Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Belgisch publiekrecht (K000214)
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)
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Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2020-2021
Bachelor of Science in de politieke wetenschappen
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0.0 u
2.5 u
0.0 u
55.0 u
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Verantwoordelijk lesgever
stptn
6

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Staatsrecht, bestuursrecht, fundamentele rechten, democratie, federalisme, de
rechtsstaat, België als staat in Europa.

Situering
In dit opleidingsonderdeel maken de studenten kennis met het Belgisch publiekrecht.
Het Belgisch publiekrecht heeft betrekking op de organisatie en de werking van de
overheid en op de relatie van de overheid met de burger.

Inhoud
De overkoepelende thema’s zijn: recht/publiekrecht, de Belgische staat (constitutieve
bestanddelen en kenmerken), burgerschap (Belgisch/Europees), de voornaamste
fundamentele rechten (bronnen, werking, beperking), meergelaagde democratie, het
wetgevende proces (debatteren/organiseren, rechtstreeks beslissen,
verkiezen/vertegenwoordigen, wetgeven), het bestuurlijke proces
(vertrouwen/controleren, besturen, middelen ophalen/uitgeven), federalisme, de
Belgische bevoegdheidsverdeling (federale/gedefedereerde bevoegdheden,
centrale/decentrale bevoegdheden), de Europese bevoegdheidsverdeling, de
rechtsstaat, de handhaving van het recht (gerechtelijk/bestuurlijk), de
rechtsbescherming tegen de overheid (Belgisch/Europees).

Begincompetenties
Diploma van het secundair onderwijs of van de opleiding hoger onderwijs van de eerste
cyclus. Een inleidende cursus tot het recht gevolgd hebben strekt tot aanbeveling.

Eindcompetenties
1
2
3
4
5

De basiskenmerken van het Belgisch publiekrecht herkennen en beschrijven
De bronnen van het Belgisch publiekrecht opzoeken
De basisbegrippen van het Belgisch publiekrecht definiëren
De basisbegrippen van het Belgisch publiekrecht toepassen op concrete gevallen
Vraagstukken binnen het Belgisch publiekrecht in hun juridische en

(Goedgekeurd)

1

1 maatschappelijke context plaatsen
6 Vraagstukken binnen het Belgisch publiekrecht kritisch analyseren

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
Hoorcollege, hoorcollege: plenaire oefeningen, hoorcollege: response college, online
hoorcollege, online hoorcollege: plenaire oefeningen, online hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De meeste leerinhoud wordt overgebracht via hoorcolleges. Voor de onderdelen over
fundamentele rechten en rechtsbescherming tegen de overheid worden ook plenair
oefeningen besproken.
Over het leermateriaal waaraan de niet-periodegebonden evaluatie verbonden is, wordt
een responsiecollege gehouden.

Leermateriaal
1. Syllabus: T. Moonen en J. Riemslagh, Belgisch publiekrecht, uitgave 2020-21 +
bijlagen.
2. Wetboek: de docent legt in de eerste les uit welk(e) wetboek(en) geschikt is (zijn).
3. Lesmateriaal: presentaties met een overzicht van de inhoud en integrale opnames
van de hoorcolleges (via Ufora).
De kostprijs van de syllabus is +/- 25 euro. De kostprijs van een wetboek varieert per
uitgever.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Voor het beantwoorden van inhoudelijke vragen bestaan de volgende mogelijkheden:
1. De docent is beschikbaar tijdens en aansluitend op de les.
2. Er is een forum beschikbaar voor hulp van medestudenten (via Ufora).
3. De assistent is beschikbaar op afspraak.
Ter verdieping van de verwerking van het leermateriaal en de hoorcolleges kunnen
(voorbeeld)vragen en/of casussen ter beschikking worden gesteld (via Ufora).
Er wordt een facultatief proefexamen aangeboden.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De niet-periodegebonden evaluatie wordt niet hernomen in de tweede zittijd.
Het gebruik van een niet-geannoteerd wetboek tijdens de periodegebonden evaluatie is
toegelaten.

Eindscoreberekening
In de eerste zittijd telt de periodegebonden evaluatie mee voor 18/20. De
nietperiodegebonden evaluatie telt mee voor 2/20.
In de tweede zittijd telt de periodegebonden evaluatie mee voor 20/20. De score voor
de niet-periodegebonden evaluatie in de eerste zittijd wordt niet overgedragen.
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