
 
 
 
 
 

Actuele Politieke Problemen: weetjes en tips  
 

Doel:  
 

Dit vak wil je ertoe aanzetten om de politiek dagdagelijks te volgen via betrouwbare 
nieuwsbronnen. Experts in de nationale politiek, de internationale politiek, de Europese 
politiek en ‘conflict en ontwikkeling’ zullen het in het eerste semester met jullie hebben over 
een thema dat op dat moment in het nieuws zit. Dat gebeurt in relatief kleine groepjes 
waarbij jullie vooral ook met elkaar in gesprek gaan. 
Daarnaast is het ook de bedoeling om je te laten zien hoe de politieke wetenschap omgaat 
met politieke thema’s. Experts in de nationale politiek, de internationale politiek, de 
Europese politiek en ‘conflict en ontwikkeling’ geven in het begin van het tweede semester 
elk voor hun domein een les waarin ze dieper ingaan op een actuele gebeurtenis die in het 
nieuws zit. Vervolgens geven ze een inkijk in het wetenschappelijk onderzoek in hun domein: 
hoe gaan academici om met deze gebeurtenis? Waarom is zo’n wetenschappelijke kijk 
interessant? Op welke manier helpt de politieke wetenschap om actuele ontwikkelingen 
goed te begrijpen en te duiden? Hoe kan je met behulp van de wetenschap voorspellingen 
maken over het verdere verloop? 
Daarnaast is het ook de bedoeling om zelf enkele schrijfopdrachten uit te voeren, volgens 
de wetenschappelijke spelregels (goede bronnen zoeken, correct verwijzen, etc.). Ook hier 
ga je wetenschappelijke literatuur voor moeten lezen en verwerken. 
Ten slotte is het de bedoeling om in een kleine groep met elkaar in discussie te gaan over 
een actueel politiek probleem in een interactieve sessie (bijv. een simulatieoefening). 
 
 

Tips en weetjes: 
 

§ Er is geen klassiek examen voor dit vak. Je punten zijn volledig gebaseerd op je 
deelname aan de sessies waarin de actualiteit besproken wordt (4 sessies x 0,5 punten 
= 2 punten in totaal), de schrijfopdrachten (2 schrijfopdrachten x 6 punten = 12 punten 
in totaal) en op je deelname aan de interactieve sessie (6 punten). Tijdens de 
actuasessies (in het eerste semester) kunnen studenten die actief en constructief aan 
de gesprekken deelnemen een ‘plus’ verdienen, wat een extra punt oplevert. 

§ In het eerste semester zijn er enkel de actuasessies, vier in het totaal. Er is dus niet 
elke week les. In de week van 7 oktober gaan de actuasessies over Europese politiek 
door, in de week van 14 oktober zijn er de actuasessies over internationale politiek, in 
de week van 21 oktober zijn er de actuasessis over Belgische politiek en in de week van 
28 oktober zijn er de actuasessies over ‘conflict & ontwikkeling’. Elke actuasessie gaat 
4x door, zodat jullie in relatief kleine groepjes zitten. Je zal via Ufora (groepen) kunnen 
kiezen wanneer je de sessie bijwoont – er zal telkens plaats zijn voor een 35-tal 
studenten, dus hoe sneller je inschrijft, hoe meer keuze. Voorbeeld: de Europasessies 



gaan door op woe 9 okt (8u30-9u45 of 10u-11u15) en do 10 okt (8u30-9u45 of 10u-
11u15). Er zal via Ufora worden aangekondigd wanneer je kan inschrijven. 

§ Je zal een naambordje moeten meenemen naar die actuasessies (op papier of karton) 
zodat de lesgever/moderator ziet wie jullie zijn. Er zal je ook gevraagd worden om je 
op voorhand inhoudelijk voor te bereiden, en er zullen enkele documenten op Ufora 
gepost worden die je wegwijs maken in het thema dat zal besproken worden. De 
bedoeling is vooral dat je in deze sessies met elkaar in gesprek gaat. 

