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Studiegids Cultuur en Media (CM)  
- postpropedeutische fase   
 
I. MODUULOVERZICHT 
 
Leerjaar 2 CM - driejarig  
 
I. 

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    5 EC 
2) Inleiding Cultuur en Media 1 (2CM-INCM1)   7 EC 
3) Inleiding Cultuur en Media 2 (2CM-INCM2)   1 EC 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC  

II. 
5) Interviewtechnieken (2CM-IT1)     4 EC 
6) Creatief Denken I (2CM-CD1)     4 EC 
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     7 EC  

III. 
8) Retorica en Narrativiteit (2RN1)      4 EC  
9) Creatief Schrijven (2CM-CS1)     6 EC 
10) Cultuurfilosofie 1 (2CF1)      5 EC 
11) Cultuurfilosofie 2 (2CF2)      3 EC 

IV.  
12) Digitale Cultuur en Media I (2CM-DCM1)   4 EC 
13) Creatief Denken II (2CM-CD2)     4 EC 
14) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC  
15) Onderzoekskunde II (2OK2)     2 EC  
16) Keuzeactiviteit II (2KA1)      1 EC 
17) Meewerkstage (2CM-MST1)    15 EC 
18) Schriftelijke taalvaardigheid III (2TV1)      1 EC    

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

1) Taalfilosofie en Metaforen (2TM1)    5 EC 
2) Inleiding Cultuur en Media 1 (2CM-INCM1)   7 EC 
3) Inleiding Cultuur en Media 2 (2CM-INCM2)   1 EC 
4) Onderzoekskunde I (2OK1)     2 EC  

II. 
5) Interviewtechnieken (2CM-IT1)     4 EC 
6) Creatief Denken I (2CM-CD1)     4 EC 
7) Filosofische vaardigheden II (2FV1)     7 EC  

III. 
8) Retorica en Narrativiteit (2RN1)      4 EC  
9) Creatief Schrijven (2CM-CS1)     6 EC 
10) Cultuurfilosofie 1 (2CF1)      5 EC 

IV.  
11) Digitale Cultuur en Media I (2CM-DCM1)   4 EC 
12) Creatief Denken II (2CM-CD2)     4 EC  
13) Logica en Beslistheorie (2LB1)      5 EC  
14) Onderzoekskunde II (2OK2)     2 EC  

       ----------- + 
	 	 	 	 	 	 	 	 	60 EC  
 
 
 



	
	

 
 
Leerjaar 3CM - driejarig 
 
 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      6 EC  
2) Opinies en Essays (3CM-OE1)     6 EC  
3) Digitale Cultuur en Media II (3CM-DCM1)   2 EC 
4) Projectstage (3CM-PST1)    15 EC 

 
II. 

5) Toegepaste Politieke Filosofie 1 (3TPF1)    5 EC  
6) Toegepaste Politieke Filosofie 2 (3TPF2)    3 EC  
7) Nieuwe Media en Participatie (3CM-NMP1)   4 EC - keuzevak  

Opties: Bedrijfskunde / Filosoferen met kinderen 
8) Mediawijsheid (3CM-MW1)       4 EC - keuzevak 

Opties: Andere Economie / Gespreksvoering en Zelfreflectie  
 

III. 
9) Cultureel Ondernemerschap (3CM-CO1)   4 EC - keuzevak 

Opties: Implementatie van beleid / Werken aan Vrijheid 
10) Onderzoekskunde III (3OK1)     4 EC 
11) Keuzeactiviteit III (3KA1)      1 EC   

   
IV. 

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

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

80 EC  
 
 
Leerjaar 3 CM - vierjarig 
 
I. 

1) Toegepaste Ethiek (3TE1)      6 EC  
2) Opinies en Essays (3CM-OE1)     6 EC  
3) Digitale Cultuur en Media II (3CM-DCM1)   2 EC 

 
II. 

4) Toegepaste Politieke Filosofie 1 (3TPF1)    5 EC  
5) Toegepaste Politieke Filosofie 2 (3TPF2)    3 EC  
6) Nieuwe Media en Participatie (3CM-NMP1)   4 EC - keuzevak  

Opties: Bedrijfskunde / Filosoferen met kinderen 
7) Mediawijsheid (3CM-MW1)       4 EC - keuzevak 

Opties: Andere Economie / Gespreksvoering en Zelfreflectie  
 

III. 
8) Cultuurfilosofie 2 (2CF2)      3 EC 
9) Cultureel Ondernemerschap (3CM-CO1)   4 EC - keuzevak 

Opties: Implementatie van beleid / Werken aan Vrijheid 
Onderzoekskunde III (3OK1)     4 EC 

10) Keuzeactiviteit I (1KA1)       2 EC   
11) Keuzeactiviteit II (2KA1)      1 EC  

   
IV. 

