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aanbodsessie
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
België, politiek, parlementaire democratie, sociaal-economische evolutie,
breuklijnentheorie

Situering
Aan de hand van een aantal belangrijke politieke en sociaal-economische
ontwikkelingen in België, waarbij o.a. de houding van de verschillende politieke partijen
wordt behandeld, de studenten de nodige kennis en inzicht verschaffen in de
samenhang en evolutie van het politieke en sociaal-economische systeem in België. Dit
opleidingsonderdeel kadert hiermee in de algemene en multidisciplinaire vorming die
de Bacheloropleiding in de Criminologische Wetenschappen beoogt.

Inhoud
Dit opleidingsonderdeel biedt een gestructureerd en gedetailleerd overzicht van de
belangrijkste politieke en sociaal-economische evoluties in België sinds 1945. Naast de
zuiver politieke aspecten wordt ook aandacht besteed aan de economische en sociale
evolutie in België (bijvoorbeeld: de verschuiving van het economisch zwaartepunt naar
Vlaanderen, de globalisering), de culturele en maatschappelijke evolutie (bijvoorbeeld:
de verzuiling, de ontkerkelijking) en de impact ervan op het Belgische politieke
systeem.
Recente (politieke) ontwikkelingen worden in een historisch kader geplaatst.

Begincompetenties
Het opleidingsonderdeel vertrekt van de elementaire kennis, vaardigheden en attitudes
die men mag verwachten van studenten met een diploma van het secundair onderwijs.

Eindcompetenties
1
1
2
3
1
4
5
6
1

Beschikken over een grondige kennis van de belangrijkste facetten van de politieke
en sociaal-economische ontwikkelingen in België.
Inzicht hebben in de relatie tussen politiek en maatschappij.
Een kritisch-wetenschappelijke houding hebben t.a.v. (beweringen over) de
Belgische politiek.
Politieke ontwikkelingen in hun maatschappelijke context duiden.
Relevantie van het politieke systeem voor de criminologie toelichten.
De diverse breuklijnen toepassen bij de verklaring van Belgische politieke en
maatschappelijke fenomenen.

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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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
Hoorcolleges (met aandacht voor interactieve discussie met studenten).

Leermateriaal
Geraamde totaalprijs: 40.0 EUR
Slides downloadbaar via Minerva
Cursus verkrijgbaar op de Vakgroep Politieke Wetenschappen (bij aanvang van het
tweede semester). Meer info over de verkoop tijdens de eerste les

Referenties
-

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (documenten, forum)
Verdere invidividuele vakinhoudelijke begeleiding bij assistent Thibaut Renson (thibaut.
renson@ugent.be)

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
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