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Good practice: algemene gegevens  

 
Departement/Faculteit/Studiegebied Bedrijfswetenschappen en economie  

Rechten  

Opleidingen Toegepaste Economische Wetenschappen, 
Handelsingenieurs, Applied Economic 
Sciences: Business Economics; 
Veiligheidswetenschappen   
 

Opleidingsonderdeel (OO) Maatschappelijk verantwoord en betrokken 
ondernemen: Ethisch en duurzaam 
ondernemen 

Opleidingsfase/-jaar  ☐ PBA        ☐ Ac.BA         ☒  MA      ☐ MNM       

☐ PG  

Fasen/jaren: 1ste Master 

Aantal studiepunten (OO) 6  

Contactpersonen Luc Van Liedekerke 

 

 

 

Good practice:  

Maatschappelijk verantwoord en betrokken 

ondernemen: Ethisch en duurzaam ondernemen  

Faculteit Bedrijfswetenschappen en economie 

Faculteit Rechten  

https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/luc-vanliedekerke/
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GRATIE IN HET CURRICULUM  

Monodisciplinair – interdisciplinair – instellingsoverschrijdend?   
 

 

Afzonderlijk vak – geïntegreerd in het curriculum – themaweek?  
 

  

Voor dit opleidingsonderdeel kunnen studenten van de master Toegepaste Economische 

Wetenschappen, Handelsingenieurs en Veiligheidswetenschappen inschrijven, zodat een 

multidisciplinaire samenwerking mogelijk is. Ook studenten van de Engelstalige Master of 

Applied Economic Scienes: Business Economics volgen dit opleidingsonderdeel. In de MBA wordt 

momenteel reeds het opleidingsonderdeel ‘Ethical en sustainable business’ aangeboden.  

Het is een voordeel om te mogen werken met een heterogeen samengestelde groep. Vertrekkend 

vanuit gevalstudies zorgt kruisbestuiving tot een goede interactie en innovatief denken. 

Studenten met een verschillende achtergrondkennis gaan in dialoog met elkaar en met de docent. 

Door middel van de didactische werkvorm (‘case-based learning’) wordt een uitwisseling van 

creatieve denkprocessen sterk gestimuleerd.   

 

 

In de faculteit Bedrijfswetenschappen en economie valt dit opleidingsonderdeel onder de 

‘gemeenschappelijke stam van  opleidingsonderdelen’ die de student verplicht dient op te nemen.  

Het studieprogramma van de opleiding Toegepaste Economische Wetenschappen bevat een major 

en minor ‘Europees en internationaal ondernemen’ alsook een minor ‘Innovatiemanagement’.  

Ook het studieprogramma Handelsingenieur bevat een major en minor ‘Europees en 

internationaal ondernemen’. Aspecten van het strategisch management en het ondernemerschap 

vormen een rode draad doorheen dit curriculum. Zo is er bijvoorbeeld ook de minor ‘Strategie en 

organisatie’.  

Ondernemingszin en ondernemerschap zijn dus geïntegreerd in hogervermelde twee curricula van 

de faculteit Bedrijfswetenschappen en economie, zowel als een verplicht opleidingsonderdeel en 

in de profileringsruimte. 
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Keuzevak of verplicht vak?  

 

TE ONTWIKKELEN ONDERNEMERSCOMPETENTIES  

 

Leerdoelen1 

 

                                                           
1 Leerresultaten in geval van een opleiding.  

In dit opleidingsonderdeel komt te focus te liggen op drie belangrijke aspecten van 

Maatschappelijk Verantwoord en betrokken Ondernemen (MVO):   

 De student ontwikkelt een systemische visie op economie in het geheel. Door een 

langetermijnvisie mee te geven, dient de student zich te buigen over de vraag: “Wat zijn 

de langetermijndoelen van duurzaam en ethisch ondernemen?”  

 De student verwerft inzichten in bedrijfsethiek. Hij is zich bewust van nieuwe soorten 

risico’s binnen een organisatie die van ethische aard zijn. Via gastcolleges gaan de 

studenten in interactie met mensen uit praktijk over oa appliance, ethic codes enz.  

 De student ontwikkelt een visie op duurzaam ondernemen. Via gevalstudies wordt hij 

telkens opnieuw geconfronteerd met de vraag “Wat brengt de transformatie naar een 

duurzame economie met zich mee?”  

De student leert ook opportuniteiten zien in de transformatie naar andere business modellen. Zo 

bijvoorbeeld in de transformatie naar een circulaire economie en in de transformatie van product 

naar service (vb. huren in plaats kopen). Studenten moeten opportuniteiten kunnen aangeven die 

daarin aanwezig zijn (bv. een platform creëren).   

Vanuit hogervermelde aspecten wordt telkens de link gelegd met de Sustainable Development 

Goals (SDG’s).   

Vanuit de verschillende rollen die binnen de faculteit Bedrijfswetenschappen en economie m.b.t. 

competentie-ontwikkeling onderscheiden worden, kunnen de leerdoelen als volgt worden 

geformuleerd:  

 Als coördinator heeft de student inzicht in de nieuwe rol van het bedrijfsleven in de 

samenleving.  

 Als strategist beschikt de student als toekomstige leider van ons economisch weefsel over 

een verantwoordelijke attitude. 

