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Voorbeeldexamen
Invulvragen (6 punten)
1. De filosofische subdiscipline die zich bezighoudt met vragen over wat het betekent om te bestaan
is de …
2. De hedendaagse filosofische opvatting dat mentale fenomenen wel bestaan, maar dat ze geheel
overeenkomen met gebeurtenissen in de hersenen heet … …
3. De opvatting dat de wetenschappen de wereld beschrijven zoals ze is, staat in de filosofie bekend
als … …
4. De stroming die stelt dat ziekte geen vaste essentie heeft heet …
5. De stelling dat wapens of robots zelf volkomen amoreel (i.e. op zich noch goed noch slecht) zijn
heet ….
6. Discriminatie of stigmatisering van personen met een mentale of fysieke beperking heet ook wel
…
Antwoord vraag 1
Antwoord vraag 2
Antwoord vraag 3
Antwoord vraag 4
Antwoord vraag 5
Antwoord vraag 6

Essayvragen (8 punten)
1. Op welke twee manieren zou men The argument from design kunnen ontkrachten?
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2. Welke drie problemen zijn verbonden met Karl Poppers opvatting over het onderscheid tussen
wetenschap en pseudowetenschap?

3. Welke componenten zitten er vervat in het complexe proces van stigmatisering?
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Stellingen (6 punten)
1. Artefacten hebben doeloorzaken.
Juist / fout:

2. Volgens Thomas Nagel zal de wetenschap ons vroeg of laat kunnen vertellen hoe het is om een
vleermuis te zijn.
Juist / fout:

3. Volgens Martin Heidegger is onsterfelijkheid niet alleen onwenselijk, maar ook onmenselijk.
Juist / fout:

4. In de context van het debat over het concept van ziekte zijn normativisten van mening dat het
concept in kwestie geen enkele meerwaarde heeft in de gezondheidszorg.
Juist / fout:

5. Het gebruik van sensoren die biologische signalen (over bloedvolume, temperatuur,
zuurstofopname,...) van topsporters meten tijdens hun trainingen is een voorbeeld van human
enhancement.
Juist / fout:

6. Een van de betekenissen van de uitspraak dat handicap een sociale constructie is, is dat de
categorie ‘handicap’ er helemaal anders had kunnen uitzien.
Juist / fout:
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