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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 3.0
Studietijd 90 u
Contacturen
30.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2017-2018
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2017-2018
Defloor, Bart

hoorcollege
EB03

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2017-2018
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Arabistiek en islamkunde)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (China-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China (UGent-traject))
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
India)
Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Bachelor of Science in de bestuurskunde en het publiek
management
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
China)
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
India)
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Japan)
Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (afstudeerrichting
Midden-Oosten Studies)
Schakelprogramma tot Master of Science in de bestuurskunde en
het publiek management
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de
bestuurskunde en het publiek management

30.0 u
Verantwoordelijk lesgever
stptn
3

aanbodsessie
A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

3

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Publieke economie, welvaartseconomie, minimale staat, allocatie, distributie,
stabilisatie, marktfaling, externaliteiten, publieke goederen, marktmacht,
gedragseconomie, ongelijkheid, armoede, maatschappelijke kosten-batenanalyse,
waarderingsmethoden voor niet markt-goederen, consumentensurplus,
producentensurplus, welvaartsverlies, inkomsten en uitgaven van de overheid, indirecte
belastingen, directe belastingen, belastingincidentie, Pareto optimaliteit, efficiëntie,
beleidsintrumtenten, public choice en overheidsfaling.

Situering
Deze cursus laat studenten in de bachelor bestuurskunde kennismaken met
economische argumenten waarom overheden ingrijpen in de economie. Het publiek
economisch begrippenkader wordt geïntroduceerd en allocatieve, distributieve en
stabiliserende motieven voor overheidsingreep worden overlopen. Daarnaast worden
de gevolgen van overheidsingrepen uiteengezet en wordt aandacht besteed aan
overheidsfaling.

(Goedgekeurd)
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Inhoud
Redenen voor overheidsingreep in de economie (de minimale staat, allocatie,
stabilisatie, distributie).
Allocatie: waardering van niet-marktgoederen en welvaartsanalyse van
beleidsinstrumenten.
Distributie: meting van ongelijkheid en armoede, distributief beleid.
Gevolgen van overheidsingrepen.
Overheidsfaling.
Inkomsten en uitgaven van de overheid.

Begincompetenties
Basisbegrippen micro-economie.

Eindcompetenties
1
2
1
3
4
5
6

Publiek-economische begrippen en concepten definiëren en hun samenhang duiden.
De micro-economische en publiek-economische theorie aanwenden bij de oplossing
van concrete beleidsproblemen.
Begrijpen onder welke omstandigheden markten niet efficiënt werken.
Begrijpen hoe armoede en ongelijkheid ontstaat.
De verschillende redenen voor overheidsingreep motiveren.
Begrijpen wat de gevolgen zijn van overheidsingrepen.

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
Groepswerk, hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
- Hoorcolleges.
- Groepswerk waarin de studenten wetenschappelijke literatuur aangereikt krijgen, op
basis waarvan ze een concreet beleidsprobleem evalueren.

Leermateriaal
Delen van het handboek 'Economie Vree Wijs' door Schoors, Goeminne, Merlevede,
Albrecht en Defloor.
Wetenschappelijke artikels, eigen notities van de docent en de presentaties tijdens de
lessen.

Referenties
Intermediate public economics, Myles and Hindriks
Kernbegrippen van economie, Gregory Mankiw.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Studenten kunnen vragen stellen tijdens de pauzes of na de lessen.
Monitoraat van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen, schriftelijk examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen (50% multiple choice, 50% open vragen): 15/20.
Groepswerk en presentatie: 5/20.
Tweede zittijd: afhankelijk van de tekorten een schriftelijk examen en/of herwerken van
de opdracht. De punten van het onderdeel waarvoor geslaagd worden overgenomen
naar de 2de zittijd.

Eindscoreberekening
(Goedgekeurd)
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Periodegebonden evaluatie 75%
Niet periodegebonden evaluatie: 25%

(Goedgekeurd)
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