12) Meewerkstage (2CM-MST1)    15 EC 
13) Schriftelijke taalvaardigheid III (2TV1)      1 EC   

(beoordeling eindverslag Meewerk-/Projectstage)  ------------ + 
         

 60 EC  



	
	

Leerjaar 4 CM - vierjarig 
 
I. 

1) Projectstage (3CM-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 (3CM-ASP1)   25 EC  
IV.  
 

8)  
9) Schriftelijke taalvaardigheid IV (3TV1)    1 EC 

(beoordeling Afstudeerwerkstuk) 
10) Keuzeactiviteit III (3KA1)     1 EC 

----------- +    
 
60 EC  

  



	
	

II. COMPETENTIES - beroepsspecifiek 
 

De Toegepast Filosoof Cultuur en Media (CM) beschikt over de volgende beroepsspe-
cifieke competenties: 

 
1) Een HTF-afgestudeerde CM heeft kennis van debatten die in de openbaarheid spelen en 

is in staat om daar filosofisch op te reflecteren, en deze in nieuwe perspectieven te plaat-
sen met behulp van relevante filosofische theorie. 

2) Een HTF-afgestudeerde CM is in staat om met behulp van relevante filosofische theorie 
zijn eigen standpunt te vormen over culturele en maatschappelijke vraagstukken, en kan 
deze op overtuigende wijze uit te dragen. 

3) Een HTF-afgestudeerde CM kan de competenties van de Toegepast Filosoof toepassen in 
het werk in de culturele of journalistieke sector. 

4) Een HTF-afgestudeerde CM kan op redacties of in brainstorms een inhoudelijke bijdrage 
leveren en heeft de vaardigheden om de daar gegenereerde ideeën om te helpen zetten in 
een passend cultureel of journalistiek eindproduct. 

5) Een HTF-afgestudeerde CM is in staat om in zijn werk de inhoudelijke lijn te bewaken, 
de waarden te identificeren die in dat werk gelden en daar kritisch op te reflecteren, en hij 
kan anderen te inspireren om hetzelfde te doen. 

 
[Bij de formulering van bovenstaande competenties is rekening gehouden met het landelijk beroeps- en 
opleidingsprofiel van de hbo-bachelor Journalistiek.]  

  



	
	

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 Lakoff en 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 Cultuur en Media 1 (per. 1) - CM-SPECIFIEK	
Code  :  2CM-INCMI 
Omvang :  7 EC 
Docent  :  Drs. S. van der Wall 
Leerdoelen : Je maakt kennis met de openbaarheid. Aan de hand van verschillende casussen  
  leer je wat een filosoof in werkveld cultuur en media kan doen. Na deze  

 module ben je bekend met de filosofische achtergrond van een aantal belang-
rijke discussies in de openbaarheid spelen, kun je zelf een standpunt erin bepa-
len en heb je een beeld van de mogelijke werkzaamheden binnen culturele en 
mediasector.  

Inhoud              : Deze module geldt als een eerste kennismaking met de werkzaamheden van 
de filosoof binnen de culturele sector en de mediawereld (openbaarheid). Je 
leert je breed oriënteren op het werkveld. Tevens bevat de module een duide-
lijke inhoudelijke en filosofische component en wordt er ingezoomd op kwes-
ties die binnen dit werkveld spelen. De te lezen teksten zijn naast inhoudelijke 
verdieping veelal een voorbeeld van hoe een filosoof in de openbaarheid kan 
opereren.  

