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HOMO ECONOMICUS MASTER BPM
Voorwoord
Beste studenten
Welkom op het vernieuwde deel van de site van Stuveco!
Sedert jaren brengt Stuveco al de ‘Homo Economicus’ uit, maar sinds vorig jaar is deze ook
online te vinden.
Op deze manier kunnen we iedereen gemakkelijk toegang geven tot tips, examen- en
voorbeeldvragen.
Dé ideale manier om je examens goed voor te kunnen bereiden.

Om deze database up-to-date te houden willen we jullie vragen om actief met ons mee te
werken. Weet je een examen- of voorbeeldvraag die nog niet op de site staat? Stuur het door
naar examenvragen@stuveco.be of laat het weten aan je jaarverantwoordelijke. Zij
zullen dan de nodige aanvullingen doen.
Tot meerdere eer en glorie, succes met de examens!
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Voorzitter

Florian Baetens

Ondervoorzitter

Max Thomas

Penning

Ewoud Cools

Communicatieverantwoordelijke/Secretaris

Wannes Van Overstraeten

Onderwijs

Pieter Delie

ICT-verantwoordelijke

Mattias Van Look
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>> HELP DE VOLGENDE GENERATIE STUDENTEN DOOR EXAMENVRAGEN TE MAILEN NAAR
EXAMENVRAGEN@STUVECO.BE!

VOLG ONS OP:
MINERVA
WWW.STUVECO.BE
‘STUDENTENRAAD STUVECO’ OP FACEBOOK
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STUVECO
Voorstelling

Jouw studentenvertegenwoordigers
BESTUUR
Florian Baetens

Voorzitter

voorzitter.stuveco@ugent.be

Max Thomas

Ondervoorzitter

ondervoorzitter.stuveco@ugent.be

Ewoud Cools

Penningmeester

penning.stuveco@ugent.be

Pieter Delie

Onderwijs

onderwijs.stuveco@ugent.be

Wannes Van Overstraeten

Secretaris en Communicatie

communicatie.stuveco@ugent.be

Mattias Van Look

ICT

ict.stuveco@ugent.be

JAARVERANTWOORDELIJKE 1STE BACHELOR
BPM:
HW:
EW/TEW/HIR: Maaike Biljet
Wil je jaarverantwoordelijke worden? Stuur een mailtje naar onderwijs.stuveco@ugent.be
JAARVERANTWOORDELIJKE 2E BACHELOR
BPM: Jasmien Wellens

HW:

EW/TEW/HIR: Gevorg Shahinyan
Wil je jaarverantwoordelijke worden? Stuur een mailtje naar onderwijs.stuveco@ugent.be
JAARVERANTWOORDELIJKE 3DE BACHELOR
BPM: Bjarne Storms

HW:

EW:

TEW: Dariah Vandercammen

HIR: Ewoud Cools

Wil je jaarverantwoordelijke worden? Stuur een mailtje naar onderwijs.stuveco@ugent.be
JAARVERANTWOORDELIJKE MASTER
BPM: Tom Van Damme
HW: Louis De Coninck, Marcus Dequeker
EW: Babette Jansen

TEW: Quinten Degrave
1ste HIR: Wannes Van Overstraeten
2de HIR: Stijn Botteldoorne

JAARVERANTWOORDELIJKE SCHAKELL- EN VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
BPM:

MBE:

MMA:

HW:

MAE: Matthias Boonaert B&F: Rani Swinnen

Wil je jaarverantwoordelijke worden? Stuur een mailtje naar onderwijs.stuveco@ugent.be
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Voorstel

STUDELEN, WAT IS DAT?

