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Onderwijstalen
Engels
Trefwoorden
Landbouwbeleid, handel, welvaartstheorie, WTO (wereldhandelsorganisatie), EU
Situering
De cursus landbouw- en plattelandsbeleid heeft tot doel inzicht te verschaffen inzake beleid en
beleidsmechanismen met betrekking tot de landbouw, de voedingssector, het rurale milieu en
het platteland. Vanuit algemene theoretische inzichten worden de achterliggende
doelstellingen, mechanismen en effecten (zowel op vlak van ontwikkelingen inzake algemene
welvaart, overheidsfinanciën, landbouwontwikkeling) besproken en vertaald naar het concrete
beleid op internationaal (wereldhandelsorganisatie) en Europees (Gemeenschappelijk
landbouw- en plattelandsbeleid EU) beleid. Dit wordt in het praktijkgedeelte geïllustreerd aan
de hand van de bespreking van het concrete EU beleid voor verschillende sectoren en aan de
hand van een debat over de toekomst van het EU beleid
Inhoud
Deel 1:
1 Inleiding
2 Welvaartheorie als basis voor analyse van interventies in landbouwmarkten
3 Theoretische analyse van beleidsinstrumenten
4 Instrumenten om effecten van landbouwbeleid te meten
5 Keuwe van beleidsinstrumenten: een politek-economische analyse
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6 WTO beleidskader
7 Het EU landbouwbeleid
8 Het EU plattelandslandbeleid
Deel 2. Oefeningen
Ad hoc volgens actualiteit en belangstelling van de studenten. krijgen studenten in groep de
opdracht om aan de hand van papers en andere beschikbare informatie de huidoge toepassing
van het landbouw- en plattelandsbeleid te analyseren en kritisch te bespreken. Hierbij dienen
ze de handels - en welvaart gevolgen van het EU beleid kritisch te anlyseren en de gevolgen
voor andere landen in kaart te brengen.
Begincompetenties
Grondige kennis van algemene economische principes
Eindcompetenties
1 Kritisch en objectief de effecten van landbouw-, voedings-, en plattelandsbeleid analyseren
2 begrijpen waarom landen hun landbouw beschermen en dit toepassen op beleid rond
1 plattelandsontwikkeling
3 de impact van nieuwe landbouwbeleidsinitiatieven inschatten
4 de posities van alle stakeholders in het beleidsproces beargumenteren
Creditcontractvoorwaarde
Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Begeleide zelfstudie, groepswerk, hoorcollege, werkcollege: geleide oefeningen
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Theorie: hoorcolleges
Oefeningen: groepswerk, presentaties en berekeningen(Excel)
Leermateriaal
Syllabus notes, presentaties en achtergrond papers zijn beschikbaar via het elektronisch
leerplatform. Aanvullende documenten voor de oeefeningen worden ter beschikking gesteld.
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Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Interactive support through the electronic learning platform.
Specific coaching on appointment by assistant.
Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Participatie, werkstuk
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is niet mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Theory: period aligned evaluation
Exercises: permanent evaluation
Periodegebonden evaluatie: schriftelijk examen met gesloten boek;
Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling van projectverslagen; beoordeling mondelinge
presentatie.
Eindscoreberekening
40 % permanente evaluatie and 60% periodegebonden evaluatie
De examinator kan de student die zich onttrekt aan periodegebonden en/of nietperiodegebonden evaluaties voor dit opleidingsonderdeel niet-geslaagd verklaren
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