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S0A57 – Internationale Organisatie (2013-2014) 
 
 
 
1. Titularis 
 
Prof. Dr. Edith Drieskens 
Leuven International and European Studies [LINES]| edith.drieskens@soc.kuleuven.be 
 
 
2. Doelstellingen 
 
Dit opleidingsonderdeel beoogt een grondige kennis van de plaats en functie van internationale organisaties 
binnen het systeem van global governance, in het bijzonder van (1) de functie, relevantie, structuur en werking 
van een aantal specifieke globale en regionale organisaties en van (2) de vraag naar hervorming en de realiteit 
van groepsvorming.  
 
Dit opleidingsonderdeel van 5 studiepunten is een kernopleidingsonderdeel in de afstudeerrichting Politieke 
Wetenschappen in de Bachelor in de Politieke en Sociale Wetenschappen.  
 
 
3. Studiemateriaal 
 
De leerstof omvat de inhoud van de lessen en de opgegeven literatuur. Uitzonderingen en andere bemerkingen 
worden meegedeeld in de lessen en via Toledo. Ook de powerpoint-presentaties zijn na afloop van elk lesthema 
beschikbaar via Toledo.  
 
Handboek: 
Karns, M., Mingst, K. (2009) International Organizations. The Politics and Process of Global Governance. 
Boulder: Lynne Rienner Publishers. (second edition). 
 
Het handboek is beschikbaar bij ACCO. 
 
Reader: 
De reader bevat volgende 8 wetenschappelijke artikelen, hoofdzakelijk over de meer economische organisaties 
die eerder beperkt aan bod komen in het handboek: 
 
1. Weiss, T.G., Thakur, R., O’Connell, M.E., Hehir, A., Bellamy, A.J., Chandler, D., Shanahan, R., Gerber, R., 

Williams, A., & Evans, G. (2011). The Responsibility to Protect: challenges & opportunities in light of the 
Libyan intervention. Beschikbaar via: http://www.e-ir.info 

2. Prantl, J. (2005). Informal Groups of States and the UN Security Council, International Organization, 59(3), 
559-592. 

3. Woods, N. (2007). Bretton Woods Institutions. In T. Weiss, & S. Daws (reds.), The Oxford Handbook on the 
United Nations (pp. 233-253). Oxford: Oxford University Press. 

4. Hoekman, B., & Kostecki, M. (2009). The Political Economy of the World Trading System. The WTO and 
Beyond. Oxford: Oxford University Press. (selectie: pp. 57-83) 

5. Hoekman, B., & Kostecki, M. (2009). The Political Economy of the World Trading System. The WTO and 
Beyond. Oxford: Oxford University Press. (selectie: pp. 567-77) 

6. The Stanley Foundation (2010). Evolution of the G Groupings: A Progress Check. Muscatine: The Stanley 
Foundation. 

7. Cooper, A., & Bradford, C. (2010). The G20 and the Post-Crisis Economic Order. Waterloo: The Center for 
International Governance Challenges. 
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8. Missiroli, A. (2010). The New EU ‘Foreign Policy’ System after Lisbon’: A Work in Progress, European 
Foreign Affairs Review, 15(4), 427-452. 

 
De reader is beschikbaar via Toledo (e-versie), alsook bij de cursusdienst van Politika (papieren versie). 
 
 
4. Bijeenkomsten 
 
Lessen:  
De lessen worden vanaf dit jaar georganiseerd in het eerste semester op maandag van 14u00 tot 16u00. 
Studenten zijn vrij de lessen al dan niet te volgen.  
 
Om inefficiënt emailgebruik te beperken worden vragen per mail beantwoord via Toledo en in het 
eerstvolgende college.  
 
Examen:  
Het schriftelijk examen gaat over de leerstof die gedoceerd is tijdens de lessen en bestaat uit een combinatie 
van inzichtsvragen en concepten.  
 
De vragen van de vorige academiejaren zijn integraal opgenomen in deze bundel, alsook beschikbaar via 
Toledo. 
  