Het is zover, bijna december. Toch liggen vele cursussen ongetwijfeld nog aangeroerd in
de kast. Als het een troost mag zijn: je bent zeker niet alleen. Maar wat nu?! Hoe kan je
nu in godsnaam nog al die cursussen samengevat krijgen vóór de blok van start gaat? Wel,
hier verschijnt Stuveco op het toneel.
Gedaan met stressen want om jullie een handje toe te steken heeft Stuveco de website
http://studelen.be/ op poten gezet. Onder het motto “Sharing is Caring” kunnen jullie
via deze site nuttige tips en samenvattingen delen met je medestudenten. Aarzel dus
niet om reeds gemaakte samenvattingen te uploaden en wie weet vind jij er die ene
samenvatting die nog in je collectie ontbrak. Wat krijg je in ruil voor het uploaden van
jouw samenvatting(en)? Eeuwige dankbaarheid van al je medestudenten, uiteraard.
“Teamwork makes the dreamwork” dus steek een handje toe en zorg zo samen met je
medestudenten voor een uitgebreid platform met goed onderbouwde samenvattingen. Zo
win je heel wat tijd en wordt de werklast ongetwijfeld een pak lichter!
Hoe zit het met de praktische kant van deze prachtige website? Wel, er zijn afzonderlijke
mapjes opgemaakt per richting en per jaar waar de reeds geüploade samenvattingen terug
te vinden zijn. Het uploaden zelf is bovendien erg eenvoudig. Je klinkt op de upload-link
(net onder het Stuveco-logo, boven alle mapjes); je voegt het gewenste bestand toe; je
vult vervolgens je voornaam, UGent emailadres en bestandsnaam in en tot slot ken je het
bestand aan de correcte map toe. Enkele seconden later zal je een email ontvangen met
een link waar je ter activatie nog even naartoe moet gaan. Moeilijk? Helemaal niet.
Uploaden is de boodschap!

Wij wensen jullie alvast veel succes,
Het Stuveco-team.
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ONTBREEKT ER EEN VAK?
Als er vakken ontbreken wil dat zeggen dat we geen inzendingen kregen van dat vak of
omdat de vakken door programmawijzigingen inhoudelijk werden aangepast en oude
vragen niet meer representatief zijn.
Jij kunt hier iets aan doen!
Neem na elk examen eventjes de tijd om de examenvragen door te sturen naar
examenvragen@stuveco.be en maak kans op een waardebon ter waarde van €15.
Het mogen vragen zijn uit zowel eerste als tweede zit en per richting wordt de beste
inzending beloond.

BURGER EN BESTUUR
1. Dragen adviesraden op lokaal niveau bij tot het vergroten van de
outputlegitimiteit?
2. Artikel over iemand die zei dat we alle vormen van burgerparticipatie leiden tot
besluitloosheid, er zijn worden geen beslissingen meer gemaakt met enige
slagkracht. Bespreek.
3. Term: civiele participatie.
4. Situeer en bespreek (artikel over burgerjury)
5. Waar situeer je adviesraden in die tabel met democratietypes?
6. Casus over gemeentesecretaris die eigenlijk gestraft wordt. Verwerende partij
zegt dat het hem niet persoonlijk aangaat, hij heeft geen belang volgens hen. Er
is betekening van het bestuur aan de secretaris via gewone aangetekende brief.
Vragen hierover: Wat zijn de termijnen om op te komen bij RvS? Heeft de
gemeentesecretaris rechtstreeks en persoonlijk belang? Is het gelijkheidsbeginsel
geschonden?
7. Casus over openbaarheid van bestuur. Vragen: Termijnen om op te komen tegen
de beslissingen van weigering tot openbaarmaking? Zijn de motieven om niet
openbaar te maken correct?
8. Kleine vraagjes: Hoe kan je een beslissing intrekken? Is in arrest Cooreman het
gelijkheidsbeginsel geschonden in een bepaald geval? Wie moet verzoek tot
voortzetting indienen? Is iets een georganiseerd beroep/administratieve
rechtshandeling?
9. Ombudsman: kleine casus, wat moet je als Vlaamse ombudsman doen?
10. Het schema van de ombudsman geven, -1 0 1 2 + decreet vermelden.
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