
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Studiegids Bestuur, Economie & Duurzaamheid 
(BED) - postpropedeutische fase   
 

I. MODUULOVERZICHT 
Leerjaar 2 BED - driejarig 
 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    5 EC 
2) Inleiding Bestuurskunde (2BED-INB1)      4 EC  
3) Besturen en Veranderen (2BED-BV1)    4 EC 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC  

II. 
5) Inleiding Economie 1 (2BED-INE1)    4 EC  
6) Andere Economie (2BED-AE1)     4 EC 
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     7 EC  

III. 
8) Retorica en Narrativiteit (2RN1)      4 EC  
9) Openbaar Bestuur (2BED-OB1)     4 EC  
10) Cultuurfilosofie 1 (2CF1)      5 EC 
11) Cultuurfilosofie 2 (2CF2)      3 EC 
12) Inleiding Economie 2 (2BED-INE2)    2 EC (verdieping op zaterdagochtend) 

IV.  
13) Inleiding Duurzaamheid (2BED-IND1)     4 EC  
14) Duurzaamheid en Rechtvaardigheid (2BED-DR1)  4 EC 
15) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC  
16) Onderzoekskunde II (2OK2)     2 EC  
17) Keuzeactiviteit II (2KA1)      1 EC 
18) Meewerkstage (2BED-MST1)    15 EC 
19) Schriftelijke taalvaardigheid III (2TV1)      1 EC    

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)  _________   + 
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	80 EC  
Leerjaar 2 BED - vierjarig 
 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    5 EC 
2) Inleiding Bestuurskunde (2BED-INB1)      4 EC 
3) Besturen en Veranderen (2BED-BV1)    4 EC 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC  

II. 
5) Inleiding Economie 1 (2BED-INE1)    4 EC  
6) Andere Economie (2BED-AE1)     4 EC  
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     7 EC  

III. 
8) Retorica en Narrativiteit (2RN1)      4 EC  
9) Openbaar Bestuur (2BED-OB1)     4 EC  
10) Cultuurfilosofie 1 (2CF1)      5 EC 
11) Inleiding Economie 2 (2BED-INE2)    2 EC (verdieping op zaterdagochtend) 

IV.  
12) Inleiding Duurzaamheid (2BED-IND1)     4 EC 
13) Duurzaamheid en Rechtvaardigheid (2BED-DR1)  4 EC 
14) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC  
15) Onderzoekskunde II (2OK2)     2 EC  

       ________ + 
	 	 	 	 	 	 	 	 	

	60 EC  



Leerjaar 3 BED - driejarig 
 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      6 EC  
2) Normatieve professionaliteit (3BED-NP1)   4 EC 
3) Milieuethiek (3BED-ME1)     4 EC 
4) Projectstage (3BED-PST1)    15 EC 

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie 1 (3TPF1)     5 EC  
6) Toegepaste Politieke Filosofie 2 (3TPF2)     3 EC  
7) Bedrijfsethiek (3BED-BE1)      4 EC - keuzevak 

Opties: Nieuwe Media en Participatie / Filosoferen met kinderen 
8) Economie en Filosofie (3BED-EF1)        4 EC - keuzevak  

Opties: Digitale Research / Gespreksvoering en Zelfreflectie 
 

III. 
9) Implementatie van beleid (3BED-IB1)    4 EC - keuzevak  

Opties: Cultureel Ondernemerschap / Werken aan Vrijheid 
10) Onderzoekskunde III (3OK1)     4 EC  
11) Keuzeactiviteit III (3KA1)      1 EC   

   
IV. 

12) Afstudeerprogramma (3BED-ASP1)   25 EC 
13) Schriftelijke taalvaardigheid IV(3TV1)     1 EC   

(beoordeling Afstudeerwerkstuk)    -----------  + 
          

80 EC  
 
 
Leerjaar 3 BED – vierjarig 
 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      6 EC  
2) Normatieve professionaliteit (3BED-NP1)   4 EC  
3) Milieuethiek (3BED-ME1)     4 EC 

 
II. 

4) Toegepaste Politieke Filosofie 1 (3TPF1)     5 EC  
5) Toegepaste Politieke Filosofie 2 (3TPF2)     3 EC  
6) Bedrijfsethiek (3BED-BE1)      4 EC - keuzevak 

Opties: Nieuwe Media en Participatie / Filosoferen met kinderen 
7) Economie en Filosofie (3BED-EF1)        4 EC - keuzevak  

Opties: Digitale Research / Gespreksvoering en Zelfreflectie 
 

III. 
8) Cultuurfilosofie 2 (2CF2)      3 EC 
9) Implementatie van beleid (3BED-IB1)    4 EC - keuzevak  

Opties: Cultureel Ondernemerschap / Werken aan Vrijheid 
10) Onderzoekskunde III (3OK1)     4 EC  
11) Keuzeactiviteit I (1KA1)       2 EC  
12) Keuzeactiviteit II (2KA1)      1 EC 

   
IV. 

13) Meewerkstage (2BED-MST1)    15 EC 
14) Schriftelijke taalvaardigheid IV(3TV1)     1 EC   

(beoordeling Afstudeerwerkstuk)    ________  + 
          

60 EC  
 



Leerjaar 4 BED - vierjarig 
 
I.  

1) Projectstage (3BED-PST1)    15 EC 
2) Verdieping Filosofie (1VF1)      3 EC 
3) Levenskunst 2 (1LK2)       3 EC  
4) Wijsgerige Antropologie 2 (1WA2)     3 EC  
5) Wijsgerige Ethiek 2 (1WE2)     3 EC 
6) Politieke en Sociale Filosofie 2 (1PSF2)    3 EC  
7) Wetenschapsfilosofie 2 (1WF2)      3 EC  

   
II.    
III.  8)  Afstudeerprogramma (3BED-ASP1)   25 EC 
IV.  

9) Schriftelijke taalvaardigheid IV (3TV1)    1 EC 
(beoordeling Afstudeerwerkstuk) 

10) Keuzeactiviteit III (3KA1)     1 EC 
_________ +    
 
60 EC  

  



II. COMPETENTIES - beroepsspecifiek 
 
 

De Toegepast Filosoof Bestuur, Economie en Duurzaamheid (BED) beschikt over de volgende 
beroepsspecifieke competenties: 
 

1) Een HTF-afgestudeerde BED weet de weg in het publieke domein en overziet de gevol-
gen van politiek-strategische keuzes voor het (anders) oplossen van organisatie- en maat-
schappelijke vraagstukken. 

2) Een HTF-afgestudeerde BED is in staat beleid te ontwikkelen, te implementeren en te 
evalueren en beschikt over de handelingsbekwaamheid om zich te verantwoorden voor de 
eigen visie en aanpak. 

3) Een HTF-afgestudeerde BED is in staat bestuurlijke kwesties te bezien vanuit moreel 
perspectief en weet deze te verbinden met begrippen als ‘complexiteit’ en ‘co-crea-
tie’.  

4) Een HTF-afgestudeerde BED beschikt over kennis en inzicht op het gebied van zowel de 
traditionele als duurzame economie, en op het gebied van lerend organiseren en besturen. 

5) Een HTF-afgestudeerde BED is in staat economische kwesties met ethische vraagstukken 
te verbinden en is in staat anderen te ondersteunen bij de ontwikkeling naar een duurzame 
aanpak. 

6) Een HTF-afgestuurde BED beschikt over kennis en inzicht in de verschillende waarden 
die ten grondslag liggen aan debatten rond duurzaamheidsvraagstukken en de conflicten 
die tussen die waarden kunnen optreden. 

 
[Bij de formulering van bovenstaande competenties is rekening gehouden de afspraken van het Lande-
lijk Overleg Bestuurskunde Opleidingen.]  

  



III. MODUULBESCHRIJVINGEN (+ tijdsbegroting)  
 

Tweede jaar 
 
Module 1 : Taalfilosofie en Metaforen (per. 1) - ALGEMEEN 
Code  : 2TM1 
Omvang  : 5 EC 
Docenten : Drs. M.A. Slagter / dhr. C.A.F. Bos BA 
Leerdoelen  : Kennis van en inzicht in (onderdelen van) de taalfilosofie en de Conceptuele  
   Metafoortheorie, alsmede toepassing van deze theorie in concrete (beroeps)- 

situaties.  
Inhoud  : Inleiding in de taalfilosofie aan de hand van teksten van Ludwig Wittgenstein,  
   Michel  Foucault en J.R. Searle. De Conceptuele Metafoortheorie wordt be- 
   handeld aan de hand van het werk van George Lakoffen Mark Johnson. De  

behandelde theorie wordt zoveel mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden 
en toegepast in een actuele context en in de beroepspraktijk. Op individuele 
basis en naar behoefte kunnen oefen-/werkcolleges georganiseerd worden. 

Werkvorm :  Hoorcollege 
Toetsvorm :  Schriftelijk tentamen 
Literatuur :  Reader met teksten van L. Wittgenstein, M. Foucault, J.R. Searle en Lakoff /  

Johnson (uitgave HTF / deze wordt uitgereikt tijdens het 1e college). 
    

Tijdsbegroting: 
Gedurende 6 weken 1,75 uur hoorcollege (6 x 1,75 = 10,5 uur) 
Gedurende 1 week 1,75 uur werkcollege (1 x 1,75 = 1,75 uur)  
Voorbereiding colleges (7 x 5 = 35 uur) 
Bestudering teksten primaire filosofische teksten uit reader (50 uur) 
Training leesvaardigheid tijdens studie-uren (12 uur) 
Oefenen toepassing behandelde theorie (30 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 141,25 uur 

 
 
Module 2 : Inleiding Bestuurskunde (per. 1) - BED-SPECIFIEK 
Code  : 2BED-BK1 
Omvang : 4 EC 
Docent  :  drs. S. Slagter 
Leerdoelen : Kennis maken met het vakgebied van de bestuurskunde, het karakter van de  

bestuurskunde, typen organisaties en met name het maken van beleid in open-
bare en semi-openbare organisaties. Zicht krijgen op de specifieke bijdrage die 
de Toegepast Filosoof aan (semi-) openbare organisaties kan leveren. 

Inhoud             : In deze inleidende module gaan we in op het vakgebied bestuurskunde. Aan 
bod komen o.a. het maken van beleid, het karakter van het openbaar bestuur, 
organisatie en functioneren van het openbaar bestuur, het beïnvloeden van be-
leid en typen organisaties in openbaar en semi-openbaar bestuur, maatschap-
pelijk verantwoorde organisaties en de ontwikkelingen daarin.  

 Specifiek aandacht krijgt de wijze waarop je een organisatie kunt beschrijven 
en hoe je begrippen kiest voor zo’n beschrijving.  

