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Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
Witlox, Frank

hoorcollege
WE12

45.0 u
Verantwoordelijk lesgever

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
stptn
Bachelor of Science in de handelswetenschappen
5
Bachelor of Science in de economische wetenschappen
5
Bachelor of Science in de toegepaste economische wetenschappen
5
Voorbereidingsprogramma tot Master of Science in de algemene
5
economie

aanbodsessie
A
A
A
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Lokatietheorie, relatie stad en economie, stedelijke ontwikkeling, landgebruik,
productienetwerken, evolutionale economische geografie

Situering
De student wordt vertrouwd gemaakt met het brede domein van de economische
geografie.

Inhoud
De cursus behandelt volgende topics:
1/ Why geography matters in economics ?
2/ Locatietheorie
2.1 Actors and processes
2.2 Lokatietheorie I: Klassieke en neoklassieke benadering
2.3 Lokatietheorie II: Institutionele benadering
2.4 Lokatietheorie III: Evolutionaire benadering
2.5 Location factor analysis
2.6 “Where does my breakfast comes from?”. Productienetwerken in een mondiale
economie
3/ Relatie stad - economie
3.1 Stad en economie I: Oorsprong en maatschappelijke functies van steden
3.2 Stad en economie II: Stedelijke economische ontwikkeling: concurrentie en
netwerken
3.3 Stad en economie III: Interne stadsdifferentie en landgebruik

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
1
1
2
1
3
4

Na het volgen van deze
geografische kwesties
Na het volgen van deze
ondernemingen duiden
Na het volgen van deze
Na het volgen van deze

cursus kan de student: stelling nemen inzake economische
cursus kan de student: vestigingsplaatskeuzeprocessen van
cursus kan de student: stadsgeografische aspecten duiden
cursus kan de student: stelling nemen inzake de relatie stad-

(Goedgekeurd)

1

1 economie

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
Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theoretische uiteenzetting waarbij de dialoog met de studenten wordt gestimuleerd
(gebruik van voorbeelden, tabellen, figuren, video, cartoons,…).

Leermateriaal
Syllabus docent Geraamde totaalprijs: 10 EUR

Referenties
Een uitgebreide lijst per onderdeel is opgenomen in de syllabus.

Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Er is geen studiebegeleiding

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Mondeling examen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Klassiek mondeling examen met schriftelijke voorbereiding waarbij niet zo zeer naar
detailkennis wordt gepeild, maar naar inhoudelijke inzichten en verbanden.

Eindscoreberekening
Er wordt gepeild naar inzicht (ipv reproductie van leesstof)

(Goedgekeurd)
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