Opleidingsspecifieke deel OER, 2018-2019
Opleiding / programma: BA Filosofie
Artikel
2.3

3.1

Tekst
Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de
volgende vakken op vwo-niveau: Engels en Nederlands en op maximaal twee van
de volgende vakken op vwo-niveau: Duits, Frans, Geschiedenis en Wiskunde A of B.
Doel van de opleiding
1.
•
•
•

•
•

2.

Met de opleiding wordt beoogd:
het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid;
kennis, vaardigheden en inzicht op filosofisch vlak;
academische vorming, d.w.z. het ontwikkelen van competenties (kennis,
vaardigheden en attitudes) ten aanzien van:
academisch denken, handelen en communiceren;
hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium;
(wetenschappelijk) communiceren in de eigen taal;
hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere
wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en
maatschappelijk/culturele context;
gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap.
voorbereiding op een verdere studieloopbaan;
studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met
theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.
Eindkwalificaties:
1.

2.

3.

Kennis en inzicht. De afgestudeerde:
a) Heeft kennis van en inzicht in het vakgebied filosofie, in het
bijzonder globale kennis van de fundamentele vragen en begrippen
die centraal staan in de diverse sub disciplines (kentheorie,
wetenschapsfilosofie, taalfilosofie, logica, metafysica; sociale en
politieke filosofie, ethiek, wijsgerige antropologie) en van de
geschiedenis van deze sub disciplines, afzonderlijk en in hun
onderlinge samenhang.
b) Heeft kennis van en inzicht in hedendaagse ontwikkelingen in ten
minste één van de onder 1.a genoemde sub disciplines (waarbij
geschiedenis van de filosofie als een afzonderlijke sub discipline
beschouwd wordt).
c) Heeft inzicht in de methodologische grondslagen van de filosofie.
Toepassen kennis en inzicht. De afgestudeerde:
a) Is in staat om filosofische vraagstukken te identificeren, in de
context van het onder 1. genoemde te plaatsen, en zodoende in de
vorm van een heldere en onderzoekbare vraagstelling te
formuleren.
b) Is in staat om filosofische standpunten te formuleren t.a.v.
filosofische vraagstellingen en die te onderbouwen met argumenten.
Oordeelsvorming. De afgestudeerde:
a) Is in staat om zich over filosofisch relevante kwesties een
weloverwogen oordeel te vormen, en te onderbouwen, op basis van
verkregen inzichten en vaardigheden zoals genoemd onder 1. en 2.
b) Is in staat om filosofische vraagstukken, waar relevant, in verband
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4.

5.

3.2

te brengen met wat er speelt op sociaal-maatschappelijk,
wetenschappelijk en/of ethisch vlak in bredere zin, en dit op
passende wijze mee te nemen in de oordeelsvorming.
Communicatie. De afgestudeerde:
a) Is in staat om centrale vraagstukken, begrippen, en benaderingen
van relevante filosofische sub discipline(s) helder te verwoorden,
zowel mondeling als schriftelijk.
b) Is in staat om gevormde oordelen over maatschappelijke kwesties
zoals bedoeld onder 3. op heldere en voor een algemeen geschoold
publiek begrijpelijke wijze te verwoorden en te onderbouwen, zowel
mondeling als schriftelijk.
Leervaardigheden. De afgestudeerde:
a) Is in staat om filosofische teksten, zowel historische als
hedendaagse, zelfstandig te lezen en de daarin weergegeven
gedachtegang te volgen en te begrijpen.
b) Is in staat om zelfstandig filosofische teksten historisch en/of
systematisch te situeren, er kritisch op te reflecteren, en zich er een
eigen oordeel over te vormen.
c) Is in staat om zelfstandig relevante vakliteratuur en verdere
informatie rond een filosofisch onderwerp te vinden en die kritisch
te beoordelen en te verwerken.
d) Is in staat om zelfstandig een filosofisch vraagstuk vanuit relevante
invalshoeken te bekijken, kritisch te evalueren en daar een eigen
positie over in te nemen.
e) Is in staat om het hierboven onder 5. genoemde om te zetten in
een schriftelijk werkstuk of mondelinge presentatie op niveau.

Vorm van de opleiding
De opleiding wordt in voltijd verzorgd.

3.3

Studenten die voor september 2014 zijn gestart met de opleiding in deeltijd
kunnen zich tot en met collegejaar 2018-2019 herinschrijven als deeltijdstudent.
Daarna is het niet meer mogelijk om in deeltijd af te studeren binnen deze
opleiding.
Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
1.
2.

3.5

Major

De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd.
In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer cursussen van de
opleiding in het Engels worden verzorgd als de cursus als zodanig
geprogrammeerd is.

