Studiefiche
Vanaf academiejaar 2020-2021

Stage (K001094)
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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Verantwoordelijk lesgever
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A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Stage, praktijkervaring, bachelorpaper, onderzoek, federale, regionale en lokale politiek

Situering
De doelstelling van de stage is de studenten een georganiseerde en begeleide kijk te
bieden achter de schermen van het dagelijks functioneren van de federale, regionale
en lokale politiek.
Via de stage maken studenten kennis met de sociale werkelijkheid waarop de
theorieën, modellen en onderzoeken die ze in andere opleidingsonderdelen leren
kennen betrekking hebben.
Het gaat m.a.w. om het opdoen van ervaring in de empirie van de dagelijkse politiek en
om het ontdekken van de relevantie en gebruikswaarde van politicologische inzichten.
Studenten moeten empirie en theorie met elkaar confronteren en nagaan in welke mate
de empirisch vastgestelde processen benaderbaar of verklaarbaar zijn met gepaste
theorieën uit de politicologie. Dat gebeurt via het opstellen van een specifieke en op de
stage toegepaste onderzoeksvraag en het uitwerken van een onderzoeksplan.
Relatie met de opleidingscompetenties : B.1.1 ; B.1.2 ; B.1.4 ; B.1.6 ; B.1.7 ; B.2.1 ; B.
2.2 ; B.2.3 ; B.2.4 ; B.2.5 ; B.3.1 ; B.3.2 ; B.3.3 ; B.4.1 ; B.4.2 ; B.4.3 ; B.5.1 ; B.5.2 ; B.
6.1

Inhoud
Via een tijdelijke, actieve en doelgerichte participatie kunnen studenten relevante
kennis en ervaring opdoen over het praktisch functioneren van het politieke bedrijf.
Studenten stellen zelf een politiek-wetenschappelijke onderzoeksvraag op die ze met
behulp van de ervaringen op de stage behandelen in een onderzoekspaper. In deze
onderzoekspaper dient de student kritisch aan te tonen hoe deze ervaring bijdroeg tot
zijn vorming als bachelor in de politieke wetenschappen.
Voor de praktische invulling van de stage verwijzen we naar de stagebrochure die elk
academiejaar wordt ter beschikking gesteld van de studenten. Ze bevat alle richtlijnen
en afspraken die er zijn met betrekking tot het verloop van de stage.

Begincompetenties
vereist:
De stage kan enkel gevolgd worden door studenten derde bachelor politieke
wetenschappen, major Belgische politiek.

Eindcompetenties
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1 Het verder ontwikkelen van algemene sociale vaardigheden (zoals flexibiliteit,
1 stiptheid, enz.).
2 In teamverband leren werken.
3 Een wetenschappelijke onderzoeksvraag leren formuleren en operationaliseren.
4 Een casestudie opbouwen.
5 Politicologische theorieën toetsen en evalueren.
6 Theorie en empirie met elkaar confronteren.
7 De ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden.
8 Een wetenschappelijke onderzoekspaper leren schrijven en mondeling verdedigen.
9 Het verhogen van zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin.
10 Via stage theoretische inzichten over het functioneren van de Belgische politiek
1 verdiepen en kritisch toetsen aan de werkelijkheid.
11 Nationale en internationale wetenschappelijke literatuur leren toepassen.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage, veldwerk, zelfstandig werk
Leermateriaal
Geen

Referenties
Geen

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
De studenten zullen gedurende de stage intensief begeleid worden door een
stageverantwoordelijke op de Vakgroep Politieke Wetenschappen (leden van ZAP en
AAP, WP van de vakgebieden Belgische en lokale politiek) en door een
stagebegeleider op de stageplaats.
De rechten en plichten van alle partijen worden in een stagecontract opgenomen,
verspreid en door alle betrokkenen ondertekend.
Voor alle partijen is vooraf een uitgebreide stagebrochure ter beschikking.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen, werkstuk
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Gedragsevaluatie op de werkvloer
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De eindevaluatie gebeurt op basis van een combinatie van de onderzoekspaper die
aan de stage wordt gekoppeld, de mondelinge verdediging van deze paper, het
logboek dat de studenten bijhouden, de verscheidene evaluatieformulieren die zowel
door de student als de stagebegeleider worden bijgehouden, de evaluatie van de
stageverantwoordelijke, het ingediende projectvoorstel waarin studenten het doel van
de stage en de te beantwoorden onderzoeksvragen duidelijk beschrijven en het
voortgangsgesprek dat plaatsheeft in de maand februari van het (kalender-)jaar na de
stage.
Combinatie van niet-periodegebonden en periodegebonden evaluatie.
Ingevolge artikel 72 van het examenreglement is er ten gevolge de aard van het
opleidingsonderdeel geen tweede examenkans mogelijk voor het onderdeel stage.
De stage wordt georganiseerd in het kader van het jaarsysteem. De stage gaat door in
de eerste semester, van maandag tot en met donderdag.
PE: Schriftelijk (onderzoekspaper) en mondeling (verdediging).
Na de stage volgt een mondelinge verdediging van de bachelorpaper voor een
examenjury. Die zal bestaan uit de titularissen van het vak, de promotor (voor zover dit
iemand anders is dan de vaktitularissen), de stageverantwoordelijke en eventueel ook
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de stagebegeleider.
Bij de schriftelijke paper en mondelinge verdediging gelden criteria m.b.t. de wijze
waarop de student de stage heeft ingeschakeld in het beantwoorden van een
wetenschappelijke onderzoeksvraag. Centraal in de evaluatie staat m.a.w. de wijze
waarop de student een wisselwerking kan inbouwen tussen theoretische kennis en
praktische ervaringen en hoe hij een wetenschappelijke onderzoeksvraag kan
operationaliseren.
Er is geen tweede examenskans voor de stage, wel voor de bachelorpaper.

Eindscoreberekening
Stage 40%, onderzoekspaper 60%.
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