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̶ Link naar Studiefiche 5-studiepuntenopleidingsonderdeel 
(F000224): hier.

̶ Link naar Studiefiche 6-studiepuntenopleidingsonderdeel 
(F000750): hier.

https://studiegids.ugent.be/2021/NL/studiefiches/F000224.pdf
https://studiegids.ugent.be/2021/NL/studiefiches/F000750.pdf
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̶ “Dit opleidingsonderdeel laat studenten inzicht verwerven in de functies en werking van de

arbeidsmarkt. In hoofdzaak gaat dit over: […]. Inzake loonvorming wordt de studenten een

inzicht gegeven in de werking van het Belgische systeem van sociaal overleg. Ook de

Belgische sociale zekerheid komt aan bod. Daarnaast maken de studenten kennis met

uiteenlopend(e) beleid, onderzoek en visies omtrent de arbeidsmarkt.”

̶ Deel A. Functies en werking van de arbeidsmarkt.

̶ A.1. Arbeid en arbeidsmarkt.

̶ A.2. Arbeidsaanbod.

̶ A.3. Arbeidsvraag.

̶ A.4. Het sociaal overleg.

̶ A.5. Capita selecta.
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̶ “Dit opleidingsonderdeel laat studenten inzicht verwerven in de functies en werking van de

arbeidsmarkt. In hoofdzaak gaat dit over: […]. Inzake loonvorming wordt de studenten een

inzicht gegeven in de werking van het Belgische systeem van sociaal overleg. Ook de

Belgische sociale zekerheid komt aan bod. Daarnaast maken de studenten kennis met

uiteenlopend(e) beleid, onderzoek en visies omtrent de arbeidsmarkt.”

̶ Deel B. Arbeidsmarktbeleid.

̶ Deel C. Arbeidsmarktonderzoek.

̶ C.1. Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (afhankelijk van keuze studenten).

̶ C.2. Arbeidsmarktdata (afhankelijk van keuze studenten).

̶ Deel D. Arbeidsmarktvisie.

̶ D.1. Vlaamse stakeholders en hun visie (afhankelijk van keuze studenten).

̶ D.2. Het opiniestuk (afhankelijk van keuze studenten).
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̶ Dit opleidingsonderdeel verschilt fundamenteel van het opleidingsonderdeel 

Arbeidseconomie (Bachelor in de economische wetenschappen).

̶ Het opleidingsonderdeel Arbeid en tewerkstelling is breder van opzet.

‒ Arbeid en tewerkstelling focust niet alleen op zuiver arbeidseconomische inzichten, maar ook op 

pakweg demografische randvoorwaarden die op de arbeidsmarkt rusten. 

‒ Ook de nadruk op beleid en visie onderscheidt Arbeid en tewerkstelling van Arbeidseconomie.

‒ Binnen Arbeidseconomie wordt meer in de diepte ingegaan op arbeidseconomisch onderzoek.

̶ Het opleidingsonderdeel Arbeid en tewerkstelling is minder kwantitatief van aard: een gedegen kennis 

van micro-economie is niet nodig.
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II.1. VERANTWOORDELIJK LESGEVER: STIJN BAERT

̶ Voltijds professor in de empirische arbeidseconomie UGent.

̶ Onderzoek (50%): Empirische arbeidseconomie.

‒ Thema’s: succesfactoren in de overgang van school naar werk, arbeidsmarktdiscriminatie en 

samenhang werk en gezondheid.

̶ Onderwijs (35%).

‒ Inleiding onderzoeksmethoden, Arbeidseconomie, Arbeid en tewerkstelling en Masterproef (FEB).

‒ Inleiding tot de economie (FLWI).

‒ Research Seminars in Social Study of Migration and Refugees (Doctoral Schools).

̶ Dienstverlening (15%).

‒ Interne dienstverlening en externe dienstverlening (maatschappelijk debat).

̶ Nevenactiviteit: deeltijds professor sociaaleconomische analyse UAntwerpen.

̶ Homepagina: http://www.stijnbaert.be. 

