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Faculteit Sociale Wetenschappen

• Polyvalente opleidingen met specifieke afstudeerrichtingen

• Actualiteitsgebonden 

• Aandacht voor kwaliteit van de samenleving

• Internationaal

• Uitstekend wetenschappelijk onderzoek

• Veel aandacht voor studiebegeleiding

• Moderne infrastructuur

Ruime basiskennis in humane wetenschappen

Gespecialiseerde kennis

Politieke wetenschappen Sociologie

Communicatiewetenschappen Sociale en culturele antropologie



Eerste

studiefase

Tweede

studiefase
Derde

studiefase

Politieke 

wetenschappen

en

sociologie

Communicatiewetenschappen

Afstudeerrichting politieke wetenschappen

Afstudeerrichting sociologie

• Vergelijkende en 

internationale politiek

• Overheidsmanagement 

en -beleid

• Sociologie

• Sociaal werk

• Communicatie-

wetenschappen

• Bedrijfscommunicatie

• Journalistiek

• Sociale en culturele 

antropologie

• Sociaal werk en sociaal 

beleid

• Gender en diversiteit

• Andere masters

Master

Faculteit Sociale Wetenschappen



Actueel

Uitdagend

Relevant

Kwaliteitsvol



Actueel: politieke wetenschappen in de pers



Uitdagend: ben jij een politieke wetenschapper?

Een politieke wetenschapper is 

geïnteresseerd in de nationale, 

Europese en internationale politieke 

actualiteit. Hij of zij kan politieke 

structuren, machtsverwerving en de 

totstandkoming van het beleid 

doorgronden en kent de historische 

achtergrond van maatschappelijke 

problemen en beleidsoplossingen.

Je hebt interesse in

• Internationale organisaties

• Nationale politiek

• Europese Unie

• Vergelijkende politiek

• Besluitvorming

• Machtsverhoudingen

• Democratie

• Internationale conflicten

• Vredesprocessen

• Ontwikkelingssamenwerking

• Politieke actualiteit



Relevant: wil je weten…

Hoe macht en 

gezag gebruikt 

worden? Hoe een 

vredesproces op 

gang komt?

Waarom bepaalde 

ngo’s succesvoller 

lobbyen dan 

anderen?

Hoe 

ontwikkelingshulp 

op gang komt?

Hoe besluitvorming

lokaal en internationaal 

tot stand komt?



Dan is politieke 

wetenschappen 

iets voor jou!



Onderwijsvisie



Kwaliteitsvol onderzoeksgebaseerd onderwijs

Uitgangspunt: competente basisinzetbaarheid + future self: 

• Voorgestructureerde keuzes: competenties en rollen worden 

aangeleerd aan alle studenten 

o Kerncompetenties: deskundigheid, onderzoeksattitude en 

analysevermogen 

o Rollen: deskundige, onderzoeker en politiek analist

o Bijkomend: algemene vaardigheden (bv. zelfstandig werken; 

professionele attitude; communicatieve vaardigheden)



Kerncompetenties en rollen

Future self: 

diepere kennis 

betere resultaten

Master overheidsmanagement en -beleid



Rollen en competenties

• Deskundige/Deskundigheid: gevorderde kennis over en een diep 

inzicht in minstens een van de drie deeldomeinen (intellectuele 

bagage)

• Onderzoeker/Onderzoeksattitude: kennen en begrijpen van 

resultaten van wetenschappelijk onderzoek (actoren, structuren en 

processen)

• Politiek analist/Analysevermogen: vormen van kritisch oordeel over 

beleids- en maatschappelijke vraagstukken (beleidsrelevante 

conclusies)

Wederkerend aandachtspunt: vergelijkende ingesteldheid (cases, 

concepten, theorieën, methoden, ..)



