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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Epistemologie, (mens)wetenschappelijk denken en verklaren, homo economicus,
methodologisch individualisme, rationaliteit, rational choice en (im)moreel gedrag,
sociale structuur, structuur, cultuur, institutionalisering, socialisatie, sociale controle en
deviantie, sociale stratificatie en mobiliteit

Situering
De cursus bevat een inleidende cursus filosofie en sociologie. Ze heeft als doel de
economie als menswetenschap te situeren ten aanzien van andere (mens)
wetenschappen.
De cursus omvat twee delen met volgende doelstellingen:
1 Inzicht in het (ontstaan van) het wetenschappelijk denken; inzicht in het mensbeeld
1 en rationaliteitsconcept waarmee de menswetenschappen, in het bijzonder de
1 economie, aan de slag gaan.
2 Inzicht in sociologische benaderingen en hun verklaringen voor gedrag; kennis van
1 de voornaamste deelcomponenten van sociale organisatie; kennis van enkele
1 deeldomeinen van de sociologie; kennis van enkele basisbegrippen en –theorieën uit
1 de sociologie.

Inhoud
De volgende thema's komen aan bod:
1 Historische relatie tussen filosofie, theologie en wetenschap
2 Onderscheid rationalisme en empirisme als epistemologische grond voor
1 wetenschap en kennis
3 Het ontstaan en belang van de experimentele methode
4 Wat onderscheidt menswetenschappen van andere wetenschappen?
5 Bespreking van criteria voor wetenschappelijkheid en bespreking van verschillende
1 verklaringsmodaliteiten
6 Economie als menswetenschap onder de menswetenschappen
7 Analyse van en kritiek op de menswetenschappen door Michel Foucault.
8 Onderscheid tussen menselijke en economische rationaliteit
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9 Hoe rationeel is het om (im)moreel te zijn?
10 Een algemene omschrijving van de zienswijze en het studieobject van de sociologie
11 Componenten en processen van maatschappelijke organisatie: sociale structuur,
1 cultuur, institutionalisatie en socialisatie
12 Sociale controle en deviantie, verklaringen voor deviant gedrag
13 Ontstaan van, verschijningsvormen van, verklaringen voor sociale stratificatie en
1 sociale mobiliteit

Begincompetenties
Gemiddeld analytisch en synthetisch denkvermogen van een eerste bachelor student.

Eindcompetenties
1 De (historische) relatie tussen religie, filosofie en wetenschap toelichten.
2 De behandelde filosofen situeren en bespreken
1
3 Verschillende verklaringsmethodes herkennen
1
4 Economie als menswetenschap onder de menswetenschappen duiden
1
5 Het onderscheid tussen normatief – descriptief taalgebruik toepassen
6 Het economisch concept van rationaliteit en menselijk gedrag tegenover andere
1 opvattingen over rationaliteit en menselijk gedrag plaatsen
1
7 Wetenschap van niet-wetenschap en pseudowetenschap onderscheiden
1
8 De basis van de rational choice theory toepassen
1
9 De specifieke zienswijze van de socioloog typeren
10 Het onderzoeksobject van de sociologie definiëren
11 De centrale componenten van de maatschappelijke organisatie – cultuur en
1 structuur – bespreken en toepassen
1
12 De centrale processen van de maatschappelijke organisatie – institutionalisering en
1 socialisatie – bespreken en toepassen
1
13 De relatie tussen socialisatie en sociale controle en deviant gedrag zien.
1
14 De verklaringen voor deviant gedrag kennen.
15 De verschillende verschijningsvormen van sociale stratificatie kennen.
16 De theorieën ter verklaringen van stratificatie kennen.
17 Sociale mobiliteit begrijpen als de dynamische kant van sociale stratificatie.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege

Leermateriaal
• Patrick Loobuyck, Menswetenschappen: een filosofische inleiding, Cursus
• uitgegeven door Academia Press
• Prijs: ongeveer € 8
• Bracke, P.; Vande Putte, B.; Van Houtte, M.; Vermeersch, H. (2013) Sociologie. Een
• hedendaagse inleiding. Gent: Academia Press.
• Prijs: ongeveer € 22
Geraamde totaalprijs: 30 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Minerva en op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
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Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, 20 uit het onderdeel sociologie, 20 uit het
onderdeel filosofie.
Het examen, dat peilt zowel naar reproductieve kennis als naar inzicht, sluit aan bij de
beoogde eindcompetenties.

Eindscoreberekening
Het resultaat van het gedeelte sociologie en filosofie worden samengeteld en het
eindresultaat van het gehele examen telt. Dit betekent ook dat er geen vrijstelling kan
worden verleend voor een deel van het examen, i.c. sociologie of filosofie, indien men
voor het gehele examen een onvoldoende haalt.
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