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Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Economisch Beleid, overheid, onderneming

Situering
Het vak 'Onderneming & overheid' gaat over concurrentie- en reguleringsbeleid.
Ondernemingen kunnen door hun marktgedrag allerlei inefficiënties veroorzaken. De
overheid probeert deze en andere vormen van marktfalen middels het concurrentie- en
reguleringsbeleid te verhelpen. Deze overheidsinterventie kan op zijn beurt weer
nieuwe distorsies veroorzaken. Deze problematieken worden in dit opleidingsonderdeel
onder de loep genomen. Na een economische analyse volgt een toelichting van de
Belgische en Europese praktijk terzake.

Inhoud
Algemeen kader
Concepten van het concurrentiebeleid Concurrentiebeleid 1
Concurrentiebeleid 2
Concurrentiebeleid 3
Concurrentiebeleid in EU en België
Staatssteun en diensten van algemeen belang

Begincompetenties
kennis micro- en macro economie

Eindcompetenties
1
2
3
4
5
1

Inzicht hebben in de basisconcepten van concurrentiebeleid
Inzicht hebben in de basisconcepten van het reguleringsbeleid
Het concurrentiebeleid kritisch onder de loep kunnen nemen.
Het reguleringsbeleid kritisch kunnen benaderen
De verbanden en oorzaak-gevolg relaties tussen het marktgedrag van bedrijven en
het overheidsoptreden in kaart kunnen brengen.

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via examencontract is open
Didactische werkvormen

(Goedgekeurd)
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Hoorcollege
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege

Leermateriaal
F. Naert & A. Cottyn, Marktwerkingsbeleid in Belgie en de EU - Een economische
inleiding, Intersentia, 2010
Prijs: +/- 30 euro

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Via mail mogelijkheid tot vragen of afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen, schriftelijk examen met meerkeuzevragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Niet van toepassing
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen met zowel meerkeuze- als open vragen. Duur: anderhalf uur

Eindscoreberekening

(Goedgekeurd)
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