̶ Twitter: @Stijn_Baert.
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II.2. VOORLOPIGE KALENDER

1 Datum Start-uur Inhoud

1 27/09/2021 10.00 uur
0. Introductie
A.1. Arbeid en arbeidsmarkt

2 04/10/2021 10.00 uur A.2. Arbeidsaanbod
3 11/10/2021 10.00 uur A.3. Arbeidsvraag
4 18/10/2021 A.5. Capita selecta (begeleide zelfstudie; deadline vragen)
5 25/10/2021 10.00 uur A.4. Sociaal overleg
6 1/11/2021 Geen college (verlof)
7 8/11/2021 B. Arbeidsmarktbeleid (begeleide zelfstudie; deadline vragen)

8 15/11/2021 10.00 uur
D.1. Vlaamse stakeholders en hun visie (mogelijke opdracht 3)
Deadline opdracht voor bonuspunten

9 22/11/2021 10.00 uur C.1. Arbeidsmarktonderzoek in Vlaanderen (mogelijke opdracht 1)
10 29/11/2021 Op afspraak 5-minuten-pitch opdrachten 2 en 4
11 6/12/2021 Geen college (deadline mogelijke opdrachten 2 en 4)
12 13/12/2021 Op afspraak Feedbackdag
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II.3. VEEL MOGELIJKHEDEN OM ZELF TE STUREN

̶ Keuze tussen leeslijsten voor Deel A.5.

̶ Leerstof kan dus deels naar eigen interesse worden samengesteld.

̶ Keuze tussen verschillende opdrachten.

̶ Sommige kunnen tijdens de les gemaakt worden.

̶ Sommige kunnen thuis gemaakt worden.

̶ Keuze tussen 2 of 3 in te dienen opdrachten.

̶ Indien een derde taak wordt ingediend, tellen enkel de twee best gequoteerde taken mee.

̶ Facultatieve mogelijkheid tot individuele feedback bij opdrachten.

̶ Tussentijdse feedback via 5-minuten-pitch.

̶ Feedbackdag op einde van semester.

̶ Extra opdracht voor bonusvraag op examen.
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II.4. ZEER TOEGANKELIJK VOOR WERKSTUDENTEN, ALS 

KEUZEVAK OF ONDER CREDITCONTRACT

̶ Opleidingsonderdeel leent zich perfect tot zelfstudie.

̶ Deel A.5 en B zijn (begeleide) zelfstudie voor alle studenten.

̶ Voor de andere delen van de leerstof wordt deze duidelijk afgebakend door een tekst (delen A.1, A.2 en 

A.3) en een slideshow (deel A.4). 

‒ De lessen zijn enkel ter ondersteuning. 

‒ Enkel in weken 1, 2, 3 en 5 is er een vrijblijvend, klassiek hoorcollege.

̶ De opdrachten kunnen beperkt worden tot opdrachten die thuis kunnen gemaakt worden.

̶ Er is keuze tussen online en offline feedback.
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II.5. VRAGEN EN FEEDBACK

̶ Vragen stellen en reflecties delen tijdens de les wordt sterk aangemoedigd.

̶ Discussie onderling via Ufora wordt sterk aangemoedigd.

̶ In het algemeen wordt van studenten verwacht dat zij regelmatig Ufora en hun de e-mails op hun 

UGent-account bekijken!

̶ Korte elektronische vragen tot einde week 12.

̶ Via Eddy.Omey@UGent.be voor vragen bij Deel A.4.

̶ Via Stijn.Baert@UGent.be voor algemene en praktische vragen en suggesties en vragen bij alle andere 

lescomponenten.

̶ Volg regels e-mailetiquette: https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/mail/overzicht.htm.
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II.6. LEERSTOF

̶ De leerstof wordt afgebakend door vier (groepen) documenten.

1. De syllabus (Arbeid en tewerkstelling: Een theoretische introductie) bij Delen A.1, A.2 en A.3: 

diepgaand (en volledig) te kennen.

‒ Deze theoretische introductie is beschikbaar via Ufora.

‒ Niet alle secties en deelsecties van de theoretische introductie worden tijdens de colleges 

behandeld (deze gelden dan als zelfstudie). 

‒ De slides die tijdens de colleges gebruikt worden, dienen enkel gezien te worden als een 

verduidelijking van de theoretische introductie.

2. De slides rond het sociaal overleg (Deel A.4): diepgaand te kennen.

3. Eén of twee leeslijsten van 5 artikels uit IZA World of Labor (Deel A.5): diepgaand te kennen (maar 

geen detailcijfers of citaties).

‒ Eén leeslijst voor de studenten in het 5-studiepuntenopleidingsonderdeel (F000224).

‒ Twee leeslijsten voor de studenten in het 6-studiepuntenopleidingsonderdeel (F000750).



