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Trefwoorden
Sociaal - economisch beleid, macro-economisch beleid, sociale economie,
internationale economie, publieke economie, welvaartseconomie.

Situering
Het opleidingsonderdeel brengt de studenten kennis en inzicht bij over de
mechanismen, de theoretische principes en de keuzes die een rol spelen bij het
economisch en sociaal beleid.
Deze theoretische inzichten worden d.m.v. een opdracht geconcretiseerd naar de
realiteit en actualiteit door het opvolgen van socio-economische indicatoren betreffende
diverse beleidsdomeinen op nationaal en Europees niveau.

Inhoud
Het vak is opgevat in drie theoretische delen, waarna concretisering volgt d.m.v. een
begeleide opdracht.
• Macro-economie en economisch beleid (objectieven, indicatoren en meting, macro• problematiek, budgettair versus monetair beleid, arbeidsmarkt, korte en lange tot
• zeer lange termijn...).
• Welvaartsstaat en sociaal beleid (de welvaartstaat, geschiedenis en evolutie en
• economische motivatie: efficiëntie versus rechtvaardigheid) en uitdagingen.
• Micro-economie en individueel welzijn (meting positief, beoordeling normatief).
• Beleidsvoorstellen (equivalent inkomen, principes van beloning en compensatie en
• verantwoordelijkheid).

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van
opleidingsonderdelen micro- en macro-economie.

Eindcompetenties
1 De mechanismen en principes die een rol spelen bij economisch en sociaal beleid
1 toelichten.
2 Oog voor de trade-off tussen efficiëntie en rechtvaardigheid, de rol van een overheid
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in een markteconomie, de principes van een welvaartsstaat.
Actuele sociaal-economische beleidsproblemen duiden en analyseren.
Het Belgisch sociaal - economisch model en beleid in bredere context plaatsen (vb
Europees).
Onderscheid maken tussen positieve en normatieve economie en onderzoek.
Alternatieve welzijnsbenaderingen voorstellen en evalueren.
Zelfstandig en in groep kunnen werken aan socio-economische probleemstellingen.

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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, microteaching, PGO-tutorial
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege en probleem gestuurd onderwijs (PGO): opvolgen van socio-economische
indicatoren (en hun betekenis) betreffende diverse beleidsdomeinen op nationaal en
Europees niveau. In (kleine) groep begeleid werken aan een opdracht (PGO).
Presentatie bevindingen voor medestudenten (microteaching).

Leermateriaal
Bundel met literatuur en teksten voorzien door de titularis, deels beschikbaar via de
elektronische leeromgeving, bevat artikels uit wetenschappelijke tijdschriften en capita
selecta uit handboeken. Slides op de elektronische leeromgeving. Merendeels
materiaal in het Engels. Prijs: papier en printen: schatting 15 euro.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten kunnen bijkomende individuele begeleiding krijgen op aanvraag bij de
titularis. Begeleiding kan ook via Minerva.

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
Participatie, werkstuk, peer-evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden schriftelijk examen: kennisvragen theorie en analyse betreffende
economisch en sociaal beleid, welvaartsstaat en welziijnsbeoordeling. Nietperiodegebonden beoordeling: opdracht PGO en presentatie microteaching.
Tweede zittijd: afhankelijk van de tekorten een schriftelijk herexamen en/of een
alternatieve opdracht. De punten van het onderdeel waarvoor geslaagd worden
overgenomen naar de 2de zittijd.

Eindscoreberekening
Periodegebonden (60%) en niet - periodegebonden (40%).

(Goedgekeurd)

2

