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Buitenlands en defensiebeleid in België (K001340)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden
gecommuniceerd.
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internationale politiek)
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Master of Science in de EU-studies
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
België, diplomatieke geschiedenis, diplomatie, buitenlandse politiek, defensiebeleid.

Situering
Dit opleidingsonderdeel beoogt een diepgaande casestudy te bieden van de vorming
van het buitenlands en defensiebeleid van een land, in casu België (en zijn deelstaten).
Het kan daarenboven opgevat worden als een belangrijk onderdeel voor studenten uit
alle richtingen die geïnteresseerd zijn in een internationale carrière, m.n. binnen de
federale diplomatie
Relatie met de opleidingscompetenties : M.1.2., M.1.3, M.2.1, M.3.1, M.3.2, M.3.3, M.
5.1, M.5.2, M.6.2

Inhoud
De cursus wordt opgevat in twee dimensies: een langetermijndimensie die het moet
mogelijk maken de permanente factoren, maar ook de discontinuïteit, alsook de
actoren van het buitenlands beleid van België te identificeren; een hedendaagse
dimensie die de actualiteit van het huidige beleid zal belichten en opties voor de
toekomst zal onderzoeken.
Deze beide dimensies zullen steeds worden belicht bij elk van de grote opdelingen: de
economische diplomatie, de veiligheidspolitiek, het defensiebeleid, het Europabeleid,
de Afrikapolitiek, de organisatie van de diplomatie, enz. In de cursus zal ook enige
aandacht besteed worden aan de nieuwe vormen, methodes en evoluties van de
diplomatie.
Diplomaten en ambtenaren van zowel het federale ministerie van buitenlandse zaken
als van de Gemeenschappen en Gewesten, evenals militairen, zullen in gastcolleges
bovendien een aantal van de huidige beleidsopties toelichten. De studenten worden
aldus uitgenodigd om de band te leggen tussen de diplomatieke geschiedenis en de
actualiteit en tussen de theorie en de praktijk.
Bovendien zullen de studenten die wensen deel te nemen aan het diplomatiek examen,
op die manier vertrouwd worden met de dagelijkse realiteit van de diplomatie.
Deelname aan de jaarlijkse Egmont-UGent-UCL conferentie over het Belgisch
buitenlands beleid maakt integraal deel uit van het vak. Bijkomende excursies kunnen
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georganiseerd worden.

Begincompetenties
Goede kennis van de Belgische geschiedenis is gewenst.

Eindcompetenties
Gevorderde kennis van en inzicht in de totstandkoming en besluitvorming inzake
internationale politiek, in casu het buitenlands en defensiebeleid van België

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
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
De studenten worden uitgenodigd om vragen te stellen en in discussie te gaan.

Leermateriaal
Rik COOLSAET, België en zijn buitenlandse politiek 1830-2000. Leuven, Van
Halewyck, 2001 (derde volledig herziene editie)
Synthetische powerpointpresentaties en bijkomend studiemateriaal worden ter
beschikking gesteld via Minerva en vormen een essentieel onderdeel van het
leermateriaal.
Geraamde totaalprijs : 29,75 euro

Referenties
WITTE, E., CRAEYBECKX, J., MEYNEN, A., Politieke geschiedenis van België van
1830 tot heden. Antwerpen, Standaard, 1997
Studia Diplomatica (Egmont Instituut), met name de tweejaarlijkse speciale nummers
over het buitenlands beleid in België.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vakgroepgebonden ondersteuning: Skander Nasra

Evaluatiemomenten
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
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
PE: Mondeling examen met korte voorbereiding.
NPE: Werkstuk van 2000 woorden over een opgelegd onderwerp. (Dit onderdeel valt
weg voor de studenten Nationale politiek en studenten EU-studies, major nationale
politiek.). Het werkstuk wordt zowel op inhoud als op taal en stijl beoordeeld.

Eindscoreberekening
80% mondeling examen, 20% paper (IP)
100% mondeling (NP + EU)

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