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INTRODUCTIE

Beste Bachelors
Om jullie zo goed als mogelijk voor te bereiden op de examens voorziet Stuveco, de Studentenraad van
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, deze bundel met examenvragen van de voorbije jaren. Naast
examenvragen voorzien wij ook algemene informatie over het vak en tips om te studeren.
We updaten de vakken jaarlijks om jullie de correcte informatie te geven. We hebben echter niet over
alle vakken examenvragen ontvangen waardoor sommige vakken nog oude informatie bevatten. Wij
vermelden dit expliciet voor ieder vak. Desalniettemin is de professor verplicht jullie te informeren in
het begin en rond het einde van het semester over zijn/haar evaluatiemethode. Je kan alle informatie
over een vak ook terugvinden in de studiegids van dit vak.
Voor elk vak kan je de scoredistributie terugvinden op oasis.ugent.be onder dit schooljaar -> ‘mijn
cursussen’. Hier vink je een vak aan en kan je bovenaan de pagina ‘scoredistributie’ aanduiden om de
gemiddelde scores van het vak over 5 jaar of minder te zien.
Jullie kunnen ons helpen om de Homo Economicus up-to-date te houden door na elk examen de Google
Doc, geplaatst in de Facebook groep van jouw jaar, in te vullen. Zo help jij de studenten na jou en krijg
jij up-to-date examenvragen voor het volgende jaar van voorgaande studenten. Goeie deal, toch?
Voor Stuveco is dit een manier om jullie te helpen met de voorbereidingen voor de examens. Dit is
echter slechts een hulpmiddel om jullie meer informatie te geven over de vakken. Niets meer, niets
minder.
We wensen jullie veel success met de examens!
In de naam van Stuveco, jullie faculteitsraad.

HET BESTUUR

Max Thomas

Voorzitter

voorzitter.stuveco@UGent.be

Laura Lambrecht

Ondervoorzitter

ondervoorzitter.stuveco@UGent.be

Maxime Mulliez
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penning.stuveco@UGent.be

Louise Dillen
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Gevorg Shahinyan
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Vedran Deckmyn
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WAT IS STUVECO

Stuveco is de faculteitsraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan Universiteit Gent. Wij
zorgen voor de communicatie tussen de studenten en de faculteit. Onze hoofdtaak is om de belangen
van de student te vertegenwoordigen. Onze studentenvertegenwoordigers zijn lid van verschillende
commissies en raden waarin zij, samen met professoren en assistenten, onze faculteit
vertegenwoordigen.
Wij beheren de site www.stuveco.be waarin we jullie informeren over onze Algemene Vergaderingen
en ‘Studelen’.
ALGEMENE VERGADERINGEN

Elk jaar organiseren wij 4 à 5 Algemene Vergaderingen waarin wij verschillende onderwerpen
bespreken met onze leden. Wij delen informatie mee over beslissingen gemaakt in de commissies en
raden en discussiëren hier ook voorafgaand over zodat iedereen zijn mening kan geven. Na elke
vergadering maken wij een verslag dat wordt gepost op Ufora en onze site.
Elke student ingeschreven aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde kan deze Algemene
Vergaderingen bijwonen. Deze studenten kunnen lid worden van verschillende commissies waarin zij
de stem van alle studenten aan onze faculteit zullen vertegenwoordigen.
In mei verkiezen we het bestuur voor het volgende academiejaar. Om te mogen stemmen moet je
minstens 2 keer naar een Algemene Vergadering geweest zijn gedurende het hele academiejaar zodat
wij zeker zijn dat jullie weten wat de functies inhouden.
STUDELEN

Studelen is een belangrijk deel van onze website. Hier delen studenten samenvattingen die zij gemaakt
hebben. Elke student kan GRATIS samenvattingen uploaden en downloaden. Universiteit Gent
verbiedt het delen van samenvattingen tegen financiële vergoeding. Indien je dit toch doet kan
dit ernstige gevolgen hebben, tot zelfs schorsing als gevolg. Studelen is dus de enige en beste
manier om samenvattingen te delen en te krijgen.
Om samenvattingen te uploaden en downloaden dien je enkel een gratis account aan te maken op onze
site. Vergeet zeker niet samenvattingen te beoordelen zodat de studenten na jou weten welke
samenvattingen het beste zijn om vakken te leren.
SOCIALE MEDIA

