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Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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Trefwoorden
Europese Unie, diplomatie, defensie, internationale vrede en veiligheid

Situering
Het vak handelt over de ontwikkeling van de EU tot een mondiale strategische actor.
Waar de EU sinds lang een mondiale actor is op gebied van handel en
ontwikkelingssamenwerking, wordt ze dat ook meer en meer op gebied van diplomatie
en defensie, d.w.z. het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB)
de focus van het vak.
Het opleidingsonderdeel situeert zich als optievak in de Master Politieke
wetenschappen, en bouwt voort op de onderdelen internationaal publiek recht en
internationale betrekkingen.
Dit opleidingsonderdeel sluit aan bij de volgende competenties van de opleiding Master
in de Politieke Wetenschappen: M.1.1, M.1.3, M.1.4, M.1.5, M.1.7, M.2.1, M.3.2, M.3.3,
M.5.1

Inhoud
Het conceptuele kader voor het vak is de holistische aanpak van veiligheid, zoals o.a.
uitgedrukt in de EU Global Strategy (2016), die gezien kan worden als de
missieverklaring van de EU.
Het vak zal de strategische visie van de EU situeren in zijn politieke en conceptuele
context en er de krachtlijnen van analyseren. Daarna zal het de uitvoering van de
ambitieuze doelstellingen die de EU zich heeft gesteld kritisch onderzoeken.
Onderwerpen die daarbij aan komen, met focus op het GBVB en de
veiligheidsdimensie, zijn:
• De instellingen en mechanismen van het Gemeenschappelijk Buitenlands en
• Veiligheidsbeleid, incl. de impact van eventuele verdragsherzieningen
• Het Europees Nabuurschapsbeleid
• ‘Effectief multilateralisme’ en relaties met de VN
• De militaire en civiele capaciteiten en operaties van het Europees Veiligheids- en
• Defensiebeleid (EVDB)
• Relaties met de NAVO en de VS
• Strategische partnerschappen, met nadruk op China
Ten slotte zal nagegaan worden in welke mate er zich doorheen de uitvoering van de
Europese Veiligheidsstrategie een strategische cultuur ontwikkelt op Europees niveau.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van de opleidingsonderdelen Internationaal Publiek recht
en Europese Politiek of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben
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verworven.

Eindcompetenties
De geschiedenis van de Europees buitenlandsbeleid kunnen toelichten.
Het politieke begrippenkader kunnen aanwenden om nieuwe ideeën te analyseren en
evalueren.
Het Europees besluitvormingsproces met betrekking tot het gemeenschappelijk
buitenlands- en veiligheidsbeleid van de EU kunnen toelichten.
De Internationale en Europese Politiek kritisch kunnen analyseren.
De juridische instrumenten van het gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid van de EU kunnen toelichten en gebruiken.
De bronnen van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid kennen en
kunnen gebruiken.
Een verantwoord oordeel kunnen vormen en verwoorden over actuele ontwikkelingen
in het Europees buitenlands beleid.
De international actualiteit met betrekking tot het gemeenschappelijk buitenlands- en
veiligheidsbeleid van de EU zelfstandig en kritisch kunnen opvolgen.

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
Hoorcollege, zelfstandig werk
Leermateriaal
Syllabus: Sven Biscop , European Strategy in the 21st Century. New Future for Old
Power. Routledge, 2018.
Daarbij geselecteerde artikels en officiële documenten, grotendeels elektronisch
beschikbaar.
Geraamde totaalprijs: 30 EUR

Referenties
•
•
•
•
•
•

Sven Biscop, The European Security Strategy – A Global Agenda for Positive Power.
Aldershot, Ashgate, 2005.
Sven Biscop & Jan Joel Andersson (eds.), The EU and the European Security
Strategy – Forging a Global Europe. Abingdon, Routledge, 2008.
Jolyon Howorth, Security and Defence Policy in the European Union. Basingstoke,
Palgrave, 2014.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Ondersteuning via Minerva
Op afspraak bij docent

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
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Studenten kunnen zich niet onttrekken aan de permanente evaluatie. De paper zal
zowel op inhoud als op taal en stijl beoordeeld worden.

Eindscoreberekening
60% periodegebonden evaluatie, 30% korte “policy paper”, 10% actieve deelname aan
de colleges

Faciliteiten voor werkstudenten
De inhoud van de hoorcolleges is essentieel om dit vak te volgen.
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