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Deelnemers

Voor wie is de opleiding bedoeld?

Deelnemers zjjn senior beleidseconomen met ruime ervaring op algemeen-economisch werkterrein
Ambtenaren alle lagen overheid
Medewerkers van planbureaus
Medewerkers van economische bureaus van banken, verzekeraars en pensioenfondsen
Medewerkers van onderzoeksbureaus en –instellingen
Economisch journalisten

Wat kost de opleiding?

Basismodule + 1 keuzemodule:  € 5.950,-
Basismodule + 2 keuzemodules: € 7.950,-
Basismodule + 3 keuzemodules: € 8.950,-
Basismodule + 4 keuzemodules: € 9.950,-
Basismodule + 5 keuzemodules: € 10.950,-
Vrijgesteld van btw
Inclusief cursusmateriaal, koffie en thee 

Waar en wanneer vinden de colleges plaats?

Start: 1 november 2018
Vrijdagmiddagen van 13:00-17:30 (met uitzondering van 1 november)
International Institute Social Studies (EUR) Den Haag

Hoe kan ik me inschrijven?

Via website www.esaa.nl/beleidseconomie
E-mail: esaa-beleidseconomie@ese.eur.nl
Telefoon: 010 - 408 1297

Krijg ik een diploma?

Na afronding ontvangen deelnemers een certificaat van deelname van Erasmus Universiteit Rotterdam
Erkend door NBA: 16 PE-uren per module

Inschrijving

Kosten

Plaats en tijd

MissieWat is de missie van de opleiding?

De opleiding brengt de wetenschappelijke economische kennis van beleidsmakers up to date
De opleiding helpt beleidsmakers wetenschappelijke inzichten te vertalen naar economisch beleid

Welke waarden wil de opleiding overbrengen?

Nieuwsgierigheid
Diepgravendheid

Relevantie
Maatschappelijk betrokkenheid

Wat kenmerkt de opleiding?

De opleiding gebruikt het analytisch denkkader van de welvaartsanalyse
De opleiding gebruikt empirische inzichten om beleid te evalueren

Wie verzorgen de opleiding?

Bas Jacobs is de opleidingsdirecteur
Docenten zijn gerenommeerde wetenschappers

O.a. Klaas Knot, Coen Teulings, Rick van der Ploeg, Lans Bovenberg, Casper van Ewijk, Pieter Gautier, Reyer Gerlagh

Hoe is het curriculum van de opleiding opgebouwd?

Basismodule: welvaartsanalyse, beleidsevaluatie en gedragseconomie
Keuzemodules: minimaal 1, maximaal 5

Macro-economie
Arbeidsmarkt

Klimaat en energie
Openbare Financiën

Pensioen

Hoe zijn de colleges per module ingericht?

Elke module bestaat uit vier colleges; de voertaal is Nederlands
Elk college geeft de deelnemers zes inzichten voor het economisch beleid

Studenten bestuderen (ook Engelstalig) leermateriaal, maken opdrachten en geven presentaties

Curriculum

Kenmerken

Docenten

Werkwijze

Waarden

Certificaat
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