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Trefwoorden
Recht en samenleving, sociale werking van het recht, sociale genese van het recht, cultuur,
diversiteit, recht in actie, recht in context, rechtspluralisme, burgers en het recht, rechtscultuur,
rechtsbewustzijn, rechtsnormen en sociale normen, cross-culturele relevantie van
mensenrechten, etnografie, processen van geschillenbeheer, regulering
Situering
Dit opleidingsonderdeel biedt een kennismaking met een socio-juridisch perspectief op het
recht. De student leert het recht bekijken vanuit de maatschappij, met name het functioneren
van het recht in de praktijk (the law in action versus the law in the books). Hierbij wordt
enerzijds gekeken naar de rol van de samenleving in de totstandkoming van het recht en
anderzijds naar de rol en de uitwerking van het recht in (bepaalde aspecten van) de
samenleving. Enkele vraagstukken die aan bod komen in de cursus zijn: Hoe beïnvloeden
recht en samenleving elkaar? Wat betekent ‘recht’ voor mensen in hun dagelijkse leven? Hoe
worden mensenrechten ingeroepen, aangepast of verworpen in cultureel en religieus diverse
contexten? Wat kan een interdisciplinaire dialoog tussen het recht en de sociale
wetenschappen ons bijbrengen?
Via de sociaalwetenschappelijke studie van zowel het recht als de context waarin recht tot
stand komt en gebruikt wordt, worden het potentieel, de interne tegenstrijdigheden en de
beperkingen van het recht duidelijk. Deze benadering van het recht is des te meer relevant in
onze huidige maatschappij, waarin de toenemende globalisering en transnationale migratie
leiden tot een meer complexe interactie tussen verschillende normatieve systemen en culturen.
Bijzondere aandacht wordt besteed aan het thema diversiteit.
De doelstellingen van de cursus situeren zich op twee niveaus. Enerzijds beoogt de cursus
studenten inzicht te bieden in de basisconcepten en -benaderingen binnen het
onderzoeksdomein recht en samenleving. Anderzijds wil de cursus de kritische reflectie bij
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studenten aanscherpen.
Inhoud
In het eerste deel van de cursus wordt de historische en maatschappelijke ontwikkeling rond
het onderzoeksveld ‘Recht en Samenleving’ geschetst. Dit omvat onder andere de concepten
‘recht’ en ‘samenleving’ en hun interactie (sociale genese en sociale werking van het recht),
‘recht in actie’, ‘recht in context’, ‘rechtspluralisme’, ‘personen van het recht’, ‘functies van het
recht’, ‘semi-autonome sociale velden’, ‘processen van geschillenbeheer’, ‘rechtsbewustzijn’ en
‘de crossculturele relevantie van mensenrechten’.
Een tweede deel van de cursus gaat verder in op deze kernconcepten. De studenten worden
uitgenodigd de kennis en inzichten verworven in het eerste deel, grondiger en gedetailleerder
te bestuderen en begrijpen, op basis van casestudies.
Er worden actuele thema’s uitgekozen die elk academiejaar kunnen wijzigen. Voorbeelden zijn
cultureel verweer, de mening van de burger over het recht, het beheer van land en natuurlijke
rijkdommen, gender, inheemse volkeren, recht spreken in de toekomst, bemiddeling, migratie.
Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de interacties tussen verschillende niveaus
(lokaal, nationaal, regionaal, globaal) en worden eventueel gastsprekers uitgenodigd om de link
met de praktijk te leggen.
Begincompetenties
Er wordt geen specifieke voorkennis verwacht.
Eindcompetenties
1 Kennis hebben van en inzicht hebben in de basisprincipes, begrippen en theoretische
1 ontwikkelingen van het onderzoeksdomein recht en samenleving.
2 Inzicht hebben in de factoren die het recht beïnvloeden en vorm geven en zicht hebben op
1 de impact van het recht op de samenleving
3 Kritisch reflecteren over de relatie tussen het recht en de relevante sociale, culturele,
1 economische en politieke factoren uit de samenleving.
4 Kritisch reflecteren over de specifieke thema's die besproken werden.
5 Bewust zijn van de maatschappelijke rol en actuele verantwoordelijkheid van de jurist en de
1 criminoloog binnen het recht en de samenleving.
6 Kritisch reflecteren over de meerwaarde en uitdagingen van interdisciplinariteit.
7 Een kritisch-wetenschappelijke houding aannemen bij het kennismaken met
1 (wetenschappelijke) literatuur uit diverse disciplines.
8 Zelfstandig fenomenen binnen het recht en de samenleving identificeren, beoordelen en
1 integreren in de bestaande kennis.
9 Getuigen van cultuurgevoeligheid en respect voor diversiteit.
Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf rekening met voorkennis uitgedrukt
in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege: response college
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Studenten bereiden elke sessie (responscollege) voor door het lezen van één of meerdere
teksten of een andere opdracht. Deze vormen de basis voor een interactieve en kritische
bespreking tijdens de les.
Leermateriaal
Reader op Ufora
Powerpoint presentaties op Ufora
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en kunnen feedback krijgen van de
docenten tijdens en na de les. Vragen kunnen ook online via Ufora of via mail worden
doorgestuurd aan de docenten. De student kan tot slot tevens langskomen op afspraak. Vanaf
een week voor de examenperiode tot na het examen kunnen geen inhoudelijke vragen gesteld
worden (“facultaire sperperiode”).
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
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Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met vragen die peilen naar zowel kennis,
inzicht als reflectie
Eindscoreberekening
Schriftelijk examen: 100%
Faciliteiten voor werkstudenten
Werkstudenten kunnen in de loop van het academiejaar steeds bij de lesgever terecht om
meer informatie te krijgen over de te kennen leerstof. Ook de assistenten zijn op dat vlak
beschikbaar (zowel per mail als op afspraak).
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