
Studiehandleiding spm1212  
 
Deze studiehandleiding bevat een beschrijving van de inhoud van het vak, de 
organisatorische aspecten en studietips. 
 
1. Vakomschrijving 
De cursus Economie en Bedrijf vormt een inleiding op de economie, als discipline die voor 
een goed begrip van besluitvorming op het grensvlak van bestuur en bedrijf van belang is. 
De cursus verschaft inzicht in de elementaire concepten en theorieën binnen deze discipline. 
In samenhang met de module Bestuur en bedrijf maakt dat u gevoelig voor 
multidisciplinariteit door inzicht te bieden in de wijze waarop aspecten uit verschillende 
disciplines op elkaar inwerken bij besluitvorming in de praktijk. 
De cursus richt zich op de economie met bijzondere aandacht voor bedrijfshuishouding en 
het belang hiervan in de publieke sector. 
 
2. Leerdoelen 
Na het volgen van deze module kunt u: 
1) basisbegrippen en theorieën van de bestuurskunde, de economie en het recht 
toelichten; 
2) belangrijke concepten en theorieën toepassen op eenvoudige situaties; 
3) elementen uit verschillende disciplines herkennen in concreet voorbeelden van 
besluitvorming. 
 
3. Tentamenstof 
Gent, C. van, en P.A.G. van Bergeijk (2004), Basisboek Markt- en micro-economie. 
Groningen: Wolters Noordhoff, 5e druk. ISBN 9001334725. Onder andere te verkrijgen bij 
studievereniging Curius. 
PPT presentaties van colleges 
Stof behandeld in de werkcolleges 
 
4. Werkvorm 
De module Economie en Bedrijf bestaat uit plenaire hoorcolleges en (voor de voltijders) 
werkcolleges. Daarnaast wordt u geacht voor uzelf 10 uur per week voor zelfstudie te 
reserveren. Bovendien geldt alles wat in de hoor- en werkcolleges wordt behandeld als 
verplichte tentamenstof. 
Hoorcolleges 
De module bestaat allereerst uit een reeks hoorcolleges. Tijdens deze hoorcolleges worden 
basistheorieën en basisconcepten uit de economie behandeld en verduidelijkt aan de hand 
van voorbeelden. Om de colleges goed te kunnen volgen, is het noodzakelijk de 
voorgeschreven literatuur te bestuderen ter voorbereiding. De sheets worden voor het 
college op het blackboard gezet. 
Werkcolleges 
Naast de hoorcolleges vormen de werkcolleges een belangrijk onderdeel van deze module. 
Er zullen 3 werkcolleges plaatsvinden. Voorafgaande aan deze werkcolleges dient u een 
opdracht te maken (minimaal 250 en maximaal 500 woorden!!) en deze digitaal in te leveren 
via blackboard voor de gestelde deadline EN hardcopy mee te nemen naar het werkcollege. 
Gedurende het werkcollege zal deze opdracht besproken worden. U dient tijdens deze 
bespreking verbeteringen aan te brengen op de meegebrachte hardcopy en deze aan het 
einde van het werkcollege in te leveren. 
Indien de opdracht en de verbeterde opdracht voldoende worden becijferd heeft u 1/3 
bonuspunt verdiend. Aangezien er 3 werkcolleges zijn kunt u in totaal 1 bonuspunt 
verdienen. Deze zal bij uw behaalde tentamencijfer worden opgeteld. 
Er zal streng gekeken worden naar overschrijven en knip en plak werk van internet. Het is de 
bedoeling dat u zelf de opdracht maakt. 



Let wel: de werkcolleges zijn niet verplicht maar ook niet vrijblijvend. De stof die tijdens de 
werkcolleges wordt behandeld, kan tijdens het tentamen worden teruggevraagd!!! 
Zelfstudie 
Economie en Bedrijf kan een zwaar vak zijn afhankelijk van uw vooropleiding. Er staan 3 
ECTS voor de module. Exclusief (!) de contacturen komt dat neer op 10 uur leeswerk per 
week. Dat is niet alleen wat er formeel voor staat, maar ook waar het feitelijk op neerkomt. 
De literatuur is dermate omvangrijk dat u die niet meer kort voor het tentamen kan 
doornemen. Bovendien haalt u meer uit de colleges – waarvan de behandelde stof ook wordt 
teruggevraagd op het tentamen – als u de daarbij behorende literatuur vooraf doorneemt. 
Kortom, begin vanaf de eerste week met lezen en studeer regelmatig, ook in verband met de 
voorbereiding van de colleges. Zie verder onder Studietips. 
 
7. Studietips 
Planning 
- Begin vanaf de eerste week met lezen en studeer regelmatig – ook in verband met 
deelname aan de werkcolleges. 
Teksten 
- De verplichte literatuur moet in zijn geheel grondig en tot in details worden 
bestudeerd. Globaal doornemen of één keer lezen zal in de regel niet voldoende zijn 
om het tentamen te behalen. Pas ook op met kant en klare uittreksels! 
- De moeilijkheidsgraad van de teksten ligt vrij hoog. U zult sommige teksten meerdere 
keren goed moeten lezen om ze te kunnen doorgronden. Vaak is het goed om één of 
meerdere teksten eerst globaal te lezen en daarna langzaam en gedetailleerd te 
bestuderen. 
- Wanneer sommige woorden of passages onduidelijk zijn, probeer deze dan op te 
zoeken in het woordenboek of een encyclopedie of evt. andere bronnen of boeken te 
raadplegen. 
- Neem deel aan de werkcolleges! Behalve dat dit een goede manier is de stof te 
begrijpen is er ook een bonuspunt te verdienen! 
- Probeer met andere studenten de teksten te bespreken. De werkcolleges zijn bij 
uitstek geschikt om met medestudenten en de docent de stof te behandelen. 
- Oefen en bestudeer oude tentamens. Deze zijn beschikbaar op Blackboard. 
Werk-/hoorcolleges 
- Gebruikte sheets worden voor elk college op Blackboard geplaatst. 
Zelftoetsing: 
- Aan het einde van ieder college worden vragen aan u voorgelegd. Deze zullen, 
indien er vragen zijn, worden besproken het daaropvolgende college 
- In het boek zijn aan het einde van ieder hoofdstuk vragen te vinden. Uitwerkingen 
daarvan staan achter in het boek. 
- Bonusregeling: het zelf corrigeren van van tevoren gemaakte opdrachten tijdens 
werkcolleges. 
- Oefenen van oude toetsen en tentamens, te vinden onder course documents. 


