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ISUA-VOSEB lesrooster 2021-2022 

Vakbond als hefboom voor sociale verandering 

De kritische evaluatie van het Belgische sociale model en zijn evolutie na WOII.  

datum  Inhoud Docent 

  Basis aan recht, economie en sociologie  

22 oktober 1   

08u30-10u30  Inleiding en ontvangst 
 
De hiërarchie van de rechtsnormen: het belang 
van het Internationaal Recht voor het Belgisch 
sociaal overleg 
 
 

Nora en Dominique 
 
prof. dr. Kelly 
Reyniers   

11u00-13u00  De organen van Het Sociaal Overleg in België: 
Nationaal en Sectoraal  

Prof.dr. em. Patrick 
Humblet 

14u00-16u30  Het sociaal overleg op het niveau van de 
onderneming: private sector de Syndicale 
Afvaardiging, de Ondernemingsraad, het comité 
voor preventie en bescherming op het werk en 
de sociale verkiezingen.  
 
 

Prof.dr. Filip 
Dorssemont 

29 oktober 2   

8:30-10:30  Het sociaal overleg op het niveau van de 
onderneming: de publieke sector 
 

Prof. dr. Inger De 
Wilde 

11:00-13:00  Sociale zekerheid: De verschillende 
organisatievormen, de belangrijke discussies in 
België over regionalisering, universaliteit/ 
doelgroepenbeleid en rechten voor 
nieuwkomers 

Dhr. Olivier 
Pintelon 

14u00-16u30  Economie: Smith, Marx, Keynes en terug Smith 
of van neoklassieke economie tot neoliberale 
economie. Leerdoel:  begrijpen dat er 
verschillende economische opties zijn.  
 
 

dr. Dirk Luyten 

19 november 3   

08u30-11u00  Communicatiewetenschap: populisme, 
propaganda, fake news en de impact van 
nieuwe media (radio, TV, internet) op 
voorgaande:  
 
 

Prof. dr. Peter Van 
Aelst 

11u00-13u00  Sociologie: Durkheim (modernisering en sociale 
cohesie)  en Weber (rationalisering):  

Prof. dr. Christophe 
Van Roelen 
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  De Welvaartstaat en het sociaal overleg: De 
impact van de crisis van ’70 en ’80 op de 
Welvaartstaat en het sociaal overleg 
 

 

    

14u00-16u30  Het Sociaal overleg na WOII en tijdens de crisis 
van ’70 en ’80:  
 

Dr. Dirk Luyten 

    

26 november 4   

08u30-10u30  De organisatie van de sociale zekerheid na 
WOII en tijdens de crisis van ’70 en ’80:  
 

Dhr. Olivier 
Pintelon 

11u00-13u00  De organisatie van de arbeid en de kenmerken 
van de levensloop na WOII en tijdens de crisis 
van ’70 en ’80  

Prof. dr. Christophe 
Van Roelen 

14u00-16u30  Het economisch model na WOII en de impact 

van de crisis op het post WOII economisch 

model:  

Prof. dr. Glenn 
Rayp 

    

3 december 5   

08u30-10u30   Het recht en het arbeidsrecht na WOII en 
tijdens de crisis van ’70 en ’80:  

Prof. dr. Jan 
Buelens 

11u00-13u00   De vakbonden en de (nieuwe) media na WOII 
en tijdens de crisis van ’70 en ’80:  

Prof.dr. Christ’l De 
Landtsheer 

14u00-16u30   De kenmerken van de arbeidsmarkt na WOII 
en tijdens de crisis van ’70 en ’80:  

Drs. Veronika 
Lemeire 
 
Universiteit 
Hasselt, ABVV 
Brussel 

10 december 6   

08:30-10:30   Kolonialisme na WOII  
 
De impact van Belgisch Congo op de Belgische 
economische structuur 
 

Prof.dr.Guy 
Vanthemsche 

11:00 – 13:00  Milieuvraagstukken na WOII en tijdens de 
crisis van ’70 en ’80.  
 
de milieuproblematiek – (de opkomst van) de 
milieubeweging en het al dan niet milieubeleid 
in dat stadium van de welvaartstaat 
 

Prof.dr. Pieter 
Leroy 
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14:00- 16:30  De geopolitieke kenmerken van de periode na 
WOII en tijdens de crisis van ’70 en ’80  
 

Prof.dr. David 
Criekemans 

17 december 7   

08u30-10u30   De Europese eenmaking na WOII en tijdens de 
crisis van ’70 en ’80  
 
 

Prof.dr. Peter 
Bursens 

  De Actieve Welvaartstaat, de globalisatie en 
het sociaal overleg 1990 – 2020: een aantal 
structurele problemen 

 

    

11u00-13u00  Het economische model van globalisatie en de 
actieve welvaartstaat:  

prof dr Glenn Rayp 

14u00-16u30   De definitie van de actieve welvaartstaat en 
van globalisatie:  

Dr Dirk Luyten   

14 januari 8   

08u30-10u30  De sociale zekerheid van de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie:  

- detachering van werknemers, 
(vaardigheden: omgaan met 
gedetacheerde werknemers in de 
onderneming.) 