Belangrijk: Wanneer er meerdere examenmomenten worden voorzien, is het niet mogelijk om een dag te 
kiezen. Examendagen zijn altijd toegewezen aan programma's. De afgelopen jaren was er een tweede 
examenmoment dat exclusief was voorbehouden voor de schakelstudenten antropologie. 
 
 
5. Indicatief lesschema   
 
1 30.09 Inleiding (1) 
2 07.10 Inleiding (2); VN (1) 
3 14.10 VN (2) 
4 21.10 VN (3)  
5 28.10 Bretton Woods-instellingen (1) – Wereldbank  
6 04.11 Bretton Woods-instellingen (2) – IMF   
7 18.11 BRICS en Gx 
8 25.11 WTO 
9 02.12 Regionale organisatie(s) (1) – NAVO 
10 03.12* Regionale organisatie(s) (2) – Europa  
11 09.12 Regionale organisatie(s) (3) – Afrika  
12 09.12* Regionale organisatie(s) (4) – Latijns-Amerika, Azië en Poolgebieden  
13 10.12* Regionale organisatie(s) (5) – Arabische wereld  

Besluit  
* zie lesrooster voor locatie en tijdstip 
 
 
6. Voorbeeldvragen 
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Examenvragen 2010-2011 
 
 
Reeks 1  
 
Vraag 1: Libië  
1. Bespreek het tweeledige antwoord van de VN-Mensenrechtenraad (Human Rights Council) op de 

omwentelingen van dit voorjaar in Libië. Definieer deze keuzes en verwijs hierbij naar het lidmaatschap en 
de instrumenten waarover de Mensenrechtenraad beschikt. (max 1,5 pagina per beleidsoptie) 

2. Vergelijk de mogelijkheden en beperkingen van de Mensenrechtenraad met deze van de 
Mensenrechtencommissie (Commission on Human Rights). (max 0,5 pagina) 

 
2. Regionalisering 
1. De VN-praktijk, en de Veiligheidsraad in het bijzonder, is gekenmerkt door interne en externe 

regionalisering. Definieer beide concepten, geef telkens een voorbeeld en verwijs hierbij naar de relevante 
verdragsartikelen en hun operationalisering. (max 1,5 pagina) 

2. Geef een inschatting van de haalbaarheid van een EU-zetel in de VN-Veiligheidsraad. (max 0,5 pagina) 
 
3. Wereldhandelsorganisatie 
1. Bespreek de oorsprong, functies en besluitvorming binnen de Wereldhandelsorganisatie  (World Trade 

Organisation) en plaats deze organisatie binnen het systeem van de Verenigde Naties. (max 1,5 pagina) 
2. Bespreek de rol van de Wereldhandelsorganisatie in de bananenoorlog. (max 0,5 pagina) 
 
4. Concepten en concepten 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (max 0,5 pagina per concept) 
1. IAEA 
2. SDR  
3. Bijstandsverplichting 
 
 
Reeks 2  
 
Vraag 1: Libië 
1. Definieer het concept “Responsibility to Protect” en bespreek de conceptualisering en operationalisering van 

dit concept in de context van de VN. (max 1,5 pagina) 
2. Welke rol speelt dit concept in het antwoord van de internationale gemeenschap op de omwentelingen in 

Libië? (max 0,5 pagina) 
 
Vraag 2: Internationaal Strafhof 
Bespreek de oprichting en functies van het Internationaal Strafhof en situeer dit orgaan binnen het systeem van 
de Verenigde Naties. Wat zijn de belangrijkste verschilpunten met het Internationaal Gerechtshof en het 
Joegoslavië-Tribunaal?  (max 1,5 pagina) 
 
Vraag 3: Internationaal Monetair Fonds 
1. Bespreek de oprichting en functies van het IMF, alsook hoe deze functies werden ingevuld tijdens de 

recente financiële crisis. (max 1,5 pagina) 
2. Welke regels en realiteiten bepalen de opvolging van Dominique Strauss-Kahn aan het hoofd van het IMF? 