Studentenraad Stuveco

Stuveco
FSR - Stuveco
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ALGEMENE VAKKEN
PUBLIC MANAGEMENT

Bert George – bert.george@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
Text Performance Management
1. What kind of research in this paper?
2. Explain the problem statement, the Methods of study, what are the
Hypotheses; which kind of results are obtained. What are the independent and dependent variables?
3. Explain the tables – link to the research question
Chapter 3
1. Explain/discuss the role and scope of government
2. Explain the public/private divide
Chapter 4
1. Explain/Discuss the changing views of government
2. Which types of performance measures are used in OECD
countries?
Chapter 5
1. “Explain the analysis of the internal environment”
2. “Explain a core competence and give some examples”
3. Discuss strategic Mangment in political environment
4. What are the four perspectives of the BSC?
5. Given the following measures: xxx= which perspective
6. Charlotte has worked to integrate the corporate scorecard into all levels of the organization. Each of the key
business units develops a scorecard outlining how it plans to address the focus areas, City Council priorities,
and corporate scorecard objectives. The business units determine which corporate objectives they have a direct
impact on and develop measures to track their progress in contributing to the achievement of those objectives.
In developing their scorecards, the key business units answer key questions organized around the four
perspectives of the Balanced Scorecard. Which perspectives and explain.
7. The measurement, % of employees following a supervisor approved competency nodel, would most likely be
placed un which perspective of the balanced scorecard.
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8. The balanced scorecard process captures a cause and effect relationship based on having all parts linked
together. Strategic goals link down to objectives, objectives link down to measurements, and measurements
link to …(multiple choice)
Chapter 9
1. Explain the classical definition of personnel management ?
2. Personnel management is contingent upon a range of environment factors. Which factors and explain ?
3. Which changes in the world of work are affecting HRM? Give 5 examples
4. What were the characteristics of traditional personnel management in the UK?
5. Explain the evolution from traditional personnel management to
HRM
6. Which are the core ideas common to HRM models?
7. Discuss downsizing and the introduction of performance management.
8. Discuss international trends in public sector HRM.
Chapter 11
1. Discuss the evolution of performance management.
2. Explain the input-output model of performance measurement.
3. What are performance indicators + which performance indicators exist?
4. What are performance standards?
5. What are the most important functions of performance information in public sector management?
6. Performance reporting: The BSC: hereafter some Performance indicators of the BSC of Barking and
Dagenham.
Article Employee performance Management
1. Explain the context of the study
2. Explain the keyconcept of the study: Employee Performance Management (part of HR)
3. What is the research question?
4. Why did the researchers choose for employee performance
management system satisfaction?
5. Which were the formulated hypothesis?
6. Which method did the authors use? Explain and give a critique.
7. How did they measure the variables in the study?
8

8. Explain the following results:
Chapter 12
1. Explain the differences of quality management in the public and private sector.
3. What are SMART objectives?
4. Who knows about quality
5. what are citizen and service charters
6. Discuss the ISO 9000 serie
7. Explain the CAF model
8. Explain the idea: from quality of public services towards quality of life.
Chapter 17
1. Give some arguments in favour of the decentralization of authority to arms length bodies
2. Give some arguments in favour of political decentralization
3. Explain why the benefits of decentralization are not automatic
4. Arguments against decentralization
5. Give me some evidence about the effects of creating arm’s length bodies
Chapter 19
1. Why engage with the public?
2. Which forms of public engagement exist?
3. Who can participate?
4. What are obstacles to effective engagement?
1.Does setting performance indicators and targets, and providing incentives to get better scores and hit targets,
make a difference to organisational achivements?
2.Formulate a research abstract. The research findings are contradictory with the vision of Dan Pink.
3.A description of a research about nurses. The research focuses on the educational level of nurses and the
mortality rate compared to other hospitals. What is the dependent variable and give some alternative variables.
4.Naff and Crum (1999) found siginificant relationships between PSM and federal employees' outcomes.
Explain and discuss their findings.
5.Themajority of studies on empirical evidence based on red tape and performance can be grouped into two
sets; discuss these two sets.
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6.A large share of the theoretical underpinnings relating organisational diversity to performance stems from
basic in-group/out-group psychology. Which areas of theory have been developed?
7. Discuss Table 6 (cfr. Article Chun & Rainey, Jpart 2005): Results of Regression Analysis for Evaluative Goal
Ambiguity. Can we confirm the hypotheses? Why?
8.The majority of studies on empirical evidence on red tape and performance can be grouped into two sets;
discuss the two sets. (p. 117)
9.Three studies have examined the relationship between PSM and organizational performance; they all
reported a positive and consistent effect. Give an example of these studies and discuss the study.!
10.Explain and discuss the Input-Output model, provide a performance indicator -example for every box in the
model
11. The stream of research on information and decision making in groups is predicted on the notion that te
composition of the workgroup will affect how the group processes information and makes decisions. discuss
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BEGINSELEN VAN REGELGEVING

