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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
Schakelprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting nationale politiek)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting nationale politiek)
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stptn
6
6

aanbodsessie
A
A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Lokale politiek, lokaal bestuur, gemeenten, provincies

Situering
De studenten inzicht verschaffen in lokale politieke processen.
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende competenties van de opleiding
Bachelor in de Politieke Wetenschappen: B.1.3, B.1.4., B.2.1, B.3.1, B.3.3, B.5.1 en B.
5.2

Inhoud
Vaak wordt gesteld dat politieke beslissingen zo dicht mogelijk bij de burgers moeten
worden genomen en dat op lokaal niveau de democratie het meest direct gestalte krijgt.
Met andere woorden: het is duidelijk dat de lokale overheden een belangrijke rol spelen
en het is voor de studenten politieke wetenschappen dan ook belangrijk dat zij de
lokale politieke processen beter leren begrijpen.

Begincompetenties
Het met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen Politicologie (1Ba) en
Interne Belgische politiek (2Ba) strekt tot aanbeveling.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
1

Kennis hebben van en inzicht in de werking van de politieke instellingen op lokaal
vlak.
Voldoende kennis hebben van en inzicht hebben in de belangrijkste politieke
processen op lokaal vlak.
Inzicht hebben in het belang van lokale politiek, zowel op maatschappelijk vlak als
voor het hele politieke bedrijf.
Een kritisch-wetenschappelijke attitude hebben t.o.v. de diverse aspecten van de
lokale politiek.
De eindcompetenties van dit vak vormen een onderdeel van de politiekwetenschappelijke kennis- en attitude-doelstellingen/eindcompetenties van de
opleiding Bachelor Politieke Wetenschappen, toegespitst op de lokale politiek.

Creditcontractvoorwaarde

(Goedgekeurd)
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Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, excursie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
met aandacht voor interactieve discussie met de studenten).

Leermateriaal
Cursus te verkrijgen op het secretariaat van de Vakgroep Politieke Wetenschappen
Geraamde totaalprijs: 50 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (documenten, e-mail, forums)
Vast spreekuur
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, verslag
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Via een mondeling examen wordt nagegaan in welke mate de studenten voldoende
kennis hebben van en inzicht hebben in de lokale politieke instellingen en lokale
politieke processen.

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%)
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