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Situering
Milieu is een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling, de economie heeft
tevens een grote invloed op onze leefomgeving. De cursus heeft als bedoeling de
studenten vertrouwd te maken met deze wisselwerking tussen milieuaspecten enerzijds
en economische ontwikkeling en het bedrijfsleven anderzijds. Dit gebeurt vanuit
verschillende invalshoeken: theoretisch zowel als praktijkgericht, met aandacht voor de
problemen op macrovlak zowel als voor de implicaties op het microniveau, met inbegrip
van de effecten op het bedrijfsleven.

Inhoud
Drie delen:
- Een eerste deel behandelt de economische betekenis van milieu en leefomgeving. De
verschillende soorten milieuproblemen en hun relatie met de economie en de
ontwikkeling van het bedrijfsleven komen aan bod. Ook de economische oorzaken van
milieuproblemen (zoals marktfalen) en de instrumenten van het milieubeleid (zoals
heffingen en regulering) worden geanalyseerd.
- In een tweede deel wordt een specifiek onderwerp in de context van
milieumanagement en accounting in detail bestudeerd, en dit aan de hand van de
lectuur van (delen van) gespecialiseerde literatuur.
- In een derde deel wordt het bestudeerde thema geconcretiseerd. Dit moet gebeuren
aan de hand van een bedrijfsbezoek voor een Vlaams bedrijf, gevolgd door een
zelfstandige toepassing in de sfeer van "milieumanagement en accounting" en het
uitwerken van een presentatie.

Begincompetenties
Dit opleidingsonderdeel bouwt verder op bepaalde eindcompetenties van de inleidende
economie opleidingsonderdelen.

Eindcompetenties
1
2
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De algemene wisselwerking tussen economie en milieu kunnen duiden
Bedrijfseconomische voor -en nadelen (kosten en baten) verbonden aan het
milieuaspect van een bedrijfsactiviteit detecteren
Onderscheid maken tussen een bedrijfseconomische en maatschappelijke evaluatie
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en interne en externe kosten en baten
Met een kritische geest het onderscheid maken tussen de belangen van een bedrijf
en de belangen van een gehele maatschappij
Data verzamelen die relevant zijn om milieu- en maatschappelijke vraagstukken te
sturen

Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling
van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, hoorcollege, microteaching, veldwerk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Drie onderdelen. Algemene hoorcolleges Milieu-Economie. Literatuur en taak
(zelfsstudie) ivm milieumanagement accounting. Presentatie van een case
(microteaching) van een praktische toepassing van milieumanagement accounting in
een Vlaams bedrijf (veldwerk).

Leermateriaal
Selectie van hoofdstukken uit een basis handboek “Milieu-Economie”. Selectie papers
(theorie en toepassing) ivm milieumanagement accounting.
Prijs: printen en copiëren : ongeveer 10 euro.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Vragen en discussies tijdens en na de hoorcolleges. Coaching per mail of na afspraak
ivm de cases milieumanagement accounting. De docent is daarenboven altijd
beschikbaar na de les en na een afspraak per mail.

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Schriftelijk examen, participatie, werkstuk, peer-evaluatie
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen over het deel milieu-economie.
Take-home (openboekexamen zelfstudie) opdracht ivm milieumanagement en
accounting.
PPP (over case studie) en presentatie van deze case voor de klasgroep (werkstuk,
participatie en peer-evaluatie in de groep indien nodig).
Tweede kans: de take-home opdracht en presentatie van de case studie worden
vervangen door een individuele opdracht. De student voert de opdracht uit zonder
begeleiding. Voor de delen waarvoor de student geslaagd is in de eerste periode,
worden de punten overgenomen in de tweede periode. De student moet die delen dan
dus niet hernemen.

Eindscoreberekening
examen milieu - economie (5) + open boek EMA (5) + PPP EMA in Vlaams bedrijf (10)

(Goedgekeurd)

2

