Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Geschiedenis en cultuur van de Nederlanden (A001901)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2020-2021
A (semester 2)

Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2020-2021
Van Bruaene, Anne-Laure

begeleide zelfstudie
hoorcollege
LW03

15.0 u
30.0 u

Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
stptn
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Duits)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Engels)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Frans)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Grieks)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Italiaans)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Latijn)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Spaans)
Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde (afstudeerrichting
5
Nederlands - Zweeds)
Bachelor of Arts in de archeologie
5
Bachelor of Arts in de geschiedenis
5
Educatieve Master of Science in de talen (afstudeerrichting
5
Afrikaanse talen en culturen)
Educatieve Master of Science in de talen (afstudeerrichting Oost5
Europese talen en culturen)
Educatieve Master of Science in de talen (afstudeerrichting Oosterse 5
talen en culturen)
Educatieve Master of Science in de talen (afstudeerrichting taal- en
5
letterkunde)
Master of Science in de logopedische en audiologische
5
wetenschappen (afstudeerrichting audiologie)
Master of Science in de logopedische en audiologische
5
wetenschappen (afstudeerrichting logopedie)
Uitwisselingsprogramma geschiedenis
5
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de taal- en
5
letterkunde (afstudeerrichting Nederlands)
Voorbereidingsprogramma tot Master of Arts in de archivistiek:
5
erfgoed- en hedendaags documentbeheer

aanbodsessie
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A
A
A
A
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A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Geschiedenis, Cultuur, Nederlanden
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Situering
Inzicht verwerven in de geschiedenis van de oude Nederlanden en de huidige Benelux,
vanaf de middeleeuwen tot deze tijd.

Inhoud
De ontwikkeling van de geschiedenis van de Lage Landen wordt geschetst op het
gebied van politiek, instellingen, socio-economie en cultuur. Speciale aandacht wordt
besteed aan diverse aspecten van eenheid en scheiding, van gemeenschappelijkheid
en diversiteit. Ook de impact van mondialisering en globalisering wordt behandeld.

Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
1

Voldoende op de hoogte zijn van de geschiedenis van de Nederlanden, België en
Nederland.
In staat zijn om de historische en actuele maatschappelijke debatten mbt deze regio
op een kritische wijze te kunnen beoordelen.
Op een kritische manier kunnen omgaan met het vraagstuk van historische
identiteiten, in het bijzonder mbt de Nederlanden, België en Nederland.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
• Hoorcolleges
• Begeleide zelfstudie: reader, syllabus of handboek
Omwille van COVID19 kunnen gewijzigde werkvormen uitgerold worden indien dit
noodzakelijk blijkt, meer gedetailleerde informatie zal dan via Ufora verstrekt worden.

Leermateriaal
• Handboek (o.v.)
• Powerpoint-presentaties
• Teksten en leermateriaal aangeboden via Minerva.
Geraamde totaalprijs: 25.00 EUR

Referenties
Er wordt een bibliografie ter beschikking gesteld via Minerva.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
• Voor specifieke vragen kan men terecht bij de docent tijdens de spreekuren of via
• email
• Minerva

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
Niet van toepassing
Eindscoreberekening
100% periodegebonden evaluatie

Faciliteiten voor werkstudenten
Faciliteiten:
1 Mogelijkheid tot vrijstelling van aanwezigheid
2 Mogelijkheid tot examen op ander tijdstip binnen het academiejaar
3 Mogelijkheid tot feedback na afspraak tijdens en na kantooruren

(Goedgekeurd)

2

Voor meer informatie omtrent flexibel studeren: http://www.flw.ugent.be/flexibelstuderen
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