Studiefiche
Academiejaar 2021-2022

Bos- en natuurbeleid (I002692)
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)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
50.0 u
Aanbodsessies in academiejaar 2021-2022
A (semester 1)
Nederlands

Gent

Lesgevers in academiejaar 2021-2022
Dumortier, Myriam

LA20

Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2021-2022
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Nederlands
Trefwoorden
Bos- en natuurbeleid, beleidsinstrumenten, doelgroepenonderzoek,
participatie, beleidsevaluatie
Situering
Het doel van deze cursus is de studenten inzicht verlenen in het beleidsproces, de
beleidsinhoud en de beleidsomgeving, die de basis vormen voor het huidig bos- en
natuurbeleid. Tijdens de gastcolleges komt de student in aanraking met visies van diverse
overheidsinstellingen en middenveldorganisaties.
Inhoud
Deel 1. Inleiding
Hoofdstuk 1. Beleidscyclus
Hoofdstuk 2. Agendavorming en beleidsbeëndiging
Hoofdstuk 3. Beleidsvoorbereiding
Hoofdstuk 4. Juridische bronnen
Hoofdstuk 5. Beleidsinstrumenten
Deel 2. Internationaal bos- en natuurbeleid
Hoofdstuk 1. Historiek
Hoofdstuk 2. Mondiaal beleid
Hoofdstuk 3. Pan-Europees beleid
Hoofdstuk 4. EU beleid
Deel 3. Vlaams bos- en natuurbeleid
Hoofdstuk 1. Historiek
Hoofdstuk 2. Regulatieve instrumenten
Hoofdstuk 3. Financiële instrumenten
Hoofdstuk 4. Informatieve instrumenten
Deel 4. Participatie
Hoofdstuk 1. Doelgroepenonderzoek
Hoofdstuk 2. Draagvlak
Hoofdstuk 3. Participatie
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Deel 5. Beleidsevaluatie

Begincompetenties
De student heeft een basiskennis in bos- en natuurbeheer.
Eindcompetenties
1 Kennis
1 De student beschikt over beleidskennis (beleidscyclus, beleidsevaluatie), juridische kennis
1 (bos- en natuurdecreet, Europese verordeningen en richtlijnen, internationale conventies) en
1 sociologische kennis (communicatie, participatie en doelgroepenonderzoek).
2 Inzichten
1 De student beschikt over inzicht in de waarden en gedragingen van de diverse
1 belanghebbenden op vlak van bos- en natuurbeleid.
3 Vaardigheden
1 De student is in staat om de doelgroepen te bevragen, doelgroepen te informeren, met
1 doelgroepen te communiceren, oplossingen te zoeken voor conflictsituaties en juridische
1 cases op te lossen.
4 Attituden
1 De student is in staat om afwijkende meningen van doelgroepen te respecteren.
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
Groepswerk, hoorcollege, werkcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theorie: hoorcolleges met gastsprekers
Praktijk: individuele en groepsoefeningen op beleidsplanning, regulatieve, financiële en
informatieve instrumenten (zelfstandig en groepswerk), community service learning
(groepswerk), debat en rollenspellen (werkcolleges).
Leermateriaal
Een syllabus is beschikbaar
Powerpoints worden de dag voor elke les vrijjgegeven op Ufora
Referenties
Online juridische teksten:
- https://codex.vlaanderen.be/
- https://eur-lex.europa.eu/
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Het is steeds mogelijk om via Ufora vragen te stellen over cursusgedeelten die minder duidelijk
zijn
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, simulatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theorie: periodegebonden evaluatie (50%), mondeling examen, na schriftelijke voorbereiding
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Oefeningen: permanente evaluatie (50%), evaluatie van oefeningen tijdens het jaar
Eindscoreberekening
NPGE: 50 %
PGE: 50 %
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren.
Faciliteiten voor werkstudenten
Aanwezigheid in de les is essentieel, omdat via de gastsprekers verschillende perspectieven
op de leerstof worden aangebracht.
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