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INTRODUCTIE

Beste Master
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 suderen.
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.
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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 voor geld. 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
BURGER EN BESTUUR

Professor: Bram Wouters – bram.wouters@ugent.be
ALGEMEEN

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.
11. Begrippen uitleggen: Stealth democrats, belangen-gebaseerd ongenoegen, outputlegitimiteit,
civic culture
12. Openbaarheid van bestuur: actief en passief. Leg het verschil uit tussen deze twee.
13. Participatiebeleid nieuwe bestuur in Leuven adhv artikel beoordelen volgens CLEAR-model.
Wat zijn de gevaren van de beschreven methodes (gesprekken met burgers & online
platform)?
Artikel: http://www.standaard.be/cnt/dmf20181220_04053690
14. Klacht bij Vlaamse ombudsdienst over agentschap wegen en verkeer van een blinde man die
een geluidssignaal wil om een druk en gevaarlijk kruispunt over te steken. Men zegt dat het er
later zou komen omdat er verder in de toekomst reeds werken gepland zijn. Deze zijn echter
nog steeds niet uitgevoerd wegens technische problemen met een computersysteem. Deze
klacht uitleggen in het kader van de cursus. Wat zijn enkele typische kenmerken van deze
klacht?
15. Nadelen informele fora bij deliberatie. Hoe bieden formele fora een oplossing?
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HRM IN OVERHEIDSORGANISATIES

Professor: Alexander Vanderstraeten – alexander.vanderstraeten@ugent.be
ALGEMEEN

1. Explain configurational approach
2. Give five examples of e-hrm and explain
3. What is the difference between E-hrm and HRMIS?
4. Explain McDonaldization (core elements), contrast with new aspects of HRM?
5. Explain Parsons schema, compare this with satisfiers of Herzberg
6. What are the four elements of Storey according to the development of competitive advantage :
four capitals of Storey (football team)
7. Social environmental role: Explain, list actions and main ideas, central question
8. Fill in the scheme: innovative design, team design, instrumental design
9. Innovator role: Explain, list actions and main ideas, also central question
10. Explain:

- Temples
- HR Analytics
- Clan Culture

9

BESTUUR EN MANAGEMENT VAN VEILIGHEID (KEUZEVAK)

Professor: Marleen Easton – marleen.easton@ugent.be
ALGEMEEN

1. Knowledge: Explain the concept of Nodal Governance and what are the implications for the
study on Security issues?
2. Insight: What are arguments for the following statements: Community Oriented Policing is the
New Public Management of the police
3. Knowledge: Describe the traffic of cocaine in the port of Antwerp in terms of Governance of
Security.
4. Governance of Security, what’s in a name. Explain the concept.
5. Link the network society with the security bubble + name the authors (Castells & Berg and
Hentchel)
6. Knowledge: Which are the spheres of citizen participation in the Belgian field of security and
discuss them in the context of ‘community oriented policing’
7. What is the link between the course Governance of Security with the research group GaPS?
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INTERNATIONALE ECONOMISCHE INSTELLINGEN (KEUZEVAK)

Professor: Herman Matthijs – herman.matthijs@ugent.be
ALGEMEEN

1. Wat zijn de taken en hoe wordt de samenstelling bepaald van de ECB organen?
2. Wat zijn de taken van de EBWO?
3. Wie zijn de groep van zeven en wat zijn hun taken?
4. Wat zijn de verschillen in bevoegdheden tussen de EER en de EU?
5. Hoe kan/moet men lid worden van de EER?
6. Wat zijn de middelen van het IMF?
7. Wat zijn de taken van de ICAO?
8. Hoe wordt de IMO bestuurd?
9. Hoe zijn de stemrechten verdeeld in het IMF en op basis van wat? (5p.)
10. Wat is de SCO? (1p.)
11. Wat zijn de budgettaire middelen voor de EU begroting? (3p.)
12. Wat is de Arctische Raad? (1p.)
13. Hoe wordt de BIS bestuurd? (2p.)
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STRUCTUUR EN WERKING VAN DE AMERIKAANSE ECONOMIE (KEUZEVAK)

Professor: Herman Matthijs – herman.matthijs@ugent.be
ALGEMEEN

1. Wat is de problematiek met de Amerikaanse handelsbalans?
2. Hoe wordt de raad van bestuur van de FED/FOMC/monetaire zones samengesteld en
benoemd?
3. Wie is de secretary of State/of Defence/of treasure?
4. Bestaat er een federale BTW in de VSA?
5. Wat zijn de voorwaarden om president, Senator of Congressman te worden en vergelijk deze
bepalingen.
6. Hoe verliep de uitbreiding van de VSA in de periode 1800-1815?
7. Wat is het spoils system en wat is de rol ervan voor het beheer van de federale administratie?
8. Bespreek de territoriale uitbreiding tussen 1810-1850
9. Wat is de NSA?
10. Hoe werkt de FEB en wat zijn de taken?
11. Wat is het OMB?
12. Stel: de VSA wordt uitgebreid met twee staten: Washington DC en Groenland. Daarnaast wordt
Taiwan een territorium van de VSA. Welke gevolgen heeft dat voor (cijfers en uitleg):
13. Aantal kiesmannen
14. Aantal senatoren
15. Aantal huisleden
16. Aantal opperrechters
17. Samenstelling van de board van de FEB

