Op het vmbo en mbo kom 
je het incidenteel tegen, cijfers zijn er bijna niet. Het is daar in ieder geval geen 
eindexamenvak. Dat is niet alleen oneerlijk, het maakt van filosofie ook te veel een 
traditioneel kennisvak, waardoor het filosoferen – het samen onderzoeken van meningen en 
denkbeelden, zonder vooraf bepaalde “goede” antwoorden – op de achtergrond blijft. En 
juist dat filosoferen is zo belangrijk voor elk kind, om kritisch en creatief te leren denken, om 
te leren samenwerken en communiceren, om mediawijs te worden – toevallig allemaal ook 
21ste eeuwse vaardigheden waar de overheid zo om vraagt.  
 
Stine Jensen, de bekende filosoof, schrijfster en programmamaker was de eerste key-note 
spreker.  Aan de hand van de vele (kinder)boeken en programma’s die ze maakte, liet ze zien 
hoe je met kinderen vanaf 4 jaar al goed kunt filosoferen. Voor het boek Lieve Stine, weet jij 
het? kreeg ze de mooiste vragen, zoals ‘Wat zegt mijn naam over wie ik ben?’ of ‘Wie ben ik 
online?’. Ook de vraag of en hoe kinderen hun ouders kunnen opvoeden leverde mooie 
inzichten op. Filosoferen met kinderen, maar ook met jongeren, doe je volgen Jensen aan de 
hand van de vier B’s: bevraag alles, onderzoek begrippen, blaas de problemen verder op en 
breng de verwarring op een hoger niveau.  
 
Deelnemers konden hierna kiezen uit (twee van de) zes workshops. In de workshop ‘Filosofie 
of filosoferen? Wat werkt op het VMBO?’ liet de doorgewinterde kinderfilosoof Mirjam 
Poolster zien hoe ze de regie neemt in een groep, maar vooral hoe je zelf als docent je eigen 
pretenties moet laten varen om zo dicht bij de ervaring van leerlingen zelf blijven en hen het 
onderzoek te laten doen. In ‘Hoe leidt je een goed filosofisch gesprek?’ door een andere rot 
in het vak, Kristof van Rossem, worden de deelnemers via een kaartjessysteem aan het 
filosoferen gezet met elkaar, eerst in kleine groepjes, daarna met elkaar. De vraag ‘heeft 
liefde een houdbaarheidsdatum?’ komt naar boven drijven. Zeggen wat je vind is makkelijk, 
argumenten geven is een moeilijk. Van Rossem laat zien hoe je mensen uit hun aarzeling 
haalt, maar ook hoe je de abstractie vasthoudt en verbanden tussen argumenten legt. In de 
workshop ‘Filosofie in het beroepsonderwijs’ bespraken docenten Joan de Ruijter en Gerard 
Buurstra wat je kunt verwachten als je gaat starten met filosofie op een vmbo-school. Hoe 
pak je dat aan? Welke mogelijkheden zijn er en tegen welke belemmeringen kun je 
aanlopen?  



 
 
In de tweede ronde liet de schrijver, (filosofie) journalist en kunstenaar Marc van Dijk in zijn 
workshop ‘Grote Denkers vertalen naar het vmbo’ deelnemers het gedachtegoed van een 
grote filosofie omzetten in een strip, zoals hij dat met zijn filosofische graphic novels Becky 
Breinstein over Socrates en Nietzsche heeft gedaan. In ‘Filosofie op het vmbo: leerdoelen en 
werkvormen’ vertelden vakdidacticus Eva-Anne Le Coultre en filosofiedocent Margot 
Ellenbroek over hun project in Groningen waarbij een groep filosofiedocenten en vmbo-
docenten lessen voor het vmbo ontwikkelen en over de dilemma’s die ze daarin 
tegenkwamen, zoals: moeten bevoegde filosofiedocenten die lessen geven, of docenten van 
andere vakken?). In ‘De filosofische vonk. Een oud-vmbo leering vertelt’, blikte de 
onderwijskundige Geertje Hulzebos terug op haar lange onderwijstraject, met toppen en 
dalen, en de belangrijke rol die een filosofieles op het vmbo had, hoe ze filosofie tijdens haar 
mbo-studie en werk in de zorg had gemist. Haar docent van toen was ook aanwezig, wat een 
bijzonder gesprek opleverde. 
 
Na de workshops stond er in eerste instantie een plenaire terugkoppeling van de workshops 
op het programma, maar de deelnemers waren zo enthousiast met elkaar aan het 
kennismaken en ervaringen aan het uitwisselen dat dit onderdeel werd geschrapt. Ineens 
ontstond het idee bij Karin Fontein en Joan de Ruijter om dit initiatief voort te zetten, en om 
een (online) community ‘Filosofie op het (v)mbo’ op te richten met de mogelijkheid 
materiaal te uploaden, vragen te stellen, ervaringen te delen, etc. Dit werd plenair 
aangekondigd en kon op grote instemming rekenen van het publiek.  
 
Na een lange dag nam de kleurrijke Rotterdamse filosoof Henk Oosterling de uitsmijter voor 
zijn rekening. In zijn zeer onderhoudende lezing ‘Hypokritisch ecosoferen. Burgerschap, 
mediawijsheid en ecowijsheid’ nam hij het publiek in sneltreinvaart door de geschiedenis van 
de filosofie. De boodschap: na de emancipatie van het ego, moet nu de sociale en natuurlijke 
omgeving centraal staan – het eco. De zaal hing aan zijn lippen, en de vele grappige inzichten 
en stelling (‘Dasein is design’) zorgde voor hilariteit. Maar de boodschap was serieus: er moet 
veel meer filo/ecosofie in het onderwijs worden aangeboden, door ervaren filosofen.  
 
 
 
 
► Meldt u hier aan voor LinkedIn-groep 'Filosofie op het (v)mbo.  
 
► Lees de artikelen in NRC (Coen Simon) en Filosofie Magazine (Ira Pronk) n.a.v. 
het  symposium. 
 
► Kijk hier naar het programma, de lezingen en (video)verslagen.  
 
 

https://www.linkedin.com/groups/12736576/
https://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/_files/ugd/e5e209_6bd54bd47b1f44af9cec51d18402f760.pdf
https://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/_files/ugd/e5e209_d83a2e3e0fec4f42bd43475fb7cac4c3.pdf
https://www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl/symposia