Beroepsuitwegen: alumni

Deskundige

Politiek analist

Onderzoeker

Beleidsmedewerker 

Internationaal Vlaanderen

Projectmedewerker SELOR

Onderzoeker voor LINES

Onderzoeker voor IO

Journalist VRT

Amnesty International



Brede waaier aan beroepsuitwegen

• Parlementair medewerker

• Volksvertegenwoordiger

• Diplomaat

• Kabinetsmedewerker

• Beleidsmedewerker in stads- en 

gemeentebesturen

• Medewerker van een OCMW

• Wetenschappelijk onderzoeker

• Bestuurssecretaris

• Business Analyst

• Medewerker in een internationale 

of niet-gouvernementele 

organisatie

• Ambtenaar in de Vlaamse of 

federale administratie

• Medewerker van een studiedienst

• Duurzaamheidsambtenaar

• Vakbondsverantwoordelijke

• …

Afgestudeerden werken zowel bij de overheid als in de privésector, in 

diverse sectoren en op verschillende bestuursniveaus



Bron: Alumnibevraging 2014 over afgestudeerden MVIP 2013
Bron: Alumnibevraging 2014 over afgestudeerden MVIP 2013

Sector van tewerkstelling



Je moet geen politieke wetenschappen 

studeren om politicus te worden 

maar het mag… 

Wouter Van Besien (Groen)

Wouter Beke (CD&V)

Jan Peumans (N-VA)

Caroline Gennez (sp.a)



Alumni aan het woord

In de inkomhal kan je naar getuigenissen van alumni luisteren

Karen Moeskops pol.mov


Programma



• Gemeenschappelijk programma sociale wetenschappers

• Basisdisciplines, methodologie en aanverwante 

wetenschappen

Fase 1

Politieke 

wetenschappen en 

sociologie

Fase 2

Fase 3

Afstudeerrichting 

politieke 

wetenschappen

• Gemeenschappelijk gedeelte met sociologie (39 sp.)

• Politiekwetenschappelijke redeneerwijze

• Studie van politieke wereld en samenhang met 

maatschappij

• Methoden en technieken voor sociaalwetenschappelijk 

onderzoek begrijpen, naar waarde schatten en zelf 

toepassen

Opbouw van de bacheloropleiding



Vergelijkende en 

internationale politiek 

(60 sp.)

Overheidsmanagement en 

- beleid (60 sp.)

• Rol van politieke instellingen en actoren + samenspel 

tussen politieke besluitvorming en maatschappij

• Brede keuzewaaier = gespecialiseerde kennis

• Masterproef

= kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk

• Sturing en management van de overheid

• Uit elke cluster minstens één opleidingsonderdeel:

• Masterproef

= kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk

Politicologie
Internationale 

politiek
Europese 

politiek

Management
Methoden & 

technieken
BestuurBeleid

Opbouw van de masteropleiding



Waarom politieke wetenschappen in 

Leuven studeren?



Troef 1: doe relevante beroepservaring op tijdens je 

opleiding politieke wetenschappen!

STAGE



Troef 2: ga in het buitenland studeren!

Kennismaken met andere taal, cultuur en onderwijssystemen

Bachelor

Master

• In de derde fase

• Erasmus

• 56 bestemmingen 

binnen en buiten Europa
• Extended master       

(+ 30 studiepunten)

• Binnen en buiten 

Europa





Troef 3: Neem Franstalige vakken op aan de universiteit 

van Louvain-la-Neuve!



Troef 4: gedreven docenten met internationale expertise

Prof. Dr. Geert Bouckaert

Voorzitterschap van International Institute of Adminstrative Sciences

Prof. Dr. Edith Drieskens

Publicatie van the Sage Handboek of European Foreign Policy



Bart Kerremans over de Amerikaanse verkiezingen

en hun deelname aan het maatschappelijk debat



Eerste 

bachelorfase
Yasmine Sidhoumi

Monitoraat



Eerste fase: opleidingsonderdelen

Oriënterend Methodologisch Omkaderend

• Politicologie

• Communicatie-

wetenschap

• Sociologie

• Samenleving: 