Werkvorm : Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Schriftelijk tentamen  
Literatuur : J.H. de Baas, Bestuurskunde in hoofdlijnen, Noordhoff 1995, ISBN: 90-01- 

05090-5 (5e uitgave).  
Wierdsma & Swieringa, Lerend Organiseren, diverse drukken. Stenfert 
Kroese. 



Diverse artikelen en teksten uit o.a. Maturana & Varela, De Boom Der Kennis 
 

Tijdsbegroting:	
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Voorbereiding zelfwerkuren (3 x 4 = 12 uur).  
Uitwerking opdrachten zelfwerkuren (4 x 1 = 4 uur) 
Bestudering literatuur (30 uur) 
Voorbereiding tentamenopdracht (35 uur) 
Tentamen (3 uur)  
Totaal: 111 uur  

 
Module 3 : Besturen en Veranderen (per. 1) - BED-SPECIFIEK 
Code  : 2BED-BV1 
Omvang :  4 EC 
Docent  : drs. S. Slagter 
Leerdoelen : De student  

• kent en herkent maatschappelijke uitdagingen;  
• beschikt over morele competenties en zet deze verantwoord in;  
• onderscheidt verschillende organisatie-paradigma’ s;  
• maakt onderscheid tussen positioneel en transactioneel organiseren;  
• kent en herkent de wijze van leren van organisaties;  
• kan omgaan met tijdelijkheid;  
• kan omgaan met ambiguïteit. 

Inhoud  :  We leven in een tijd dat bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties  
zich ontwikkelen naar kennisintensieve organisaties en zich (mede daardoor) 
geconfronteerd zien met zulke snelle veranderingen op zoveel terreinen, dat de 
organisatiedeskundigen en managers er geen vat meer op krijgen. Meer be-
heersing en alsmaar uitdijende controle leidt op paradoxale wijze tot een ge-
ringere beheersbaarheid van processen. Van medewerkers (bestuurders, mana-
gers, beleidsmedewerkers) wordt verwacht dat ze in staat zijn om te gaan met 
tijdelijkheid, ambiguïteit, dissensus en spontaan handelen. Met andere woor-
den: ze moeten omgaan met toenemende complexiteit. Die complexiteit zien 
we ‘buiten’ in een toename van eisen, verlangens, wensen van consumenten 
(externe variëteit) en ‘binnen’ in groeiende eisen, verlangens, opvattingen van 
medewerkers (interne variëteit). De wet van Ashby leert: ‘only variety beats 
variety’. Om de toenemende onvoorspelbaarheid en complexiteit op te kunnen 
vangen, is een nieuwe vorm van organiseren vereist: transactioneel organise-
ren. Deze vorm van organiseren kenmerkt zich door een focus op ‘transacties’, 
speelt in op zaken als tijdelijkheid, verandering, leren en heeft als basis per-
soonsgebonden kennis. Daarmee wordt ook de persoonsvorming van belang. 
Bij dit alles laten bestuurders en beleidsmakers zich niet meer leiden door re-
gels, maar door principes. Een van die principes is dat mensen in interactie be-
tekenis creëren. Betekenis ontstaat daar waar mensen samenwerken. Betekenis 
is niet iets wat is, maar iets wat wordt. Betekenisgeving is een proces van be-
tekeniscreatie: van co-creatie. Bestuurders en beleidsmakers geven leiding aan 
het proces van co-creëren.  

Werkvorm :  Hoor-, werk- en discussiecollege. Na ieder college wordt een huiswerkop- 
dracht gegeven. Deze bestaat meestal uit het maken van een analyse van een 
bestaande werkpraktijk. 

Toetsvorm :  Het schrijven van een beleidsadvies naar aanleiding van een casus uit de prak- 
   tijk van het organiseren. 
Literatuur :   Wierdsma & Swieringa, Lerend Organiseren, diverse drukken. Stenfert  

Kroese     
Donald Schön, The Reflective Practisioner, Routledge, London, New York.  

 



   Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Voorbereiding zelfwerkuren (3 x 4 = 12 uur).  
Uitwerking opdrachten zelfwerkuren (4 x 1 = 4 uur)  
Bestudering literatuur (30 uur) 
Voorbereiding tentamenopdracht (35 uur) 
Tentamen (3 uur)  
Totaal: 111 uur  

 
Module 4 : Onderzoekskunde I (per. 1) - ALGEMEEN  
Code  : 2OK1 
Omvang : 2 EC 
Docent  :  mw. dr. S. Geelhoed 
Leerdoelen : Kennis van het vak onderzoekskunde en vaardigheid in het opzetten en uitvoe- 
   ren van praktijkgericht onderzoek. Ontwikkeling van een onderzoekende hou- 
   ding. Kennis van en vaardigheid in het specifiek filosofisch onderzoek. 
Inhoud  : Ìn de colleges worden aan de hand van de literatuur en praktijkvoorbeelden  
   verschillende aspecten het vak onderzoekskunde en praktijkgericht onderzoek 

gedoceerd en beoefend. 
Werkvorm :  Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Uitwerking opdracht praktijkgericht onderzoek 
Literatuur : Mandy van der Velde, Paul Jansen, Josje Dikkers, Praktijkgericht onderzoek.  
   Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. Hilversum 2015, 2e druk.  
   ISBN 9789491743238 
 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 1 week 3 uur hoor-/werkcollege (3 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (20 uur) 
Uitwerking opdrachten (4 uur)  
Bestudering literatuur (23 uur) 
Eindopdracht (6 uur) 
Totaal: 56 uur  

 
Module 5 : Inleiding Economie 1 (per. 2) - BED-SPECIFIEK 
Code  : 2BED-INE1 
Omvang : 4 EC 
Docenten : Prof. dr. Arjo Klamer   
Leerdoelen : In dit vak leer je de basisbegrippen en vaardigheden die noodzakelijk zijn om 

economen en hun wetenschap zoals zij aan bod komen in latere vakken, te be-
grijpen. De focus is op de standaard-economie, oftewel: de economie van de 
meeste economen. 

Inhoud  : We gaan in op de belangrijkste concepten die vorm hebben gegeven aan he- 
   dendaagse economie en proberen een antwoord te formuleren op de vraag die 

economen altijd bezig zal blijven houden: wat is economie? We gaan het heb-
ben over de homo economicus, de markt, prijzen, publieke en private goe-
deren, consumptie en investeringen, geld, economische groei, recessies, het 
BBP en nog meer. Na het volgen van het vak zal je de economiekaternen van 
de krant beter begrijpen, ben je in staat duiding te geven aan economisch over-
heidsbeleid, en heb je voldoende kennis om de vers geleerde begrippen in de 
volgende vakken kritisch te toetsen.  

Werkvorm : Hoorcollege plus discussie 
Toetsvorm : Schriftelijk tentamen 
Literatuur :  Rittenberg, L. and Tregarthen, T. Economics principles. 2012. (capita selecta) 
   Klamer and McCloskey, The conversations of Economists. (capita selecta) 



Arjo Klamer, Erwin Dekker en Paul Teule, Economie voor in het bed, op het 
toilet en in bad (aanbevolen) 
[De te behandelen hoofdstukken van de eerste twee boeken worden digitaal beschik-
baar gesteld.] 
 

   Tijdsbegroting: 
Gedurende 3 weken 1,75 uur hoorcollege (3 x 1,75 = 5,25 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (3 x 8 = 24 uur) 
Bestudering verplichte literatuur (50 uur) 
Training leesvaardigheid tijdens studie-uren (11 uur) 
Voorbereiding tentamen ( 20 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 

   Totaal: 112,25 uur    
 
 
Module :  Andere Economie (per. 2) - BED-SPECIFIEK 
Code  :  2BED-AE1 
Omvang :  4 EC 
Docent  :  Prof. dr. Arjo Klamer en Yme Brantjes MA 
Leerdoelen : Kennis van en inzicht in alternatieve stromingen binnen de economische  

wetenschap. Expliciet kunnen maken van de veronderstellingen die gemaakt 
worden bij de verschillende stromingen. Het kunnen vergelijken van het klas-
siek economisch model met de alternatieve stromingen en in kunnen zien in 
welke situaties welke stroming het beste gebruikt kan worden. 

Inhoud              : Deze module is een aansluiting op de module Inleiding Economie. Je maakt 
kennis met delen van economie die zich afzetten tegen het klassiek economi-
sche model om jou te leren om je ideeën te ontwikkelen. De alternatieve eco-
nomische stromingen die we zullen bespreken, zijn:  
1. Gedragseconomie  
2. Op waarde gebaseerde economie 
Tijdens de colleges zullen we bekijken wat de overeenkomsten en verschillen 
zijn tussen het klassieke economische model en de alternatieve stroming.  

Werkvorm : Hoor- en discussiecollege 
Toetsvorm :  Schriftelijke tentamen 
Literatuur : Daniel Kahneman, Ons Feilbare Denken (2012) hoofdstukken 25, 26, 27 

https://drive.google.com/open?id=0B4bWNnGYRV5GbjJUMlo5c0lfRFE  
Extra: overige hoofdstukken 
Arjo Klamer, De waarde van geld (2016) 
https://drive.google.com/open?id=0B4bWNnGYRV5GMm1ldlI4Yld4ZHM  
Arjo Klamer, Doing the Right Thing: A Value Based Approach (2016) 
inleiding en hoofdstuk 1 
https://drive.google.com/open?id=0B4bWNnGYRV5GRjFTWW1sRDM5SjQ  

   
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoorcollege (4 x 1,75 = 7 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (4 x 8 = 32 uur) 
Bestudering verplichte literatuur (40 uur) 
Training leesvaardigheid tijdens studie-uren (11 uur) 
Voorbereiding tentamen ( 20 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 112 uur 

 
Module 7 : Filosofische vaardigheden II (per. 2) - ALGEMEEN  
Code  : 2FV1 
Omvang : 7 EC 
Docenten : mw. E.S. Pallandt MA, dhr. R.L. Kielstra MA, mevr. S. van der Werff MA  
   MSc  



Leerdoelen : Verder bekwaam raken in de vaardigheden van het socratisch gesprek, zoals  
   luisteren, doorvragen, samenvatten, analyseren. Verder ontwikkelen van  

schrijfvaardigheden, zoals abstract/concreet taalgebruik, argumentatievaardig-
heden en conceptuele analyse, resulterend in een essay-opdracht. Verder ont-
wikkelen van leesvaardigheden, zoals vooronderstellingen en drogredenen 
herkennen, hoofd- en bijzaken onderscheiden, begripsanalyse, denklijnen vol-
gen, conceptuele analyse. 

Inhoud              :  Deze module is een vervolg op Filosofische Vaardigheden I. We gaan verder 
oefenen met reeds aangeboden vaardigheden, zoals het socratisch gesprek en 
breiden de vaardigheden uit met schrijf- en leesopdrachten. In de colleges 
wordt gewerkt met PP-presentaties, groeps- en individuele opdrachten.  