(max 0,5 pagina) 
 
Vraag 4: Concepten en afkortingen 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (max 0,5 pagina per concept) 
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1. Non-discriminatie 
2. Peacekeeping 
3. Slimme sancties 
 
 
Reeks 3  
 
Vraag 1: Libië 
1. Bespreek de drie beleidslijnen die de VN-Veiligheidsraad heeft uitgetekend naar aanleiding van de 

gebeurtenissen in Libië dit voorjaar. (max 0,5 pagina per beleidslijn; 1,5 pagina’s in totaal) 
Definiëring: Definieer deze beleidskeuzes en verwijs hierbij naar de aangenomen resoluties.  
Situering: Geef voor elke beleidslijn aan of deze vooruitstrevend of behoudsgezind en leg uit waarom de gekozen optie 
gezien kan worden als een breuk met of voortzetting van de recente beleidspraktijk binnen de Veiligheidsraad. 

2. Op welke creatieve manier heeft de Veiligheidsraad de interne problemen in Libië verzoend met haar 
mandaat inzake internationale vrede en veiligheid? (max 0,1 pagina) 

3. Waarom kunnen figuren als Kadhafi en Assad verschijnen voor het Internationaal Strafhof (International 
Criminal Court), maar Mladic niet? (max 0,1 pagina) 
 

Vraag 2: G-20 
1. Bespreek de oorsprong, functie en werking van de G-20, alsook de 3 belangrijkste uitdagingen waarmee de 

G-20 vandaag de dag kampt (max 1,5 pagina). 
2. Welke inzichten uit het werk van Jochen Prantl over groepsvorming binnen de VN-Veiligheidsraad zijn 

relevant bij de verklaring van de toegenomen rol van de G-20? (max 0,5 pagina) 
 
Vraag 3: Commissie voor Vredesopbouw 
1. Bespreek de oorsprong, functie en werking van de  Commissie voor Vredesopbouw van de Verenigde 

Naties (Peacebuilding Commission)? (max 1,5 pagina) 
2. Wat is het verband tussen de Commissie voor Vredesopbouw en de Trustschapsraad (Trusteeship 

Council)? (max 0,5 pagina) 
 
Vraag 4: Concepten en afkortingen 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (max 0,5 pagina per concept) 
1. Green room 
2. Statusresolutie 
3. OIC 
 
 
Reeks 4  
 
Vraag 1: Algemene Vergadering/Libië 
1. Bespreek de functie en samenstelling van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, alsook de 

verhouding tot de Veiligheidsraad. Verwijs telkens naar de relevante verdragsartikelen. (max 1, 5 pagina)  
2. Verklaar de rol die de Algemene Vergadering speelde bij de schorsing van Libië  uit de Mensenrechtenraad. 

Hoe verhouden beide organen zich? (max 0,5 pagina)  
 
Vraag 2: Internationaal Monetair Fonds 
1. Bespreek de functies van het IMF en hoe deze functies werden ingevuld tijdens de recente financiële crisis. 

Hierbij aansluitend, hoe verhoudt het IMF zich tot de VN, zowel op papier als in de praktijk? (max 1,5 
pagina) 

2. Welke regels en realiteiten bepaalden de opvolging van Dominique Strauss-Kahn aan het hoofd van het 
IMF? (max 0,5 pagina) 
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Vraag 3: Afkortingen 
Definieer volgende afkortingen en plaats in de juiste context. (max 0,5 pagina per afkorting) 
1. BRIC 
2. OAS 
3. IBRD 
 
 
Reeks 5  
 
Vraag 1: Veiligheidsraad/Libië 
1. Bespreek het sanctie-instrument van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Verwijs hierbij naar de 

relevante verdragsartikelen uit het VN-Handvest en de beleidspraktijk. (max 1, 5 pagina)  
2. Bespreek de toepassing van het sanctie-instrument van de VN-Veiligheidsraad naar aanleiding van de 

omwentelingen dit voorjaar in Libië. (max 0,5 pagina)  
 
