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BESTUUR EN BELEID: 
THEORIE EN PRAKTIJK

Organisaties met een publieke taak, zoals woningcorporaties, zorginstel-
lingen of scholen, vervullen een spilfunctie in allerlei maatschappelijke 
veranderingen en bestuurlijke processen. Bestuurders en beleidsmakers 
zien ontwikkelingen als informatisering, individualisering en globalisering 
op zich afkomen. Aan de ene kant proberen zij deze ontwikkelingen te 
sturen, aan de andere kant worden zij hierdoor zelf beïnvloed. 

Welke taken horen in zo’n dynamische samenleving bij de overheid en hoe 
kan de samenwerking tussen de verschillende overheden, met maatschap-
pelijke organisaties en burgers worden ingericht? Hoe organiseren en 
sturen publieke organisaties? Dit soort vragen staat in deze opleiding 
centraal. Niet om een kant-en-klare oplossing te bieden, wel met de 
overtuiging dat kennis van bestuur en beleid u in staat stelt te reflecteren 
op wat in de maatschappij en in uw organisatie gebeurt en op uw eigen 
handelen.

Het masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals is direct 
verbonden met uw eigen organisatiecontext en persoonlijke ervaring. 
We dagen u uit uw denken en handelen te confronteren met de theo-
retische kennis en praktijkervaring van onze docenten en de andere 
deelnemers. De studie en toepassing van bestuurs- en organisatieweten-
schappelijke theorieën vormen de basis voor actuele visies op overheid 
en samenleving. Het gaat dan om het doordenken en concreet maken van 
concepten als publieke verantwoording, governance, legitimiteit, publiek 
management en professionaliteit. 

Uw kennis en werkervaring nemen we daarbij als uitgangspunt, waarbij 
u leert het eigene van uw organisatie te onderscheiden ten opzichte van 
andere organisaties, maar ook de overeenkomsten te zien. Deze inbreng 
van praktijkervaring keert steeds terug in de twee cursusjaren. Dat is wat 
deze opleiding uniek maakt: een geïntegreerd werk- en leertraject.

VOOR WIE IS DE OPLEIDING 
BEDOELD?

De opleiding is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, adviseurs en 
beleidsmedewerkers die:

˚ bestuurlijk of beleidsmatig werken in een organisatie met   
 een publieke functie;

˚ zich bewust (willen) zijn van veranderingen die zich in de   
 samenleving voordoen en in de eigen organisatie;

˚ de zin en betekenis van deze veranderingen willen begrijpen en 
 in perspectief plaatsen om op deze ontwikkelingen te kunnen   
 inspelen;

˚ in staat zijn een verbinding te leggen tussen eigen ervaringen en 
 de aangereikte theoretische concepten;

˚ ten minste vier jaar relevante werkervaring hebben;

˚ beschikken over een HBO–diploma en minimaal op HBO werk- en  
 denkniveau functioneren.

Een bijkomend selectiecriterium betreft de diversiteit in de samenstelling
van de groep. We streven naar een spreiding van deelnemers over diverse 
beroepssectoren en achtergronden, om het leren van en met elkaar moge-
lijk te maken.

De programmacoördinator besluit over de definitieve toelating. Voldoende 
kennis van de Engelse taal om teksten te kunnen lezen en verwerken is 
noodzakelijk. Een goede schrijfvaardigheid is van groot belang met het oog 
op papers, opdrachten en de afstudeerscriptie.

Woord vooraf 

Waarom is een gevestigde organisatiecultuur soms zo moeilijk 
te doorbreken? Hoe kunnen managers zinvol omgaan met 
steeds meer en vaak tegenstrijdige eisen waarmee zij worden 
geconfronteerd? Waarom bereikt beleid dat er op papier zo 
mooi uitziet, in de praktijk vaak niet het beoogde effect? 
Misschien zijn dit vragen die u zelf wel eens hebt gesteld. 
In elk geval zijn het vragen die in ons onderzoek centraal 
staan en in onze masterprogramma’s ruim aan bod komen. 
    