Bruno Seutin – bruno.seutin@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
THEORIE

1.De Belgische Raad van State gaat frequenter de zijn om advies voorgelegde teksten toetsen aan bepaalde
algemene beginselen van behoorlijke regelgeving. Geef een viertal voorbeelden waaruit blijkt dat de Belgische
Raad van State dan bij zijn toetsing te werk gaat op een manier die refereert aan wat in de Nederlandse Raad
van State de “beleidsanalytische toets” wordt genoemd.
2.Wat is het belang om te weten of we in een normatieve tekst met een eigenlijke straf, dan wel met een andere,
niet-strafrechtelijke sanctie te maken hebben?
3.De inwerkintreding van een tekst mag niet worden verward met het toepassingsgebied in de tijd. Leg uit.
4.De materiële inhoud van de nationale uitvoeringsmaatregel moet overeenstemmen met de draagwijdte van de
richtlijn. Verklaar nader. Hoe luidt de rechtspraak van het Hof van Justitie in dit verband?
5.Je bent als adviseur werkzaam op het kabinet van de eerste minister. Deze laatste stelt vast dat er conflicten
bestaan tussen twee om te zetten richtlijnen. Hij vraagt hierover jouw advies. Wat zou jij als advies geven?
6.Delegatie van bevoegdheid dient onderscheiden te worden van de “toewijzing van bevoegdheid” en de
“plaatsvervanging”. Verklaar nader.
PRAKTIJK
Jij bent als adviseur werkzaam op het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Omdat in
het verleden de Europese top in verband met het landbouwbeleid en de Europese top in verband met het
leefmilieu en het klimaat steeds aanleiding heeft gegeven tot betogingen en rellen met aanzienlijke schade tot
gevolg, vraagt de minister aan jou om in het kader van de openbare orde en veiligheid, een “politiebesluit” op te
stellen. In dit besluit moet worden bepaald dat op de dagen dat er een Europese top wordt gehouden in
verband met het landbouwbeleid of in verband met het leefmilieu en het klimaat, het verboden is om in de
gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te betogen. Daarnaast moet in het besluit worden bepaald
dat op de dagen dat er een Europese top wordt gehouden, de landbouwers de toegang wordt ontzegd tot het
grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1.Maak een ontwerp van besluit.
2.Wat zou jij als advies aan jouw minister geven in verband met de voor te schrijven verboden?
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PUBLIEKE FINANCIËN

Carine Smolders – carin.smolders@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Definieer kort :
✓
✓
✓
✓

Leveringstechnologie van de weakest link
Adverse selection
Sluier der onwetendheid
Bruto te financieren saldo

