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Sinds enkele academiejaren wordt de bacheloropleiding hervormd. Ook het schakel-, voorbereidings- en 
masterprogramma worden hierdoor beïnvloed. 
 
De onderstaande info is bestemd voor studenten die in één van de bovengenoemde loopbanen zijn gestart vóór 
academiejaar 2022-2023 en één of enkele vakken moeten hernemen of nog dienen op te nemen in 2022-2023 (of 
later, bvb wegens spreiding van hun studieprogramma). 
 
Grondregels: 
 
- Behaalde vakken, blijven behaald 

 
- Je werkt zoveel mogelijk de bestaande vakken af, maar soms is vervanging nodig voor een verdwijnend vak of 

zijn er extra keuzemogelijkheden 

 
- Opgelet:  

o Het extra keuzevak ‘Scientific integrety’ is in beide afstudeerrichtingen van de master toegevoegd, 
maar mag niet gevolgd worden indien je dit vak als BA-vak met succes hebt afgewerkt 
 

o in 21-22 verdwenen de vakken 'Vraagstukken ethiek en waardetheorie' en 'History and theory of 
Freemasony', sommige studenten zullen deze in hun studiedeellijst zullen zien staan: registreer ze niet! 
 

o Filosofie en ethiek van de seksualiteit is geen optie voor wie dit vak al als bachelorvak heeft behaald! 
 

 
Wie in 2021-2022 gestart is in het schakel- voorbereidings- of masterprogramma, maar weinig of geen vakken 
heeft behaald, volgt best het nieuwe programma.  
 
Bij twijfel: contacteer de studietrajectbegeleider 
 
Wijzigingen schakelprogramma: 

 Thema’s uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode 6SP verdwijnt 
 Thema’s uit de wijsbegeerte van de 19e eeuw 6SP verdwijnt 

 
 Wie één of meerdere van deze vakken nog diende af te werken, dient voor evenveel studiepunten 

extra keuzevakken op te nemen als er verdwijnen uit de stam, bovenop de reeds voorziene keuze 
van 6 SP 

 Wie wél al slaagde voor één of beide van deze vakken, hoeft deze vakken niet te vervangen (ze 
blijven als behaald in het programma staan): je werkt het programma verder af 
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De opleidingsonderdelen die een student in het oude programma heeft behaald, blijven behaald. Indien je nog niet 
geslaagd bent voor vakken uit de linkerkolom, zie je in de rechterkolom wat er gebeurt: 
 

 
 
Schakelprogramma in 2021-2022 - 84 SP SP af te leggen indien linker OO niet 

behaald 
 

SP SEM WS 

Paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
met wijsgerig atelier 

6 Paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
met wijsgerig atelier 

6 1+2 / 

Tekstanalyse II 6 Tekstanalyse II 6 2 oneven 
Taal & betekenis 6 Taal & betekenis 6 2 WS 

Filosofische vaardigheden 6 Filosofische vaardigheden 6 1 WS 
Ethiek 6 Ethiek 6 1 WS 

De grote stromingen uit de wijsbegeerte 6 De grote stromingen uit de wijsbegeerte 6 1 WS 
Moraalwetenschappen & empirische ethiek 6 Moraalwetenschappen & empirische ethiek 6 1 WS 

Het politieke dier 6 Het politieke dier 6 1 WS 
Thema's uit de wijsbegeerte hedendaagse periode 6 verdwijnt: extra keuzevak selecteren indien je 

nog niet slaagde voor dit vak 
6   

Redelijk eigenzinnig 3 Redelijk eigenzinnig 3 1+2 WS 
Academische vaardigheden 3 Academische vaardigheden (semesterwijziging) 3 1 WS 

Logica en wetenschapsfilosofie 6 Logica en wetenschapsfilosofie 6 1+2 WS 
Vrijdenken 6 Vrijdenken 6 2 WS 

Thema's uit de wijsbegeerte 19e eeuw 6 verdwijnt: extra keuzevak selecteren indien je 
nog niet slaagde voor dit vak 

6   

      
Keuze (1 van beide): 6 Keuze (1 te kiezen, of meer indien nodig): 6   

Wetenschap en maatschappij 
 

Wetenschap en maatschappij  1 oneven 
Existentiële ethiek 

 
Existentiële ethiek  1 even   
Mens en omgeving  2 /   

Inleiding gender- en diversiteitsstudies  2 /*   
Gods and mortals: On Religion and Democracy  2 /   

Vraagstukken uit de kennisleer  1 WS 
      

totaal studiepunten 84 totaal studiepunten 84   
 
 

*inleiding gender- en diversiteitsstudies gaat door op maandagavonden 
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Wijzigingen voorbereidingsprogramma: 

 Thema’s uit de wijsbegeerte van de hedendaagse periode 6SP verdwijnt 
 
 Wie dit vak nog diende af te werken, dient een extra keuzevak op te nemen van 6 SP 
 Wie wél al slaagde voor dit vak, hoeft niets te doen (het verdwijnend vak blijft in dat geval als 

behaald in het programma staan): je werkt het programma verder af 
 
 
 

Voorbereidingsprogramma in 2021-2022 
- 63 SP 

SP af te leggen indien linker OO niet 
behaald 

 

