
Word je geprikkeld door alles wat naar filoso-
fie ruikt? Ben je een wijsneus? Laat je je graag 
verwonderen? Wil je je vragen stellen bij wat 
vanzelfsprekend lijkt of is? Als filosofisch ge-
spreksbegeleider omhels je dat allemaal! In dit 
postgraduaat kijken we met openheid naar de 
kleine en de grote wereld, tonen we respect 
voor diversiteit en vragen we ons af of je wijs-
heid kan leren. We verdiepen burgerschaps-

POSTGRADUAAT
FILOSOFIE, FILOSOFEREN, 
KRITISCH DENKEN EN BURGERZIN 
Word de filosoof die je al bent

vorming en levenswijsheid. We dompelen je 
onder in de wereld van de filosofen. We oe-
fenen moed om jezelf en anderen in vraag te 
stellen. We scherpen jouw vraagtechniek aan 
opdat jij filosofische gesprekken met jouw 
doelgroep kan begeleiden! In dit postgraduaat 
kijk je met een filosofische én praktische bril 
naar actuele maatschappelijke vraagstukken 
en word je de filosoof die anderen ook graag 
begeestert in filosofische gesprekken!



PRAKTISCHE INFORMATIE

PRIJS 
Het inschrijvingsgeld voor de gehele 
opleiding bedraagt € 950.
De modules “Zin en betekenis van filosofie”, 
“De pedagogie van het filosoferen” en 
“Filosofisch management” kunnen als 
afzonderlijke opleidingsonderdelen 
gevolgd worden aan 300 euro/module. 
We stellen ook enkele lesavonden met 
gerenommeerde gastsprekers open voor 
het grote publiek.    
 

DATA
De opleiding wordt gespreid over 
lesavonden van telkens drie uur en enkele 
zaterdagen van telkens zeven contacturen. 
De lessen starten op zaterdag 26 september 
2020. 
 

LOCATIE
Hogeschool PXL, Campus Vildersstraat
Vildersstraat 5, 3500 Hasselt

INSCHRIJVINGS– EN 
BETALINGSMODALITEITEN
Inschrijven kan bij de Dienst 
Studentenadministratie van Hogeschool 
PXL, PXL-Congress, Elfde-Liniestraat 23a 
in Hasselt.  
Voorinschrijven kan via 
voorinschrijvingen.pxl.be  
Voor meer info kunt u terecht op 
inschrijvingen@pxl.be

Betalingen via KMO-portefeuille worden 
aanvaard. Voor meer informatie over de 
betalingsmodaliteiten kunt u terecht op het 
telefoonnummer 011 77 57 05.

BIJKOMENDE 
INLICHTINGEN
Meer info vindt u op 
www.pxl.be/pg-filosoferen
 

CONTACTPERSOON
Miche Tulkens
coördinator postgraduaat Filosofie, 
filosoferen, kritisch denken en burgerzin
e-mail: miche.tulkens@pxl.be 

IN SAMENWERKING MET
Filosofieschool Doen! Denken!
https://www.doen-denken.be
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