Studiefiche
Vanaf academiejaar 2018-2019

Politiekwetenschappelijke methoden (K000926)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 6.0
Studietijd 180 u
Contacturen
60.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (jaar)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Devos, Carl
Cuvelier, Jeroen
Haesebrouck, Tim
Kern, Anna
Orbie, Jan
Verhelst, Tom
Verschaeve, Joren

hoorcollege
zelfstandig werk
begeleide zelfstudie
werkcollege: PCklasoefeningen
PGO-tutorial
PS03
PS05
PS03
PS03
PS03
PS03
PS03

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)
Schakelprogramma tot Master of Science in Conflict and
Development
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de politieke
wetenschappen (afstudeerrichting nationale politiek)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in Conflict and
Development

1.25 u
10.0 u
5.0 u
40.0 u
3.75 u

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
Medelesgever
stptn
6
6

aanbodsessie
A
A

6

A

6

A

6

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Politicologisch onderzoek, methodologie, onderzoeksmethoden

Situering
Het vertrouwd maken met en het kritisch benaderen van politiek-wetenschappelijk
onderzoek. Een overzicht van de belangrijkste sociaal-wetenschappelijke
onderzoeksmethoden van de politieke wetenschappen.
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij volgende competenties van de opleiding bachelor
in de Politieke Wetenschappen: B.1.6, B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.4. en B.3.1.
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Inleidend hoorcolleges: kort overzicht van de verschillende onderzoeksmethoden die
aangeleerd worden. Op basis daarvan kunnen studenten een gerichte keuze maken.
In de afzonderlijke modules wordt elke methode in een inleiding nog eens kort
voorgesteld.
De modules bestaan quasi uitsluitend uit praktische oefeningen. Het gaat om het
verwerven van praktische vaardigheden waardoor studenten in staat moeten zijn om
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deze methode zelfstandig toe te passen. Theoretische of abstractere uiteenzettingen
worden tot het minimum beperkt.
Studenten moeten twee van de zes aangeboden modules kiezen.
Modules waaruit gekozen kan worden:
1 Kwalitatieve onderzoeksmethoden (interview, nvivo)
2 Kwantitieve onderzoeksmethoden (spss)
3 QCA (Qualitative Comparative Analysis)
4 Inhoudsanalyse
5 Discoursanalyse
6 Etnografische studie

Begincompetenties
vereist:
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen 'Statistiek', 'Methodologie
van de sociale wetenschappen', en 'Inleiding tot kwalitatieve onderzoekstechnieken' of
de beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
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Vertrouwd zijn met en kritisch kunnen benaderen van politiek-wetenschappelijk
onderzoek.
De belangrijkste sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden van de politieke
wetenschappen begrijpen en kennen om deze methode zelf te kunnen gebruiken.
Het belang inzien van de politiek-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie.
Het beheersen op inleidend niveau van data verzamelingtechnieken en dataanalysetechnieken.
Het beheersen van computerprogramma’s om hetzij kwalitatieve hetzij kwantitatieve
data te analyseren.
Creatief benutten van de belangrijkste onderzoeksmethoden die binnen de politieke
wetenschappen worden aangewend: van het formuleren van een vraagstelling, via
het concipiëren en uitvoeren van onderzoek, tot het rapporteren van
onderzoeksbevindingen. Bedoeling is het zelfstandig kunnen uitvoeren van een
wetenschappelijk onderzoek.

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, PGO-tutorial, zelfstandig werk, werkcollege: PCklasoefeningen
Leermateriaal
Syllabus
Slides gepresenteerd tijdens de les (beschikbaar op Minerva)
Lesnotities
Oefeningenmateriaal
Geraamde totaalprijs: kan verschillen van module tot module. Varieert tussen 0 en 50
euro. Bijv. voor de module kwantitatieve data-analyse zijn ev. uitgaven nodig voor
verplaatsingen of een dictafoon.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactieve ondersteuning via Minerva
Vast spreekuur
Begeleiding bij de oefeningen

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
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Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel. Indien de eindscore
toch een cijfer van tien of meer op twintig zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het
hoogste niet-geslaagd cijfer.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen is er voor
dit opleidingsonderdeel geen tweede examenkans.

Eindscoreberekening
100% permanent

Faciliteiten voor werkstudenten
Geen
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