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Trefwoorden
actuele ontwikkelingen, (comparatieve) lokale politiek, lokaal bestuur, lokale
democratie, intergemeentelijke en interbestuurlijke samenwerking, gemeenten,
provincies

Situering
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op ‘Lokale Politiek’. Het wil de studenten een
dieper inzicht verschaffen in lokale politieke processen en meer vertrouwd maken met
actuele ontwikkelingen op dat vlak. Hierbij wordt deels comparatief gewerkt. Dit
opleidingsonderdeel vormt ook de aanloop naar ‘Vergelijkende lokale politiek’ (Master
in de politieke wetenschappen).
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende competenties van de opleiding Master
in de politieke wetenschappen: M.1.4, M.2.1, M.3.1, M.3.2, M.3.3, M.4.3, M.5.1 en M.
5.2

Inhoud
De inhoud van dit opleidingsonderdeel wordt mede bepaald door de actualiteit. De
thema’s die het actuele lokale politieke debat beheersen zullen behandeld worden en in
een ruimere context geplaatst worden.
Zowel klassieke als actuele onderwerpen komen aan bod, zoals het spanningsveld
tussen beleid en bestuur, tussen directe en indirecte vormen van lokale
democratie/participatie, de implementatie van nieuwe regelgeving, recente
ontwikkelingen zoals nieuwe vormen van stedelijkheid, gemeentelijke fusies en
Europeanisering van de lokale besturen.

Begincompetenties
Het met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Lokale politiek (3Ba)
strekt tot aanbeveling.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1
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4

Een kritisch-wetenschappelijke attitude hebben ten opzichte van de diverse aspecten
en actuele ontwikkelingen in de lokale politiek.
Een kritische evaluatie kunnen maken van recente beleidsvoorstellen en deze
kunnen kaderen in hun context.
De dynamiek achter actuele ontwikkelingen kunnen duiden.

Aan medestudenten een kritische analyse van actuele ontwikkelingen kunnen
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1 presenteren en hierover kunnen discussiëren.

Creditcontractvoorwaarde
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, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
met veel aandacht voor interactieve discussie met de studenten (discussiesessies).

Leermateriaal
Cursus te verkrijgen op het secretariaat van de Vakgroep Politieke Wetenschappen
Geraamde totaalprijs: 23 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
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 in de actuele ontwikkelingen van lokale politieke
processen.

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%).
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