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Situering
Dit opleidingsonderdeel draagt bij tot de volgende opleidingscompetenties:
* Zich een veelheid aan theoretische modellen en onderzoeksbevindingen eigen
maken.
* Vanuit een psychologische invalshoek de maatschappij mee vormgeven. De
geformuleerde opleidingscompetenties dienen gerealiseerd op basis van inleidend en
uitdiepend georiënteerde leerresultaten en in een duidelijk afgelijnde situatie met
duidelijk omschreven randvoorwaarden en gedeelde verantwoordelijkheid. Ze situeren
zich in het toepassingsgebied zoals omschreven in de rubriek 'inhoud'.

Inhoud
Inleiding
• Inleiding: de mens is een sociaal dier
• Sociale psychologie: definitie en verwante disciplines
• De geschiedenis van de sociale psychologie
• Sociale psychologie in de 21ste eeuw
Sociale perceptie
• Het ruwe materiaal van de eerste indruk
• Attributies: van elementen tot disposities
• Integratie: van disposities naar impressies
• Confirmatievertekening: van impressies naar de realiteit
Sociale beïnvloeding
• Automatische sociale beïnvloeding
• Conformiteit
• Instemmen
• Gehoorzaamheid
Attitudes
• Attitudes: basisbevindingen
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• Overreding door communicatie
• Overtuigen door eigen gedrag
• Reclame en voorlichting
Anderen helpen
• Waarom helpt men anderen?
• In welke omstandigheden helpt men?
• Wie helpt anderen?
• Interpersoonlijke factoren: we helpt men?
Agressie
• Wat is agressie?
• Crossnationale en intraculturele verschillen
• De oorsprong van agressie
• Sociaalpsychologische theorieen van agressie
• De invloed van geweldmedia
• Verborgen geweld
Groepsprestaties
• Collectieve processen
• Onenigheid en verschillende opinies
• Prestaties in kleine, taakgerichte groepen
• Groepsdenken: het perspectief verliezen
De multiculturele samenleving
• Diversiteit
• Interetnisch contact vermindert vooroordelen
• Problemen met interetnisch contact
• Samenleven in de school en op het werk
• Goedbedoelde maatregelen, media, wetten en regels
Duurzaamheid
• Eigenbelang of rekening houden met anderen?
• Ecologisch handelen
• Conflicten oplossen
• Hebben of zijn?

Begincompetenties
De student dient te voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding.
Er wordt voortgebouwd op de competenties verworven in de bacheloropleidingen
toegelaten tot deze opleiding.

Eindcompetenties
1
2
3
4
1

Theoretische concepten relateren, kaderen en de implicaties ervan duiden.
Eigen kennis en inzichten voortdurend actualiseren.
Bijdragen aan het maatschappelijk debat.
De interpersoonlijke, sociale en culturele context van menselijk gedrag situeren en
sociale psychologie kunnen toepassen op sociale problemen en realistische cases.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Hoorcolleges met demonstraties en tutorials met verdieping en herhaling
- Werkcollege, Geleide Oefeningen: Verwerken en bediscussiëren van videomateriaal
dat aansluit bij de hoofdstukken sociale perceptie, sociale beinvloeding en agressie

Leermateriaal
o Geraamde totaalprijs: 60.0 EUR
o Handboek: Van Hiel, A. & Roets, A. (2017). Sociale Psychologie: Tweede herziene
editie. Gent: Academia Press.
o MINERVA met per hoofdstuk doelstellingen, transparanten
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
o Ondersteuning via Minerva
o Vast spreekuur: Emma Onraet: elke maandag van 10u-12u; Henri Dunantlaan 2 –
lokaal 150.061

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie (100%)
Schriftelijk examen met 40 meerkeuzevragen die peilen naar inzicht en toepassing van
de kennis aansluitend bij de beoogde eindcompetenties

Eindscoreberekening
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