Werkvorm         : Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Bij elk college hoort het lezen van literatuur en/of het maken van een oefe- 
   ning. Er wordt een zaterdagochtend besteed aan socratische gespreksvoering.  
   De eindopdracht is het schrijven van een essay. 
Literatuur : Slagter e.a., Leren Filosoferen. ThiemeMeulenhoff, Utrecht/Zutphen, 2008. 
   De readers ‘Vaardigheden’ en ‘Filosofische Vaardigheden’. 
   Fragmenten van primaire filosofische teksten. 
 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 7 weken 1,75 uur hoor-/discussiecollege (7 x 1,75 = 12,25 uur) 
Literatuur (90 uur) 
Opdrachten/toetsing (90 uur) 
Totaal: 192,25 uur    

 
Module 8 : Retorica en Narrativiteit (per. 3) - ALGEMEEN  
Code   : 2RN1  
Omvang : 4 EC 
Docenten : prof. dr. L. J. C. M. Dohmen (coördinator) / dhr. R.L. Kielstra MA  
Leerdoelen : Kennismaken met het concept ‘narratieve identiteit’ in filosofie en psycholo- 

gie. Ontwikkelen van de vaardigheid om een interview te houden en daarvan 
een verslag te maken. Ontwikkelen van eigen spreekvaardigheid en oefenen in 
welsprekendheid.  

Inhoud:    De module omvat twee onderdelen die in samenhang met elkaar worden be- 
handeld: narrativiteit en retorica. Narrativiteit sluit aan op de ‘narrative turn’ 
in filosofie en de sociale wetenshappen. Kernthema is narratieve identiteit: de 
gedachte dat de menselijke levensloop in de vorm van een verteld levensver-
haal begrijpelijk en zichtbaar wordt. In aansluiting daarop wordt de klassieke 
en moderne welsprekendheid (retorica) behandeld. Je leert een verhaal zo te 
vertellen dat het overtuigt omdat het klopt, aanslaat en van jou is (logos, ethos, 
pathos).    

Werkvorm : Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Interview en retorisch betoog 
Literatuur :  Beoordelingsformulier* 
   Nader op te geven literatuur m.b.t. narrativiteit en retorica  
 

Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoorcollege (4 x 1,75 = 7 uren) 
Werkcollege (3 uur) 
Voorbereiding colleges (4 x 8 = 32 uur)  
Bestudering literatuur (20 uur) 
Interview voorbereiden, houden en verslag maken (30 uur). 
Rede voorbereiden en houden (20 uur)      
Totaal: 112 uur 

 
* Zie bijlage I 



 
 
Module 9 : Openbaar Bestuur (per. 3) - BED-SPECIFIEK 
Code  : 2BED-OB1 
Omvang : 4 EC 
Docent  : drs. M.S. Slob 
Leerdoelen : Inzicht in de wisselwerking tussen wetenschap en openbaar bestuur. Kennis 
   van verschillende mogelijke rolopvattingen van relevante actoren. Ontwikke- 
   ling van een onderbouwde eigen visie op de wenselijkheid van die rolopvattin- 
   gen.  
Inhoud  :  Het gaat in deze module om het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krij- 

gen. Beleid is bedoeld om de visie van politici en bestuurders te realiseren. 
Maar beleid dat niet met feiten is onderbouwd, is weinig anders dan blinde 
ideologie. Beleid stoelen op kennis is dus heilzaam. In de praktijk is dat echter 
nog niet zo eenvoudig, omdat de wereld van de  kennis behoorlijk verschilt 
van die van het (openbaar) bestuur. Deze module verkent a) wat beide werel-
den drijft en b) wat er gebeurt als zij met elkaar in contact komen. De module 
diept, aan de hand van (actuele) casuïstiek, verschillende rolopvattingen uit. 
Korte teksten van Plato en Hume over de rol van kennis als richtsnoer voor 
politiek zijn ijkpunten in deze module. 

Werkvorm : Hoor- en werkcollege   
Toetsvorm :  In etappes schrijven van een column, waarin de student de thematiek en litera- 
  tuur van deze module toepast. 
Literatuur : Max Weber, Wetenschap als beroep/Politiek als beroep. Plus enkele kortere  
   teksten die tijdens de colleges verstrekt worden. 

 
Tijdsbegroting:   
Zes hoor-/werkcolleges van 1,75 uur (10,5 uur) 

   Verdiepingscollege (3 uur) 
   Voorbereiding colleges en zelfstudie (50 uur) 
   Uitvoering eindopdracht (50 uur) 
   Totaal: 113,5 uur 
 
Module 10 : Cultuurfilosofie 1 (per. 3) - ALGEMEEN  
Code  : 2CF1 
Omvang : 5 EC 
Docent  : dhr. D. Doodkorte MA 
Leerdoelen : Aan het eind van de module ben je in staat om: 

- de cultuurfilosofische kernbegrippen uit de gelezen literatuur uit te leggen 
en met elkaar te verbinden; 

- de ontwikkeling van de verschillende cultuurfilosofische theorieën te plaat-
sen in hun historische context; 

- verschillende culturele uitingen en standpunten cultuurfilosofisch te duiden 
en kritisch te bevragen; 

- d.m.v. de geleerde begrippen te reflecteren op je eigen standpunten en op-
vattingen. 

Inhoud  : Cultuurfilosofie laat ons nadenken over wie wij zijn, wat we vinden, 
welke waarden we aanhangen, wat we doen en hoe we ons tot elkaar verhou-
den. Het plaatst al deze zaken (identiteit, normativiteit, handelen, sociale ver-
houdingen) in de specifieke culturele, historische, politieke context waarin we 
ze aantreffen.  
In deze module gaan we een aantal belangrijke cultuurfilosofische theorieën, 
en de begrippen die in deze theorieën centraal staan, bekijken. Als we lang-
zaam de samenhang en ontwikkeling van deze theorieën en begrippen wat 
meer in het vizier hebben, kunnen we ze ook gaan verbinden met de wereld 



om ons heen. Op welke manier zien we verlichtingsidealen vandaag de dag 
terug in de politieke uitingen? Of zien we het oriëntalisme terug in documen-
taires? Door te reflecteren op de wereld om ons heen krijgen we ook meer in-
zicht in onze eigen opvattingen en standpunten. Op wat voor manier zijn de 
waarden die ik heb en mijn ideeën over ‘wie ik ben’ eigenlijk cultureel be-
paald?  

Werkvorm : Hoorcollege 
Toetsvorm : Schriftelijk tentamen 
Literatuur : Boomkens, R. Erfenissen van de Verlichting: Basisboek Cultuur- 

filosofie. Boom, Amsterdam, 2011.  
Kant, I. ‘Beantwoording van de vraag: wat is verlichting?’ In: Wat is ver-
lichting? Vert. B. Delfgaauw. Kok Agora, Kampen: 1992. pp. 59-71. (op-
genomen in handleiding) 
Arendt, H. De Menselijke Conditie. Vert. C. Houwaard. Boom, Amster-
dam, 2009. pp 285-292. (opgenomen in handleiding) 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 7 weken 1,75 uur hoorcollege (7 x 1,75 = 12,25 uur) 
Zelfstandige bestudering handboek (5 x 8 = 40 uur) 
Zelfstandige bestudering primaire literatuur (5 x 4 = 20 uur) 
Opdrachten over kernbegrippen (5 x 5 = 25 uur) 
Visueel materiaal bekijken: 2 x 3 uur = 6 
Kijkopdracht: 3 x 2 = 6 
Opdracht week 4 (10 uur) 
Voorbereiding tentamen (18 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 139,25 uur 

 
Module 11 : Cultuurfilosofie 2 (per. 3) - ALGEMEEN  
Code  : 2CF2 
Omvang : 3 EC 
Docent  : dhr. D. Doodkorte MA 
Leerdoelen  In deze module leer je cultuurfilosofische begrippen toe te passen op een   

zelfgekozen casus, die betrekking heeft op de specialisatie. Verder leer je met 
behulp van cultuurfilosofische begrippen te reflecteren op je eigen standpun-
ten en opvattingen. 

Inhoud              : Cultuurfilosofie laat ons nadenken over wie wij zijn, wat we vinden, welke 
waardes we aanhangen, wat we doen, en hoe we ons tot elkaar verhouden. Het 
plaatst al deze zaken (identiteit, normativiteit, handelen, sociale verhoudingen) 
in de specifieke culturele, historische, politieke context waarin we ze aantref-
fen. In deze module gaan we de belangrijke cultuurfilosofische theorieën en de 
begrippen die in deze theorieën centraal staan, toepassen en verbinden met de 
wereld om ons heen. Op welke manier zien we verlichtingsidealen vandaag de 
dag terug in de politieke uitingen? Of zien we het oriëntalisme terug in docu-
mentaires? Door te reflecteren op de wereld om ons heen krijgen we ook meer 
inzicht in onze eigen opvattingen en standpunten. Op wat voor manier zijn de 
waardes die ik heb en mijn ideeën over ‘wie ik ben’ zijn eigenlijk cultureel be-
paald?  

Werkvorm : Zelfstandig uit te voeren opdrachten en een verdiepingscollege (werkcollege) 
Toetsvorm :  Individuele eindopdracht 
Literatuur          : De literatuur van de module Cultuurfilosofie 1 worden bij deze verdiepings-

module opnieuw gebruikt. 
 

Tijdsbegroting: 
Verdiepingscollege (3 uur) 
Voorbereiding verdiepingscollege (9 uur) 



Zelfstudie (45 uur) 
Uitvoering eindopdracht (25 uur) 
Totaal: 82 uur 

 
Module 12 : Inleiding Economie 2 (per. 3) - BED-SPECIFIEK 
Code   : 2BED-INE2 
Omvang : 2 EC 
Docenten :  Prof. dr. Arjo Klamer / dhr. Yme Brantjes 
Leerdoelen :  
Inhoud :   
Werkvorm  :   
Toetsvorm :  
Literatuur :  
 
   Tijdsbegroting: 
 
Module 13 : Inleiding Duurzaamheid (per. 4) - BED-SPECIFIEK 
Code   : 2BED-IND1 
Omvang : 4 EC 
Docent  :  Prof. dr. M.D. Davidson  
Leerdoelen :  Kennis van en inzicht in de belangrijkste (mondiale) milieuproblemen, zoals 

klimaatverandering, achteruitgang van de biologische diversiteit en verlies aan 
ecosystemen. Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van het denken over 
duurzaamheid. 

