
STEEKKAART  SEMINARIE FILOSIE 

Voor wie? Voor alle richtingen van de derde graad

Aantal uren in de 3de graad In het vijfde jaar:  2 uur per week in blok 
In het zesde jaar: 1 uur gedurende het hele jaar

Jouw profiel? • De vraag "waarom?" laat je niet los en je legt je  
niet zomaar neer bij de eerste de beste oplossing! Je  
laat je evenmin afschrikken door niet voor de hand  
liggende antwoorden. 
• Je vindt dat meningen enkel aanvaardbaar zijn als  
ze ook onderbouwd zijn met goede argumenten. 
• Bij het zoeken naar informatie ben je kritisch voor  
je bronnen. 
• Je hebt overal een mening over en je  
discussieert er graag over. Hoewel je dus graag praat kan je ook 
goed luisteren naar de bijdrages van anderen. Je kan  
en durft jezelf en anderen eerlijk evalueren. 
• Je kan en durft jezelf en anderen eerlijk evalueren. 
• Je leest en schrijft graag. 

Eventuele verdere  
studieloopbaan?

Filosofie komt aan bod in alle universitaire en in een aantal niet-
universitaire opleidingen. 

Welke onderwerpen worden  
er bestudeerd? 

Het seminarie filosofie wil in de eerste plaats een  
inleiding bieden op het uiterst boeiende  
wetenschapsdomein van de filosofie. Eerder dan een  
historisch overzicht te geven wil het daarbij focussen  
op bepaalde thema's.  
Mogelijke onderwerpen zijn: 
• over de mens: mensbeeld, goed en kwaad, natuur  
of techniek,... 
• hoe kunnen we samenleven?: vrijheid, recht,  
geschiedenis 
• hoe ver reikt onze kennis?: bewustzijn, reden,  
kennis, wetenschap,...  

Daarnaast wil het seminarie echter zeker ook openstaan voor 
actuele gebeurtenissen en ruimte  
bieden voor reflectie en uitdieping! 

Wat is het seminarie NIET ? Een praatgroepje of het vrijblijvend spuien van ideeën  
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Hoe wordt er gewerkt? We zullen zoveel mogelijk vertrekken  
van artikels, documentaires en teksten van beroemde filosofen om 
de discussie over bepaalde onderwerpen te openen. 

Eenmaal een eigen mening gevormd is, gaan we over  
tot discussie via de Socratische methode. 

Een deel van de informatie wordt in lesvorm gegeven.   Het gaat 
immers om een voor de leerlingen nieuw  
domeinen in filosofie.  

Hoe wordt er geëvalueerd? De evaluatie gebeurt op verschillende manieren: 

• medewerking en inbreng tijdens de lessen  
• ingeleverde werkstukken 
• uitwerking en presentatie van een zelfgekozen  
filosofische vraagstelling/filosoof 
• een voorbereid debat  
• schriftelijke evaluatie in de vorm van een  
openboek examen op het einde van elke semester  
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