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Doelstelling
Het premasterprogramma Politicologie heeft tot doel om studenten met uiteenlopende achtergronden de kennis en
vaardigheden te bieden voor succesvolle deelname in de MSc Political Science aan de Vrije Universiteit. Studenten in
de premaster verwerven kennis van en inzicht in de kernbegrippen en belangrijkste theorieën op de terreinen van de
vergelijkende politicologie en de internationale betrekkingen; zij krijgen onderricht in de belangrijkste methoden en
technieken die gebruikt worden in politicologisch onderzoek; en ze worden vertrouwd gemaakt met een academische
studiehouding.
Eindtermen
Na afronding van het premasterprogramma Politicologie heeft een student kennis van en inzicht in:

-het centrale politieke verschijnsel van regulering van maatschappelijke conflicten door de staat of door (deels) private
instituties;

-het proces van toenemende internationalisering van het publieke domein;
-de belangrijkste theorieën van de moderne politicologie, met name van de algemene en vergelijkende politicologie en
van de leer der internationale betrekkingen;
-methoden en technieken van sociaalwetenschappelijk onderzoek, met name die welke van belang zijn voor
politicologisch onderzoek.
Een student die het premasterprogramma Politicologie heeft afgerond beschikt daarbij over de volgende
vaardigheden:

-het analyseren en interpreteren van politieke data;
-het beoordelen van politicologische onderzoeksresultaten op hun betrouwbaarheid, geldigheid en bruikbaarheid;
-het betrekken van politicologische kennis en inzichten op actuele maatschappelijke vraagstukken;
-het op inzichtelijke wijze rapporteren van politicologische inzichten in mondelinge en schriftelijke vorm.
Een student die het premasterprogramma Politicologie heeft afgerond geeft blijk van:

-belangstelling voor de oorzaken en achtergronden van politieke verschijnselen;
-een kritische houding ten aanzien van wetenschappelijke politicologische literatuur en tegenover gangbare
opvattingen over politiek;
-intellectuele integriteit en bereidheid tot zelfkritiek.
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Premasterprogramma Political Science
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Beschrijvende en
inferentiële statistiek

Periode 4

6.0

S_BIS

Bestuur, politiek en
samenleving

Periode 2

6.0

S_BPS

Comparative Political
Research

Periode 2

6.0

S_CPR

International Relations and
Global Governance

Periode 1

6.0

S_IRGG

Introductiebijeenkomsten
Periode 1
Premaster Political Science

0.0

S_IBps

Pre Master's Research
Paper in Political Science

6.0

S_PMRPps

Periode 5

Beschrijvende en inferentiële statistiek
Vakcode

S_BIS ()

Periode

Periode 4

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Docent(en)

A.H. den Hamer MSc, dr. J.C. Muis

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Practicum

Niveau

100

Doel vak
Na afloop van deze cursus kan de student:
- elementaire beschrijvende statistische technieken onderscheiden en de
juiste techniek toepassen gegeven de beschikbare data in SPSS;
- een elementaire tabelelaboratie uitvoeren;
- diverse statistische technieken om verschillen tussen groepen te
testen (i.c. t-toets) en samenhangen tussen variabelen te testen (i.c.
correlatie- en regressieanalyse) onderscheiden, en de juiste toets
toepassen gegeven de geformuleerde hypothese;
- de genoemde toetsen toepassen in SPSS op beschikbare data;
- een tabel opstellen en een gegeven tabel met statistische gegevens
lezen.
Inhoud vak
Het vak biedt allereerst een overzicht van technieken om verzamelde
kwantitatieve gegevens te beschrijven. Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder meer gemiddelde en variantie, correlatie en regressie.
Daarnaast biedt het vak een overzicht van technieken om verzamelde
gegevens te analyseren en hypothesen te toetsen. Na afloop van dit vak
is een student in staat hypothesen op te stellen en te toetsen en van
daaruit de juiste conclusies te trekken, de relatie te leggen tussen
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significantieniveaus, overschrijdingskansen en het
onderscheidingsvermogen, de juiste statistische toets in een gegeven
probleemsituatie toe te passen en verschillen tussen groepen te toetsen.
Er wordt gebruik gemaakt van MyStatLab, een online leeromgeving
waarbinnen al het genoemde geoefend kan worden en testjes kunnen worden
gemaakt. Tijdens practica SPSS worden de genoemde analysetechnieken
toegepast. Ook bij het opstellen van tabellen voorzien van de
gebruikelijke informatie en het kunnen ‘lezen’ van tabellen wordt kort
stilgestaan.
Onderwijsvorm
Hoorcollege en practica
Toetsvorm
Tentamen (ongeveer 70%), online Statlab- opdrachten (ongeveer 15%) en
SPSS-opdracht(en) (ongeveer 15%). De opdrachten kunnen niet worden
herkanst. De herkansing is wederom een tentamen en bevat onderdelen (in
de juiste verhouding) van het eerste tentamen en de Statlab- en SPSSopdrachten.
Literatuur
Verplicht:
- Gerhard G. van de Bunt (compiler). Descriptive and Inferential
Statistics in the Social Sciences (2012). Pearson Custom Publishing.
Aanbevolen:
- Software-pakket SPSS, bijvoorbeeld via Surfspot
(https://www.surfspot.nl). Het is altijd mogelijk SPSS in de
practicumzalen te gebruiken, maar deze ruimte is beperkt en er wordt
vaak onderwijs gegeven. SPSS is dan niet te gebruiken.
- Julie Pallant. SPSS Survival Manual. Open University Press. 4th
revised edition (2010).
- Grotenhuis & Matthijsen. Basiscursus SPSS. Koninklijke Van Gorcum.
- Grotenhuis & Visscher. SPSS met syntax. Koninklijke Van Gorcum.
Doelgroep
BSc 1, PMC CW, PMC BK, PMC PS, PMC SOC
Overige informatie
- De opgaven uit het boek en de practicumopgaven vereisen vaak het
gebruik van SPSS.
- Het tentamen mag na afloop van afname NIET worden meegenomen.