Inhoud : De wijze waarop de mens zich momenteel ontwikkelt, is niet duurzaam. Onze 
economische activiteiten gaan gepaard met het uitstoten van schadelijke stof-
fen en het uitputten van natuurlijke voorraden waardoor de mogelijkheden 
voor welvaart en welzijn in de toekomst worden bedreigd. In dit vak bespre-
ken we de aard en oorzaken van verschillende milieuproblemen en gaan we in 
op de ontwikkeling van het denken over duurzaamheid. De onderwerpen die 
zullen worden besproken zijn: 
1. Klimaatverandering 
2. Achteruitgang biologische diversiteit en ecosystemen 
3. Economische kijk op oorzaken en de Tragedy of the Commons 
4. Geschiedenis van het denken over duurzaamheid en duurzame ontwikke-

ling 
Werkvorm:  Hoorcollege 
Toetsvorm:  Schriftelijk tentamen 
Literatuur: Wordt bekendgemaakt via OnderwijsOnline (in Studiewijzer) 
 

Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur college (7 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (20 uur) 
Voorbereiding tentamen (15 uur) 
Verplichte literatuurstudie (48 uur) 
Zelfwerkzaamheid / facultatieve literatuur (20 uur) 
Tentamen (2 uur) 
Totaal: 112 uur 

 
Module 14 : Duurzaamheid en Rechtvaardigheid (per. 4) - BED-SPECIFIEK 
Code  : 2BED-DR1 
Omvang : 4 EC 
Docent  : Prof. dr. M.D. Davidson  



Leerdoelen        : Kennis van en inzicht in de hoofdthema’s en kernideeën binnen de milieu-
ethiek. Het kunnen doordenken van de betekenis van ethische theorieën, zoals 
utilisme en deontologie, voor de aanpak van milieuproblemen. 

Inhoud: Ethiek houdt zich bezig met de vraag hoe wij ons behoren te verhouden tot de 
ander. In de milieu-ethiek betreffen die anderen toekomstige generaties, men-
sen in andere landen en de natuur. Deze module laat je kennismaken met de 
opvattingen van ethici over actuele milieuproblemen, zoals klimaatverande-
ring, overbevolking en de bio-industrie. De onderwerpen die we zullen bespre-
ken zijn:  
1. Intergenerationele rechtvaardigheid en klimaatbeleid 
2. Rechtvaardigheid en de internationale verdeling van emissiereductiedoelen 
3. Rechtvaardigheid jegens de niet-menselijke natuur 
4. Bevolkingsbeleid  

Werkvorm: Hoor- en discussiecollege 
Toetsvorm:  Uitvoering opdracht 
Literatuur: Wordt bekendgemaakt via OnderwijsOnline (in Studiewijzer) 
 

Tijdsbegroting:  
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding colleges en bestuderen literatuur (4 x 16 uur = 64 uur) 
Opdracht (40 uur)  
Totaal: 111 uur 

 
Module 15 : Logica en Beslistheorie (per. 4) - ALGEMEEN  
Code  : 2LB1 
Omvang : 5 EC 
Docent  :  dr. J.S. de Boer 
Leerdoelen : Kennis van en inzicht in de grondbeginselen van logica. Kennis en inzicht in  
   de grondbeginselen van besliskunde voor individuen onder verschillende om- 
   standigheden. De theorie kunnen toepassen op verschillende beslissituaties.  
   Vertrouwdheid met formele benaderingen in de filosofie. 
Inhoud  : In deze module wordt een inleiding geboden in de logica en de beslis- 

kunde. Logica is een normatieve analyse van het denken, van hoe we moeten 
redeneren. Aan bod komen: het onderscheid tussen waarheid en logische gel-
digheid; de redeneervormen deductie en inductie; logische operatoren en 
waarheidstafels; logische kwantificatie.  
Besliskunde is een normatieve analyse van besluitvorming: van hoe we beslis-
singen moeten nemen. Aan bod komen: de conceptie van rationaliteit volgens 
de besliskunde; het modelleren van beslisproblemen; beslissen onder onzeker-
heid; beslissen onder risico (met gegeven waarschijnlijkheden); nutstheorie en 
hoe je nut kunt meten. Er is uitgebreide aandacht voor een subtheorie van de 
besliskunde: de speltheorie. Speltheorie analyseert interactieve structuren tus-
sen individuele actoren. Aan bod komen verschillende prototypes van interac-
tieve situaties; verschillende manieren om tot een oplossing te komen in die 
situaties; hoe met behulp van spelthorie het ontstaan van maatschappelijke 
orde kan worden begrepen; hoe met behulp van spelthorie sociaal gedrag kan 
worden begrepen. Ook kijken we hoe de speltheorie in de praktijk kan worden 
toegepast. Als laatste onderdeel bespreken we sociale keuze-theorie. 

Werkvorm : Hoor- en discussiecollege 
Toetsvorm : Schriftelijk tentamen 
Literatuur : Martin Peterson, An Introduction to Decision Theory. Cambridge  
   University Press, Cambridge, 2012. 

 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 7 weken 1,75 uur hoorcollege (7 x 1,75 = 12,25 uur) 



Voorbereiding colleges (7 x 3 = 21 uur) 
Zelfstandige bestudering literatuur (50 uur) 
Maken oefenmateriaal (30 uur) 
Voorbereiding tentamen (25 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 140,25 uur 

 
Module 16 : Onderzoekskunde II (per. 4) - ALGEMEEN  
Code  : 2OK1 
Omvang : 2 EC 
Docent  :  mw. dr. S. Geelhoed 
Leerdoelen : Kennis van het vak onderzoekskunde en vaardigheid in het opzetten en uitvoe- 
   ren van praktijkgericht onderzoek. Ontwikkeling van een onderzoekende hou- 
   ding. Kennis van en vaardigheid in het specifiek filosofisch onderzoek. 
Inhoud  : Ìn de colleges worden aan de hand van de literatuur en praktijkvoorbeelden  
   verschillende aspecten het vak onderzoekskunde en praktijkgericht onderzoek 

gedoceerd en beoefend. 
Werkvorm :  Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Uitwerking opdracht praktijkgericht onderzoek 
Literatuur : Mandy van der Velde, Paul Jansen, Josje Dikkers, Praktijkgericht onderzoek.  
   Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. Hilversum 2015, 2e druk.  
   ISBN 9789491743238 
 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 1 week 3 uur hoor-/werkcollege (3 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (20 uur) 
Uitwerking opdrachten (4 uur)  
Bestudering literatuur (23 uur) 
Eindopdracht (6 uur) 
Totaal: 56 uur  

 
Module 17 : Keuzeactiviteit II (hele studiejaar) - ALGEMEEN 
Code  : 2KA1 
Omvang :  1 EC  
Docenten :  dhr. C.A.F. Bos BA / drs. R.L. Kielstra 
Leerdoelen : Ter bevordering van je professionele vorming als Toegepast Filosoof  

is het zaak, naast het opdoen van de filosofische kennisbasis je die binnen de 
reguliere vakken krijgt aangereikt, je te oriënteren op de maatschappelijke 
reikwijdte van het vak filosofie. Als Toegepast Filosoof richt je je op het be-
roepsmatig toepassen van deze kennisbasis op vraagstukken en problemen 
binnen een niet-academische context. Je moet dus niet alleen op de hoogte zijn 
van de bestaande theoretische benaderingen en inzichten uit de filosofie, maar 
evenzeer weet hebben van de breedte van het veld waarin deze kennis een toe-
passing kent. In welke niet-academische domeinen, en op welke manier, kun-
nen theoretische inzichten uit de filosofie een bijdrage leveren? 

 Maatschappelijke vraagstukken en problemen zijn complex en velerlei. De 
ontwikkeling van visie en begrip, die nodig is om “greep te krijgen” op maat-
schappelijke problemen, wordt gecultiveerd door reflecterend en zelfstandig 
denken. Reflectie heeft als doel inzicht te krijgen in het handelen, gedrag, 
drijfveren en vooronderstellingen van jezelf en die van anderen. Reflecteren is 
zodoende een belangrijke vaardigheid als Toegepast Filosoof.  

 Door expliciet de nadruk te leggen op oriëntatie van, en reflectie op, het maat-
schappelijk veld waarbinnen de Toegepast Filosoof moet opereren, dragen de 
modules keuze-activiteiten op praktische wijze bij aan het ontwikkelen van je 
professionele visie en houding als Toegepast Filosoof ten aanzien van maat-
schappelijke vraagstukken en problemen.  



Inhoud             :  Binnen deze modules geven we richting aan dit oriëntatieproces door je ‘erop 
uit te sturen: er wordt van je gevraagd om gedurende je gehele opleiding deel 
te nemen aan activiteiten die buiten jouw officiële studietraject vallen. Je bent 
vrij om naar eigen inzicht en interesse activiteiten te kiezen, maar er is één 
voorwaarde: het dient een extra-curriculaire activiteit te zijn waarvan de kop-
peling met de filosofie duidelijk kan worden beschreven.  

 Het reflectieproces wordt gestuurd doordat je voor iedere activiteit die je hebt 
ondernomen, een reflectieverslag dient te schrijven. Binnen dit reflectieverlag 
laten we je o.a. de vraag beantwoorden waarom jij denkt dat jouw gekozen ac-
tiviteit filosofisch relevant is, d.w.z. hoe deze extra-curriculaire activiteit zich 
verhoudt tot de filosofische kennisbasis die je bij de HTF krijgt aangereikt. 
Door systematisch een beroep te doen op je reflectieve vermogen, blijft de 
ontwikkeling van deze belangrijke filosofische vaardigheid voortduren, en zul 
je in staat zijn om jezelf en je professionaliteit als Toegepast Filosoof steeds 
verder te ontwikkelen.  

Werkvorm         :  De module keuze-activiteiten is qua tijdsbegroting anders dan "gewone" colle-
gevakken: er zijn geen colleges, geen leeswerk en geen bijkomende opdrach-
ten. Je vult de uren met activiteiten die je zelf onderneemt en als bewijs voor 
deze uren lever je reflectieverslagen in. Je levert verslagen in totdat je genoeg 
uren hebt om de module af te sluiten. Net als bij reguliere vakken geldt hier 
dat het behalen van de studiepunten bewijst dat je de hoeveelheid uren die 
voor deze modules staan hebt doorlopen.  

Toetsvorm         :  Voor iedere activiteit die je gedaan hebt, schrijf je een reflectieverslag. Dit 
verslag maak je aan de hand van het beoordelingsformulier. Het verslag moet 
aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen vind je in het beoordelingsmodel.  
Voor het schrijven van het verslag mag je ook uren meetellen. Het precieze 
aantal uren dat berekend mag worden, is vastgelegd en hangt af van de totale 
duur van de activiteit. Na goedkeuring van het reflectieverslag worden de uren 
toegekend.  