Studenten gestart in 2018-2019:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120 EC, dat
betrekking heeft op Filosofie. Daarvan zijn de in bijlage 1 aangewezen cursussen
met een totale studielast van 75 EC (exclusief eindwerkstuk, zie lid 2) verplicht.
2. Onderdeel van de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 EC op
gevorderd niveau (3) (zie bijlage 1) 1. Dit afrondende werkstuk is een proeve van
bekwaamheid waarin vereiste kennis, vaardigheden en attitudes samenkomen. Dit
werkstuk is gekoppeld aan een voorbereidende cursus.
3. De overige cursussen, waaronder een verdiepingspakket van 30 EC, van de
major worden door de student gekozen uit de in bijlage 2 aangewezen cursussen.
4. De major bevat cursussen die mede betrekking hebben op de wetenschappelijke
1
In overleg met de opleidingscoordinator heeft de student de mogelijkheid om een eindwerkstuk van 15 EC te
schrijven (waarbij 7,5 EC van de profileringsruimte wordt ingevuld).
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en maatschappelijke context van Filosofie. Deze cursussen zijn te vinden in bijlage
1 en 2.
5. De onderdelen van de opleiding binnen de major dienen voor ten minste 45 EC
op gevorderd niveau (3) te liggen.
Studenten die gestart zijn in een eerder collegejaar, dienen het
onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage van het
desbetreffende startjaar. Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma
in het huidige collegejaar 2018-2019 niet meer worden aangeboden, gelden
overgangsregelingen (zie bijlage 7).
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Onderwijsprogramma
Opleiding: BA Filosofie

Bijlage 1 (art. 3.5) – Verplichte cursussen major
Basispakket 1 (30 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

WY1V13002

Wijsgerige ethiek

1

7,5

1

WY1V13017

Geschiedenis van de wijsbegeerte I

1

7,5

1

WY1V13016

Filosofie van de geest

1

7,5

2

WY2V13020

Politieke en sociale filosofie

2

7,5

3

Basispakket 2 (30 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

WY1V13018

Geschiedenis van de wijsbegeerte II

1

7,5

2

WY1V13021

Logica voor filosofen

1

7,5

3

WY2V13019

Geschiedenis van de wijsbegeerte III

2

7,5

4

WY2V12041

Kennis en wetenschap I

2

7,5

4

Niveau

EC

Periode

Disciplinair verplicht (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

WY2V17001
Filosofie in praktijk*
2
7,5
1
* Honoursstudenten volgen in plaats van deze cursus de cursus HHP3V17001 Goed in Geesteswetenschappen

Voorbereiding eindwerkstuk (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

WY3V17001

Filosofie van de filosofie

3

7,5

13

Periode

Eindwerkstuk (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

WY3V12012

Bacheloreindwerkstuk Wijsbegeerte

3

7,5
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Bijlage 2 (art. 3.5) – Verplichte keuze major
Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket (30 EC)
Let op: alternerende cursussen mogen niet beide in het verdiepingspakket opgenomen worden.
Verdiepingspakket “Ethiek en politiek”:
Cursuscode
WY3V14003

Niveau

EC

Periode

3

7,5

1

WY3V14001

Cursusnaam
Geschiedenis van de ethiek (alterneert met Geschiedenis
van de politieke filosofie II)
Normatieve ethiek

WY3V14002

Meta-ethiek

3

7,5

2

WY3V14004

Hedendaagse politieke filosofie

3

7,5

3

3

7,5

4

Periode

Verdiepingspakket “Taal, geest en wereld”:
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

WY3V14005

Philosophy of Language

3

7,5

1

WY3V14007

Geschiedenis van de kenleer (alterneert met Geschiedenis
van de metafysica)

3

7,5

2

WY3V14008

Voortgezette logica

3

7,5

3

WY3V14006

Analytical Metaphysics (alterneert met Kennis en
Wetenschap II)

3

7,5

4

Verdiepingspakket “Wat is de mens?”:
Cursuscode
WY3V14009

Cursusnaam
De mens en zijn plaats in de natuurlijke orde

Niveau

EC

Periode

WY3V14010

Wijsgerige antropologie

3

7,5

1

WY3V14011

Modellen van de mens

3

7,5

2

WY3V14012

Ethics and Politics of Human Nature

3

7,5

3

3

7,5

4

Verplichte keuze (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

WY2V17002

Kunst en het kwaad

2

7,5

2

FI2V18001

Continentale filosofie

2

7,5

3
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Bijlage 3 (art. 3.6) – Profileringspakket (30 EC)
Binnen de profileringsruimte (30 EC) volgt de student in ieder geval een profileringspakket van 30
EC. Hieronder staat aangegeven wat voor de opleiding Filosofie geldt als profileringspakket. In
uitzonderlijke gevallen kan de student een combinatie van cursussen die niet op deze lijst staat,
inzetten als profileringspakket. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de examencommissie.
Binnen de opleiding Filosofie geldt als profileringspakket:
•
•

