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Economie en beleid in historisch perspectief

Wiskunde en Statistiek

Bij dit vak kijk je naar gebeurtenissen in de afgelopen
decennia en de effecten hiervan op de samenleving en de
economie. Het vak dient als introductie voor de studie en
je gaat ook zelf aan de slag met een klein onderzoek.

Hierbij verwerf je de wiskundige en statistische kennis
die dient als basis voor de vakken die je verderop in
het programma krijgt. Als je op het VWO Wiskunde-A
hebt gehad krijg je hier extra Wiskunde-B; als je eerder
Wiskunde-B hebt gehad krijg je hier extra statistiek.

Micro- en gedragseconomie

Bestuurskunde

Door de bril van de econoom kijk je naar onderwerpen
als: consumenten theorie, producenten theorie,
welvaart, bepaling van het nationaal inkomen en factoren
die daarop van invloed zijn, zoals bijvoorbeeld de
werkloosheid problematiek. Daarnaast krijg je bij dit vak
ook een introductie in de gedragseconomie.

Je leert bij dit vak om bestuurlijke processen te analyseren.
Hoe werkt het proces van beleid maken? Welke mensen
hebben invloed op de besluitmakers? En hoe heeft dat zijn
gevolg? Er is in het vak een interactief rollenspel
opgenomen, zodat je zelf kan ervaren hoe het is om een
bestuurskundig dilemma succesvol op te lossen.

Onderzoeksmethoden in de sociale wetenschappen
Het doel van dit vak is dat je leert hoe je een onderzoeksvoorstel op kunt zetten voor een wetenschappelijk onderzoek.
Beginnend met een praktisch probleem leer je eerst je onderzoeksdoel te formuleren met bijbehorende onderzoeksvragen;
daarna ontwikkel je een setup voor het onderzoek.

Macro-economie en internationale handel
Bij dit vak worden de macro-economische theorieën van bijvoorbeeld inflatie, werkloosheid en een tekort op de
betalingsbalans verkend. Daarnaast worden theorieën aangedragen die internationale handelspatronen en verschuivingen
van productiefactoren verklaren. Handelsbeschermingen als quota´s en tarieven komen onder anderen aan bod.

Macro-economie en beleid

Milieu-economie en beleid

Bij dit vak bestudeer je de manieren waarop beleid
invloed kan uitoefenen op macro economische
onderwerpen als werkloosheid, nationaal inkomen en
inflatie. Er komen vragen aan bod als hoe stimuleer je
economische groei? En hoe kun je de fluctuaties in de
economie stabiliseren? De focus ligt op voorbeelden die
gericht zijn op Nederland of de Europese Unie.

In dit vak leer je de relatie tussen economie en milieu
kennen en raak je bekend met de toepassingen van
milieu-economie en milieubeleid. Er wordt ook gekeken
naar economische- en beleidsinstrumenten die worden
gebruikt om het milieu te beschermen.

Analyse van een probleemveld

Gevorderde statistiek

Bij dit vak kun je kiezen uit verschillende thema’s, waarin
je alle kennis en vaardigheden uit de voorafgaande
vakken toepast op een actueel probleem in of buiten
Nederland. Voorbeelden van thema’s: “maatschappelijk
verantwoord ondernemen “, “voeding en consument” en
“duurzame marktcreatie”.

Gevorderde statistiek gaat verder in op de stof die
gegeven is bij Statistiek. Nieuwe berekeningen als
bijvoorbeeld de f-test, t-test en de chi-kwadraat test
komen aan bod. Door middel van practica en werkcolleges
leer je de stof helemaal in de vingers te krijgen.