Werkvorm : Hoor- en werkcolleges, afwisselend kennisoverdracht en praktisch aan de slag  
  met verschillende werkvormen. 
Toetsvorm :  Aanwezigheid is verplicht. Take home-tentamen.  
Literatuur : Reader samengesteld door de docent 
 



	
	

Tijdsbegroting: 
Hoor- en werkcollege (7x1,45 + 3= 13,15 uur) 
Bestuderen literatuur (100 uur) 
Uitvoeren opdrachten (75 uur) 
Toetsing (7,5 uur) 
Totaal: 196 uur  

 
Module 3 : Inleiding Cultuur en Media 2 (per. 1) - CM-SPECIFIEK	
Code  : 2CM-INCM2 
Omvang : 1 EC 
Docenten :  Drs. S. van der Wall 
Leerdoelen :  Je maakt kennis met het werk van de publieksfilosoof en het verschijnsel van  

de publieksfilosofie. Wat doet de publieksfilosoof? Wat zijn de taken van de 
publieksfilosoof? In welke media wordt ruimte gegeven aan publieksfilosofie? 
Waarin verschilt de publieksfilosofie enerzijds van academische filosofie en 
anderzijds van reguliere uitingen in het publieke debat? 

Inhoud              : Deze module geldt als een eerste kennismaking met publieksfilosofie. Je krijgt  
kennis van de geschiedenis van de publieksfilosofie in Nederland en leert 
welke personen en organisaties zich met publieksfilosofie bezig houden. Te-
vens bevat de module een praktische component: je moet reflecteren en een 
visie formuleren op een actuele kwestie binnen de publieksfilosofie.  

Werkvorm :  Eén hoor/werkcollege, afwisselend kennisoverdracht en praktisch aan de slag  
  met verschillende werkvormen. 
Toetsing :  Aanwezigheid is verplicht. Betoog of essay. 
Literatuur :  Marli Huijer, Leve de publieksfilosofie  
   Noam Chomsky, De verantwoordelijkheid der intellectuelen, redux 
    
  Tijdsbegroting: 

Hoor- en werkcollege (3uur) 
Bestuderen literatuur (18 uur) 
Toetsing (7 uur) 
Totaal: 28 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: 
   Werkcollege op zaterdag (2x 1,75 uur = 3,5 uur) 
   Voorbereiding college (20 uur) 
   Bestudering literatuur (25 uur) 
   Uitvoering opdracht (8 uur) 
   Totaal: 56,5 uur 
 
 



	
	

Module 5 : Interviewtechnieken (per. 2) - CM-SPECIFIEK 
Code  : 2CM-IT1 
Omvang : 4 EC 
Docenten : dhr. L.M. Heuts MA en mevr. drs. E.C. Van Dalen	
Leerdoelen:   Je leert in deze module hoe je moet interviewen. Een belangrijk on- 

derdeel hiervan is: Luisteren, Samenvatten en Doorvragen (LSD-methode). 
Na afloop van deze module weten studenten welke vragen (open en gesloten) 
je wanneer het beste kunt inzetten, wat goed luisteren is en hoe je dat moet 
doen. Hoe werkt goed samenvatten, wanneer vraag je door en hoe doe je dat? 
Je leert verschillende technieken in te zetten om alle informatie boven water te 
halen, die nodig is voor een gebalanceerd verhaal.  

Inhoud  :  Aan de hand van theorie en rollenspellen behandelen we de verschillende as- 
   pecten van luisteren, samenvatten en doorvragen. We ontleden gesprekken 

van meester-interviewers uit de wereld van de journalistiek.  
Werkvorm :  Hoor- en werkcollege. Theorie en rollenspellen. (Zelf)observaties (thuis).  
Toetsing  :   Video-opdracht en thuisopdracht. 
Literatuur :  N. Kussendrager, Dick van der Lugt, Basisboek journalistiek, Wolters- 

Noordhoff, Groningen, 2005.   
H. Asbreuk, Addie de Moor, Basisboek journalistiek schrijven, Noordhoff 
Uitgevers, Groningen, 2013.  
S. Adams, W. Hicks, Interviewing for journalists. Routledge, London, 2009. 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Bestudering literatuur (30 uur) 
Voorbereiding interviewopdrachten (25 uur) 
Uitvoering interviewopdrachten (30 uur)  
Totaal: 112 uur  

 
Module 6 : Creatief Denken I (per. 2) - CM-SPECIFIEK 
Code  : 2CM-CD1 
Omvang : 4 EC 
Docent    :  mw. drs. E.C. van Dalen   
Leerdoelen        :   Aan de hand van een unieke brainstormmethode leren studenten van een er- 

kende trainer Creatief Denken, hoe zij tot creatieve, onderscheidende en inno-
verende ideeën komen. Deze ideeën dienen als basis voor (elke willekeurige) 
multimediale productie. Doorbreken van vaste denkpatronen. 

