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Situering
De filosofie stelt vragen die breder en dieper zijn dat de vragen die men zich in het
gewone leven stelt. Zaken die evident leken blijken plots heel wat minder
vanzelfsprekend. Filosofie is een oefening in intellectuele bescheidenheid omdat ze
aantoont hoeveel vragen onbeantwoord blijven ondanks de beste pogingen om er een
antwoord op te vinden. Tegelijk is filosofie een oefening in het zelfstandig nadenken en
zo gestructureerd mogelijk aanpakken van vraagstukken.

Inhoud
We vragen ons ten eerste af in hoeverre we zeker kunnen zijn van wat we denken te
weten. Deze vraag wordt toegespitst op de wetenschap, omdat deze zich beroept op
een bijzondere methode om de waarheid te achterhalen. De scepticus, die beweert dat
we niets kunnen weten, wordt aan het woord gelaten. Naast deze vragen in de
kennistheorie zijn er drie excursies in de metafysica. Het zijn drie vragen die draaien
rond het concept van het individuele zelf: Ben ik werkelijk vrij in wat ik kies, of is dit
gevoel enkel een illusie? Hoe verhoudt mijn bewustzijn zich tot mijn lichaam? En wat is
het precies dat mijn identiteit uitmaakt als individu doorheen de tijd? Verder stellen we
ons de vraag of we kunnen weten wat ethisch goed en kwaad is, en op welke grond we
iemand rationeel kunnen overtuigen om het goede te doen. Omdat we al deze vragen
zoveel mogelijk op grond van rationele argumentatie proberen te beantwoorden begint
de cursus met een korte introductie in logisch denken.

Begincompetenties
Er zijn geen bijzonder begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
1
2
3
1
1
4

-Een aantal cruciale denkbeelden uit de filosofie begrijpen
Een argument voor een bepaalde visie analyseren en evalueren
- Zelf kunnen doordenken over de vragen die in de cursus geïnitieerd worden.
- Inzicht en een gevoel verwerven over de limieten van de menselijke kennis--

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
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De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege met discussie

Leermateriaal
Syllabus

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op individuele afspraak en via email.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het examen is gericht op begrijpen, niet op reproductie, via open vragen

Eindscoreberekening
periodegebonden evaluatie (100%)
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