
Module Filosofie: Mens en Machine 	 	 	 	 Gustan Asselbergs	 	 


Wat is de mens? Deze vraag is misschien wel de meest fundamentele vraag die er is. Het 
is bovendien een hele oude vraag, waar al veel filosofen zich het hoofd over hebben 
gebroken. Vandaag de dag is deze vraag op een hele nieuwe manier van betekenis. Dat 
heeft te maken met de wereld waarin wij leven. Techniek is er niet meer uit weg te 
denken. Van smartphones tot zorgrobots: ze beïnvloeden ons leven op alle fronten. 


Niemand zal ontkennen dat moderne technische apparaten ons leven makkelijker maken. 
Maar ze doen ook nog iets anders. Technologische ontwikkelingen hebben invloed op 
hoe wij de mens zien en wat haar plek is in de wereld. Eigenschappen en gedragingen die 
we vroeger enkel en alleen aan de mens toeschreven, gelden tegenwoordig ook voor 
computers en robots. Dit alles roept de vraag op wat de mens eigenlijk tot mens maakt. 


Als een zorgrobot net zo goed een praatje kan maken met mijn oma, waarom zou je dan 
nog mensen laten werken in het verzorgingstehuis? Als een computer ook kan denken (ik 
stel aan niemand zoveel vragen als aan google), wat maakt de mens dan nog uniek?


In deze module leer je hoe je over dit soort filosofische vragen kunt nadenken.


les 1 6/9/18 Introductie: wat is 
filosofie?

Plato’s grot allegorie, 

les 2 13/9/18 Wat is zelfkennis? “gnothi seauton”, 
filosofische vragen

bespreken opdracht #1

les 3 20/9/18 Wat is de mens? filosofische 
antropologie / wat is het 
om mens te zijn vandaag 
de dag?

bespreken opdracht #2


les 4 27/9/18 vervolg Descartes’ dualisme bespreken opdracht #3

les 5 4/10/18 Werkt de geest van een 
mens als een machine?

computermetafoor, brain 
in a vat- theorie, Turing 
test

bespreken opdracht #4

les 6 11/10/18 AI, cyborg, matrix bespreken opdracht #5

les 7 18/10/18
 Wat is de rol van ons 
lichaam?

fenomenologie, Merleau-
Ponty’s lichaam-subject

bespreken opdracht #6

les 8 1/11/18 Waar ligt de grens 
tussen mens en 
techniek?

robots, ethiek bespreken opdracht #7

les 9 8/11/18 leefwereld, smart home, 
augmented reality

bespreken opdracht #8

les 10 15/11/18 Opnieuw: Wat is de 
mens?

bespreken opdracht #9

�  / �1 2



Opdrachten 

Op www.gustanasselbergs.com/onderwijs vind je alles wat je moet weten over deze 
module. Hier staan ook de opdrachten die je elke week thuis moet maken. Je levert ze in 
via een formulier op de website. Inleverdatum is steeds: een dag van te voren, dus altijd 
vóór woensdag 23:59. 


Toetsing 

- aanwezigheid en participatie.

- inleveren wekelijkse opdrachten (in totaal 9)

- Slotopdracht: essay (inleverdatum: 7 januari 2019). Je krijgt een opdracht van mij met 

een stappenplan hoe je te werk kunt gaan.
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