2. Op welke manier bepaalt de relatie tussen het marginaal en het gemiddeld belastingtarief de progressiviteit
van het belastingsysteem? (1 punt)
3. Een natuurlijk monopolie is een soort marktfalen dat zowel langs de weg van de openbare financiën als langs
regulering kan worden aangepakt. Leg grafisch uit en vergelijk (3 punten).
Institutioneel deel:
1. Wat zijn de taken van het rekenhof?
2. Hoe financiert de EU haar begroting?
3.Naam en partij minister XXXXX XXXX
4. Hoeveel grondbelasting betaalt u in het volgende voorbeelden per bestuursniveau?
5. Wat schrijven de EU begrotingsregels voor ten aanzien vand e schuld?
6. Wat is de betekenis vand e middelen begroting?
7. Hoe verloopt de dotatie regeling voor de Gmeenschappen in het BFW?
8. Definitie van algemene federale toelichting en de inhoud ervan?
9. Hoe verloopt de financiering van politiezones en de goedkeuring van de desbetreffende begrotingen?
10. Wat verstaat men onder universaliteit?
11. Hoe verloopt de financiering van Vlaamse Gemeenschap?
12. Verklaar de procedure vand e rekeningen van de staat?
13. Bereken de kost voor de burger adhv dit voorbeeld.
bijvraag: wat betaalt men aan OVV aan het Gewest, Provincie en Gemeente?
14. Leg uit wat de solidariteitsbijdrage is, wie het ontvangt en hoe het berekend wordt voor en na de 6de
staatshervorming.
15. de economische gevolgen van schuldcreatie
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16. Je moet de Galapagos-eilanden adviseren over een mogelijke vermogensbelasting voor vermogens van 1000
000euro: bespreek adhv van : -framing van de belasting - tax evasion - MCF - herverdeling van de belasting deadweight loss
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SOCIAAL ECONOMISCH BELEID

Luc Van Ootegem – luc.vanootegem@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Heel wat juist of fout vragen.
2. Macro:
✓ Bereken N (de totale tewerkstelling) adhv de formules van participatiegraad, werkloosheidsgraad,
beroepsbevolking.
✓ In een krantenartikel staat “Het consumentenvertrouwen is gestegen”. Geef de invloed hierop op
economische groei via de grafiek van de goederenmarkt, AS AD en IS LM.
3. Welvaarstaat
✓ Geef 2 redenen waarom de overheid nodig is om in te grepen in de markt.
✓ Geef de belangrijkste kenmerken van de actieve welvaartstaat en leg uit welke invloed zij hebben op het
Esping Anderson model.
4. Micro:
✓ Je krijgt een uittreksel van een studie. Je moet 2 gelijkenissen en 2 verschillen geven met de geziene
theorie over wegen/dimensies/equivalente inkomensbenadering die we hebben gezien in de les.
✓ Verklaar de samenhang tussen de 3delen leerstof.
5. Vragen over de presentaties, je krijgt er 8 en je moet er 3 uitkiezen om te beantwoorden.
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ACCOUNTING IN DE NON-PROFIT SECTOR

VOORBEELDVRAGEN
1. De balans geeft een overzicht van de…
a. Vermogensaanwendingen en de bronnen van de vereniging
b. Toekomstvooruitzichten van de financiële situatie van de vereniging
c. Verschillende resultaten over de verschillende afgelopen boekjaren
d. Verkoopwaarde van de vereniging
2. Een VZW verwerft een keukeninstallatie van 5.000 EUR, die wordt afgeschreven over 10 jaar. De
afschrijving wordt als volgt geboekt:
a. 63 Afschrijvingen aan 231..9 Geboekte afschrijvingen op installaties 500
b. 231..9 Geboekte afschrijvingen installaties aan 63 Afschrijvingen 500
c. 63 Afschrijvingen aan 440 Leveranciers 500
d. 63 Afschrijvingen aan 231..0 Installaties aanschaffingswaarde 500
3. Meerkeuzevraag over waar en hoe je de jaarrekening van een grote VZW kan raadplegen
4. Wat is een journaal?
5. Vraag over herwaarderingsmeerwaarde, wat verandert er op de actief en passief zijde van de balans.
6. Resultatenrekening aanvullen: Vul de gegevens in op de juiste plaats in de resultatenrekening
7. Deel van de journalisering interpreteren i.v.m. leasing + aflossingstabel invullen + de journalisering geven
voor de aflossing van een lening.
8. Een vereniging doet voor haar weekenddiensten beroep op vrijwilligers die voor een
ganse dag €3
drinkgeld krijgen, zouden ze beroep doen op een uitzendbureau, dat zou de kost €350 zijn. Welke van deze
verrichtingen moet worden opgenomen?
9. Zijn vastleggingen kosten?
10. Wat is Functioneel-economische classificatie
11. Is beheerscontrole hetzelfde als audit?
12. Wat is het “universaliteit” principe?
13. Interpretatie van een ratio, meer bepaald de schuldgraad + interpretatie ervan
14. Wat houdt “resource dependence theory” in + verband met kleine vzw’s
15. Leg uit wat ‘toestandsevenwicht’ en ‘structureel evenwicht’ inhouden
16. Kleine verenigingen en stichtingen moeten
15

