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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Staat, natie, macht, overheid, politieke vrijheid, democratie, meerderheidsprincipe,
rechtsstaat, bestraffing, eigendom, sociale rechtvaardigheid, verzorgingsstaat,
rechtvaardiging, ideologie.

Situering
Het vak biedt een inleiding tot de belangrijkste thema’s in de sociale filosofie, met het
doel de studenten aan te sporen om kritisch en systematisch te reflecteren over de rol
van de overheid in de samenleving. De huidige socio-politieke situatie in de Westerse
wereld wordt als uitganspunt genomen; met andere woorden, er wordt uitgegaan van
het bestaan van een goed functionerende overheid (in tegenstelling tot anarchisme),
die de bevolking vertegenwoordigt (democratie), met een nadruk op individuele vrijheid
(politiek en economisch liberalisme), met een verregaand systeem van herverdeling
(socialism), en met een tendens tot eerder milde vormen van bestraffing. De betekenis
van een aantal centrale concepten in deze thema’s, bijvoorbeeld het concept vrijheid,
wordt geanalyseerd, en filosofische stellingnames en hun argumenten worden
besproken en bediscussieerd.

Inhoud
Waarom en onder welke voorwaarden is de burger verplicht om de voorschriften van
de overheid te volgen? Welke zijn de limieten van verantwoord overheidsingrijpen? Wat
is de bijzondere waarde van de democratie en van het meerderheidsprincipe dat er de
grondslag van vormt? Wat is de basis van eigendomsrecht, en in welke mate kan het
verschil in levenskansen dat eruit voortvloeit gerechtvaardigd worden? Wat zijn de
gerechtvaardigde doelstellingen van bestraffing? Heeft de overheid het recht om een
specifiek moreel ideaal op te leggen dat verdergaat dan de bescherming van de ene
burger tegen schade door een andere burger?

Begincompetenties
Voldoende kennis van het Engels (het vak wordt in het Engels gedoceerd)

Eindcompetenties
1
2
1
3
4
1

De rol van de overheid in een moderne samenleving evalueren
Eigen stellingnames kunnen formuleren en helder verdedigen met betrekking tot
vragen in de sociale filosofie
Een redering helder kunnen neerschrijven
Inzicht hebben in de draagwijdte van centrale begrippen zoals vrijheid,
rechtvaardigheid, democratie, ..
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Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Klassiek hoorcollege met mogelijkheid tot discussie. De studenten moeten enkele korte
papers schrijven (1 à 2 pagina’s)

Leermateriaal
Op Minerva

Referenties
Kymlicka, W., Contemporary Political Philosophy. Oxford, Clarendon Press, 1990

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten ontvangen feedback met betrekking tot hun schriftelijke oefeningen.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Eindscoreberekening
Eerste zittijd: 20% NPE, 80% PE
Tweede zittijd: 100% PE
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