Literatuur       :  Lida Nijgh & Nicolien van Tol, Leren Reflecteren. 3e druk. Amsterdam, Uit-
geverij Boom, 2017. (aanbevolen) 

 Beoordelingsformulier (voor het maken van de verslagen) 
 Beoordelingsmodel (voor het inzien van de criteria) 
 
Module 18 : Meewerkstage (hele studiejaar) - BB-SPECIFIEK  
Code   : 3 BB-MST1 
Omvang : 15 EC 
Docenten : diverse docenten + stagecoördinator 
Leerdoelen : 
Inhoud  : 
Werkvorm :  Zie: Stagegids Meewerk-/Projectstage 
Toetsvorm : 
Literatuur : 
 
 
Module 19 : Schriftelijke taalvaardigheid III (hele studiejaar) - ALGEMEEN  
Code   : 2TV1 
Omvang : 1 EC 
Docent : : Drs. M.A. Slagter 
Leerdoelen	 :	 Correcte toepassing van de regels van de Nederlandse spelling en  
   grammatica, vermijding van veelvoorkomende stijlfouten en toepassing van  
   een persoonlijke, aantrekkelijke en beeldende schrijfstijl in een concrete tekst  
   (i.c. eindverslag Meewerk-/Projectstage).  
Inhoud  : Regels van de spelling van werkwoordsvormen, Engelse werkwoorden, tus- 
   senletters in samenstellingen, meervouden, interpunctie en hoofdletters, tekens 



bij letters (trema, apostrof, koppelteken, weglatingsteken), zelfstandig ge-
bruikte woorden. Beginselen van de Nederlandse grammatica (zinsdelen, 
hoofd- en bijzinnen), stijlverschijnselen (o.m. hen/hen, oorzaak/reden), stijl-
fouten (foutieve inversie, foutieve samentrekking, foutieve beknopte bijzin, 
incongruentie, contaminatie, pleonasme, tautologie) en technieken ter verbete-
ring van de eigen schrijfstijl (o.m. bedrijvende vorm, werkwoordstijl, ellipti-
sche zinnen, inversie en het splitsen van kettingzinnen, zinnen met lange aan-
loop en tangconstructies). Het toepassen van beeldspraak en stijlfiguren  in een 
concrete tekst. Op individuele basis en naar behoefte worden bijspijkerbijeen-
komsten georganiseerd.   

Werkvorm :   Bijspijkercolleges 
Toetsvorm :  Beoordeling van eindverslag Meewerk-/Projectstage (a.d.h.v. verstrekte be- 
  oordelingscriteria 2TV1 en 3TV1* 
Literatuur :  HTF-reader ‘Schriftelijke taalvaardigheid I - Basistoets spelling’ (te 

verkrijgen via de HTF). 
D. Pak, Vlekkeloos Nederlands. Spelling en stijl compleet (niveau 4F).  
Den Haag, 2007. 
M. Hermans, Schrijven met effect, stijlcursus. Uitgeverij Couthino, Bussum, 
2010.  
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (2016), Vaardighedengids. Interne pu-
blicatie.  
Syllabus ‘Stijlfiguren en Beelspraak’ (uitgave HTF)	
Beoordelingscriteria 2TV1 en 3TV1* 

 
   Tijdsbegroting: 
   Herhaling theorie (5 uur) 
   Extra oefening (10 uur) 
   Check eindverslag op spelling (5 uur) 
   Check eindverslag op persoonlijke schijfstijl (10 uur) 
   Totaal: 30 uur 
 
* Zie bijlage II 
  



Derde jaar 
 
Module 1 : Toegepaste Ethiek (per. 1) - ALGEMEEN  
Code  : 3TE1 
Omvang  : 6 EC 
Docenten : dr. A. Krom 
Leerdoelen  : Kennis van methoden van toegepaste ethiek. Ervaring opdoen met die  

methoden a.d.h.v. actuele voorbeelden. Inzicht in uitdagingen bij  
het inbedden van ethische reflectie in de praktijk (reality check). 

Inhoud  : Het ‘toepassen’ van ethiek vraagt om sensitiviteit en oordeelsvermogen. De  
module daagt studenten uit om een eigen positie te ontwikkelen op de rol  
die ethische reflectie in hun (beoogde) beroep kan spelen. In relatie tot (a)  
professionele waarden en normen in hun beroep, en (b) het bredere  
maatschappelijke en politieke krachtenveld waarin dat beroep wordt  
uitgeoefend. De module bespreekt een breed scala aan theorieën en methoden  
in de toegepaste ethiek. Een selectie van deze methoden (o.a. moreel beraad en  
reflectief evenwicht) wordt toegepast op actuele thema’s en cases. Wat kan de 
rol van toegepaste ethiek zijn? Het verhelderen van ethische vragen en di-
lemma’s? (wat is het probleem?) Het bieden van handelingsperspectief? (wie 
mag of moet wat doen?) Verschilt dat wellicht per context? De casuïstiek 
wordt deels in overleg met de studenten bepaald, om zo optimaal gebruik te 
maken van deelname van studenten uit verschillende tracks binnen de HTF. 

Werkvorm :  Combinatie van hoorcolleges en werkgroepen 
Toetsvorm :  Eindpaper (5 – 10p). 
Literatuur :  De literatuur wordt in delen digitaal beschikbaar gesteld. 

    
Tijdsbegroting: 
Gedurende 6 weken 1,75 uur hoorcollege/ werkgroep (10,50 uur) 
Voorbereiding colleges (6 x 6 = 36 uur) 
Zelfstandige bestudering van de literatuur (62 uur) 
Schrijven paper (60 uur) 
Totaal: 168,50 uur 

 
 
Module 2 : Normatieve professionaliteit (per. 1) - BED-SPECIFIEK  
Code   : 3 BED-NPI 
Omvang : 4 EC 
Docent  : drs. S. Slagter 
Leerdoelen	 :	 Kennisverwerving van de centrale begrippen en onderscheidingen uit het boek  
   en de colleges. Ontwikkeling van het vermogen om: 

- een duidelijke (organisatie-)analyse van organisatorische problemen te 
maken; 

- een aanpak van concrete (organisatie)problemen m.b.v. een stappenplan 
op te stellen; 

- de vijf behandelde organisatieperspectieven in concrete praktijkgevallen 
toe te passen; 

De student kan gemaakte keuzen helder formuleren en de daarbij gehanteerde 
vooronderstellingen duidelijk expliciteren. 

Inhoud  : Normatieve professionaliteit (NP) wordt vaak afgezet tegenover technische en  
instrumentele professionaliteit. Veel filosofen (Taylor voorop) waarschuwen 
voor de ondermijnende invloed van louter instrumentele opvattingen van pro-
fessionaliteit (instrumentele kennis en instrumentele deskundigheid). NP 
wordt gezien als weerstand tegen (doorgeslagen) sturing op uitsluitend meet-
bare, kwantificeerbare, objectieve resultaten. Zichtbaar in de opvattingen over 
NP is de invloed van de kritische maatschappijtheorie van de Frankfurter 



Schule, in het bijzonder de uitwerking daarvan door Jürgen Habermas en zijn 
theorie over het communicatieve handelen (al heeft Taylor scherpe kritiek op 
weer het instrumentele hiervan). Ook van belang is de invloed van Donald 
Schön en zijn nadruk op het reflexieve karakter postmoderne beweging en de 
eigen normatieve horizon van professioneel kennis en inzicht. Van Michael 
Polanyi komt het begrip tacit knowledge; kern: we weten meer dan we kunnen 
vertellen. Tacit knowledge is een vorm van individuele kennis die ‘in het 
hoofd zit’ en moeilijk overdraagbaar is. De Nederlandse filosoof Harry Kun-
neman wijst, naast zijn pleidooi voor een horizontale moraliteit, ook op de 
noodzaak van een horizontale epistemologie, dat wil zeggen: een kritische de-
constructie van verticale epistemologieën. Net als een verticale moraliteit op 
zoek is naar een absolute geldigheidsaanspraak, streven verticale epistemolo-
gieën naar zekere kennis. 

Werkvorm : Hoor-, werk- en discussiecollege 
Na ieder college wordt een huiswerkopdracht gegeven. Deze bestaat uit het 
maken van een analyse van een bestaande werkpraktijk.  

Toetsvorm :  Het schrijven van een beleidsadvies naar aanleiding van een casus uit de prak- 
   tijk van het organiseren 
 

Tijdsbegroting  
Gedurende 4 weken 1,75 uur college (7 uur) 
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 10 = 40 uur) 
Zelfwerkuren (3 uur) 
Voorbereiding zelfwerkuren (3 x 2 = 6 uur) 
Uitwerking opdrachten zelfwerkuren (3 x 4 = 12 uur) 
Voorbereiding tentamenopdracht (35 uur)    
Bestuderen literatuur (20 uur) 
Tentamen (3 uur) 
Totaal: 126 uur     

 
 
Module 3 :  Milieuethiek (per. 1) - BED-SPECIFIEK  
Code   : 3 BED-ME1 
Omvang : 4 EC 
Docenten : Prof. dr. M.D. Davidson   
Leerdoelen        : Deze module bouwt voort op de inzichten uit de module ‘Duurzaamheid en 

Rechtvaardigheid’ en biedt verdere verdieping. 
Inhoud              : De onderwerpen die we zullen bespreken zijn:  

1. Culturele risicotheorie. In een situatie van onzekerheid en conflicterende 
informatie verschillen mensen in hoe zij problemen definiëren en hoe zij wil-
len dat problemen worden aangepakt. Inzicht in de culturele risicotheorie helpt 
debatten verhelderen. 
2. Individuele verantwoordelijkheid bij collectieve problemen. De meest ef-
fectieve oplossing voor milieuproblemen is collectief, dat wil zeggen via over-
heidsbeleid. Maar wat is onze individuele verantwoordelijkheid in afwezig-
heid van dat beleid? 
3. Kosten-batenanalyse en het meten van nationale welvaart.  
4. Het Antropoceen. Het Antropoceen is de naam van het tijdperk waarin de 
mens een blijvende en mondiale invloed uitoefent op de Aarde. Wat definieert 
het Antropoceen en hoe kijken filosofen daar tegenaan? 

Werkvorm        : Hoor- en discussiecollege 
Toetsvorm        :  Uitvoering opdracht 
Literatuur         : Wordt bekendgemaakt via OnderwijsOnline (in Studiewijzer) 

 
Tijdsbegroting:  
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  



Voorbereiding colleges en bestuderen literatuur (4 x 16 uur = 64 uur) 
Opdracht (40 uur)  
Totaal: 111 uur 
 

Module 4 : Projectstage (hele studiejaar) - BB-SPECIFIEK 
Code   : 3 BB-PST1 
Omvang : 15 EC 
Docenten : diverse docenten + stagecoördinator 
Leerdoelen : 
Inhoud  : 
Werkvorm :  Zie: Stagegids Meewerk-/Projectstage 
Toetsvorm : 
Literatuur : 
 : 
 
 
Module 5 : Toegepaste Politieke Filosofie 1 (per. 2) - ALGEMEEN  
Code   : 3 TPF1 
Omvang : 5 EC 
Docenten : diverse docenten (coördinator: dr. J. de Boer) 
Leerdoelen : De leidraad van dit vak is een koppeling maken tussen zaken uit de praktijk en 

 filosofie - we gaan toegepaste filosofie bedrijven. De teksten uit de praktijk  
staan telkens voorop. De filosofische teksten bieden gereedschap om de kwes-
ties uit de praktijk filosofisch te analyseren en ter discussie te stellen. 