Wie aan een masteropleiding begint, weet dat het niet eenvou-
dig zal zijn alle ballen tegelijk in de lucht te houden. Boeken 
lezen, studeren, reflecteren, discussiëren en opdrachten maken, 
maar ook voor het slapen gaan de kinderen voorlezen, in het 
weekend uitgebreid koken, naar de film of het theater gaan en 
met vrienden en familie afspreken. Om over het gewone werk 
met zijn eigen uitdagingen en deadlines nog maar te zwijgen. 
Het levert gedurende twee jaar de nodige stress op en soms de 
verzuchting “waar ben ik aan begonnen”. Maar vooral staan 
er veel mooie ervaringen tegenover, eindigend met de feestelijke 
dag dat het diploma wordt uitgereikt. 

Het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) 
heeft voor professionals die in en rond het publieke domein actief 
zijn al meer dan twintig jaar een sterk en gevarieerd aanbod. 
De drie programma’s ‘Bestuur en Beleid’, ‘Organisatie, Cul-
tuur en Management’ en ‘Strategisch Management’ hebben hun
eigen karakter, werkwijze en thema’s. Tegelijk delen zij de 
fascinatie voor theorie en praktijk op het vakgebied van de 
bestuurs- en organisatiewetenschap, een multidisciplinaire aan-
pak, de filosofie van “werkend leren” en het gezamenlijk optrek-
ken in een academische gemeenschap van studenten en docenten. 

U wordt aan het denken gezet, op een ander spoor gezet, 
in verwarring gebracht, maar krijgt ook nieuwe handvatten 
aangereikt. De opleiding versterkt uw theoretisch inzicht en 
verdiept uw praktisch handelen. Na afronding van de opleiding 
mag u de academische titel Master of Science (MSc) voeren. 

Graag heten wij u welkom als student van dit master-
programma.

Prof. dr. Maarten van Bottenburg, 
hoofd departement en directeur masteronderwijs ‘

‘

“Heel prettige balans tussen zelf lezen, 
worstelen en gezamenlijke discussies”



DOEL VAN DE OPLEIDING, 
WERKWIJZE EN LEERCONCEPT

De opleiding beoogt kennis, inzicht, visie, kunde en refl ectie te verster-
ken. U wordt op academisch niveau toegerust voor analyse, ontwerp en 
evaluatie van beleid en bestuur en moet dus in staat zijn situaties uit de 
eigen beroepspraktijk in een bredere context te plaatsen door middel van 
theoretische perspectieven en persoonlijke refl ectie.  

Na afl oop van de opleiding heeft u: 

˚ kennis van actuele vraagstukken van bestuur en beleid en het weten-
 schappelijke en publieke debat hierover;

˚ kennis van de belangrijkste theoretische inzichten uit de bestuurs- en 
 organisatiewetenschappen;

˚ kennis van en vaardigheid in het opzetten, uitvoeren en afronden 
 van een wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van  
 bestuur en beleid; 

˚ inzicht in de rol van de rol van onderzoek en advisering bij het 
 bedenken van, besluiten over en sturen van beleid.

Het studieprogramma is opgebouwd uit 12 cursussen in twee jaar. 
U kunt in deze cursussen eigen thema’s aan de orde stellen, zowel op de 
opleidingsdagen als in de (schrijf)opdrachten. In het tweede jaar brengt 
u een persoonlijk accent aan in de opleiding met het onderwerp van uw 
afstudeeronderzoek. 

MULTIDISCIPLINARITEIT
De multidisciplinaire benadering van de bestuurs- en organisatieweten-
schap is een belangrijk uitgangspunt van de opleiding. Steeds weer zullen 
verschillende perspectieven op de werkelijkheid naast elkaar worden 
geplaatst. Multidisciplinariteit vindt u terug in inhoud, samenstelling van 
het docententeam en werkwijze. 

