
Waarom zou je filosofie kiezen? 

Vind je het leuk om dieper na te denken over de mens en de wereld om je heen?  Ben je 

geïnteresseerd in hoe een ander denkt? Begrijp je redeneringen van anderen heel goed, of wil je dat 

juist leren? Wil je weten waarom sommige filosofen van honderden of duizenden jaren geleden nog 

steeds gelezen worden en wat zij ons te vertellen hebben? Dan is filosofie een vak voor jou. 

Filosofie past binnen alle profielen. Bij iedere vervolgstudie op HBO of Universiteit krijg je het vak 

filosofie. Hiermee heb je dus al een voorsprong. 

 Ga je N&G doen, denk dan eens aan een module medische ethiek bij de studie Geneeskunde. 

Mag je een patiënt tegen zijn wil behandelen? Mag je iemand een medicijn weigeren omdat 

het te duur is? 

 Wil je N&T doen, denk dan eens aan een module toegepaste filosofie van de techniek bij de 

Technische studies, zoals ‘Kan een robot een bewustzijn krijgen?’  

 Ligt je interesse bij C&M, dan zijn er verschillende modules waarin je gaat nadenken over 

onze maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan ‘Het eiland’, waarbij je je eigen ideale 

samenleving sticht, of aan de vraag ‘Hoe denken de buren over mij’, waarin je inzoomt op 

sociale filosofie. De studie psychologie en filosofie hebben grote raakvlakken, omdat ze beide 

inzoomen op het gedrag van de mens.  

 Ga je E&M doen, dan is de module rechtsfilosofie bij de studie Rechtsgeleerdheid of 

Criminologie en de vraag Hoe moeten we criminaliteit bestrijden?  misschien wat voor jou, of 

de modules over de vrije markt bij de studie (bedrijfs)economie. En hoe richten we onze 

economie rechtvaardig in? 

Wat leer je bij filosofie ? 

Bij het vak filosofie leer je dus vooral zelfstandig na te denken en vanuit meer perspectieven een 

onderwerp te benaderen. Je wordt uitgedaagd om met anderen van gedachten te wisselen en 

argumenten te onderzoeken. 

Hou je van nadenken en discussiëren? Ben je nieuwsgierig wat belangrijke filosofen zoals Plato of 

Nietzsche dachten en ben je benieuwd of je het met ze eens bent? Dan is filosofie iets voor jou. 