Inhoud  :  Studenten dienen voor de verschillende lessen telkens twee soorten teksten  
   voor te bereiden:  

a) een stuk dat een praktisch probleem adresseert  
b) een corresponderende politiek-filosofische of ethische tekst.  

   Onderwerpen:  
- Onderzoek Invoering Verhoging Maximumsnelheid naar 130km/u 
- De Dorpse Doe-Democratie, Sociaal en Cultureel Planbureau (Lotte Vermeij 

en Joost Gieling, 2016) 
- Verkiezingsprogramma’s D’66, CDA, PvdA, VVD 
- Beleidsstuk gemeente Hilversum 

Werkvorm : Hoor-, werk- en discussiecollege 
Toetsvorm : Groepspresentatie en verslag 
Literatuur : Van Hees e.a., Basisboek Ethiek, Boom 2014, hfdst. 6 (Hedendaags Utilita- 
   risme en Consequentialisme) en hfdst. 7 (Klassieke Deontologie) 
   Jonathan Wolff, Introduction to Political Philosophy, Oxford University  
   Press, 2006, hfdst. 3 (Who Should Rule?) 
   John Rawls, A Theory of Justice (capita selecta) 

Robert Nozick, Anarchy, State and Utopia (capita selecta) 
   Arjo Klamer, Doing the Right Thing (twee hoofdstukken) 
 

Tijdsbegroting  
Gedurende 7 weken 1,75 uur college (12,25 uur) 
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (7 x 10 = 70 uur) 
Bestuderen literatuur (20 uur) 
Voorbereiding presentatie (35 uur)    
Afsluitende presentatie (3 uur) 
Totaal: 140,25 uur   

 
Module 6 : Toegepaste Politieke Filosofie 2 (per. 2) - ALGEMEEN  
Code   : 3TPF2 
Omvang : 3 EC 
Docenten : diverse docenten (coördinator: dr. J.S. de Boer) 



Leerdoel : Zelfstandige verbreding en verdieping van het inzicht in de politieke  
    filosofie en deze toe te passen in de praktijk, i.c. een concreet verkiezings-
    programma. 
Inhoud :  In deze module word je begeleid en aangestuurd bij het zelfstandig becom- 
   mentariëren van een verkiezingsprogramma vanuit een zelf gekozen perspec- 
   tief: voorstander of tegenstander.	
Werkvorm : Werkcollege 
Toetsvorm : Het schrijven van een commentaar (ca. 1000 woorden) bij een concreet ver- 
   Kiezingsprogramma. 
Literatuur : R. Goodin, P. Pettit en T. Pogge (red.), A Companion to Contemporary Politi- 
   cal Philosophy - second edition, Wiley Blackwell, 2012.  
 

Tijdsbegroting  
Gedurende 1 zaterdagochtend 2x 1,75 uur (werk)college (3,5 uur) 
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (35 uur) 
Bestuderen literatuur (20 uur) 
Voorbereiding commentaar (15 uur)    
Schrijven commentaar (10 uur) 
Totaal: 83,5 uur 
 
 

Module 7 : Bedrijfsethiek (per. 2) - BED-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code   : 3BED-BE1 
Omvang : 4 EC 
Docent  : Drs. S. Slagter / drs. D. van Bennekom 
Leerdoelen : Verdieping van het vakgebied van de bedrijfsethiek aan de hand van drie  

thema’s: leiderschap (1), identiteit en imago (2) en integriteit (3). Relatie leren 
leggen tussen toegepaste filosofie en de drie thema’s. Leren beoordelen van 
organisatieculturen aan de hand van het paardenmodel van Quinn. Leren on-
derscheiden van leiderschapsstijlen. Analyseren van en leren omgaan met 
spanningen tussen identiteit en imago. Leren signaleren en aanpakken van vra-
gen rond integriteit. Theorieën van Covey en Quinn (leiderschap en organisa-
tiecultuur), Argenti en Foreman, Grunig (corporate communication) en van 
Tongeren (deugdethiek) leren toepassen. De geleerde theorie in simulaties le-
ren toepassen. 

Inhoud  : In deze module vindt aan de hand van drie thema’s een verdieping in de be- 
   drijfsethiek. Het betreft drie relevante thema’s voor de toegepast filosoof: 

Leiderschap. In dit blok staan de theorieën van Dr. Stephen R. Covey (De ze-
ven eigenschappen van leiderschap / De achtste eigenschap van leiderschap) 
en prof. dr. R. E. Quin (Competing Values Framework) centraal. We gebrui-
ken het waardenmodel van Quin om handvaten en meer inzicht te geven in het 
beoordelen van managementstijlen en organisatieculturen. 
Identiteit en imago.  
Zonder communicatie kunnen bedrijven niet bestaan. Er is de directe commu-
nicatie tussen grondstofleverancier, producent, (groothandelaar) en consu-
ment.  Maar er is ook de indirecte communicatie waarmee bedrijven hun acti-
viteiten willen beïnvloeden (reclame, lobbyen, imagebuilding). We staan in dit 
blok vooral stil bij twee vraagstukken: de kloof tussen imago en identiteit 
(vanuit het bedrijf en vanuit de samenleving gezien) en de (on) wenselijkheid 
van het gericht beïnvloeden van de publieke opinie door bedrijven. Daarbij 
komt de vraag aan de orde welke rol de toegepast filosoof in dit soort vraag-
stukken kan spelen. 
Integriteit in het bedrijfsleven. 
In de laatste tien jaar is de vraag om meer integere leiders in het bedrijfsleven 
steeds nadrukkelijker gesteld. De bankencrisis heeft het handelen van bankiers 



aan de orde gesteld. Er is meer dan ooit behoefte aan bedrijfsethiek, maar 
vooral ook aan leiders die ethiek in praktijk brengen en integer willen en dur-
ven handelen. Aan de hand van de opvattingen van prof. dr. Paul van Ton-
geren over deugdethiek behandelen wij het vraagstuk van (het ontbreken van) 
de integriteit in het bedrijfsleven  
Ethische dilemma’s in de praktijk 
De drie blokken worden afgesloten met een simulatie, waarin de geleerde stof 
in de praktijk wordt gebracht. De simulatie bevat een integriteitsvraagstuk dat 
moet worden opgelost, waarbij het toepassen van leiderschapskwaliteiten en 
communicatieve vaardigheden rond imago en identiteit wordt gevraagd.  

Werkvorm :   Hoor- en werkcollege, simulaties en praktijkverkenning. 
Toetsvorm  :  Schriftelijk tentamen met kennisvragen en toepassingsvragen (casus) 
Literatuur :  Bij elke les wordt relevante literatuur beschikbaar gesteld. vanuit de aanbevo- 

len literatuur. 
   Aanbevolen literatuur: 
   Leiderschap 

Dr. Stephen R. Covey - De zeven eigenschappen van effectief leiderschap; Business 
Contact, 68e druk, 2010. ISBN: 9789047054641. 
Dr. Stephen R. Covey - De 8ste eigenschap; Business Contact, maart 2005. ISBN 
9789047000211.  
Caroline Dusschooten, Edger Gubbels e.a. - Werken met waarden - beoordelen en ont-
wikkelen van mens en organisatie; de ideeën van Robert Quinn als leidraad. GITP 
BV, 2007. ISBN 9789079041015. Niet meer nieuw verkrijgbaar. 
R.E. Quinn en K.S. Cameron - Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. 
Academic Service, 19990. ISBN 9789052612911 
Identiteit en imago 
Cees B.M. van Riel - Identiteit en imago. SDU Uitgevers, Den Haag, 2010. ISBN 
9789052617640. 
Jaap van der Grinten - Mind the Gap - Stappenplan identiteit en imago. Boom, Meppel 
2007. ISBN 9789085060307. 
Integriteit 
Prof. dr. R.J.M. Jeurissen (red.) - Bedrijfsethiek, een goede zaak. Gorcum BV, 2009. 
ISBN 9789023242178. 
Marcel Becker, Paul van Tongeren e.a. - Deugdethiek en integriteit. Gorcum BV 
2010. ISBN 9789023246732. 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur college (7 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (20 uur) 
Voorbereiding tentamen (15 uur) 
Verplichte literatuurstudie (50 uur) 
Zelfwerkzaamheid / facultatieve literatuur (18 uur) 
Tentamen (2 uur) 
Totaal: 112 uur 

 
Module 8 : Economie en Filosofie (per. 2) - BED-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code   : 3BED-EF1 
Omvang : 4 EC 
Docenten : dhr. Y. Brantjes / dhr. S. van Dijck / dhr. E. Dekker / W. van der Deijl  
Leerdoelen : In dit vak leer je over bekende filosofen/economen die in hun werk de grens  
   opzoeken van filosofie en economie. Je leert hoe filosofisch werk praktische  
   toepassing heeft in het economisch denken. We zullen door de geschiedenis  
   heen wandelen om te kijken wat de grote ideeën van de tijd zijn in de filosofi- 
   sche economie en hoe die verschillen van nu. Na dit vak gevolgd te hebben, 

zal je weten hoe de economische wetenschap ontstaan en geëvolueerd is en  
zal je zien hoe economisch denken een onderdeel is van filosofisch denken. 

Inhoud  : -     de ‘pre-economische tijd’: Aristoteles 



- de ‘eerste econoom’: Adam Smith 
- Karl Marx: zeer invloedrijke 18e eeuwse filosoof, econoom, socioloog, 

politicoloog en revolutionair; bekend om zijn uitgesproken kritiek op het 
kapitalisme 

- John Rawls: misschien wel de meest invloedrijke (politieke) filosoof van 
de 20e eeuw; alle hedendaagse politieke filosofie verhoudt zich op een of 
andere manier tot hem 

- Friedrich Hayek: deze grote tegenhanger van Keynes vond dat de econo-
mie beter kon uitzieken dan geholpen worden met pijnstillers van de over-
heid 

- John Stuart Mill: een van de meest invloedrijke Engelse filosofen van de 
19e eeuw; hoe goed gaan utilisme en liberalisme samen? 