Inhoud              :  We kiezen voorbeelden van actuele, maatschappelijke ontwikkelingen en le- 
ren daar een originele (probleem)vraag bij te formuleren. We oefenen met ver-
schillende Total Brain Box-technieken. Hierdoor leren studenten onder meer 
vaste patronen van denken te doorbreken.  

Werkvorm         :      Hoor- en werkcollege 
Toetsvorm :     Recensie schrijven over de opgegeven literatuur. 
Literatuur          :      Igor Byttebier, Creativiteit. Hoe? Zo! Uitgverij Lannoo NV, Tielt, 2002,  

(15e druk)  

Karim Benammar, Reframing - the art of thinking differently 
(https://www.boomfilosofie.nl/product/100-1059_Reframing) 
 
[N.B. Het vak Creatief Denken I geldt basis voor de verdiepende module Cre-
atief Denken II, die meer filosofisch wordt ingevuld.] 
 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Bestudering literatuur (30 uur) 



	
	

Voorbereiding duo-opdrachten (25 uur) 
Uitvoering duo-opdrachten (30 uur)  
Totaal: 112 uur  
 

 
Module 8 : 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 wetens-
happen. Kernthema is narratieve identiteit: de gedachte dat de menselijke le-
vensloop in de vorm van een verteld levensverhaal 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 om-
dat 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 : Creatief Schrijven (per. 3) - CM-SPECIFIEK 
Code  : 2CM-CS1 
Omvang : 6 EC 
Docent  : drs. E.C. van Dalen   
Leerdoelen        :  Studenten beginnen bij de basis: het leren schrijven van een goed verhaal, on- 
   geacht of dat een blog is, een LinkedIn-profiel of een journalistiek verslag. Ze  

leren aan welke voorwaarden een goed verhaal moet voldoen, wat de compo-
nenten zijn, hoe je een verhaal voorziet van creatieve ingrediënten en op 
welke valkuilen ze moeten letten. Studenten leren hoe ze zelf een goed verhaal 
met een origineel begin, midden en eind kunnen schrijven. Verder maken ken-
nis met non-fictie schrijven, dankzij een gastcollege van auteur en journalist 
Marlies Kieft (schreef in 2017 het boek Anders mooi).  

Inhoud              :  Aan de hand van een vast stappenplan waarin de verschillende (journalistieke  
en literaire) componenten worden besproken, analyseren en ontleden we be-
staande, verdiepende verhalen. Vervolgens gaan we zelf aan de slag en schrij-
ven we in de besproken stappen een kort verhaal.  

Werkvorm         :      Hoor- en werkcolleges  
Toetsvorm         :   Speech schrijven voor je moeder (met daarin stijlelementen als de vaste vertel-

structuur, schrijven met je zintuigen en non-fictieve levensverhalen). 
Verslag maken van een gastcollege met een auteur van een boek over non-fic-
tieve levensverhalen. 

Literatuur          :      Verplicht:  
   Mieke Bouma, Het verhaal van je Leven - Storytelling en de zoektocht naar  
   een zinvol (2018).  
   Rob van Vuure, Beter speechen. Yes, you can. Uitgeverij Ambo, Amsterdam,  
   2010 (1e druk) 
   Aanbevolen: 
   Joseph Campbell, De held met de duizend gezichten, Amsterdam 1990 

Imme Dros, Griekse Mythen, Amsterdam 2010 
Carl Gustav Jung, Archetypen, Rotterdam 2013 
Friedrich Nietzsche, De geboorte van de tragedie, Amsterdam 1987 
Andre de Vries en Erno Eskens Amor fati, ISVW Uitgevers, Leusden 2017 
http://www.verhalendejournalistiek.nl/nl/anthology-over-the-line/ 
http://verhalengarage.nl/		

 
N.B. Deze module moet met een voldoende zijn afgerond, alvorens men ver-
der kan met de module ‘Opinies en Essays’ (derde leerjaar, periode 2). 

	
Tijdsbegroting: 
Gedurende 6 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (6 x 1,75 = 10,5 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (6 x 5 = 30 uur) 
Bestudering literatuur (60 uur) 
Voorbereiding thuisopdracht (32 uur) 
Uitvoering thuisopdracht (35 uur)  
Totaal: 167,5 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 do-
cumentaires? 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 cul-
tureel bepaald?  

