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Situering
Dit is een gespecialiseerd opleidingsonderdeel dat wordt aangeboden in de Master
Politieke Wetenschappen – afstudeerrichtingen Nationale Politiek en Internationale
Politiek. Deze cursus sluit aan bij de volgende kerncompetenties van de opleiding M.
1.4., M.3.1., M.3.2., M.3.3., M.3.4., M.5.1., M.5.2., M.5.3.

Inhoud
De nadruk wordt gelegd op het specifiek aspect van de nationale veiligheid met name
terrorisme en radicalisering en aan de hand daarvan worden volgende punten geduid :
1.
Visies op nationale veiligheid (het ontstaan van het concept, de verschillen
binnen Europa en tussen EU en US, …)
2.
Prioriteiten in de Belgische nationale veiligheid en situering binnen de nationale
structuren: de primaire dreigingen tegen de staat en samenleving
3.
Kritische punten en valkuilen
4.
Interactie tussen nationale en internationale prioriteiten: het onderzoek naar de
grenzen van de autonomie om op nationaal vlak de prioriteiten inzake nationale
veiligheid vast te leggen.
5.
De modellen en methodologie voor het vastleggen van prioriteiten op korte en
lange termijn.
6.
De invloed van religieuze, doctrinaire, politieke, ideologische (f)actoren in en op
de prioriteiten inzake nationale veiligheid

Begincompetenties
De studenten dienen te beschikken over een sociaal-wetenschappelijke basis. De
studenten worden verondersteld de actualiteit omtrent veiligheid, terrorisme en
radicalisering goed te volgen. Een basiskennis van de nationale, Europese en
internationale politieke situatie en beleidsstructuren strekt tot aanbeveling.

Eindcompetenties
1 Nationale veiligheid kunnen definiëren
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Nationale veiligheid in toekomstperspectief plaatsen
De prioriteiten in de nationale veiligheid in internationaal perspectief duiden.
De dynamiek mbt de prioriteiten inzake nationale veiligheid beargumenteren.
Een wetenschappelijke en multidisciplinaire literatuurlijst aanleggen over een aspect
van nationale veiligheid
Een beknopte kritische nota maken over een aspect van nationale veiligheid.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Excursie, groepswerk, hoorcollege, microteaching, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Dit vak bestaat uit een reeks hoorcolleges door de lesgever, alsook door een aantal
gastsprekers uit het werkveld (hoorcollege). Naast het ex-cathedra onderwijs worden
de studenten ook geacht een beknopte nota te schrijven over een aspect van nationale
veiligheid. De nota moet een kritische visie bevatten op een aspect van de nationale
veiligheid, met aandacht voor de wettelijke, maatschappelijke en (inter)nationale
context. De studenten werken voor de nota in groepen van 2 (groepswerk). De
studenten moeten de nota daarna presenteren aan de medestudenten (microteaching).

Leermateriaal
Een bundel thematische artikels in functie van de lesthema’s en de actualiteit.

Referenties
Aan te vullen door lesgever

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De lesgever staat ter beschikking om nadere toelichting te geven en vragen te
beantwoorden.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De niet-periodegebonden evaluatie gebeurt a.h.v. een werkstuk van 15-20 pagina’s
waarin de studenten per twee geacht worden een aspect van nationale veiligheid
kritisch te behandelen. De nota moet ook worden gepresenteerd aan de
medestudenten. De periodegebonden evaluatie gebeurt a.h.v. een mondeling examen.
Het examen vindt plaats in het Nederlands. Het examen sluit aan bij de beoogde
eindcompetenties en bestaat uit een reeks open vragen met korte schriftelijke
voorbereiding, alsook een bespreking van de nota.

Eindscoreberekening
Niet-periodegebonden evaluatie in de vorm van een groepswerk en
groepspresentaties, wat gezamenlijk meetelt voor 25% van de eindscore.
Periodegebonden evalutie in de vorm van een mondeling examen.
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