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UNIVERSITEITSBREEDOPLEIDINGSONDERDEEL

• Keuzevak open voor alle studenten (jaarvak)

• Studenten vanaf 3de bachelor

• Studenten in schakel- of voorbereidingsprogramma’s

• Inschrijvingsvereiste: 120SP behaald, eenmalige inschrijving

De lezingen en workshops zijn toegankelijk voor alle geïnteresseerden

• Dinsdagavond (18-21u) - werkstudenten

• Onderwijstaal: Nederlands

REDELIJK EIGENZINNIG – NADENKEN OVER MENS EN MAATSCHAPPIJ
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ACTIVITEITEN & CONTACTUREN

• Thematisch opleidingsonderdeel

• Mens-, maatschappij- en onderwijsvisie van VUB in praktijk brengen

• Vrij onderzoek, (wereld)burgerschap, maatschappelijke verantwoordelijkheidszin en duurzaamheid staan 
centraal

• Studenten aanzetten om kritisch te reflecteren over belangrijke maatschappelijke vraagstukken

• Thema’s: Duurzaamheid (‘15-’16), Migratie (‘16-’17), Technologie (‘17-’18), Oorlog, conflict, vrede & verzet 
(‘18-’19), Klimaatwoede (‘19-’20), Armoede (‘20-’21), en Racisme (‘21-’22)

OPZET
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ACTIVITEITEN & CONTACTUREN

• 3 blokken

• Lezingen (gastspreker – open voor publiek) – (3SP & 6SP)

• Community Engaged Research & Learning opdracht (3SP & 6SP)

• Skills traject (6SP)

• Leerdoelen

• Thematische kennis - wetenschappelijke debatten rond het behandelde thema 

• Kritisch reflectie over de argumenten aangereikt in de debatten

• Zelfstandig wetenschappelijke argumenten verzamelen om hun standpunten te onderbouwen 

• Studenten zijn in staat tot transdisciplinaire samenwerking

• Studenten zijn in staat wetenschappelijk gefundeerd onderzoek uit te voeren naar aanleiding van een 
maatschappelijk vraagstuk. 

OPZET
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PUBLIEKSACTIVITEITEN (3 & 6SP)

PROJECTWERK (3 & 6SP)

SKILLS TRAJECT (6SP)



- één centraal jaarthema, editie ‘20-’21: ‘Fighting Racism’

- breed benaderd aan de hand van lezingen & workshops

- academische en professionele experten uit diverse 
disciplines

- Diverse locaties in Brussel & open voor het brede publiek

PUBLIEKSACTIVITEITEN



12 OKTOBER 2021 

Tundé Adefiove–Ilke Adams | BOEKVOORSTELLING ‘MIGRATION, EQUALITY & 

RACISM’

23 NOVEMBER 2021 | VUB Aula QB 

TundéAdefiove–KehindeAndrews | Openingslezing ‘Historisch racisme’ (Lecture 

EN)

09 DECEMBER 2021 | VUB Aula QA Van Geen

Philomena Essed| Debat (EN)

22 FEBRUARI 2022 | NTB 

Olivia Rutazibwa| Lezing

01 MAART 2022| NTB 

Naima Charkaoui | Lezing WWW.REDELIJKEIGENZINNIG.BE



editie 2015-2016

PUBLIEKSACTIVITEITEN



PROJECTWERK (3SP)

- steunvraag Brusselse non-profit organisatie

- verkenning in multidisciplinair team 

- innovatief voorstel of standpunt ontwikkelen

- het (Brusselse) werk- en onderzoeksveld leren kennen

- een engagement aangaan t.a.v. maatschappelijke actoren & 

noden

PROJECTWERK



Projectwerk

• Participatief actie onderzoek

• Studenten gaan aan de slag met een onderzoeksvraag van het werkveld

• Vertrekken vanuit netwerk of wetenschapswinkel

• Multidisciplinaire samenstelling van groepen

• Onderzoeksopzet

• Onderzoeksvraag vanuit werkveld

• Dit jaar afstemming met werkveld (eigenaarschap bij doelgroep of organisatie)

• Actieonderzoek

• Verschillende laagdrempelige onderzoeksmethoden

• Appreciative inquiry, photo-voice

• Actie







SKILLS TRAJECT (6SP)

• workshops & coaching

• transdisciplinair onderzoek

• opiniërende / populariserende wetenschapscommunicatie



biekeabelshausen@vub.be

WWW.REDELIJKEIGENZINNIG.BE

MEER INFO
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EVALUATIE

• Er is geen eindexamen voor het vak ‘Redelijk Eigenzinnig’

• De evaluatie verloopt volgens het pass/fail-principe:

• Pass: 

• aanwezigheid (publieksactiveiten & werkcolleges)

• voorbereiding op en bijdragen aan groepswerk

• kwaliteit eindproduct en eindproduct

• Conferentie

• Presentaties van de verschillende project (open voor partners, experten en brede publiek)

REDELIJK EIGENZINNIG
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