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Code A3 

Lestijden 120 

Studiepunten 120 
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(in uren)1 
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1
 De totale studiebelasting hangt af van de kennis, inzet en ervaring van de cursist . De ingeschatte totale 

studiebelasting geeft een gemiddelde weer en wordt uitgedrukt in uren van 50 minuten. Het omvat de 

lesmomenten, de verwerkings- en voorbereidingstijd en de evaluatiemomenten. 
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1 Inhoud 

 
Algemene doelstelling bestaat erin de cursisten economische, 

boekhoudkundige en juridische basisbegrippen bij te brengen om hen een 

algemeen ondersteunend referentiekader te bieden. 
 

 Economie:   Micro economie 
 

 Consumentengedrag 
 Producentengedrag 

 Prijsvorming 
 Marktvormen 

 
   Macro economie 

 
 Macro-economische grootheden 

 Nationaal inkomen en werkgelegenheid 
 Geld, monetair beleid en inflatie 

 Internationaal betalingsverkeer 

 Conjunctuur, groei en milieu 
 Overheid 

 BNP - BBP 
 Inflatie 

 Conjunctuur 
 

 Boekhouden: basisbegrippen en technieken 
o Balans 

o Rekeningenstelstel 
o Inventaris 

o Proef- en saldibalans 
o Journaal 

 Studie van de activa 
 Studie van de passiva 

 

 Kostenbegrippen en kostprijscomponenten 
 Kostensoorten 

 Kostendragers 
 Kostenplaatsen 

 Diverse methodes voor kostentoewijzing 
 Diverse analysemethodes 

 
 

2 Draagt bij tot volgende competenties 

 Accuratesse langdurig en effectief kunnen omgaan met 

detailinformatie. 



 

 Analytische vermogen in staat zijn om een probleem, situatie 

of proces te ontleden en de herkomst en samenhang van de 

verschillende componenten te begrijpen. 

 Doorzettingsvermogen vasthouden aan het doel totdat dit 

bereikt is. Zonder opgeven bij tegenslag of kritiek. 

 Helikopterview houdt het overzicht over de delen en het geheel 

van een vraagstuk, gegevens of project. 

 Informatie analyse signaleren en herkennen van belangrijke 

informatie in een informatierijke omgeving. Verbanden leggen 

tussen gegevens 

 Omgaan met details  langdurig en effectief kunnen omgaan 

met details. Volledig werken zonder veel fouten. 

 Probleemanalyse signaleren en onderzoeken van belangrijke 

gegevens. Verbanden leggen tussen gegevens om de oorzaak 

van problemen te vinden. 

 Probleemoriëntatie de mate waarin iemand zaken vanuit 

verschillende invalshoeken bekijkt, onderzoekt en bevraagt. 

 Zelfstandig werkzaamheden aanpakken en uitvoeren zonder 

ondersteuning van een ander 

 

3 Doelstellingen 

De cursist: 

 Kent de basisbegrippen van de algemene economie 

 Kent de verschillende elementen van de balans- en de 

exploitatierekening 

 Kan met behulp van praktische voorbeelden balans en 

exploitatierekening begrijpen en interpreteren en hun evolutie in 

de tijd 

 Weet de marketingkosten te identificeren 

 

4 Werkvormen 

o Instructievormen: doceren, vertellen 



 

o Interactievormen: onderwijsgesprek, klasgesprek, discussie 

(ook via ELO) 

o Opdrachtvormen: huiswerk, interactie tussen cursisten 

 

  



 

 

5 Leermiddelen 
 

 
Economie Vandaag 2014 

 
Auteurs  : De Cnuydt Ivan, De Velder Sonia 
ISBN  : 9789038223223 

 

De cursus wordt aangevuld met een eigen cursus boekhouden en 

cost accounting. 

 

6 Evaluatie 

Gebeurt op basis van de inzet tijdens de lessen (10 %), een examen 

(50 %) en de opdrachten op ELO (40 %) 

 

7 Gecombineerd onderwijs / zelfstudie opdrachten 

Bij deze module dient de student een aantal taken zelfstandig te 

maken. Per lessenreeks worden er een aantal oefeningen gegeven 

die de cursist thuis dient te maken.  In de les worden deze klassikaal 

verbeterd waarbij je als docent direct kan vaststellen welke 

studenten er eventueel extra begeleiding nodig hebben.  

 

8 Verantwoordelijke lector 
 

 Philip Verlinden 
 

 
9 Laatste wijziging 

7 januari 2015 

 