Bestuur, politiek en samenleving
Vakcode

S_BPS ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. J.J. Woldendorp

Examinator

dr. J.J. Woldendorp

Docent(en)

dr. J.J. Woldendorp

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

100
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Doel vak
Studenten vertrouwd maken met basiskennis vergelijkende politieke
wetenschap, met daarbij bijzondere aandacht voor het belang van politiek
voor bestuurlijke, beleidsmatige en organisatorische processen.
Inhoud vak
In dit vak worden uiteenlopende politieke systemen, instituties en
processen geanalyseerd op hun implicaties voor bestuur, beleid en
organisatie. Politiek geeft richting aan de samenleving en is van groot
belang voor het functioneren van de publieke sector. Bestuurlijke
activiteiten, zoals beleid maken en/of het leiding geven aan publieke
organisaties, vinden doorgaans plaats binnen een context waarin
democratische politieke instituties en besluitvormingsprocessen het
speelveld bepalen. Op welke wijze politieke systemen en processen
doorwerken in de wereld van bestuur en beleid, en hoe dit gevolgen heeft
voor de manier waarop maatschappelijke problemen worden aangepakt,
vormen de thema’s van dit vak. Daarbij zal een vergelijkende invalshoek
worden gehanteerd, waarbij de volgende vragen centraal staan. Welke
politieke systemen worden in de literatuur van elkaar onderscheiden? Hoe
verschillen deze systemen onderling op punten als institutionele
inrichting, besluitvorming en legitimiteit? En wat maakt, ten slotte,
dat besturen en beleid maken onder wisselende politieke omstandigheden
steeds andere vormen aannemen?
Toetsvorm
Schriftelijke tentaminering. Multiple Choice tentamen (70%) en drie
schriftelijke opdrachten in week 2, 4 en 6 (30%).
Literatuur
- Rod Hague, Martin Harrop, Comparative Politics and Government, 8th
edition, Palgrave
- Enkele aanvullende artikelen (via BB).
Doelgroep
Eerstejaarsstudenten B&O en Politicologie; Pre-Master studenten
Political Science

Comparative Political Research
Vakcode

S_CPR ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. P.J.M. Pennings

Examinator

dr. P.J.M. Pennings

Docent(en)

dr. P.J.M. Pennings

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkgroep

Niveau

200

Doel vak
- This course teaches students the basic skills of doing comparative
research across a number of political systems (or cases, often

Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Political Science - 2014-2015

6-10-2015 - Pagina 3 van 7

countries).
- To this end, it introduces students to key issues of research designs,
such as conceptualization, case-selection, working with “mixed-data”
(qualitative and quantitative) and “mixed methods” (e.g. statistical,
descriptive, historical and inferential logic).
- Teaches students core topics of comparative politics by learning to
interpret comparative differences and similarities of political and
social actors in institutional settings;
- And offers students hands-on experience in applying their knowledge to
those topics.
Inhoud vak
- The course is structured by introducing the substance and methods of
comparative political science and presenting and discussing a series of
topics. Specifically, the first two weeks serve to provide the students
with basic knowledge about the field of comparative political research,
particularly the methodology regarding analyzing institutions, actors
and policymaking in a comparative (international) perspective.
- After the students have been familiarized with comparative
methodology, we turn to the substantive topics, including regime types
(autocracy vs. democracy), patterns of democracy, and electoral and
party systems.
- The lecturer will introduce and elaborate the topic; the students are
instructed and work individually and in small groups on the topic. By
doing so, students practice the basics of doing comparative research.
- Although comparative methods are not directly applied to international
politics, mastering these methods is an important and valuable tool to
enhance our knowledge on impact of and interactions between
international actors.

