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Situering
Aan de hand van de geschiedenis en de structuur van de verschillende politieke
partijen wordt gepoogd om de student een inzicht te geven in de samenhang en
evolutie van het Belgische politieke systeem. Hiermee sluit het opleidingsonderdeel
aan bij de opleidingscompetenties B.1.5 en B.1.6. De nodige aandacht die besteed
wordt aan actuele ontwikkelingen en dossiers met links naar de cursus, en waarbij de
zin voor kritische reflectie wordt beklemtoond, draagt bij tot de intellectuele
opleidingscompetenties B.3.1 en B.3.2. Het theoretische kader van de diverse
breuklijnen in de Belgische politiek wordt aan de hand van concrete conflicten
geïllustreerd. Bij het leggen van verbanden tussen de diverse onderdelen van de
cursus en de actualiteit staan vooral de maatschappelijke opleidingscompetenties B.
5.1, B.5.2 en B.5.3 centraal.

Inhoud
Dit opleidingsonderdeel verschaft een gestructureerd en gedetailleerd overzicht van het
Belgische politieke landschap sinds 1945. Bovendien wordt de politieke actualiteit niet
uit het oog verloren. Recente politieke ontwikkelingen worden in een historische context
geplaatst. Naast de zuiver politieke aspecten wordt ook aandacht besteed aan sociaaleconomische, culturele en maatschappelijke evoluties (verzuiling, ontkerkelijking,
globalisering, …) en de impact ervan op de partijen en de Belgische politiek in het
algemeen.
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De belangrijkste facetten van de politieke en sociaal-economische ontwikkelingen in
België kennen en kritisch kunnen gebruiken.
Inzicht hebben in de samenhang en evolutie van het Belgische politieke systeem.
De relatie tussen politiek en maatschappij kennen en kritisch kunnen benaderen.
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De diverse breuklijnen kunnen toepassen bij de verklaring van Belgische politieke
fenomenen.
Getuigen van een kritisch-wetenschappelijke attitude ten opzichte van (beweringen
over) de Belgische politiek.

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
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
(met aandacht voor interactieve discussie met de studenten).

Leermateriaal
Cursus verkrijgbaar op de vakgroep Politieke Wetenschappen bij aanvang van het
semester (meer info over de verkoop tijdens de eerste les).
Slides downloadbaar via Minerva na de les
Geraamde totaalprijs: 40 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva (documenten, forum)
Verdere individuele vakinhoudelijke begeleiding bij assistent Thibaut Renson (thibaut.
renson@ugent.be)

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen waarbij wordt nagegaan in welke mate de studenten kennis hebben
van de hedendaagse politieke geschiedenis van België. Daarnaast wordt nagegaan of
de studenten inzicht hebben in de interactie tussen de verschillende onderdelen van
het politiek systeem en de plaats ervan in de samenleving als geheel.

Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%)
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