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SOCRATES



Liefde voor wijsheid!



De dood van Socrates / de luis in de pels!
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Plato Aristoteles



Plato Aristoteles

DENKEN! OBSERVEREN!





SELFIE: BEN IK MIJN 
SPIEGELBEELD???



Wie ben ik? 
Ben ik wat ik doe?
Ben ik mijn spiegelbeeld? 

Robert-Jan Gruijthuijzen
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Hoe zie ik eruit? 

Hoe denk ik dat ik eruit zie? 



Specere = zien/kijken / Speculaas (spiegeling)

Het oorspronkelijke idee/gedachte Veelvormige werkelijkheid 
(schaduw/spiegel van de werkelijkheid)



Plato’s allegorie van de grot



Hoe vinden we de 
essentie/oorspronkelijke idee?



Hoe? Drie stappen!

1. Observeren

2. Experimenteren

3. Voorzichtig 
concluderen



Observeren -> essentie



Observeren -> essentie

Kenleer

De tak binnen de filosofie die zich 
bezighoudt met wat we kunnen 
kennen en weten. Wanneer is iets 
kennis en wanneer is iets een 
gevoel? Is een mening ook kennis?  



Observeren -> essentie

Ethiek:
Onderzoek naar het 
juiste handelen. Wat 
is het goede om te 
doen? 



Observeren -> essentie

WETENSCHAPSFILOSOFIE:
Onderzoek naar de 
vooronderstellingen, 
wetenschappelijke methode 
en resultaten van 
wetenschappelijk 
onderzoek.



Observeren -> essentie

Filosofische 
antropologie:
Onderzoek naar de 
essentie van de 
mens. Wat maakt de 
mens tot mens? 



Observeren -> essentie

Eindexamenthema: 
Wat is het goede leven en hoe verruimt 
en/of belemmert de vrije markt het zicht
op het goede leven? 



Thema’s

1. Ethiek

2. Kenleer

3. Filosofische antropologie

4. Wetenschapsfilosofie

5. Het goede leven & de vrije 
markt

6. Een thema naar keuze



Wat hebben 
we tot nu toe 
behandeld?
(een korte inleiding in het vak filosofie) 

Wat is filosofie? 
Liefde voor wijsheid.

Hoe komen we tot kennis? 
Denken en/of observeren.

Wat is het verschil tussen de essentie en de vorm? 
Er is maar één essentie, maar als we observeren zien we 
verschillende vormen. 

Hoe kunnen we de essentie vinden? 
Observeren, experimenteren, voorzichtig concluderen.

Welke thema’s worden er behandeld? 
Kenleer, wetenschapsfilosofie, filosofische antropologie, 
ethiek & het goede leven en de vrije markt. 



Twee lesmethodes, één online website. 
Ieder schooljaar: drie toetsen en één essay. 



Let’s check 
de padlet! 
Zijn er nog 

vragen?

https://padlet.com/gruijthuijzen/ipre06lh9jxb

https://padlet.com/gruijthuijzen/ipre06lh9jxb

