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Master of Science in de bestuurskunde en het publiek management

Verantwoordelijk lesgever
Medelesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Het overheidsbegrip, overheidsopdrachten, beginselen toepasselijk op het
overheidscontracten, rechtsbescherming bij overheidsopdrachten, ruimtelijk
bestuursrecht , onteigening, erfdienstbaarheden van algemeen nut, met bijzondere
aandacht voor bescherming van het onroerend erfgoed (monumenten, stads- en
dorpsgezichten, landschappen en archeologisch patrimonium), ruimtelijke ordening en
stedenbouw en milieu, met bijzonder aandacht voor vergunningen

Situering
Deze cursus geeft de studenten inzicht in het overheidsopdrachtenrecht, ruimtelijk
bestuursrecht en overheidscontracten, en leert hen om het te kunnen toepassen op
concrete gevallen

Inhoud
Dit vak behelst een verdiepende studie van het overheidsopdrachtenrecht en ruimtelijk
bestuursrecht, onder meer aan de hand van gevallenstudies. De aandacht gaat uit niet
alleen uit het nationaal maar ook het Europees recht inzake overeheidsopdrachten en
overheidsinterventies in de economie

Begincompetenties
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
De student verwerft een gespecialiseerde wetenschappelijke kennis van het Belgische
en, voor zover het in België van belang is, het Europees overheidsopdrachtenrecht,
alsook van het ruimtelijk bestuursrecht.
De student verwerft ook de nodige vaardigheden om met betrekking tot het
overheidsopdrachten- en ruimtelijk bestuursrecht aan zelfstudie te doen en een
kritische houding aan te nemen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege
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Leermateriaal
Cursus en slides. De cursus en slides worden grotendeels kosteloos via minerva ter
beschikking gesteld. Voor het onderdeel ruimtelijk bestuursrecht is de aanschaf van
een handboek van ongeveer 50 euro voorzien.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
1. bespreking van door de studenten voorbereide gevallen in de lessen 2. ter
beschikking stellen van voorbeelden van examenvragen 3. beantwoorden van de
vragen van de studenten, met inbegrip van afstandsbegeleiding via e-mail

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, openboekexamen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Het betreft een periodieke evaluatie aan de hand van een schriftelijk examen (open
boek). De score gebeurt aan de hand van het schriftelijke examen (20/20).

Eindscoreberekening
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