a.
b.
c.
d.

Een volledige boekhouding voeren
Een volledige boekhoudingen voeren wanneer ze verkopen hebben van meer dan 7,3 mil€ per jaar
Enkel een staat van het vermogen bijhouden
Minstens een vereenvoudigde boekhouding voeren

17. Welke stelling m.b.t. de jaarrekening is correct?
a. Een balans moet altijd in evenwicht zijn
b. Het totaal actief van een balans kan hoger zijn dan het passief op voorwaarde dat de bestuurder zich
aansprakelijk stelt
c. Het totaal actief mag soms licht verschillen van het totaal passief
d. Tot zolang de jaarrekening niet goedgekeurd is door de algemene vergadering mag het totaal actief
verschillen van het totaal passief
18. Een milieuvereniging met een balanstotaal van 2 mln. EUR, een jaargemiddelde van 110 werknemers en
bedrijfsontvangsten van 4,8 mln. EUR excl. BTW behoort tot de klasse van:.
A. Kleine verenigingen
B. Grote verenigingen
C. Zeer grote verenigingen
D. Bijzondere geregelde verenigingen
19. Welke stelling m.b.t. afschrijvingen en waardeverminderingen is correct?
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PUBLIEKE ECONOMIE

Bart Defloor – bart.defloor@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Grafiek rond vraag en aanbod en heffing
2. Wat zijn merit goederen
3. Beoordeel deze situatie op allocatief, distributief en stabiliteit
4. Geef twee reden waarom (een bepaalde belasting) geen pigouviaanse belasting kan zijn
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KWANTITATIEVE ONDERZOEKSMETHODEN

Dries Verlet – dries.verlet@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Wat is typisch aan big data en wat zijn de rollen van de overheid hierin?
2. Een tekst rond klimaatspijbelaars → jij moet een onderzoek hierrond doen met beperkte tijd en voldoende
middelen → welke onderzoeksvraag? welke onderzoeksmethode(n)? welke onderzoeksfasen? beargumenteer
en leg de beperkingen uit
3. Wat zijn de scheeftrekkingen bij survey? toepassen op commerciële onderzoeksbureaus (gastcollege)
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ONDERNEMING EN OVERHEID (EN) - KEUZEVAK
Francesco Nicoli – francesco.nicoli@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Begrippen uitleggen in 1 zin:
✓
✓
✓
✓

