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Econometrie

Sociale wetenschappers zijn vaak geïnteresseerd in de 
relatie tussen verschillende variabelen, zoals bijvoorbeeld 
de relatie tussen consumptie en prijzen. Het doel van eco-
nometrie is om die relaties te kwantificeren met behulp 
van statistische gegevens om vervolgens het resultaat 
te interpreteren. Econometrie is dus de interactie tussen 
economische theorie, data en methodes van de statistiek. 
Het vak econometrie leert je een aantal technieken van 
de econometrie. De focus ligt op de toepassing van eco-
nometrie op onderzoeksvragen in de sociale wetenschap.
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Bachelor thesis

De thesis is de afsluitende opdracht voor de bachelor Economie en Beleid. Hierin laat je ziet dat je de verworven kennis, 
inzichten en vaardigheden kunt toepassen. In de afgelopen jaren zijn er door de studenten van Economie en Beleid al veel 
scripties over zeer uiteenlopende onderwerpen geschreven. Hieronder een aantal voorbeelden van onderwerpen:

• Marktmacht in de graanhandel
• Waterschaarste en economische groei
• Macro-economische effecten van natuurrampen
• De transitie naar een duurzame energievoorziening
• Sociale instabiliteit als gevolg van nationale voedselprijs volatiliteitPe
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Vrije keuze en minoren

Je hebt een vrije keuze ruimte van 30 studiepunten. Deze tijd is voor je vrij gemaakt zodat je de kans krijgt je verder te 
verdiepen in je eigen studie-interesses. In overleg met je studieadviseur zou je deze vrije keuze ruimte kunnen vullen door 
een paar maanden in het buitenland te studeren, vakken te volgen op andere Nederlandse universiteiten of door een minor 
te volgen (in Wageningen of elders). Een minor is een samenhangend cluster van vakken op een bepaalde thematiek of 
vakgebied. 
Je kan de vrije keuze ruimte ook invullen door een combinatie van bovengenoemde mogelijkheden.
Hieronder vind je een paar voorbeelden van minoren:

• Agricultural Business Management
• Climate Change: Mitigation and Adaptation Strategies for Society
• Communication for Change 
• Education
• Innovation and Entrepreneurship
• Urban Environmental Management
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Vrije keuze