- Amartya Sen: Indiaas filosoof en Nobelprijs-winnend econoom; met name 
bekend om zijn kritiek op het utilisme en op Rawls’ theorie van rechtvaar-
digheid 

Werkvorm : Hoor- / discussiecollege 
Toetsvorm : Schriftelijk tentamen 
Literatuur :  Aristoteles, Politics, Book One (part I-XIII, zonder part II) (PDF versie wordt  
   gemaild) 

Algemeen: Aristotle: Politics, Internet Encyclopedia of Philosophy, hoofdstuk 
7 http://www.iep.utm.edu/aris-pol/#H7 
Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 
Book IV Chapter I of the principle of the commercial or mercantile system 
(PDF versie wordt gemaild) 
Algemeen: Adam Smith, Internet Encyclopedie of Philosophy, hoofdstuk 1 en 
hoofdstuk 3 http://www.iep.utm.edu/smith/  
Kymlicka, W. (2002) Contemporary Political Philosophy: an Introduction. 
Oxford: Oxford University Press. Van hoofdstuk 5 “Marxism” lezen we het 
volgende:  

a) sectie 1 (p.168 t/m 175) oriënterend (dus globaal 
en snel); 

b) 5.2 lezen we (goed lezen!) van p.176 t/m 182 (tot  
‘lumpenproletariat’) en van p.190 t/m 195 (tot 
waar 5.3 begint) / (PDF versie wordt gemaild) 

Karl Marx, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Secties 2.3, 3 & 4.2 
http://plato.stanford.edu/entries/marx/ 
Rawls, J. (1999)  A Theory of Justice: Revised Edition. Cambridge: Harvard 
University Press.  Lezen: pagina 3 – 19 (chapter I, section 1, 2, 3 &4) (PDF 
versie wordt gemaild) 
John Rawls, The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Lezen: Sectie 4 t/m 
4.4. http://plato.stanford.edu/entries/rawls/ 
De eerste twee hoofdstukken van ‘The Essential Hayek’, vrij beschikbaar op 
http://www.essentialhayek.org/ 
‘The Moral Element in Free Enterprise’. Vrij beschikbaar op: 
https://fee.org/articles/the-moral-element-in-free-enterprise/ 
https://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk 
https://www.youtube.com/watch?v=GTQnarzmTOc 
Amartya Sen. Internet encyclopedia of Philosophy (Sectie 6 mag overgelagen 
worden). http://www.iep.utm.edu/sen-cap/ 
Amartya Sen (1989). Development as Capability Expansion (PDF versie 
wordt gemaild) 

 
Tijdsbegroting:  
Gedurende 7 weken 1,75 uur hoorcollege (7 x 1,75 = 12,25 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (7 x 5 = 35 uur) 



Bestudering verplichte literatuur (60 uur) 
Training leesvaardigheid tijdens studie-uren (11 uur) 
Voorbereiding tentamen ( 20 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 140,25 uur  

 
Module 9 : Implementatie van beleid (per. 3) - BED-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code   : 3BED-IB1 
Omvang : 4 EC 
Docenten : dhr. D. Doodkorte MA 
Leerdoelen : Bij het beëindigen van de cursus zijn de studenten in staat om: 

- de implementatie van beleid te identificeren binnen het bredere beleidspro-
ces; 

- de bestaande theorieën rond beleidsimplementatie te benoemen en de inhoud 
overzichtelijk weer te geven; 

- de bestaande theorieën rond beleidsimplementatie toe te passen op een prak-
tisch implementatieproces vanuit een positie als Toegepast Filosoof; 

- de bestaande theorieën te beoordelen op hun vooronderstellingen en hun ge-
schiktheid om antwoord te geven op de actuele maatschappelijke vraagstuk-
ken. 

Inhoud  : Tijdens de module Implementatie van beleid wordt nagegaan welke condities  
en factoren van belang zijn om eenmaal vastgesteld beleid ook daadwerkelijk 
te implementeren. Daarbij worden een aantal centrale concepten en theorieën 
behandeld, zoals top-down versus bottom-up benaderingen, de keuze van be-
leidsinstrumenten, de rol van grote uitvoeringsorganisaties, en administratieve 
beleidsvorming. In dit proces van vaststelling naar implementatie wordt de 
link gelegd tussen politieke, ambtelijke, en maatschappelijke mechanismen 
aan de ene kant en de adverse effects (onbedoelde gevolgen) van de imple-
mentatie van beleid langs de andere kant. Er is aandacht voor de systematische 
aanpak van implementatie van beleid(Analyseren, Inrichten (plan), Uitvoeren 
(do), Monitoren (check)  en Borgen (act)).Implementatie van beleid vraagt 
kennis van verandermethoden (zoals A3, Balanced scorecard, Story telling, 
Six Change Approach, Cultuurdimensie-aanpak) en inrichtings- en uivoerings-
methoden (zoals Belbin teammethode, Contingentietheorie, Beslissingsstelsel, 
Bouwstenenmethode en doorbraakmethode). Tijdens de hoorcolleges krijg je 
een korte introductie van de meest voorkomende en bruikbare benaderingen 
aan de hand van praktijkvoorbeelden. Onze tijd laat zien dat effectieve be-
leidsimplementatie geen ruimte meer laat voor een ‘top-down benadering’. 
Uitvoering wordt steeds meer het resultaat is van de gezamenlijke inspannin-
gen en strategieën van een groot aantal beleidsactoren - politici, burgers, amb-
tenaren, belangenorganisaties, de media, enzovoort - in beleidsnetwerken. 
Speciale aandacht gaat uit naar de rol die je als Toegepast Filosoof in deze 
processen kunt vervullen.  

Werkvorm :   Hoor- en werkcollege; kennisintroductie, praktijkverkenning, discussie. 
Toetsvorm :  Schriftelijke toets. 
Literatuur  :  Voor deze module wordt een reader beschikbaar gesteld. 
   Aanbevolen literatuur: 

Fenger, H.J.M (2003) Over implementatie en beleidsverandering 'Policy change and 
learning van Paul Sabatier & Hank Jenkins-Smith, Bestuurskunde jaargang 12, num-
mer 3. 
Howlett, M., Ramesh, M. (2009) Studying Public Policy: policy cycles and policy 
subsystems, Oxford: University Press 
Korsten, Arno F.A. (2009) Eisen en beïnvloeding van overheidsbeleid. www.arnokor-
sten.nl 



Kotter, J. (1996), ‘Leading Change’. Harvard Business School Press. 
Zie verder aanbevolen literatuur in de reader. 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur college (7 uur) 
Simulatie-opdracht (3 uur) 
Voorbereiding en nazorg colleges (30 uur) 
Verplichte literatuurstudie (30 uur) 
Aanvullende literatuurstudie en zelfstudie (20 uur) 
Voorbereiding simulatieopdracht (20 uur) 
Overleg medestudenten (4 uur) 
Totaal: 114 uur 

 
 
Module 10 : Onderzoekskunde III (per. 3) - ALGEMEEN 
Code  : 3OK1 
Omvang : 4 EC 
Docent  :  mw. dr. S. Geelhoed en dhr. dr. J.S. de Boer 
Leerdoelen : Kennis van het vak onderzoekskunde en vaardigheid in het opzetten en uitvoe- 
   ren van praktijkgericht onderzoek. Ontwikkeling van een onderzoekende hou- 
   ding. Kennis van en vaardigheid in het specifiek filosofisch onderzoek. 
Inhoud  : In de colleges worden aan de hand van de literatuur en praktijkvoorbeelden  
   verschillende aspecten van praktijkgericht onderzoek en conceptueel-filoso- 
   fisch onderzoek gedoceerd en beoefend, al. 
Werkvorm :  Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm : Uitwerking opdracht praktijkgericht onderzoek 
Literatuur : Mandy van der Velde, Paul Jansen, Josje Dikkers, Praktijkgericht onderzoek.  
   Opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren. Hilversum 2015, 2e druk.  
   ISBN 9789491743238 
 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 2 weken 3 uur hoor-/werkcollege (6 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (40 uur) 
Uitwerking opdrachten (8 uur)  
Bestudering literatuur (46 uur) 
Eindopdracht (12 uur) 
Totaal: 112 uur  
 

 
Module 11 : Keuzeactiviteit III (hele studiejaar) - ALGEMEEN 
Code  : 3KA1 
Omvang :  1 EC  
Docenten :  dhr. C.A.F. Bos BA / drs. R.L. Kielstra 
Leerdoelen : Ter bevordering van je professionele vorming als Toegepast Filosoof  

is het zaak, naast het opdoen van de filosofische kennisbasis je die binnen de 
reguliere vakken krijgt aangereikt, je te oriënteren op de maatschappelijke 
reikwijdte van het vak filosofie. Als Toegepast Filosoof richt je je op het be-
roepsmatig toepassen van deze kennisbasis op vraagstukken en problemen 
binnen een niet-academische context. Je moet dus niet alleen op de hoogte zijn 
van de bestaande theoretische benaderingen en inzichten uit de filosofie, maar 
evenzeer weet hebben van de breedte van het veld waarin deze kennis een toe-
passing kent. In welke niet-academische domeinen, en op welke manier, kun-
nen theoretische inzichten uit de filosofie een bijdrage leveren? 

 Maatschappelijke vraagstukken en problemen zijn complex en velerlei. De 
ontwikkeling van visie en begrip, die nodig is om “greep te krijgen” op maat-
schappelijke problemen, wordt gecultiveerd door reflecterend en zelfstandig 
denken. Reflectie heeft als doel inzicht te krijgen in het handelen, gedrag, 



drijfveren en vooronderstellingen van jezelf en die van anderen. Reflecteren is 
zodoende een belangrijke vaardigheid als Toegepast Filosoof.  

 Door expliciet de nadruk te leggen op oriëntatie van, en reflectie op, het maat-
schappelijk veld waarbinnen de Toegepast Filosoof moet opereren, dragen de 
modules keuze-activiteiten op praktische wijze bij aan het ontwikkelen van je 
professionele visie en houding als Toegepast Filosoof ten aanzien van maat-
schappelijke vraagstukken en problemen.  

Inhoud             :  Binnen deze modules geven we richting aan dit oriëntatieproces door je ‘erop 
uit te sturen: er wordt van je gevraagd om gedurende je gehele opleiding deel 
te nemen aan activiteiten die buiten jouw officiële studietraject vallen. Je bent 
vrij om naar eigen inzicht en interesse activiteiten te kiezen, maar er is één 
voorwaarde: het dient een extra-curriculaire activiteit te zijn waarvan de kop-
peling met de filosofie duidelijk kan worden beschreven.  

 Het reflectieproces wordt gestuurd doordat je voor iedere activiteit die je hebt 
ondernomen, een reflectieverslag dient te schrijven. Binnen dit reflectieverlag 
laten we je o.a. de vraag beantwoorden waarom jij denkt dat jouw gekozen ac-
tiviteit filosofisch relevant is, d.w.z. hoe deze extra-curriculaire activiteit zich 
verhoudt tot de filosofische kennisbasis die je bij de HTF krijgt aangereikt. 
Door systematisch een beroep te doen op je reflectieve vermogen, blijft de 
ontwikkeling van deze belangrijke filosofische vaardigheid voortduren, en zul 
je in staat zijn om jezelf en je professionaliteit als Toegepast Filosoof steeds 
verder te ontwikkelen.  

