


In de filosofie bestuderen we algemene en 
fundamentele vragen zoals:
Waarom is er iets en niet niets?

Wat betekent 'zijn'?

Wat is het bewustzijn?

Ben ik nog dezelfde persoon als tien jaar geleden?

Zijn we eigenlijk vrij?

Wat betekent het om verantwoordelijk voor iets te zijn?

Is er zoiets als de zin van het leven?

Hoe ziet de ideale samenleving eruit?

Wat is rechtvaardigheid?

Is democratie eigenlijk wel de beste regeringsvorm?

Bestaat er zoiets als institutioneel racisme?

Hoe gaan we om met techniek?

Hoe moeten we omgaan met de natuur?

Is het onethisch om vlees te eten?

Wat is zo speciaal aan wetenschappelijke kennis?



Het vak filosofie

Het vak filosofie behandelt algemene 
filosofische domeinen zoals:

-Logica

-Wijsgerige antropologie

-Kennisleer

-Kritisch denken

-Sociale filosofie







Bijvoorbeeld: Ethiek

• Hoe moeten we handelen?

• Mogen we beschikken over ons eigen leven?

• Hebben we morele verplichtingen ten opzichte van onze 
medemensen?

• Moeten dieren rechten hebben of mogen ze aanspraak maken op een 
zekere gelijkwaardigheid?



Bijvoorbeeld: Wijsgerige antropologie 

• Wat is de plaats van de mens in de kosmos?

• Zijn mensen van nature goed of slecht?

• Is er zoiets als een zin van het leven?

• Is er een aangeboren verschil tussen mannen en vrouwen?



Bijvoorbeeld: Sociale filosofie

• Hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit?

• Wat is macht?

• Hoe belangrijk zijn vrijheid en gelijkheid?

• Op welke veronderstellingen berusten politieke systemen?



Bijvoorbeeld: Kritisch denken

• Hoe houdt ons brein ons voor de gek?

• Hoe herken je een drogreden?

• Hoe analyseer je een argumentatie?

• Hoe herken je nepnieuws en samenzweringstheorieën? 



Waarom filosofie?

• Je hebt een brede interesse;

• Je bent geïnteresseerd in vragen over de grondslagen van ons bestaan;

• Je reflecteert graag over de manier waar op onze samenleving is ingericht;

• Je denkt graag na over de verschillende ethische dimensies van ons 
handelen;

• Je bent nieuwsgierig naar de theoretische achtergrond van kennis en 
wetenschap;

• Je hebt interesse in gestructureerd en logisch nadenken;

• Je bent niet bang voor moeilijke vragen of onconventioneel denken;



Wat wordt er van je verwacht?

• Je bent nieuwsgierig 

• Je bent kritisch

• Je bent reflectief

• Je bent in staat om verbanden

te leggen

• Je houdt van logisch nadenken

• Je houdt van debatteren

• Je houdt van lezen

• Je bent eigenwijs



Filosofie is een brede discipline en vormt daardoor een goede voorbereiding op veel 
verschillende studies, een paar voorbeelden:

• Bij kritisch denken en logica leer je vaardigheden die een goede basis vormen voor 
studeren in het algemeen, maar ook voor studierichtingen zoals filosofie en informatica. 

• Wetenschapsfilosofie is een goede voorbereiding op alle wetenschappelijke studies van 
natuurkunde tot psychologie.

• Wijsgerige antropologie is een goede voorbereiding op mensgerichte studies zoals 
antropologie en psychologie.

• Sociale filosofie is een goede voorbereiding op studies zoals politicologie, geschiedenis, 
rechten, economie en sociologie.

• Ethiek is een goede voorbereiding op studies waarbij morele overwegingen een centrale 
rol spelen zoals medische wetenschappen, bestuurskunde of sociaal werk.

• Cultuurfilosofie en kunstfilosofie vormen een goede voorbereiding op culturele en 
kunstzinnige opleidingen.

Studierichting


