Studiefiche
Academiejaar 2020-2021 t.e.m. 2022-2023

Seminarie bestuursniveau: social profit sector (F710355)
Wegens Covid19 kan mogelijk afgeweken worden van de onderwijs- en evaluatievormen. Dergelijke afwijkingen zullen via Ufora worden gecommuniceerd.
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Suykens, Ben
Verschuere, Bram

begeleide zelfstudie
online hoorcollege
hoorcollege

EB25
EB25
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A
A
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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
-Social profit sector
-Subsectoren: welzijnssector, onderwijssector, socio- culturele sector, gezondheidssector.
-Omvang en betekenis van sector op nationaal en internationaal niveau
-Relatie sector en overheid
-Management van social profit organisaties.
-Coproductie
Situering
De relevantie van dit opleidingsonderdeel ligt in het feit dat de social profit sector
steeds belangrijker wordt in het publieke domein. Social profit organisaties werken
steeds vaker samen met de overheid om publieke diensten te leveren, en worden
steeds vaker ingeschakeld in het publieke domein (dienstverlening en beleidsvorming).
Daarom is het belangrijk dat studenten bestuurskunde en publiek management kunnen
kennismaken met deze sector. Bovendien vormt deze sector een belangrijke
afzetmarkt voor afgestudeerden van de opleiding bestuurskunde en publiek
management. De student dient voldoende inzicht te ontwikkelen in de social profit
sector, en dit op drie niveaus:
-Macro: overzicht van de verschillende social profit subsectoren en hun omvang
(nationaal en internationaal), theorie over ontstaan van nonprofit sector, en de
actuele ontwikkelingen in de sector.
-Meso: inzicht in de relatie overheid – social profit sector, inschakeling van social profit
sector in het publieke domein, een aandachtspunten bij uitbesteding publieke
dienstverlening aan de sector
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-Micro: inzicht verwerven over vraagstukken van de organisatie en het management
van individuele organisaties uit de social profit sector (performance, innovatie en governance,
Inhoud
Kennis:
- Definitie en plaatsbepaling van de social profit sector
- Theorieën van de social profit sector
- Relatie tussen overheid en social profit sector
- Co-productie
- Management en governance van social profit organisaties

Begincompetenties
Basiskennis van de organisatie van centrale en lokale overheden in ons land.
Basiskennis van het organisatiemanagement
Eindcompetenties
1 De organisatie en werking van de social profit sector en haar organisaties duiden.
2 De belangrijkste theorieën m.b.t.social profit sector weergeven en vergelijken.
3 Specifieke aspecten van de social profit sector zoals coproductie, management en relatie tot
1 overheid / publieke sector duiden.
4 Kritisch reflecteren over uitdagingen en ontwikkelingen binnen de social profit sector.
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
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, online hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcolleges (door docent of gastsprekers) die de studenten de belangrijkste inzichten van de
social profit sector moeten bijbrengen,
Zelfstudie literatuur + feedback in de les
Leermateriaal
Cursus + Reader met relevante literatuur
Hand-outs van de lessen (slides)
Lesnota's
Geschatte kostprijs leermateriaal 0 euro.
Referenties
Syllabus met wetenschappelijke literatuur (lijst wordt ieder jaar herbekeken):
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vraagstelling mogelijk tijdens de lessen en individueel (na afspraak).
Feedbackmoment (klassikaal) naar aanleiding van zelfstudie literatuur.
Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
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Examen over de te verwerven basisinzichten met betrekking tot beleid, organisatie en
uitdagingen van de social profit sector
Eindscoreberekening
20/20 examen
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