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 (2x 1,75 = 3,5 uur) 
Voorbereiding verdiepingscollege (9 uur) 
Zelfstudie (45 uur) 
Uitvoering eindopdracht (25 uur) 
Totaal: 82,5 uur 

 
Module 12 : Digitale Cultuur en Media I (per. 4) - CM-SPECIFIEK 
Code  : 2CM-DCM1 
Omvang : 4 EC 
Docenten :  diverse gastdocenten (coördinator: dhr. L.M. Heuts MA) 
Leerdoelen :  Het verwerven van inzicht in hoe je de enorme hoeveelheid aan digitale en on- 

line beschikbare informatie nuttig kunt gebruiken. Je leert hoe je de verschil-
lende puzzelstukjes kunt herkennen en combineren met onder andere Face-
book, Graph, reverse image search, Kamer van Koophandel, kadaster, do-
maintools en vele andere openbare bronnen. Je verwerft inzicht in de vraag 
hoe je je als journalist kunt beschermen tegen jezelf en tegen je bronnen.  

Inhoud  :  Aan de hand van een concrete onderzoeksvraag gaan we bekijken welke ver- 
schillende stappen je kunt ondernemen om via internet en sociale media infor-
matie in te winnen die betrouwbaar is en up-to-date. We gaan aan de slag met 
verschillende oefeningen.  

Werkvorm :  Werkcollege  
Toetsvorm :  Huiswerkopdrachten 
Literatuur :  Wordt via OnderwijsOnline bekendgemaakt. 

 
N.B. Laptop of iPad is verplicht tijdens dit college. 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Bestudering literatuur (30 uur) 
Voorbereiding huiswerkopdrachten (25 uur) 
Uitvoering huiswerkopdrachten (30 uur)  
Totaal: 112 uur  

 
Module 13 : Creatief Denken II (per. 4) - CM-SPECIFIEK 
Code  :  2CM-CD2 
Omvang :  4 EC 



	
	

Docent  :  dhr. L.M. Heuts MA 
Leerdoelen : Filosofische theorieën leren gebruiken om zelf nieuwe denkkaders te ontwik- 
   kelen.  
Inhoud             : Deze module is een vervolg op de module ‘Creatief Denken I’. Waar je bij dit  
   eerste vak leert hoe je tot een nieuw idee komt, leer je in dit vervolg hoe je  
   bestaande ideeën ‘kantelt’ en ‘omdenkt’. Het vak concentreert zich op de  
   vraag hoe je bestaande ideeën vanuit een ander perspectief kunt belichten,  
   maar ook hoe je bestaande ideeën kunt ombuigen tot een nieuw perspectief.  
Werkvorm : Hoor-/werkcollege  
Toetsvorm :  Uitvoeren schrijfopdracht  
Literatuur : Hannah Arendt, Denken (2012) 
 
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur) 
Lezen literatuur: 270 pagina’s / 5 pagina’s per uur (55 uur) 
Voorbereiding colleges: vragen, samenvatten (10 uur) 
Uitvoering schrijfopdracht (40 uur) 
Totaal: 112 uur 

 
 
Module 14 : 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 geldigheid; 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 college (12,25 uur) 
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (7 x 10 = 70 uur) 
Huiswerkopdrachten (7 x 4 = 28 uur) 
Voorbereiding tentamenopdracht (28 uur)    
Tentamen (2 uur) 



	
	

Totaal: 140,25 uur  
 

 
Module 15 : 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: 
   Werkcollege op zaterdag (2x 1,75 uur = 3,5 uur) 
   Voorbereiding college (20 uur) 
   Bestudering literatuur (25 uur) 
   Uitvoering opdracht (8 uur) 
   Totaal: 56,5 uur 

 
Module 16 : 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, Uitge-
verij Boom, 2017 (aanbevolen) 

 Beoordelingsformulier (voor het maken van de verslagen) 
 Beoordelingsmodel (voor het inzien van de criteria) 
 
 
Module 18 : Meewerkstage (hele studieaar) - CM-SPECIFIEK  
Code   : 2CM-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 : Opinies en Essays (per. 1) - CM-SPECIFIEK  
Code   : 3CM-OE1 
Omvang : 6 EC 
Docent  : ir. W. Schoonen 
Leerdoelen  : Vaardigheid in het schrijven van opiniërende, literaire en betogende 

journalistieke genres: analyse, opinie / klein essay / verslaggeverscolumn /  
groot essay / verdieping 

Inhoud  : De module begint met een uitleg over de journalistieke genres die hier het 
onderwerp zijn, plus een bespreking van goede en slechte voorbeelden. Stu-
denten moeten daarna een opiniërend stuk schrijven over een (verplicht) 
nieuwsonderwerp en een klein essay over een vrij onderwerp. Studenten moe-
ten elkaars teksten redigeren. Daarna volgt de productie van grote essays. 
Daarbij worden de vier stappen van het grote verhaal gevolgd: gegevens ver-
zamelen, gegevens ordenen, outline maken, schrijven. Bij iedere stap wordt de 
voortgang besproken in wekelijkse redactiebijeenkomsten. Afsluiting is het 
redigeren en corrigeren van het eigen essay. 