Een minor van de UU
Cursussen gevolgd in het buitenland
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Bijlage 7 - Overgangsregelingen bacheloropleiding Filosofie 2018-2019
Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2014-2015 zijn geen overgangsregelingen
opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding.
Hieronder vindt u de overgangsregelingen van de cohorten 2014 t/m 2017, startend met het
cohort 2014.
Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 2014-2015
(cohort 2014) 2015-2016 (cohort 2015), en 2016-2017 (cohort 2016))
[examenprogramma WB-Major-13]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2014-2015, 2015-2016, of 2016-2017, dienen het
onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2014-2015, respectievelijk
2015-2016 en 2016-2017.. Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het
huidige studiejaar 2018-2019 niet worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Bij de overgangsregelingen geldt dat de oude en de nieuwe cursus equivalent zijn, tenzij anders
vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in het examenprogramma. Als
u nog éen
́ of meer academische contextcursussen moet volgen, dan dient u een keuze te maken
uit het huidige cursusaanbod. Let er op dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont
met al afgeronde examenonderdelen. Als academisch contextcursussen staan aangeduid als
equivalent, mag maar één van beide cursussen worden opgenomen in het programma.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2018-2019). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2018-2019 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met de
studieadviseur.
1) Verdiepingspakket ‘Ethiek en politiek’ (verplicht, 30 EC)
Niet behaald
Geschiedenis v/d politieke
filosofie II
WY3V11010

Te doen in 2018-2019
Geschiedenis van de ethiek
WY3V14003

Opmerkingen
Cursussen worden
alternerend aangeboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.

2) Verdiepingspakket ‘Taal, geest en wereld’ (verplicht, 30 EC)
Niet behaald
Gesch. van de metafysica
nieuwere tijd
WY3V13002

Te doen in 2018-2019
Geschiedenis van de kenleer
WY3V14007

Kennis en Wetenschap II
WY3V11004

Analytical Metaphysics
WY3V14006

Opmerkingen
Cursussen worden
alternerend aangeboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.
Cursussen worden
alternerend aan geboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.
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3) Academische contextcursussen (binnen domein)
Niet behaald
Waarheid en autoriteit
WR1V13001
of
Perspectieven op praktijk
WR1V13002
Filosofie van de filosofie
WR3V14014

Te doen in 2018-2019
Filosofie in praktijk
WY2V17001

Opmerkingen

Filosofie van de filosofie
WY3V17001

4) Academische contextcursus (buiten domein)
Aanbod 2018-2019

Equivalent aan

IA2V17001 Mohammed in heden en verleden
KU1V18001 The Story of Art
TL1V17001 Sterke verhalen

WR1V14001 Mohammed in heden en verleden
GK1V14002/GK1V17001 The Story of Art
TL1V14002 Sterke verhalen

MC2V18001Gender, Etniciteit en cultuurkritiek

MC1V13001/MC1V17001 Gender, Etniciteit en
cultuurkritiek
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Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 2017-2018
(cohort 2018) [examenprogramma WB-Major-17]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2017-2018, dienen het onderwijsprogramma af te ronden
zoals beschreven in de OER-bijlage 2017-2018. Omdat bepaalde onderdelen van dat
onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2018-2019 niet worden aangeboden, geldt
onderstaande overgangsregeling.
Bij de overgangsregelingen geldt dat de oude en de nieuwe cursus equivalent zijn, tenzij anders
vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in het examenprogramma. Let
er op dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde
examenonderdelen.

1) Verdiepingspakket ‘Ethiek en politiek’ (verplicht, 30 EC)
Niet behaald
Geschiedenis v/d politieke
filosofie II
WY3V11010

Te doen in 2018-2019
Geschiedenis van de ethiek
WY3V14003

Opmerkingen
Cursussen worden
alternerend aangeboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.

2) Verdiepingspakket ‘Taal, geest en wereld’ (verplicht, 30 EC)
Niet behaald
Gesch. van de metafysica
nieuwere tijd
WY3V13002

Te doen in 2018-2019
Geschiedenis van de kenleer
WY3V14007

Kennis en Wetenschap II
WY3V11004

Analytical Metaphysics
WY3V14006

Opmerkingen
Cursussen worden
alternerend aangeboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.
Cursussen worden
alternerend aan geboden.
Let op: alternerende
cursussen mogen niet
beide in het
verdiepingspakket
opgenomen worden.
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