Werkvorm         :  De module keuze-activiteiten is qua tijdsbegroting anders dan "gewone" colle-
gevakken: er zijn geen colleges, geen leeswerk en geen bijkomende opdrach-
ten. Je vult de uren met activiteiten die je zelf onderneemt en als bewijs voor 
deze uren lever je reflectieverslagen in. Je levert verslagen in totdat je genoeg 
uren hebt om de module af te sluiten. Net als bij reguliere vakken geldt hier 
dat het behalen van de studiepunten bewijst dat je de hoeveelheid uren die 
voor deze modules staan hebt doorlopen.  

Toetsvorm         :  Voor iedere activiteit die je gedaan hebt, schrijf je een reflectieverslag. Dit 
verslag maak je aan de hand van het beoordelingsformulier. Het verslag moet 
aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen vind je in het beoordelingsmodel.  
Voor het schrijven van het verslag mag je ook uren meetellen. Het precieze 
aantal uren dat berekend mag worden, is vastgelegd en hangt af van de totale 
duur van de activiteit. Na goedkeuring van het reflectieverslag worden de uren 
toegekend.  

Literatuur       :  Lida Nijgh & Nicolien van Tol, Leren Reflecteren. 3e druk. Amsterdam, Uit-
geverij Boom, 2017. (aanbevolen) 

 Beoordelingsformulier (voor het maken van de verslagen) 
 Beoordelingsmodel (voor het inzien van de criteria) 
 
 
Module 12 : Afstudeerprogramma (hele studiejaar) - BED-SPECIFIEK 
Code   : 3BED-ASP1 
Omvang : 25 EC 
Docenten : diverse docenten + Coördinator Afstuderen 
Leerdoelen : 
Inhoud  : 
Werkvorm :  Zie: Studiehandleiding ‘Afstuderen bij de HTF’ 
Toetsvorm : 
Literatuur : 
 : 
  
  
Module 13 : Schriftelijke taalvaardigheid IV (hele studiejaar) - ALGEMEEN  



Code   : 3TV1 
Omvang : 1 EC 
Docent : : Drs. M.A. Slagter 
Leerdoelen	 :	 Correcte toepassing van de regels van de Nederlandse spelling en  
   grammatica, vermijding van veelvoorkomende stijlfouten en toepassing van  
   een persoonlijke, aantrekkelijke en beeldende schrijfstijl in een concrete tekst  
   (i.c. eindverslag Meewerk-/Projectstage).  
Inhoud  : Regels van de spelling van werkwoordsvormen, Engelse werkwoorden, tus- 
   senletters in samenstellingen, meervouden, interpunctie en hoofdletters, tekens 

bij letters (trema, apostrof, koppelteken, weglatingsteken), zelfstandig ge-
bruikte woorden. Beginselen van de Nederlandse grammatica (zinsdelen, 
hoofd- en bijzinnen), stijlverschijnselen (o.m. hen/hen, oorzaak/reden), stijl-
fouten (foutieve inversie, foutieve samentrekking, foutieve beknopte bijzin, 
incongruentie, contaminatie, pleonasme, tautologie) en technieken ter verbete-
ring van de eigen schrijfstijl (o.m. bedrijvende vorm, werkwoordstijl, ellipti-
sche zinnen, inversie en het splitsen van kettingzinnen, zinnen met lange aan-
loop en tangconstructies). Het toepassen van beeldspraak en stijlfiguren  in een 
concrete tekst. Op individuele basis en naar behoefte worden bijspijkerbijeen-
komsten georganiseerd.  

Werkvorm :   Bijspijkercolleges 
Toetsvorm :  Beoordeling van het Afstudeerwerkstuk (a.d.h.v. verstrekte be- 
  oordelingscriteria 2TV1 en 3TV1* 
Literatuur :  HTF-reader ‘Schriftelijke taalvaardigheid I - Basistoets spelling’ (te 

verkrijgen via de HTF). 
D. Pak, Vlekkeloos Nederlands. Spelling en stijl compleet (niveau 4F).  
Den Haag, 2007. 
M. Hermans, Schrijven met effect, stijlcursus. Uitgeverij Couthino, Bussum, 
2010.  
Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (2016), Vaardighedengids. Interne pu-
blicatie.  
Syllabus ‘Stijlfiguren en Beelspraak’ (uitgave HTF)	
Beoordelingscriteria 2TV1 en 3TV1* 

 
   Tijdsbegroting: 
   Herhaling theorie (5 uur) 
   Extra oefening (10 uur) 
   Check eindverslag op spelling (5 uur) 
   Check eindverslag op persoonlijke schijfstijl (10 uur) 
   Totaal: 30 uur 
 
* Zie bijlage II 
  



BIJLAGEN 
 
BIJLAGE I 

 
Beoordelingsformulier betoog Retorica (2RN1) 
 
Docent: Joep Dohmen 
Datum: 
Naam student: 
Groep: 
Jury:                   Eindcijfer:  

 

 
  
                              ONV - VOLD - GOED 
 
 
1. Driedelige opbouw: inleiding-kern-slot        
 
Inleiding 

a. Wat is de vraag die de spreker gaat beantwoorden en wat is de context?       
b. De luisteraar wordt verleid te luisteren en weet naar welk thema. 

 
Kern 

c. Er is een duidelijk stappenplan met korte, goede argumenten en voorbeelden. 
 

Slot 
d. De finale wordt aangekondigd, er is een goed slot, het eindigt pakkend. 

 
 
2. Indeling Aristoteles: logos, ethos, pathos 
 
Logos 

a. De inhoud is goed: thema, vragen, antwoorden etc. 
 

Ethos 
b. Het betoog is overtuigend: de spreker gelooft erin en maakt dit aannemelijk. 

 
Pathos 

c. Er wordt met passende passie gesproken. 
 

3. Stijl: aspecten van presenteren 
 

a. Articulatie en helderheid 
b. Timing, dictie, duur, tempo 
c. Lichaamstaal, gebaren, houding 
d. Contact met het publiek: verbaal en non-verbaal 

 
4. Opmerkingen 
  



BIJLAGE II 

Beoordelingscriteria Schriftelijke Taalvaardigheid III en IV 
(2TV1 en 3TV1)	
Inleiding 
De HTF stelt hoge eisen aan de schriftelijke taalvaardigheid van haar studenten. Juist voor een Toege-
past Filosoof is het van het grootste belang dat hij zijn gedachten en ideeën op adequate wijze onder 
woorden kan brengen, dat wil zeggen: zonder dat taal- en spelfouten afleiden van de inhoud en door 
middel van aantrekkelijk en helder taalgebruik. Daarom bevat het algemene curriculum van de HTF 
drie modules die expliciet met schriftelijke taalvaardigheid en schrijfvaardigheid te maken hebben: 
Schriftelijke taalvaardigheid I en II (1TV1 en 1TV2), en Taalfilosofie en Metaforen (2TM1). Deze 
leerlijn schriftelijke taalvaardigheid krijgt zijn vervolg in de modules 2TV1 en 3TV1. Hierbij worden 
respectievelijk de eindwerkstukken van de Meewerk-/Projectstage (2MST1 en 3PST1) en het Afstu-
deerprogramma (3ASP1) beoordeeld door een neerlandicus op basis van onderstaande beoordelings-
criteria.  
 
Beoordelingscriteria 
Bij de beoordeling van de werkstukken wordt op de volgende aspecten gelet: 
 

1) Spelling en stijl 
 
Het gaat hier om de correcte toepassing van de regels van de Nederlandse spelling en het ver-
mijden van veelvoorkomende stijlfouten.  
Gespecificeerd: 
- werkwoordsvormen 
- Engelse werkwoorden 
- tussenletters in samenstellingen 
- meervouden 
- interpunctie en hoofdletters 
- tekens bij letters (trema, apostrof, koppelteken, weglatingsteken) 
- zelfstandig gebruikte woorden 
- hoofd- en bijzinnen 
- hen/hun 
- oorzaak/reden 
- foutieve inversie 
- foutieve samentrekking 
- foutieve beknopte bijzin 
- incongruentie 
- contaminatie 
- pleonasme 
- tautologie 

 
2) Persoonlijk, aantrekkelijk en beeldend schrijven 

 
Het gaat hier om de toepassing van diverse technieken ter verbetering van de eigen schrijfstijl.  
Gespecificeerd: 
- toepassing bedrijvende vorm en werkwoordstijl 
- vermijding lijdende vorm en naamwoordstijl 
- toepassing elliptische zinnen 
- toepassing inversie (gevarieerde zinsbouw) 
- vermijding kettingzinnen, zinnen met lange aanloop en tangconstructies 
- toepassing elementen van persoonlijk schrijven (lezer aanspreken, ik/wij gebruiken etc.) 
- toepassing van vormen beeldspraak (metaforen, vergelijkingen, metonymia etc.) 

	



- toepassing van stijlfiguren (ironie, hyperbool, eufemisme, retorische vraag etc.) 	
	
Normering  
De eindwerkstukken van de Meewerk-/Projectstage en het Afstudeerprogramma worden beoordeeld 
op basis van bovenstaande criteria. Hierbij worden twee cijfers toegekend: 
 

a) één cijfer voor spelling en stijl 
b) één cijfer voor de schrijfstijl 

 
Ad. a 
Het cijfer voor spelling en stijl wordt bepaald door het aantal gemaakte spelling- en stijlfouten (zie bo-
venstaande gespecificeerde beoordelingscriteria). Hierbij geldt gemiddeld per pagina volledige tekst 
(600 woorden) de volgende normering: 
 

- 0 fout : 10 
- 1 fout :  9 
- 1,5 fout :  8 
- 2 fout :  7 
- 2,5 fout :  6 
- 3 fout :   5 
- 3,5 fout :   4 
- 4 fout :  3 
- 4,5 fout :  2 
- 5 fout :   1 

 
Ad. b 
Het cijfer voor de schrijfstijl wordt bepaald door de mate waarin de technieken ter verbetering van de 
eigen schrijfstijl in de tekst worden toegepast (zie bovenstaande gespecificeerde beoordelingscriteria). 
Het betreft hier een indrukcijfer, waarbij de examinator aangeeft welke schrijftechnieken in meer of 
mindere mate en al dan niet succesvol zijn toegepast. Het cijfer varieert van 10 tot 1. 
 
Eindcijfer 
Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van het behaalde cijfer voor spelling en stijl ener-
zijds en het behaalde cijfer voor schrijfstijl anderzijds. 
 