Werkvorm : Hoor- en werkcolleges, in de vorm van redactievergaderingen waarin weke- 
   lijks ieders voortgang kritisch wordt besproken. 
Toetsvorm : Schrijf- en redigeeropdrachten: analyse, klein essay (verslaggeverscolumn),  

groot essay 
Literatuur : L. Stiller, Essays schrijven (2014) 



	
	

N. Kussendrager, Dick van der Lugt, Bas Verschoor, Basisboekjournalistiek, 
Groningen, 2014  
 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 6 weken 1,75 uur hoorcollege (6 x 1,75 = 10,5 uur) 
Voorbereiding colleges (7 x 5 = 35 uur) 
Bestuderen literatuur (40 uur) 
Maken oefenmateriaal (30 uur) 
Voorbereiding tentamen (25 uur) 
Maken tentamen (2 uur) 
Totaal: 142,5 uur 
 

 
Module 3 : Digitale Cultuur en Media II (per. 1) - CM-SPECIFIEK  
Code  : 3CM-DCM1 
Omvang : 2 EC 
Docenten :  diverse gastdocenten (coördinator: dhr. L.M. Heuts MA) 
Leerdoelen :  In deze module leer je zelf digitaal researchen. Je maakt kennis met zoekma- 

chines (zoals google), leert welke bronnen betrouwbaar zijn, en hoe je potenti-
ele gasten kunt vinden via internet en sociale media.  

Inhoud  :  Aan de hand van een concrete onderzoeksvraag gaan we kijken welke ver- 
schillende stappen je kunt ondernemen om via internet en sociale media infor-
matie in te winnen die betrouwbaar is en up-to-date. We gaan aan de slag met 
verschillende oefeningen.  

Werkvorm :  Werkcollege  
Toetsvorm :  Twee huiswerkopdrachten; toetsing verloopt via DCMI 	
Literatuur :  Wordt via OnderwijsOnline bekendgemaakt. 

 
N.B. Laptop of iPad is verplicht tijdens de colleges van deze module verplicht. 

 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 2 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (2 x 1,75 = 3,5 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (2 x 5 = 10 uur) 
Bestudering literatuur (15 uur) 
Voorbereiding huiswerkopdrachten (12,5 uur) 
Uitvoering huiswerkopdrachten (15 uur)  
Totaal: 56 uur 
 

Module 4 : Projectstage (hele studiejaar) - CM-SPECIFIEK 
Code   : 3 CM-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. 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 :  Nieuwe media en Participatie (per. 2) - CM-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code  :  3CM-NMP1 
Omvang :  4 EC 
Docent  :  dhr. L.M. Heuts MA  
Leerdoelen : Het aanleren van een filosofische denkwijze die van toepassing is op nieuwe  



	
	

   media en daarmee de participatiecultuur. Deze denkwijze bestaat uit drie 
onderdelen: 
1) Analyseren. Het leren analyseren van bestaande filosofische theorieën en 

concepten over media en participatie. 
2) Toepassen. Het toepassen van deze analyse op hedendaagse media en par-

ticipatie.  
3) Innoveren. Vanuit de toepassing van deze analyse een (aanzet tot) eigen of 

nieuwe filosofische ideeën m.b.t. tot media en participatie ontwikkelen.  
Inhoud              : In deze module wordt elk college aan de hand van een hedendaags praktijk-
   voorbeeld van filosofische theorieën over media en participatie besproken. 
   De filosofische theorieën zijn ingedeeld aan de hand van een drietal thema’s:  

1) Technologie en de veranderende ervaring. 
2) Media en globalisering 
3) Participatie in het publieke domein.  
Hierbij gaan wij ervanuit dat de inhoud niet alle bestaande filosofische theo-
rieën en denkwijzen dekt, maar ontwikkel je een bewustwording van de in-
vloed op nieuwe media op je eigen leefwereld. Er worden handvatten aange-
reikt om een filosofische denkwijze te ontwikkelen met betrekking tot media 
en participatie. Eén van de studenten bereidt elke week één van de teksten 
voor, vat deze samen en formuleert de hoofdvraag die in de tekst behandeld 
wordt.  

