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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
liberalisme, democratie, egalitarisme, communitarisme, feminisme, socialisme,
natuurrecht, cosmopolitanisme, legitimiteit, burgerzin, constitutionalisme, 'rule of law'

Situering
Inzicht verschaffen in de (cultuur)historische bronnen van de hedendaagse sociale en
politieke filosofie om van daaruit actuele sociale en politiek-filosofische stromingen en
disputen te onderzoeken. Kennis over (de evolutie van) filosofische theorieën over
politiek en samenleving is een noodzakelijke voorwaarde om vigerende
maatschappelijke en politieke systemen beter te begrijpen en er een eigen
positiebepaling te kunnen over ontwikkelen.

Inhoud
Grondige bespreking van enkele representatieve hedendaagse controversen, op basis
van tekstanalyse.

Begincompetenties
•
•
•
•
•

Voorkennis van de voornaamste stromingen binnen de sociale en politieke filosofie
en hun historische ontwikkeling. Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde
eindcompetenties van het opleidingsondeel 'Politieke Filosofie' (A003401).
Minimaal inzicht in het vigerende socio-politieke en economische regime.
Zeer goede beheersing van het Nederlands en het Engels.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3

Kennis van en inzicht in de belangrijkste sociale en politiek-filosofische stelsels
bezitten.
Belangrijke sociale en politiek-filosofische controversen en disputen uit verleden en
heden begrijpen en kritisch kunnen bespreken.
Zelf positiebepalingen kunnen ontwikkelen en kritisch kunnen beargumenteren.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
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Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Werkcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
1 inleidend hoorcollege, daarna enkel werkcolleges

Leermateriaal
Syllabus
Diverse teksten (ter beschikking gesteld in een reader en/of via het online leerplatform)
Geraamde totaalprijs: 50 EUR

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Op afspraak

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-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
Participatie, werkstuk, vaardigheidstest
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De studenten worden op drie onderdelen geëvalueerd:
• Voorbereidende opdrachten
De studenten moeten voorafgaand aan het werkcollege de opgegeven tekst(en) lezen
en een voorbereidende opdracht indienen. De voorbereidende opdrachten worden
bekend gemaakt in het inleidend hoorcollege en via het online leerplatform. De
deadlines voor het indienen van de voorbereidende opdrachten dienen strikt
gerespecteerd te worden.
• Werkcolleges
De student wordt na elk werkcollege gequoteerd op basis van participatie, tekstbegrip
en argumentering.
• Examen
Schriftelijk open boek examen

Eindscoreberekening
• Niet-perdiodegebonden evaluatie (werkcolleges en voorbereidende opdrachten):
• 40% (8/20)
• Periodegebonden evaluatie (schriftelijk examen): 60% (12/20)
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van één of meer onderdelen of minder
dan helft behaalt voor één van de onderdelen kan men niet meer slagen voor het
geheel. Indien de gemiddelde eindscore toch een cijfer van tien of meer op twintig zou
zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste niet-geslaagd cijfer (=9).
Wie niet geslaagd is voor het geheel van het opleidingsonderdeel en een volgend
academiejaar opnieuw wil trachten een credit voor dit vak te behalen, legt alle drie de
onderdelen (voorbereidende opdrachten, werkcolleges, examen) opnieuw af.

Faciliteiten voor werkstudenten
Geen faciliteiten voor werkstudenten.
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