 

In de faculteit Bedrijfswetenschappen en economie valt dit opleidingsonderdeel onder de 

gemeenschappelijke stam van  opleidingsonderdelen die de student verplicht dient op te nemen.  
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EntreCompetences: welke focus?  
 

NI- EN WERKVMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN NDERNE 

ONDERWIJS- EN WERKVORMEN GERICHT OP HET ONDERSTEUNEN VAN 

ONDERNEMERSCHAP  

 

Zelfgestuurd en/of samenwerkend leren  
 

 Ethisch en duurzaam denken 

Kern van dit opleidingsonderdeel vormt het ethisch en duurzaam denken. M.b.t. compliance dienen 

de studenten normatief ethisch na te denken.  

 Spotting opportunities  

Bij het spotten van opportuniteiten moeten de studenten meedenken en wordt hun creativiteit 

geëist.  

 Vision 

Bij het formuleren van langetermijndoelen ligt het accent op visie-ontwikkeling.  

 Self-awareness 

De studenten ontwikkelen een attitude waarbij ze handelen als verantwoordelijke burgers.  

 Telkens wordt vertrokken van gevalstudies die de interactie tussen bedrijf en stakeholders 

illustreren en aanleiding zijn tot reflectie over de rol van het bedrijf in de samenleving. 

In het eerste deel van deze cursus volgen de studenten hoorcollege waar gewerkt met casussen.  

 Samenwerkend leren  

In het tweede deel van de cursus staat samenwerkend leren centraal. De studenten dienen een 

groepswerk te maken over duurzaam ondernemen. Vanuit hun onderneming tijdens hun stage 

moeten zij in een groepje van 4 à 5 personen hun onderneming voorstellen vanuit haar ethisch en 

duurzaam perspectief.  

 Zelfgestuurd leren 

De studenten moeten zelf op zoek gaan naar een onderneming en een thema voorstellen. Hun 

keuze wordt gescreend door de docent. De presentatie wordt geëvalueerd aan de hand van peer-

feedback. De groepsleren quoteren elkaar in de samenwerking. De studenten moeten de evaluatie 

van de andere groepsleden mee insturen.  

Creativiteit wordt aangemoedigd. De studenten dienen een interview met klanten af te nemen en 

contact op te nemen met bedrijf.   
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Casussen of projecten: samenwerking met het werkveld?  
 

 
BEPERKTE TOEPASSING 

EVALUATIE: VORMEN VAN FEEDBACK  

  

 Deze inleiding tot de bedrijfsethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vertrekt vanuit 

het stakeholdersmodel. Hierbij staat de interactie tussen bedrijf en stakeholders en de normatieve 

vraag naar de verantwoordelijkheid van beiden centraal.  

  

 Belangrijke stakeholders zijn: de aandeelhouders, de consument, leveranciers, de concurrent, 

werknemers, milieu, maatschappij in brede zin. 

M.b.t. Compliance en duurzaam investeren worden systematisch gastcolleges ingebouwd. Zo 

werd vorig academiejaar Umicore (materiaaltechnologie) uitgenodigd en jaarlijks komen ook 

werkveldpartners uit de banksector spreken. De content van deze gastcolleges wordt bevraagd op 

het examen.  

De studenten komen in interactie met mensen die met de dagelijkse praktijk te maken hebben. In 

samenwerking met UCSIA wordt bijvoorbeeld een gastcollege over gift economy (vrijwilligerswerk) 

georganiseerd. Zo heeft onder andere de CEO van 11-11-11 een gastcollege gegeven. Studenten 

maken op die manier kennis met een andere wereld. Ze moeten reflecteren over de visie van gift 

economy.  

In een extra les worden studenten ook soms meegenomen naar een groot event m.b.t. het thema 

over ethisch en duurzaam ondernemen.  

 

 

 

Wat betreft feedback wordt enkel de presentatie van het bedrijf op basis van peer-feedback 

geëvalueerd. De groepsleren quoteren elkaar in de samenwerking. Hierover gebeurt een open 

communicatie. De studenten moeten de evaluatie van de andere groepsleden mee insturen. 

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel omvat twee delen: 

 Een individueel examen met open vragen waarvan de hoofdvraag één case is waarin de 

studenten alle kennis en inzichten die ze in dit opleidingsonderdeel hebben verworven 

gestructureerd moeten verwerken. Daarnaast zijn er twee kleinere vragen: één vraag over 

de gastcolleges en één vraag over het handboek ‘business en ethiek’. De helft van dit boek 

gaat over bedrijfsethiek.  

 Een presentatie in groep over het bedrijf (zie supra).  
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UITDAGINGEN EN KANSEN  

 

 

 Het is vaak moeilijk te beoordelen en te weten hoeveel de studenten precies leren uit het 

zelfgestuurd en samenwerkend leren.  

 De inhoud van dit opleidingsonderdeel leent zich ertoe om jaarlijks nieuwe thema’s aan 
te bieden. Conferentiegesprekken zijn vaak inspirerend om een nieuw hot topic uit het 
werkveld over duurzaam investeren aan te reiken. Deze constante updates maken het 
boeiend voor student en docent. Keerzijde van de medaille is dat jaarlijkse nieuwe 
lesmateriaalontwikkelingen de werkdruk verhogen.  