Werkvorm : Hoor- en werkcolleges 
Toetsvorm :  Pitch en casestudy 
Literatuur : Lister et al, New Media, a critical introduction (2009) 

Walter Benjamin, The Storyteller (1936).  
Nader op te geven literatuur (zie Studiewijzer). 

	
   Tijdsbegroting: 

Gedurende 4 weken 1,75 uur college (7 uur) 
   Bestuderen literatuur: ca. 50 pagina per college (35 uur) 

Voorbereiding colleges: vragen, samenvatten (25 uur) 
Pitch - voorstel schrijfopdracht (15 uur) 
Uitvoeren schrijfopdracht (30 uur) 
Totaal: 115 uur 

 
Module 8 : Mediawijsheid (per. 2) - CM-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code   : 3CM-MW1 
Omvang : 4 EC 
Docent  :  dhr. L.M. Heuts MA 
Leerdoelen  :    
Inhoud   :   [DEZE MODULE IS IN ONTWIKKELING.] 
Werkvorm  :    
Toetsvorm  :   
Literatuur  :   
 
   Tijdsbegroting: 
 
Module 9 : Cultureel Ondernemerschap (per. 3) - CM-SPECIFIEK (keuzevak) 
Code  :  3CM-CO1 
Omvang :  4 EC 
Docenten :   drs. E.C. van Dalen 
Doel  :  De bijna afgestudeerde student leert in deze module hoe hij als zelfstandige  

aan de slag kan gaan in een werkveld waar vaste banen steeds schaarser wor-
den. Aan de hand van rollenspelen bekwamen de studenten zich in het netwer-
ken, onderhandelen en personal marketing. Hoe gebruik je je eigen netwerk in 



	
	

de wereld van Cultuur en Media? Theorie over acquisitie, het gebruik van Lin-
kedIn en SWOT-analyse. Aansluitend op die theorie krijg je verwerkingsop-
drachten. 

Inhoud  :   Studenten leren wat ervoor nodig is om een eigen bedrijf te starten. Aan de  
hand daarvan werken zij een aantal fasen hiervan uit, onder meer het schrijven 
van een aantrekkelijk LinkedIn-profiel (vorm: storytelling). Aan de hand van 
rollenspelen bekwamen de studenten zich in het netwerken, onderhandelen en 
personal marketing. Ook leren ze aan de hand van theorie en voorbeelden de 
do’s en dont’s van het inzetten van social media voor hun bedrijf en aan welke 
eisen een goed ondernemersplan moet voldoen.  

Werkvorm : Hoor- en werkcollege 
Toetsing : Studenten maken verschillende thuisopdrachten, waaronder een eigen Lin- 

kedIn-profiel, een SWOT-analyse en netwerkanalyse.  
Literatuur :  Yolan Witterholt, De journalist als zzp’er - handboek voor de startende free- 
   lancer  

Trudy Pannekeet, Spring eruit: checklist voor een top-LinkedIn-profiel (gratis)  
 
Tijdsbegroting: 
Gedurende 4 weken 1,75 uur hoor-/werkcollege (4 x 1,75 = 7 uur)  
Voorbereiding / huiswerk / achtergrondliteratuur (4 x 5 = 20 uur) 
Bestudering literatuur (30 uur) 
Voorbereiding huiswerkopdrachten (25 uur) 
Uitvoering huiswerkopdrachten (30 uur)  
Totaal: 112 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  : 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 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 :  drs. S. Palm / 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 beroepsmatig toepassen van deze 
kennisbasis op vraagstukken en problemen binnen een niet-academische con-
text. 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 toepassing kent.  In welke niet-
academische domeinen, en op welke manier, kunnen 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, Uitge-
verij Boom, 2017. (aanbevolen) 

 Beoordelingsformulier (voor het maken van de verslagen) 
 Beoordelingsmodel (voor het inzien van de criteria) 
 
Module 12 : Afstudeerprogramma (hele studiejaar) - CM-SPECIFIEK 
Code   : 3CM-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 beoordelingscrite- 
  ria 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 
 
  



	
	

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. 
 
 
 
 