Vraag 2: Internationaal Strafhof 
1. Bespreek de oprichting en functies van het Internationaal Strafhof en situeer dit orgaan binnen het systeem 

van de Verenigde Naties.  (max 1,5 pagina) 
2. Wat zijn de belangrijkste verschilpunten met het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië-Tribunaal?   
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen 
Definieer volgende afkortingen/concepten en plaats in de juiste context. (max 0,5 pagina per afkorting/concept) 
1. IDA 
2. AU 
3. GATT 
 
 
Examenvragen 2011-2012 
 
Reeks 1 (juni) 
 
Vraag 1: Peacekeeping/Syrië (maximum 2 pagina’s) 
1. Definieer het begrip peacekeeping en situeer het ten opzichte van peacebuilding, zowel in tijd als focus 

(politieke cyclus). 
2. Situeer peacekeeping binnen het beleid van de VN, zowel in theorie (VN-Handvest) als praktijk (concrete 

toepassing: waar en wanneer). 
3. Welke voorwaarden stellen de VN voor het zenden van een peacekeepingmissie? In welke mate zijn die 

voorwaarden vervuld in Syrië? 
4. Met betrekking tot Syrië, welke voorwaarde moet vervuld zijn voordat de VN kunnen overgaan tot het nemen 

van dwangmaatregelen (enforcement measures)?  
5. In welk hoofdstuk van het VN-Handvest zijn dwangmaatregelen te situeren en welke vormen  
 
Vraag 2: Internationaal Monetair Fonds (IMF) (maximum 1,5 pagina’s) 
1. Bespreek de oprichting van het IMF en situeer de organisatie binnen het VN-kader. 
2. Geef de drie functies van het IMF. 
3. Hoe worden deze functies ingevuld tijdens de huidige financiële crisis? 
4. Hoe past de tijdens de les besproken analyse over België binnen deze functies en welke zijn de 

belangrijkste uitdagingen die het IMF ziet voor ons land? 
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen  
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per afkorting) 
1. IBRD 
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2. NAM  
3. Interne regionalisering  
 
 
Reeks 2 (juni) 
 
Vraag 1: Kony 2012 (maximum 2 pagina’s) 
1. Wat is de centrale boodschap van de video “Kony 2012”  (verspreid door Invisible Children)? 
2. Welke internationale organisatie staat centraal in bovenstaande video? Bespreek oorsprong, functie, 

werking en plaats in het VN-kader.  
3. Positioneer de video in het debat rond globalisering. Definieer het concept globalisering en bespreek de 

posities in het debat. 
 
Vraag 2: Wereldhandelsorganisatie (WTO) (maximum 1,5 pagina’s) 
1. Bespreek de oprichting van de WTO en situeer de organisatie in het VN-kader. 
2. Geef de vier functies van de WTO.  
3. Hoe verhoudt de WTO zich tot UNCTAD en wat is de uitkomst van de laatste UNCTAD-conferentie 

(UNCTAD XIII, april 2012) in dat verband? 
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen  
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per afkorting) 
1. IBRD 
2. BRICS 
3. Externe regionalisering  
 
 
Reeks 3 (september) 
 
Vraag 1: Responsibility to Protect (maximum 2 pagina’s) 
1. Definieer het concept Responsibility to Protect (R2P) en bespreek hoe dit concept zich verhoudt ten 

opzichte van het concept soevereiniteit. 
2. Bespreek de conceptualisering en operationalisering van R2P in de context van de VN. Waarom kan 2011 

(niet) gezien worden als een keerpunt? 
 