II. AANPAK

ARBEID EN TEWERKSTELLING 0.15 INTRODUCTIE

II.6. LEERSTOF

̶ De leerstof wordt afgebakend door vier (groepen) documenten.

4. Het rapport Hoge Raad voor de Werkgelegenheid bij Deel B: in grote lijnen te kennen (zie 

voorbeeldvragen).

̶ Deel C en Deel D: geen examenstof (evaluatie van gekozen opdrachten).
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̶ Schriftelijk examen op 14 van de 20 punten (gesloten boek).

̶ 4 begrippen uit A.1, A.2, A.3 en A.4 (“Leg uit in maximaal X woorden en situeer binnen de functies en 

werking van de arbeidsmarkt”; 4 punten).

̶ 1 grote open vraag uit A.1, A.2 en A.3 (3 punten).

̶ 2 kleine open vragen uit Deel A.5 (4 punten): 

‒ 5-studiepuntenopleidingsonderdeel (F000224): 2 kleine open vragen uit de gekozen ene leeslijst.

‒ 6-studiepuntenopleidingsonderdeel (F000750): 1 kleine open vraag uit de ene gekozen leeslijst, 1 

kleine open vragen uit de andere gekozen leeslijst.

̶ 2 kleine open vragen uit Deel B (waaronder 1 uit voorbeeldvragen; 3 punten).

III.1. “PERIODEGEBONDEN” EVALUATIE
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̶ Opdrachten op 6 van de 20 punten.

̶ Vier mogelijke opdrachten kunnen gemaakt worden.

‒ Mogelijke opdracht 1: synthese van twee gastlessen arbeidsmarktonderzoek.

‒ Mogelijke opdracht 2: beschrijving arbeidsmarktcijfer.

‒ Mogelijke opdracht 3: synthese van gastlessen arbeidsmarktvisie door Danny Van Assche 

(Gedelegeerd bestuurder UNIZO) en Mario Coppens (Nationaal voorzitter ACLVB).

‒ Mogelijke opdracht 4: schrijven opiniestuk.

̶ Elke student dient twee uit de vier mogelijke opdrachten te maken. Elke taak wordt op 3 punten 

gequoteerd. 

̶ Indien een derde taak wordt ingediend, tellen enkel de twee best gequoteerde taken mee.

̶ Beschrijving van opdrachten, begeleiding en evaluatieparameters in aparte presentaties.

III.2. “PERMANENTE” EVALUATIE
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̶ Maximaal 2 bonuspunten kunnen verdiend worden met een extra opdracht.

̶ De bedoeling is een video van 3 tot 5 minuten te maken over één van studies in de 

leeslijsten bij Deel A.5. 

̶ Correct maar begrijpelijk: burger zonder onderzoekservaring moet alles kunnen volgen.

̶ Studenten die deze opdracht wensen te maken, dienen hun video op YouTube publiek 

beschikbaar te maken, met de volgende info in de beschrijving.

̶ Bibliografische info van het artikel. Bijvoorbeeld: “Neyt, B., Baert, S., Vandenbulcke, S. (2020): Never 

mind I'll find someone like me – Assortative mating preferences on Tinder. Personality and Individual 

Differences, 155, e109739.”

̶ URL naar het artikel (http://dx.doi.org/...).

̶ Daarnaast ook een aantrekkelijke titel (niet “opdracht …” maar wel een titel die de aandacht van een 

buitenstaander zou kunnen trekken).

III.3. OPDRACHT VOOR BONUSPUNTEN
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̶ De URL naar de video dient doorgestuurd te worden naar Drs. Philippe Sterkens 

(Philippe.Sterkens@UGent.be) ten laatste op maandag 15 november 2021.

̶ Zonder opname van Prof. dr. Stijn Baert in e-mail, al kan @stijn_j_baert getagd worden in Instagram-

story voor verspreiding. Vanzelfsprekend mogen studenten video delen via eigen sociale media.

̶ Alle verdere vragen dienen gesteld te worden aan Drs. Philippe Sterkens.

̶ Evaluatieparameters.

1. Correctheid.

‒ Is in de inhoud correct? 

2. Structuur en helderheid.

‒ Is de video goed te volgen voor het bredere publiek? Is deze pedagogisch sterk?

3. Vorm.

‒ Is de video er aantrekkelijk? Is de beschrijving (bibliografische informatie en doi-link) correct?

4. Originaliteit.

‒ Weet de video te verrassen?

III.3. OPDRACHT VOOR BONUSPUNTEN