International Relations and Global Governance
Vakcode

S_IRGG ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. N.A. de Graaff

Examinator

dr. N.A. de Graaff

Docent(en)

dr. N.A. de Graaff

Lesmethode(n)

Hoorcollege

Niveau

200

Doel vak
- Acquiring knowledge of and insight into rival theories and approaches
within the discipline of International Relations, their meta-theoretical
foundations, and their application to contemporary international and
global affairs;
- Acquiring knowledge of and insight into contemporary world politics
based on a conceptual and theoretical toolbox as well as an overview of
selected themes and issues, in particular regarding the relationship
between interstate relations and the evolving system of global
governance within the context of ongoing processes of globalization and
transnationalization;
- Understanding how and why international and global politics affects
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national states and societies and thus acquire insight into the
international and transnational dimension of the domestic and the
European politics studied in other courses of the curriculum.
Inhoud vak
This course offers a comprehensive overview of the discipline and
subject of International Relations (IR) and its main concepts and
theories and approaches. Throughout, the course will be guided by the
question to which extent, and how, the current process of globalization
is changing the nature and content of world politics, approaching this
question from the various competing theoretical perspectives that IR has
to offer. Traditionally, the object of study for IR has been the
conflict between and co-operation of sovereign states. This model is,
however, increasingly regarded as outdated inasmuch as more and more
non-state actors such as multinationals, NGOs and transnational social
movements appear to play a prominent role in world politics. In
addition, we can also observe transnational forms of regulation through
international organizations and emerging structures of what is called
‘global governance’. The question has been raised whether in the face of
these processes of globalization and transnationalisation, states have
lost the sovereignty that used to be the basis of the international
system. On the other hand, there are still many instances where state
power is very visible. Indeed, recent geopolitical developments and
events related to for instance the rise of China have also once more
brought home the message that classical themes of interstate rivalry and
international security have not lost their relevance in this new era.
In this course the focus will be on seeking to understand these
questions from various theoretical lenses. Students will learn how
different perspectives highlight different structures and different
actors and processes, and how a deeper knowledge of these theories and
their main concepts allows for a deeper understanding of the richness of
IR and its relation to the rest of the social sciences, and of the
complexity of today’s globalized world politics.
Toetsvorm
Written Exam (70%)
Assignments(30%)
Literatuur
T.B.A.

Introductiebijeenkomsten Premaster Political Science
Vakcode

S_IBps ()

Periode

Periode 1

Credits

0.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Lesmethode(n)

Werkgroep

Doel vak
Kennismaking en introductie van de Premaster Political Science en
webcursus informatievaardigheden.
Inhoud vak
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In een beperkt aantal bijeenkomsten de studenten laten kennismaken met
elkaar, met de mentor van de Premaster en met het te verwachten
curriculum. Een korte introductie van de vakken die zullen volgen en van
de FSW Schrijfwijzer aan de hand van enkele opdrachten. Alsmede de
introductie van de door de bibliotheek aangeboden webcursus
informatievaardigheden (zoeken naar wetenschappelijke literatuur, data
bases etc).
Onderwijsvorm
Werkgroepbijeenkomsten
Zelfstudie (webcursus)
Literatuur
FSW Schrijfwijzer (online beschikbaar)
Doelgroep
Studenten van de Premaster Political Science
Overige informatie
Data en locatie voor deze bijeenkomsten worden bij aanvang van het
academisch jaar aangekondigd op Blackboard.

Pre Master's Research Paper in Political Science
Vakcode

S_PMRPps ()

Periode

Periode 5

Credits

6.0

Voertaal

Engels

Faculteit

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Coördinator

dr. N.A. de Graaff

Examinator

dr. N.A. de Graaff

Docent(en)

dr. N.A. de Graaff

Lesmethode(n)

Werkgroep

Niveau

300

Doel vak
To write an academic paper in which students provide a critical analysis
of a selected topic in (one of the sub-fields of) Political Science on
the basis of self study of academic literature and other relevant
sources.
Inhoud vak
In this course students are expected to learn how to:
- Select and find relevant academic literature;
- Critically summarize and reflect on academic literature in writing;
- Paraphrase academic literature;
- Correctly reference academic literature;
- Formulate a research question;
- Write a theoretical or conceptual framework;
- Make a research design;
- Write a reflective analysis on the basis of selected literature in
order to answer the research question and making use of the theoretical
or conceptual framework;
- Write a bibliography
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Onderwijsvorm
Self study
Toetsvorm
Paper
Literatuur
Style Guide Faculty of Social Sciences
Self selected academic literature (articles, books, chapters) on the
basis of chosen topic in (one of the sub-fields of) Political Science
Doelgroep
Students in the PMC Political Science
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