Vraag 2: Wereldhandelsorganisatie (WTO) (maximum 1,5 pagina’s) 
1. Bespreek de oprichting van de WTO en situeer de organisatie in het VN-kader. 
2. Geef de vier functies van de WTO en situeer de rol die de WTO op zich nam in het hormonenvleesdossier 

binnen deze functies. 
3. Bespreek voor het hormonenvleesdossier de aanleiding, standpunten en uitkomst. 
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen  
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per afkorting) 
1. OIC 
2. OAS 
3. Special Drawing Rights  
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Examenvragen 2012-2013 
 
Reeks 1 (januari) 
 
1. Vraag 1: Peacekeeping/Syrië (maximum 2 pagina’s; 8 punten) 
• Definieer het begrip peacekeeping en situeer het binnen het VN-Handvest.  
• Welke voorwaarden stellen de VN voor het sturen van een peacekeepingmissie?  
• Welke evolutie kenmerkt de VN-praktijk op vlak van peacekeeping?  
• Noem drie uitdagingen waarmee de VN vandaag worden geconfronteerd op vlak van peacekeeping.  
• Bespreek de VN-aan/afwezigheid in Syrië op het vlak van peacekeeping. 

 
2. Vraag 2: BRICS (maximum 2 pagina’s; 7 punten) 
1. Bespreek de oorsprong van het BRICS-acronym, alsook de (evolutie van de) samenstelling en werking van 

het BRICS-format. 
2. Welke inzichten uit het werk van Jochen Prantl (over groepsvorming binnen de VN-Veiligheidsraad) kunnen 

de rol van het BRICS-format helpen verklaren? 
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen (5 punten) 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per 
concept/afkorting) 
 
1. Bijstandsverplichting 
2. MDG 
3. GCC 
 
Reeks 2 (januari) 
 
1. Vraag 1: Responsibility to Protect/Syrië (maximum 2 pagina’s; 8 punten) 
1. Definieer de concepten soevereiniteit en Responsibility to Protect (R2P), alsook hun oorsprong en 

onderlinge verhouding. 
2. Bespreek aan de hand van de Syrische case de operationalisering van beide concepten. 
3. Met betrekking tot Syrië, welke voorwaarde moet vervuld zijn voordat de VN kunnen overgaan tot het nemen 

van dwangmaatregelen (enforcement measures)?  
4. In welk hoofdstuk van het VN-Handvest zijn dwangmaatregelen opgenomen en welke vormen kunnen ze 

aannemen (met vermelding/bespreking van de twee relevante verdragsartikelen)? 
 
2. Vraag 2: G-20 (maximum 2 pagina’s; 7 punten) 
1. Bespreek de oorsprong, functie en werking van de G-20, alsook de 3 belangrijkste uitdagingen waarmee de 

G-20 vandaag de dag kampen.  
2. Welke inzichten uit het werk van Jochen Prantl (over groepsvorming binnen de VN-Veiligheidsraad) kunnen 

de rol van het G-20-format helpen verklaren?  
 
3. Vraag 3: Concepten en afkortingen (5 punten) 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per 
concept/afkorting) 
 
1. G-77 
2. Commonwealth 
3. Eurasian Union  
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Reeks 3 (september) 
 
1. Vraag 1: Soevereiniteit (maximum 2 pagina’s; 8 punten) 
1. Definieer het concept soevereiniteit en bespreek de evolutie van dit concept in theorie en praktijk.  
2. Bespreek de Falkland-eilanden vanuit het perspectief van soevereiniteit.  
3. Wat leert deze case over de actuele invulling van het concept soevereiniteit?   
4. Welke principes uit het VN-Handvest worden door de twee betrokken partijen ingeroepen om hun claims te 

staven?  
 

Vraag 2: Gespecialiseerde organen (maximum 2 pagina’s; 7 punten) 
1. Definieer het concept “gespecialiseerde organen”.  
2. Bespreek hun oprichting, focus en plaats in het VN-systeem. 
3. Welke vergelijking gebruikt Woods om de praktijk van deze organen te beschrijven? Bespreek en verklaar 

haar woordkeuze.  
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen (5 punten) 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per 
concept/afkorting) 
1. OPEC 
2. OAS 
3. Arctic Council 
 
 
Reeks 4 (september) 
 
1. Vraag 1: Soevereiniteit (maximum 2 pagina’s; 8 punten) 
1. Definieer het concept soevereiniteit en bespreek de evolutie van dit concept in theorie en praktijk.  
2. Bespreek de Falkland-eilanden vanuit het perspectief van soevereiniteit.  
3. Wat leert deze case over de actuele invulling van het concept soevereiniteit?   
4. Welke principes uit het VN-Handvest worden door de twee betrokken partijen ingeroepen om hun claims te 

staven? 
 