Behavioural remedy
Leniency/clementieprogramma
Price squeeze
Sunk costs

2. Wat is je woonplaats + distributienetbeheerder?
3. Leg uit waarom de SSNIP-test niet ideaal is voor een two-sided-market. a) Leg kort uit wat de SSNIP-test is.
b) Wat is een two-sided-market en waarom is de SSNIP-test hier niet ideaal? c) Hoe moet de
mededingingspraktijken deze markten beoordelen
4. Leg uit wat dubbele marginalisatie is, hoe dit kan vermeden worden en hoe de mededingingsautoriteiten dit
moeten aanpakken.
5. Leg uit wat cost padding tijdens een cost-plusbeleid is aan de hand van een grafiek
6. Leg uit wat de Economische Diensten van Algemeen Belang zijn
4. Wat zijn proxi-surveys? Geef hier ook een (fictief) voorbeeld van
5. Wat zijn judgemental data? Geef hier ook een (fictief) voorbeeld van
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SOCIAL PROFIT - SEMINARIE
VOORBEELDVRAGEN
1. Het begrip 'social governance' uitleggen
2. De laatste tabel van de tekst van Gronbjerg (zelfstudie) bespreken en uitleggen of Vlaanderen beter past in de
'trust related theory' of in de 'social origins theory’.
3. Stakeholders van een organisatie als het CAW, hun belang en hoe gaat het CAW hier mee om?
4. Leg het schema van co-productie uit ( motivatie, middelen, belang).
5. Twee theorieën en hun hypothese van OMGEVING waarom NPO aan innovatie doen.
6. Bespreek en situeer in de cursus (driehoek van overkoepelende vise: staat, gemeenschappen, markt)
7. Waarom is de social profit in belgië zo groot?
8. Welke theorie past best bij belgië public goods of interdependence?
9. Bespreek tabel over verfijnde typologie kuhle en selle.
10. Mate van verbondenheid tussen locale overheid en NPO.
11. Waarom zijn prestatiemetingen bij npo belangrijk?
12. Bespreek: de comparatieve vergelijking tussen corporatistisch en sociaal-democratisch model.
13. Leg de verschillende rollen van NPO uit en geef er voorbeelden bij .
14. Tabel van Jacobsen uitleggen en linken in cursus co-productie.
15. Resource dependence uitleggen en linken met relatie NPO en overheid.
16. Wat zijn de kernelementen van social governance?
17. Figuur bespreken van tekst van gronbjerg.
18. Welke theorie is van toepassing op vlaanderen: social origins of trust theory?
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SEMINARIE: BELEIDSDOMEIN WELZIJN
Bram Verschuere – bram.verschuere@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Leg de zelfstandige koninklijke verordeningsbevoegdheid uit. Wat weet je hier allemaal over?
2. Leg de delegatie van de verordenende bevoegdheid uit van de koning/regering aan een minister.
3. Een verordening moet niet worden omgezet in nationale wetgeving. Waarom en wat kan je hier allemaal over
zeggen?
4. Wat is het verschil tussen een besluit opheffen of een besluit intrekken?
5. Uitdagingen welzijnsbeleid aan aanbodzijde, artikel over armoede linken met cursus, vraag over paper rond
regie en coordinatie van ouderenzorg!
6. Uitdagingen welzijnsbeleid aan vraagzijde - artikel ouderenzorg linken aan de cursus - vraag paper over
problemen bij regie armoede.
7. Artikel over het leefloon linken aan de cursus, vraag of dat commercialisering van de diensverlening een
oplossing op de stijgende vraag en onder welke voorwaarden, vraag over de paper ivm de private actoren in de
ouderenzorg.
8. Wat zijn de 2 grote spelers van het AWW en wat zijn de verschillen ertussen. Uitleggen tabel 3 residentiële
vormen van ouderenzorg en waarom er bij het ene meer dementerende bewoners zijn en vergelijking met
meer of minder personeel.
9. Papervraag: wat zijn de private actoren en wat zijn de drempels om samen te werken. - Artikel over de
wachtlijsten in de gehandicaptenzorg. Je moet dit situeren en de problematiek bespreken in het licht van de
cursus. - Er zijn twee grote spelers in het algemeen welzijnswerk. Welke? Wat zijn de voornaamste verschillen
tussen de twee? - Bespreek de regie mbt ouderenzorg in jouw gemeente (vraag over de paper).
10. Krantenartikel over wachtlijsten in de gehandicaptenzorg: pas leerstof toe. Er zijn verschillende aanbieders
op verschillende beleidsdomeinen, welke zijn actief in gehandicaptenzorg en op domein van asielzoekers (fed,
Vl en lok) Heeft de door u onderzochte lokale overheid problemen met de regie van armoedebeleid?
