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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Arts in de Afrikaanse talen en culturen
Bachelor of Arts in de archeologie
Bachelor of Arts in de kunstwetenschappen
Bachelor of Arts in de moraalwetenschappen
Bachelor of Arts in de geschiedenis
Bachelor of Arts in de Oost-Europese talen en culturen
Master of Science in Business Economics (afstudeerrichting
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Master of Science in Business Economics (afstudeerrichting
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nationale politiek)
Master of Science in de algemene economie
Master of Science in de sociologie
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Arbeidsmarkt, werkzaamheid, werkloosheid, loonvorming, sociaal overleg,
arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktonderzoek, arbeidsmarktvisie.

Situering
Dit opleidingsonderdeel laat studenten inzicht verwerven in de functies en werking van
de arbeidsmarkt. In hoofdzaak gaat dit over: vraag naar arbeid, aanbod van arbeid,
werkzaamheid, werkloosheid en loonvorming. Inzake loonvorming wordt de studenten
een inzicht gegeven in de werking van het Belgische systeem van sociaal overleg. Ook
de Belgische sociale zekerheid komt aan bod. Daarnaast maken de studenten kennis
met uiteenlopend(e) beleid, onderzoek en visies omtrent de arbeidsmarkt.

Inhoud
A. Functies en werking van de arbeidsmarkt.
A.1. Determinanten van het arbeidsaanbod.
A.2. Determinanten van de arbeidsvraag.
A.3. Werkzaamheid en werkloosheid.
A.4. Loonvorming en arbeidsverhoudingen.
B. Arbeidsmarktbeleid.
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C. Arbeidsmarktonderzoek.
C.1. Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (afhankelijk van keuze studenten).
C.2. Arbeidsmarktdata (afhankelijk van keuze studenten).
D. Arbeidsmarktvisie.
D.1. Vlaamse stakeholders en hun visie (afhankelijk van keuze studenten).
D.2. Het opiniestuk (afhankelijk van keuze studenten).

Begincompetenties
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
4
1
5

Kennen en begrijpen van essentiële begrippen en redeneringen inzake de werking
en functies van de arbeidsmarkt.
Analyseren en verklaren van de werking van het Belgische systeem van sociaal
overleg en de Belgische sociale zekerheid.
Kennen en begrijpen van belangrijke evoluties op de Belgische arbeidsmarkt.
Basisinzicht in onderzoeksvragen, data en analysemethoden van state-of-the-art
arbeidseconomisch onderzoek.
Beoordelen en formuleren van een visie omtrent actuele arbeidsmarktthema's.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Na een reeks hoorcolleges omtrent de functies en werking van de arbeidsmarkt maken
de studenten kennis met arbeidsmarktbeleid, arbeidsmarktonderzoek en
arbeidsmarktvisie. Dit gebeurt enerzijds op basis van interactieve gastlessen waarin
onderzoekers en stakeholders hun studiewerk en visie uiteenzetten. Anderzijds
verwerven de studenten, via begeleide zelfstudie en zelfstandig werk, inzicht in recente
evoluties en vooruitzichten op de arbeidsmarkt, belangrijke arbeidsmarktcijfers en het
schrijven van opiniestuk. In het lesschema wordt plaats voorzien voor tussentijdse en
finale feedbacksessies.
De studenten kunnen, doordat zij slechts twee van vier mogelijke taken (indienen
synthese gastlessen arbeidsmarktvisie meteen na deze lessen, indienen synthese
gastlessen arbeidsmarktonderzoek meteen na deze lessen, beschrijving
arbeidsmarktcijfer of schrijven opiniestuk) dienen te volbrengen, zelf de inhoud van het
opleidingsonderdeel sturen. Dit maakt het opleidingsonderdeel ook toegankelijk voor
werkstudenten.

Leermateriaal
Eigen syllabus en computerpresentaties. Geraamde totaalprijs: 10 euro.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De computerpresentaties die tijdens de lessen worden gehanteerd kunnen worden
geraadpleegd op het internet (Minerva.UGent.be). Studenten kunnen voor
vakinhoudelijke begeleiding een beroep doen op een assistent en/of de
verantwoordelijke lesgever.
Studenten krijgen tussentijdse en finale feedback omtrent de in te dienen taken.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
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Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met open vragen. De leerstof voor het examen wordt omvat enkel
de gedeelten A. Functies en werking van de arbeidsmarkt en B. Arbeidsmarktbeleid
van de inhoud.
De studenten dienen twee uit vier mogelijke taken te maken. Twee taken kunnen
gemaakt worden tijdens de gastcolleges en twee taken kunnen, onder begeleiding,
zelfstandig thuis gemaakt worden. Elke taak wordt op 3 punten gequoteerd. Studenten
kunnen ook een derde taak indienen. In dat geval tellen enkel hun twee best
gequoteerde taken mee.

Eindscoreberekening
Periodegebonden (70%) en permanente (30%) evaluatie.

Faciliteiten voor werkstudenten
Werkstudenten kunnen de twee nodige taken van thuis uit maken en tussentijdse en
finale feedback krijgen via telefoon.
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