
Landbouw vs. 
natuur

Boeren en natuurliefhebbers 
staan lijnrecht tegenover elkaar. 
Zijn subsidies voldoende om de 
rust terug te laten keren of zijn 
nieuwe vormen van overleg en 
bestuur nodig om tot een oplos-
sing te komen?

Internationale 
klimaatverdragen

Na het akkoord op de klimaattop 
in Parijs was er gejuich. Maar in 
hoeverre kan je landen houden 
aan internationale klimaatverdra-
gen? En hebben die verdragen 
zin?

Natural resources: 
vloek of zegen?

Sierra Leone, Ghana en Oeganda 
bezitten volop olie, gas en edel-
stenen. Toch lopen deze ontwik-
kelingslanden achter op Westerse 
landen. Hoe kan het dat ze zo 
weinig lijken te profiteren van 
deze natuurlijke rijkdommen?

Duurzame vangst

Iedereen vist in dezelfde wateren 
en sommige vis soorten worden 
met uitsterven bedreigd. Hoe 
kunnen internationale beleidsma-
kers tot afspraken komen voor 
duurzame visvangst? Eet jij ook al 
gecertificeerde tonijn?

Ontbossing

Bossen worden gekapt om land-
bouwgronden te realiseren. Maar 
zorgt dit voor economische winst 
of zijn de bossen zelf veel meer 
waard? Kan er een prijskaartje 
aan milieu worden gehangen?

Food vs. fuel

Auto’s kunnen nu ook op bio-
brandstoffen rijden, hierdoor zijn 
minder milieuvervuilende fossiele 
brandstoffen nodig. Maar eten 
auto’s straks ons bord leeg?
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Milieu en natuurlijke hulpbronnen

Hoe kan economische activiteit plaatsvinden zonder het 
milieu aan te tasten of de natuurlijke hulpbronnen uit te 
putten? Hoe kun je én winst maken én duurzaam produce-
ren? Je houdt je in dit aandachtsveld bezig met het gebruik 
van economische en bestuurlijke instrumenten om bodem, 
water en lucht schoon te houden, en met de planning van 
duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, biomas-
sa, waterkracht en biobrandstoffen. 

Dit aandachtsveld richt zich op grote mondiale vraagstuk-
ken, zoals klimaat, energie of biodiversiteit. Daarnaast kun 
je je ook bezighouden met onderwerpen die voor de Ne-
derlandse economie van belang zijn, zoals hergebruik van 
afval, duurzame energie of verkeer en vervoer. Ook is er 
aandacht voor de rol van Nederlandse bedrijven en mili-
euorganisaties in het verduurzamen van de internationale 
handel van natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Agribusiness 

Wat verklaart de hoogte van de voedselprijzen? Wanneer 
is er sprake van een voedselcrisis? Hoe steekt het voed-
sel- en landbouwbeleid van de EU eigenlijk in elkaar en 
wat is de invloed van internationale handelsverdragen? 
In dit aandachtsveld richt je je op de agribusiness, één 
van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse eco-
nomie. De governance van de agroketen en het func-
tioneren van bedrijven is hier van groot belang. Denk 

bijvoorbeeld aan de macht van het bedrijfsleven op de 
prijsvorming van voedsel en op de internationale handel 
in voedsel. Hoe beïnvloedt dit de mondiale voedselze-
kerheid? Hoe is de agribusiness georganiseerd en welke 
informatie is hierbij van belang? Theoretische verklarin-
gen gaan bij dit thema hand in hand met kwantitatieve 
methoden en technieken die de theorie handen en voeten 
geven. 

Ontwikkelingsvraagstukken

Is microkrediet de oplossing voor armoede? Wat heeft 
het afnemende belang van traditionele landbouw voor 
gevolgen in rurale gebieden? En welke rol spelen na-
tuur en recreatie hierbij? Dit aandachtsveld is gericht 
op deze veranderingsprocessen in Nederland, Euro-
pa en de Derde Wereld. Je kijkt door een economische 
bril naar deze vraagstukken. Hierbij leer je wat de in-
vloed van individuen is (micro-economie), en wat voor 

gevolgen het gedrag van deze individuen heeft op nati-
onaal, regionaal en internationaal niveau (macro-econo-
mie). Ook gedragsregels en het functioneren van interna-
tionale organisaties zijn hierbij van belang (institutionele 
economie en global governance). Kortom, je past je eco-
nomische en bestuurskundige kennis toe op het beleid in 
Nederland, Europa en de Derde Wereld.

