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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Welzijnsbeleid, Doelgroepen van het welzijnsbeleid, en Uitdagingen in de
welzijnssector, Subsectoren in de welzijnssector, Lokaal sociaal beleid, Bestuurlijke
organisatie van de welzijnssector

Situering
Het is belangrijk voor studenten bestuurskunde om van dichtbij kennis te maken met
een beleidsdomein waarop de overheid (onderwerp van de studie bestuurskunde en
overheidsmanagement) een grote impact heeft en waarin de overheid een grote rol
speelt. Het doel van dit opleidingsonderdeel is meervoudig. Ten eerste het koppelen
van de in de opleiding eerder verworven bestuurskundige en beleidskundige inzichten
aan een concreet beleidsdomein (in casu de welzijnssector/het welzijnsbeleid).
Daarnaast willen we de studenten vertrouwd maken met de begrippen eigen aan het
welzijnsbeleid en de welzijnssector. Ten derde omvat deze cursus een kennismaking
met de verschillende actoren in het welzijnsdomein, en de institutionele vormgeving
van het welzijnsbeleid op centraal en op lokaal niveau. Tenslotte willen we inzicht
verschaffen in de actuele ontwikkelingen en tendensen in het welzijnsbeleid.

Inhoud
Kennisoverdracht:
- De overheden in België die betrokken zijn bij het welzijnsbeleid, en hun rollen
- Thema’s uit het welzijnsbeleid op Vlaams niveau:
*ouderenzorg
*algemeen welzijnsbeleid
*beleid voor personen met een handicap
*armoede
*minderheden
*bijzondere jeugdbijstand
*gezinsbeleid
Voor elk van deze subsectoren/thema’s wordt een overzicht gegeven van de
beleidsontwikkelingen, de actoren, de doelgroepen, de bestuurlijke organisatie en de
belangrijkste uitdagingen en tendensen
-Lokaal sociaal beleid
-Trends en uitdagingen
-Institutionele organisatie van het beleidsdomein

(Goedgekeurd)

1

Praktijkgedeelte:
-Het uitvoeren van een kleinschalige onderzoeksopdracht, gefocust op een bepaald
topic (verschilt van jaar tot jaar, naargelang de actualiteit) en volgens de aangereikte
methode (manier van dataverzameling, analyse, rapportage, …)
-Het rapporteren van dit onderzoek via een paper

Begincompetenties
Basisinzichten over het beleid en bestuur bij centrale en lokale overheden in België en
Vlaanderen moeten in voldoende mate verworven zijn.

Eindcompetenties
1
2
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Inzicht hebben in het welzijnsbeleid en in de organisatie van de welzijnssector
De complexiteit van de bestuurlijke organisatie van dit beleidsdomein begrijpen
Vanuit dit inzicht kritisch kunnen reflecteren op uitdagingen en ontwikkelingen binnen
de welzijnszorg en het welzijnsbeleid
In staat zijn tot het zelfstandig uitvoeren van probleemgestuurd onderzoek in het
domein van het welzijnsbeleid.
Eigen onderzoek rapporteren in een paper.

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, veldwerk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges (door docent of gastsprekers) die de studenten de belangrijkste inzichten
van het welzijnsbeleid moeten bijbrengen, aan de hand van een handboek.
Veldwerk: in het kader van de praktijkoefening (probleemgestuurd kleinschalig
onderzoek)

Leermateriaal
-Handboek
-Knipsels en artikels met betrekking tot actuele welzijnsthema’s
-Hand-outs van de lessen (slides)
-Lesnota’s
Geschatte kostprijs leermateriaal ca. 50 euro.

Referenties
Verschuere, B. & Hermans, K. (2016). Welzijn in Vlaanderen: Beleid, Bestuurlijke
organisatie en Uitdagingen. Brugge: Die Keure.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling mogelijk tijdens de lessen en individueel (na afspraak). Feedbackmoment
(klassikaal) naar aanleiding van de praktijkopdracht.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Examen over de te verwerven basisinzichten met betrekking tot beleid, organisatie en
uitdagingen van het welzijnsbeleid
Werkstuk: paper met rapportage over de praktijkoefening
Tweede zittijd: hernemen van onderde(e)l(en) waarvoor niet geslaagd. De punten van
het onderdeel waarvoor geslaagd worden overgenomen naar de 2de zittijd.

Eindscoreberekening
10/20 Examen
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10/20 paper
Studenten moeten voor beide delen afzonderlijk slagen om te kunnen slagen voor dit
vak.
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