 

Prof. dr. Herwig 
Verschueren 
 
Prof.dr. em. Anne 
Van Regenmortel 

11u00-13u00  Het sociaal overleg van de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie Pieter  

Prof. dr. Pieter 
Peckinovsky 

14:00 – 16:30   De organisatie van de arbeid en de kenmerken 

van de  levensloop in de actieve welvaartstaat 

en bij globalisatie 

Prof. dr. Koen Van 
Laer 

21 januari 9   

08u30-10u30  Het recht en het arbeidsrecht van de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie, code du 
travail in Frankrijk, (oefening op de verschillen 
tussen buurlanden ondanks de nabijheid en het 
feit van een Europese Economische ruimte) 

Prof. dr. Jan 
Buelens 

11u00-13u00  De kenmerken van de arbeidsmarkt van de 
actieve welvaartstaat en bij globalisatie, de 
arbeidsmarkt in Nederland en in België en het 
sectaire van types van tewerkstelling (oefening 
op de verschillen tussen buurlanden ondanks de 
nabijheid en het feit van een Europese 
Economische ruimte), (oefening op omgang van 
vakbonden in de onderneming met personeel 
tewerkgesteld met een interimcontract en in 
onderaanneming) 
 

Dr. Saskia Boumans 
UvAmsterdam 
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14:00 – 16:30   De vakbonden en de media tijdens de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie:  

Prof. dr. Em. 
Christ’l De 
Landtsheer 

28 januari 10   

08u30-10u30  De polarisatie tijdens de actieve welvaartstaat 
en bij globalisatie: Internationalisering versus 
Vlaamse verankering met aandacht voor sociale 
zekerheid, identiteit en ecologie, (oefening: 
ervaring delen over de polarisatie in de 
organisaties en de positie van de délégué) 
 

Prof. dr. Vincent 
Scheltiens 

11u00-13u00  De geopolitieke kenmerken van de actieve 
welvaartstaat en globalisatie 
 

Prof. dr. David 
Criekemans 

14:00 – 16:30   De Europese eenmaking tijdens de actieve 
welvaartstaat en bij globalisatie 

Prof. dr. Peter 
Bursens 

    

  De impact van de pandemie op het sociaal 
overleg en op het welzijn van de werknemers. 

 

    

4 februari 11   

08u30-10u30  Economie en covid pandemie: 
Econoom Paul De Grauwe kijkt vooruit naar de 
periode na de coronacrisis. Overheden steken 
zich nu in de schulden, maar hoe voorkomen we 
dat dat leidt tot hetzelfde besparingsbeleid als 
na de financiële crisis van 2008? Hoe zorg je 
ervoor dat de coronacrisis de EU versterkt in 
plaats van haar te verzwakken? De Grauwe 
vindt dat de crisis nu al de kracht van de 
welvaartstaat aantoont. 

Paul De Grauwe 

11u00-13u00  Vakbonden, sociaal overleg en sociale 
wetgeving en extreem rechts 

 

14:00 – 16:30   Het Interprofessioneel akkoord over lonen 
tijdens de pandemie 

Prof. dr. Jan 
Buelens 

11 februari 12   

08u30-10u30  Vakbonden, sociaal overleg en sociale 
wetgeving en extreem rechts 

 

11u00-13u00  Voorbereiding op examen  

14:00 – 16:30   Voorbereiding op examen  

18 februari 13   

08u30-10u30  Welzijn op het werk tijdens de pandemie: de 
aansprakelijkheid van de werkgever 

Prof. Dr. Britt 
Weyts 

11u00-13u00  Welzijn op het werk tijdens de pandemie: 
Het recht om werk te weigeren bij onveilig 
werk. 

Prof. dr. Jan 
Buelens 



5 
 

14:00 – 16:30   Vakbonden, sociaal overleg en sociale 
wetgeving en extreem rechts 

 

25 februari 14 Welzijn op het werk tijdens de pandemie: De 
preventieadviseur en het CPBW 

Dr. Meester Ilse 
Van Puyvelde 

08u30-10u30  Welzijn op het werk tijdens de pandemie: het 
recht op deconnectie en CAO 149 
(telethuiswerken) 

Prof. Dr. Kelly 
Reyniers 

11u00-13u00  Arbeidsongevallen en Beroepsziekten Meester Chris 
Persyn 

14:00 – 16:30   Voorbereiding op examen Dominique Kiekens 

11 maart 15   

08u30-10u30    

11u00-13u00    

14:00 – 16:30     

 

 

 

 