§ In het tweede semester zal je na enkele inleidende plenaire lessen worden onderverdeeld 
in groepjes. Elk groepje zal worden begeleid door een andere lesgever. Je zal zelf kunnen 
kiezen bij welk groepje je aansluit (EU, Internationale Politiek, Nationale Politiek of 
‘Conflict & Ontwikkeling’). Elk groepje heeft echter een maximaal aantal deelnemers, 
dus als het groepje van je keuze vol zit, moet je voor een ander opteren. Hoe sneller je 
je keuze maakt, hoe meer kans om in het groepje van je voorkeur terecht te komen. Je 
inschrijven voor een groepje verloopt via Ufora, en kan pas na de laatste plenaire les 
(vermoedelijk eind feb). Hoe dit precies moet gebeuren, zal dan ook worden 
aangekondigd via Ufora, in het begin van het tweede semester. 

 
 

§ De bijeenkomsten van de verschillende groepjes gaan door op uiteenlopende data, en 
op verschillende locaties. Er is ook in het tweede semester dus niet elke week les. In 
het begin van het tweede semester wordt er een volledig lesschema op Ufora gepost, 
maar het is mogelijk dat er later nog kleine wijzigingen plaatsvinden. Hou de Ufora-site 
van dit vak dus altijd goed in de gaten. Op dit lesschema zijn ook de deadlines voor de 
opdrachten aangeduid. 

 
 

§ Bij de twee schrijfopdrachten is het belangrijk dat je goed de opgave volgt en de vragen 
beantwoordt die je gesteld zullen worden. Begrijp wat je schrijft! Het is de bedoeling 
dat je je houdt aan enkele formele afspraken over verwijzen, citeren, parafraseren, etc. 
Hier zal in een aparte les (wellicht in het PC-knooppunt) bij worden stilgestaan, en er 
wordt daarover ook een document verspreid dat je best in de buurt houdt, als je aan 
het schrijven bent. 

 
 

§ Hou de deadlines goed in de gaten! Wie te laat is, verliest al onmiddellijk (veel) punten1! 
 
 

§ Er zijn collectieve feedbacksessies gepland over de schrijfopdrachten. Het is erg nuttig 
om die bij te wonen. Daarnaast kan je ook altijd individuele feedback vragen aan de 
verantwoordelijke lesgever van je groepje. 

 
 

§ 6 punten verdien je met je deelname aan de ‘interactieve sessie’. Die interactieve sessie 
zal door elk groepje op een andere manier worden ingevuld, en sommige groepjes zullen 
mogelijk nog verder worden opgesplitst. Je krijgt hier tijdig meer informatie over. Het 
is belangrijk dat je werkelijk deelneemt aan de discussie – anders kan je geen punten 
halen. Volg de actualiteit rond het thema nauwgezet op – op die manier kan je goede 
tussenkomsten doen. 

 

§ Er is geen gewoon examen voor dit vak, dus verdien je al je punten door deelname aan 
de sessies. Deelname aan de actuasessies (1ste semester) is verplicht: je kan niet slagen 
voor het vak als je niet aan de vier sessies deelneemt. In het tweede semester staan er 
telkens 6 punten op de interactieve sessie en op de beide schrijfopdrachten, dus als je 

 
1 Elke schrijfopdracht wordt in eerste instantie op 20 punten gequoteerd. Wie de deadline niet haalt, verliest 
automatisch 5 punten. Per extra dag te laat, gaat er nog een half punt af. 



een opdracht niet indient of niet deelneemt aan de interactieve sessie ben je al 6 punten 
kwijt, en wordt het moeilijk om nog te slagen. Wie door overmacht niet kan deelnemen 
aan een sessie of opdracht zal een vervangopdracht krijgen. 

 
 

§ Wie niet geslaagd is, en in tweede zit deelneemt aan het vak, krijgt nieuwe 
schrijfopdrachten. Die worden later meegedeeld. Er worden voor de tweede zit geen 
actuasessies of interactieve sessie georganiseerd. 