Vraag 2: geschiedenis (maximum 2 pagina’s; 7 punten) 
Bespreek waarom de internationale organisatie van de 19E en 20E eeuw kan gezien worden als een blauwdruk 
voor internationale organisatie vandaag de dag (dus in de 21E eeuw). 
 
Vraag 3: Concepten en afkortingen (5 punten) 
Definieer volgende concepten en afkortingen en plaats in de juiste context. (maximum 0,5 pagina per 
concept/afkorting) 
 
SDR 
NAM 
OPEC 

 
Toelichting 
 
Een goed antwoord is gestructureerd en volledig. Elke examenkopij wordt meermaals nagekeken op basis van 
een verbetersleutel. Reden hiervoor is het groot aantal studenten dat het vak volgt.  
 
Het is belangrijk om een aantal basisfeiten te kennen per organisatie, maar ook om deze feiten in een consistent 
verhaal neer te schrijven.  
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Bij vernieuwende of creatieve antwoorden kan van een voorbeeldantwoord worden afgeweken (maar dus niet bij 
antwoorden van het genre “de G-20 verplicht ons om fair trade producten te kopen” of “in de green room wordt 
onderhandeld over milieuvriendelijke handelsakkoorden”).  
 
Een goed antwoord biedt bovendien een antwoord op de vraag die gesteld werd. Wanneer een vraag wordt 
gesteld over de Veiligheidsraad, dan moet het antwoord gaan over de Veiligheidsraad. 
  
 
Voorbeeld van verbetersleutel – vraag over G-20 (2010-11: reeks 3; vraag 2.1) 
1. Opgericht in 1999 in antwoord op de Aziatische financiële crisis 
2. G7 volstaat niet om problemen op te lossen: afwezigheid van ontwikkelingslanden 
3. Geen draagvlak voor nieuwe intergouvernementele organisatie 
4. Onder impuls van Canada/Paul Martin 
5. Belangrijke forumfunctie 
6. Financiële crisis als exogene shock (winterslaap) 
7. Informele bijeenkomsten 
8. Maar: graduele institutionalisering 
9. En ook: permanente realiteit 
10. Uitdaging van lange termijn: meer dan een crisiscomité? 
11. Uitdaging van representativiteit: oververtegenwoordiging EU? 
12. Uitdaging van institutionalisering: voorzitterschap/secretariaat? 
  
Totaal op 12; herleid op 4 
  
 
Voorbeeld van verbetersleutel – vraag over PBC (2010-11: reeks 3, vragen 3.1 en 3.2) 
1. Opgericht door een resolutie van zowel de Veiligheidsraad als de Algemene Vergadering 
2. In opvolging van de World Summit in 2005 
3. Vanuit uit besef dat er een leemte bestond in VN-structuren: intrastatelijke conflicten (handvest/structuren 

focussen op interstatelijke conflicten) 
4. Adviesorgaan 
5. Om te voorkomen dat landen hervallen in een oorlogssituatie 
6. Geïntegreerde aanpak qua focus (brede definitie van vrede en veiligheid) 
7. Geïntegreerde qua actoren (VN, land in kwestie en externen) 
8. Combinatie van algemene overkoepelende structuren en  landenspecifieke structuren 
9. Hedendaagse herinterpretatie van motivering achter Trustschapsraad: internationale voogdij => internationale 

begeleiding/bijstand 
10. Trustschapsraad is niet afgeschaft, maar uitgedoofd sinds 1994 (toen Palau onafhankelijk werd) maar 

uitgangspunten worden wel in de praktijk toegepast door de internationale gemeenschap 
  
Totaal op 10; herleid op 5 
 