11. Artikel over leefloon en vraag over commerialisering daar (of da goed antwoord is op stijgende vraag) en
dan papervraag: wat in uw gemeente op vlak van integraal beleid in ouderzorg en armoede.
12. Artikel over "over"leefloon en vraag over commerialisering daar (of da goed antwoord is op stijgende
vraag) en dan papervraag: wat in uw gemeente op vlak van integraal beleid in ouderzorg en armoede.
13. Grafiek over vaph, een vraag over drempels voor samenwerking met private organisaties en moeilijkheden
bij regierol van lokale overheid bij ouderenbeleid!
14. 1)Wachtlijsten pmh. 2) kan commercialisering een oplossing bieden en onder welke voorwaarden, ligt toe
met voorbeelden. 3) is er een integraal beleid op vlak van armoede en wat is de regierol. 1) schaalvergroting in
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het welzijnsbeleid een goede zaak of niet? Beargumenteer met voorbeelden 2) AWW: grafiek uitleggen 3)
regierol (paper)
15. Schaalvergroting goede zaak of niet.
16. figuur uitleggen algemeen welzijnswerk als toegangspoort
17. paper : armoedehv - integraal in uw gemeente ?
18. Bevoegdheidsverdelingen welzijn en dan toepassen op ouderenbeleid en dan linken 6e staatshervorming,
2e vraag artikel ivm zelfstandige kinderopvang, en vraag ivm paper: privaat initiatief ouderenzorg.
19. Welzijn: 1. artikel wachtlijsten PmH, 2. publiek-private samenwerking of niet + drempels en voorbeelden. 3.
private organisaties in jou gemeente ivm armoede.
20. Welzijn: artikel rond kinderopvang situeren in cursus - bestuurlijke cartografie van armoede geven en
bespreken - papervraag: toon concreet aan dat je gemeente rond armoede en ouderenzorg geintegreerd beleid
voert!
21. leg uit : persoonsvolgende financiering en geeft + en – punten voor zorgvrager en zorgaanbieder
22. leg uit: beleid in integrale jeugdzorg + de belangrijkste actoren
23. leg tabel uit + welk soort beleid is hier best toepasbaar (armoedebeleid; tabel 6 Armoede als
meerdimensionaal probleem)
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SEMINARIE BELEIDSDOMEIN VEILIGHEID
Marleen Easton – marleen.easton@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Persoonlijke aansprakelijkheid van de burgemeester ivm Noodplanning
2. Leg uit waarom de de nieuwe veiligheidswet liberaal is ( G4S)
3. kannibalistische houding van politie tov veiligheid
4. community policing: empowerment/partnerschap/verantwoording
5. CPTED toelichten en de 6 strategieen daarvan
6. in welke mate weegt NVP door op hen ZVP en LVP
7. Wat was de belangrijkste katalysator voor de politiehervorming?
8. Leg uit: be-alert.
9. Gent is getroffen door een overstroming, bespreek de nazorg.
10. Wat zijn de activiteiten die private bewakingsfirma’s mogen uitvoeren sinds de nieuwe wet
11. leg uit generieke bevoegdheid en situationele bevoegdheid en wat betekent dit voor geweldsmonopolie
12. Stad K wil optreden tegen uitgaansgeweld en installeert camera’s en voert GAS boetes in. Ga je akkoord? leg
uit .
13. Geef de 4 criteria van de POC om in 1998 over te gaan tot een hervorming van de politie
14. Stad B heeft last van een inbraakgolf en investeert in nummerplaat herkenning systeem, wat vind je
hiervan? Zijn er nog andere opties ?
15. Zijn de politie en de krijgsmacht ‘two worlds apart’?
16. Op basis van een foto aantonen wat je moet wijzigen/verbeter voor beter natuurlijk toezicht en natuurlijke
toegangscontrole.
17. Sociale veiligheid en fysieke veiligheid toelichten
18. Is de burgemeester een geschikte persoon om voor de veiligheid in te staan? (link naar noodbeheer en LIVP
vs ZVP)
19. Politiezone X zet in de strijd tegen mensensmokkelaars ANPR en warmtecamera’s in. Wat vind je hiervan en
hoe zou je het zelf aanpakken?
20. Verklaar de demilitarisering van de Politie ( en dus niet enkel de Case van de Rijkswacht!)
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SEMINARIE BELEIDSDOMEIN MIGRATIE
Frank Caestecker – frank.caestecker@ugent.be
VOORBEELDVRAGEN
1. Wat is het verschil voor derdelandsstudenten die in België willen komen studeren en Chinese studenten die
dit willen?
2. Waarom kunnen gezinnen wel weer in 127bis opgesloten worden?
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