feiten en 

problemen

• Sociale statistiek

• Initiatie in de 

onderzoekspraktijk

• Methoden en technieken 

van het 

sociaalwetenschappelijk 

onderzoek

• Fundamentele 

wijsbegeerte

• Sociale 

psychologie

• Inleiding tot het 

recht

• Geschiedenis van 

de hedendaagse 

samenleving



Eerste fase
Opleidingsonderdelen

 Politicologie

Oriënterend



Eerste fase
Opleidingsonderdelen

 Politicologie

 Communicatiewetenschap

Oriënterend



Eerste fase
Opleidingsonderdelen

 Politicologie

 Communicatiewetenschap

 Sociologie

Oriënterend



Eerste fase
Opleidingsonderdelen

 Politicologie

 Communicatiewetenschap

 Sociologie

 Samenleving: feiten en problemen

Oriënterend



Eerste fase
Opleidingsonderdelen

Methoden & technieken

sociaal-wetenschappelijk onderzoek

Sociale statistiek
Initiatie in de 

onderzoekspraktijk

Methodologisch



Eerste fase (gemeenschappelijk)
Opleidingsonderdelen

 Fundamentele wijsbegeerte

 Sociale psychologie

 Inleiding tot het recht

 Geschiedenis van de hedendaagse

samenleving

Omkaderend



Lessenrooster: colleges



Lessenrooster: colleges + zelfstudie

Monitoraat

Oefensessie 

Statistiek



Geen permanente evaluatie, wel permanente inzet nodig



Faculteit Sociale Wetenschappen

schenkt veel aandacht aan studiebegeleiding

Monitoraat
Studietraject-

begeleiding
PAL

- Eerstejaars

- Schakelstudenten

- Eerstejaars

- Schakelstudenten

- Ouderejaars als 

tutoren

- Alle studenten 

FSW



Jouw monitoren

Yasmine Sidhoumi Fee De Metsenaere



Monitoraat
Eerste aanspreekpunt voor de eerstejaars- en schakelstudenten

• Individuele vragen

o Stel vragen over de leerstof

o (Persoonlijke) problemen die studies belemmeren bespreken

• Oefensessies in groepjes

o Vakspecifieke studietips en oefeningen

o Leer hoe je een examenvraag het best oplost

• Focus op studiemethode en –planning

• Proefexamens

• Bespreken examenresultaten

o Feedback na de examens



Peer Assisted 

Learning (PAL)

Studietraject-

begeleiding

• Samen in groep 

studeren

• Voor en door 

studenten

• Vragen i.v.m. 

studietraject

• Voor alle 

studenten FSW



Studievoortgang (2014-2015)
Generatiestudenten die alle examens hebben afgelegd

Opleiding
Volledige 

studievoortgang

BA communicatiewetenschappen 43,69%

BA politieke en sociale wetenschappen 56,92%



Hoe groot is de kans dat ik slaag in het eerste jaar?

• Aantal algemene capaciteiten

 uitgesproken interesse voor wat in de maatschappij gebeurt 

 minimum aan culturele en vooral sociale en politieke bagage 

 motivatie om kennis op te doen over onze samenleving 

 breeddenkend, analytisch en verklarend willen werken 

 goed redeneervermogen en geheugen 

 goede resultaten in het secundair onderwijs 

 behoorlijk talenkennis en wiskundig redeneervermogen

• Eigen motivatie en doorzettingsvermogen



Politika studentenkring

Lins Heivers









































Programma

Infodag 12 maart



Rondleidingen

Tussen 12u en 16u - vertrek elke 30 min

Studenten sociale wetenschappen leiden de aanwezigen rond op de campus met 

een bezoek aan de faculteitsbibliotheek en het AGORA leercentrum. De rondleiding 

duurt een half uurtje. Vertrek aan beeldje op de campus. Eindigt op infomarkt.



Infomarkt

10u tot 16u - zijbeuk Alma 2

Op de infomarkt staan verschillende infostanden waar medewerkers van de 

Faculteit Sociale Wetenschappen de vragen van aanwezigen graag 

beantwoorden. Mensen kunnen vrij in- en uitlopen.

• Vragen stellen

• Cursussen en masterproeven 

inkijken

• Naar het buitenland

• Stagemogelijkheden

• Beroepsuitwegen

• Studiebegeleiding

• Praten met professoren en 

assistenten

• Studentendiensten

• Hapje eten tussen 12u-14u



Studentencafé:

Gratis drankje en hapje

12u tot 16u - inkomhal Sociale Wetenschappen



Minicolleges

12u15 - 13u15

Start: Inkomhal Sociale Wetenschappen

Politieke Wetenschappen: Raadzaal

Iedereen

is nog steeds welkom



71

Introductieles Politieke Wetenschappen

Internationale organisatie(s) en het 

probleem IS/Syrië

Prof. Dr. Edith Drieskens  



Heb je vragen?

Twijfel niet om onze medewerkers 

aan te spreken. 

We helpen je graag verder.

Veel succes met je studiekeuze!

Bedankt om het evaluatieformulier in te vullen. 



Find us on Facebook: Faculteit Sociale 

Wetenschappen

Follow us on Twitter: FSW KU Leuven