SP SEM WS 

Paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
met wijsgerig atelier 

6 Paper wijsbegeerte en moraalwetenschappen 
met wijsgerig atelier 

6 1+2 / 

Filosofische vaardigheden 6 Filosofische vaardigheden 6 1 WS 
Ethiek 6 Ethiek 6 1 WS 

De grote stromingen uit de wijsbegeerte 6 De grote stromingen uit de wijsbegeerte 6 1 WS 
Moraalwetenschappen & empirische ethiek 6 Moraalwetenschappen & empirische ethiek 6 1 WS 

Thema's uit de wijsbegeerte hedendaagse periode 6 verdwijnt: extra keuzevak selecteren indien je 
nog niet slaagde voor dit vak 

6   

Redelijk eigenzinnig 3 Redelijk eigenzinnig 3 1+2 WS 
Logica en wetenschapsfilosofie 6 Logica en wetenschapsfilosofie 6 1+2 WS 

Vrijdenken 6 Vrijdenken 6 2 WS 
      

Keuze (2 vakken te kiezen): 12 Keuze (2 te kiezen, of meer indien nodig): 12   
Tekstanalyse II  Tekstanalyse II  2 oneven 

Wetenschap en maatschappij 
 

Wetenschap en maatschappij  1 oneven 
Existentiële ethiek 

 
Existentiële ethiek  1 even 

Economie & maatschappij  Economie & maatschappij  1 even 
Taal & betekenis 

 
Taal & betekenis  2 WS   

Mens en omgeving  2 /   
Inleiding gender- en diversiteitsstudies  2 /*   

Gods and mortals: On Religion and Democracy  2 /   
Vraagstukken uit de kennisleer  1 WS 

      
totaal studiepunten 63 totaal studiepunten 63   

 
*inleiding gender- en diversiteitsstudies gaat door op maandagavonden 
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Wijzigingen masterprogramma: 
 

 Nieuw keuzevak Scientific Integrety 
 Semesterwijziging Bio-ethiek 

 
 
 
 
 

MA oud (2021-2022) -  60SP 
Moraalwetenschappen en humanistiek SP 

af te leggen indien linker OO niet 
behaald SP SEM WS 

Masterproef Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 24 
Masterproef Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen 24  1+2   / 

      

Stamvakken (alle 4 verplicht): 24 Stamvakken (alle 4 verplicht):  24     

Bio-ethiek 6 Bio-ethiek - nieuw semester 22-23: sem 1 6 1 WS  

Filosofie van de Verlichting 6 Filosofie van de Verlichting 6 1  WS  

Humanistiek en humanisering 6 Humanistiek en humanisering 6  2 WS  

Filosofie en ethiek van de seksualiteit 6 ! nog niet gevolgd hebben als BA-vak  6  2 WS  

      

Keuze (2 vakken uit volgende): 12 
 Keuze (2 vakken uit volgende vakken die 

telkens op 6SP staan):  12     

Critical Issues in Analytical Philosophy  Critical Issues in Analytical Philosophy   1 WS  

Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie  Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie  1  WS  

History and Philosophy of Scientific Methodology  
History and Philosophy of Scientific 

Methodology   1 WS  

Ontologie  Ontologie  1  WS  

Overzicht van het feministisch denken  Overzicht van het feministisch denken  1  WS  

Technology & Society  Technology & Society  2  WS  

Stage  Stage  1+2  /  
Scientific and Science Communication / Communicating 

Science  
Scientific and Science Communication / 

Communicating Science  2  /  

    Scientific Integrety nieuw keuzevak  1  WS 

Totaal aantal studiepunten 60 Totaal aantal studiepunten 60   
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MA oud (2021-2022) -  60SP Wijsbegeerte SP 
af te leggen indien linker OO niet 
behaald SP SEM WS 

Masterproef Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen 24 
Masterproef Wijsbegeerte en 

Moraalwetenschappen 24  1+2   / 

      

Stamvakken (alle 4 verplicht): 24 Stamvakken (alle 4 verplicht):  24     

Critical Issues in Analytical Philosophy 6 Critical Issues in Analytical Philosophy 6  1 WS  

Filosofie van de Verlichting 6 Filosofie van de Verlichting 6 1  WS  

Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie 6 Hedendaagse cultuur- en politieke filosofie 6  1 WS  

History and Philosophy of Scientific Methodology 6 
History and Philosophy of Scientific 

Methodology 6  1 WS  

      

Keuzevakken (2 vakken uit uit volgende): 12 
 Keuze (2 vakken uit volgende vakken die 

telkens op 6SP staan): 12     

Bio-ethiek   Bio-ethiek - nieuw semester 22-23: sem 1  1 WS  

Humanistiek en humanisering  Humanistiek en humanisering   2 WS  

Filosofie en ethiek van de seksualiteit  ! nog niet gevolgd hebben als BA-vak    2 WS  

Ontologie  Ontologie   1  WS  

Overzicht van het feministisch denken  Overzicht van het feministisch denken    1 WS  

Technology & Society  Technology & Society    2 WS  

Stage  Stage    1+2 /  
Scientific and Science Communication / Communicating 

Science  
Scientific and Science Communication / 

Communicating Science   2  /  

    Scientific Integrety nieuw keuzevak  1 WS  

Totaal aantal studiepunten 60 Totaal aantal studiepunten 60   
 
 
 
 
 
 
 
 