Regionaal beleid

De locatie van economische activiteiten is erg belangrijk. 
Welke plaats is het meest geschikt voor een bedrijf? Is 
het slim om soortgelijke bedrijven bij elkaar te vestigen, 
zodat zij kennis van elkaar kunnen overnemen en dezelf-
de transportfaciliteiten kunnen gebruiken? Moet en kan de 
overheid of de Europese Unie hier een rol in spelen, bij-
voorbeeld door gebieden aan te wijzen waar clusters van 
bedrijven moeten komen of door subsidies? Welke pro-
cessen zijn er nodig om draagvlak te krijgen voor nieuwe 

economische activiteiten? Hoe voorkom je in tijden van 
vergrijzing en zware economische tijden dat bedrijven 
wegtrekken? Je houdt je niet alleen bezig met economi-
sche groei in regio’s van Nederland, Europa en daarbui-
ten, maar ook met regionale issues als natuur, gezond-
heid en klimaat. Hoe kun je in bepaalde gebieden slimme 
koppelingen organiseren tussen gezondheidszorg, natuur 
en bedrijvigheid? Welke bestuurlijke arrangementen zijn 
daarvoor nodig? 

Milieu en natuurlijke hulpbronnen

Hoe kan economische activiteit plaatsvinden zonder 
het milieu aan te tasten of de natuurlijke hulpbronnen 
uit te putten? Hoe kun je én winst maken én duurzaam 
produceren? Je houdt je in dit aandachtsveld bezig met 
het gebruik van economische en bestuurlijke instrumenten 
om bodem, water en lucht schoon te houden, en met de 
planning van duurzame energie, zoals wind- en zonne-
energie, biomassa, waterkracht en biobrandstoffen. 

Dit aandachtsveld richt zich op grote mondiale vraagstukken, 
zoals klimaat, energie of biodiversiteit. Daarnaast kun je je 
ook bezighouden met onderwerpen die voor de Nederlandse 
economie van belang zijn, zoals hergebruik van afval, 
duurzame energie of verkeer en vervoer. Ook is er aandacht 
voor de rol van Nederlandse bedrijven en milieuorganisaties 
in het verduurzamen van de internationale handel van 
natuurlijke hulpbronnen en grondstoffen.

Agribusiness 

Wat verklaart de hoogte van de voedselprijzen? Wanneer 
is er sprake van een voedselcrisis? Hoe steekt het 
voedsel- en landbouwbeleid van de EU eigenlijk in elkaar 
en wat is de invloed van internationale handelsverdragen? 
In dit aandachtsveld richt je je op de agribusiness, 
één van de belangrijkste sectoren van de Nederlandse 
economie. De governance van de agroketen en het 
functioneren van bedrijven is hier van groot belang. Denk 

bijvoorbeeld aan de macht van het bedrijfsleven op 
de prijsvorming van voedsel en op de internationale 
handel in voedsel. Hoe beïnvloedt dit de mondiale 
voedselzekerheid? Hoe is de agribusiness georganiseerd 
en welke informatie is hierbij van belang? Theoretische 
verklaringen gaan bij dit thema hand in hand met 
kwantitatieve methoden en technieken die de theorie 
handen en voeten geven. 

Ontwikkelingsvraagstukken

Is microkrediet de oplossing voor armoede? Wat heeft 
het afnemende belang van traditionele landbouw voor 
gevolgen in rurale gebieden? En welke rol spelen natuur 
en recreatie hierbij? Dit aandachtsveld is gericht op 
deze veranderingsprocessen in Nederland, Europa en 
de Derde Wereld. Je kijkt door een economische bril 
naar deze vraagstukken. Hierbij leer je wat de invloed 
van individuen is (micro-economie), en wat voor 

gevolgen het gedrag van deze individuen heeft op 
nationaal, regionaal en internationaal niveau (macro-
economie). Ook gedragsregels en het functioneren 
van internationale organisaties zijn hierbij van belang 
(institutionele economie en global governance). Kortom, 
je past je economische en bestuurskundige kennis toe 
op het beleid in Nederland, Europa en de Derde Wereld.

Regionaal beleid

De locatie van economische activiteiten is erg belangrijk. 
Welke plaats is het meest geschikt voor een bedrijf? Is 
het slim om soortgelijke bedrijven bij elkaar te vestigen, 
zodat zij kennis van elkaar kunnen overnemen en dezelfde 
transportfaciliteiten kunnen gebruiken? Moet en kan 
de overheid of de Europese Unie hier een rol in spelen, 
bijvoorbeeld door gebieden aan te wijzen waar clusters 
van bedrijven moeten komen of door subsidies? Welke 
processen zijn er nodig om draagvlak te krijgen voor nieuwe 

economische activiteiten? Hoe voorkom je in tijden van 
vergrijzing en zware economische tijden dat bedrijven 
wegtrekken? Je houdt je niet alleen bezig met economische 
groei in regio’s van Nederland, Europa en daarbuiten, 
maar ook met regionale issues als natuur, gezondheid 
en klimaat. Hoe kun je in bepaalde gebieden slimme 
koppelingen organiseren tussen gezondheidszorg, natuur 
en bedrijvigheid? Welke bestuurlijke arrangementen zijn 
daarvoor nodig? 
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