WERKEND LEREN
We besteden aandacht aan u als persoon en als professional met uw 
ervaringen, mogelijkheden, beperkingen, visies en ambities. Deze plaatsen 
we vervolgens in de organisatie en context waarin u functioneert. Bij elk
 thema vindt een vertaling plaats van theoretische inzichten naar uw 
persoonlijke situatie en de praktijk. 

WERKVORMEN
De opleiding kent afwisselende werkvormen: hoor- en werkcolleges, 
literatuurbesprekingen, presentaties, coreferaten en allerlei vormen van 
individuele - en groepsopdrachten. Deze variatie is ook terug te zien op 
de onderwijsdagen zelf. Steeds staat de interactie met de docent en uw 
medestudenten centraal.  

LITERATUUR
Voor elk blok selecteren we gemiddeld 300 à 400 pagina’s wetenschappe-
lijke literatuur, afhankelijk van de omvang van het blok en de gehanteerde 
werkvormen. Deze literatuur bestaat uit een combinatie van boeken en 
artikelen. De meeste literatuur is in het Nederlands, maar er zal ook een 
aanzienlijk deel Engelstalig zijn. 

PROGRAMMACOÖRDINATOR
Gedurende de hele opleiding is de programmacoördinator aanspreekbaar 
op zowel inhoudelijke als organisatorische kwesties. De programmacoör-
dinator bewaakt zowel het individuele leerproces als het groepsproces. 
De programmacoördinator is altijd aanwezig op de onderwijsdagen en 
zorgt voor de inhoudelijke verbinding tussen de diverse cursussen.

‘

‘

“Het is wat ik graag wilde: 
kaders, theorie, afwisselende onderwerpen, 

groepsleren en op niveau”

‘
‘

“Fantastische opleiding in relatie 
tot mijn werk en de dynamiek 

en complexiteit daarin”



PROGRAMMA OP HOOFDLIJNEN

JAAR 1
Het programma start met een verkenning van het kennis-domein bestuur 
en beleid en van de actuele kernthema’s uit de bestuurs- en organisatie-
wetenschap. Welke maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op de 
inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur? Hierna verschuift 
de focus naar de organisatiecomponent: de studie van organisaties met 
een publieke functie. Wat zijn publieke organisaties en met welke perspec-
tieven kunnen we naar deze organisaties kijken? 

De derde cursus is een filosofische en normatieve verkenning van enkele 
centrale thema’s binnen het debat over ‘goed bestuur’. Hierbij wordt het 
werk van klassieke denkers gelezen: Plato over rationaliteit, Machiavelli 
over macht en Weber over verantwoording. Het laatste van de vier building 
blocks gaat over het ontwerpen en uitvoeren van beleid, waarbij aan de 
hand van een eigen beleidsplan de inhoudelijke en strategische vragen 
rondom beleid aan de orde komen. 

Deze brede introductie wordt afgesloten in een synthese, die de vorm heeft 
van een mondeling tentamen op basis van vier stellingen die de thema’s 
uit de voorgaande cursussen verbinden. Eén van de zwaartepunten van de 
opleiding is de (verdere) ontwikkeling van kennis en vaardigheden over 
onderzoek en wetenschapsfilosofie. Dit komt in de laatste cursus aan bod: 
methoden en technieken van onderzoek, waarbij u zelf een onderzoeks-
opzet schrijft. 

JAAR 2
Een cruciaal onderdeel van het tweede jaar is het zelfstandig uit te voeren 
afstudeeronderzoek, gericht op een concreet vraagstuk uit de bestuurs- en 
beleidspraktijk. Hierin combineert u empirisch onderzoek, literatuurstudie, 
theoretische reflectie en kritische analyse. Het afstudeertraject loopt, in 
toenemende intensiteit, gedurende het hele tweede opleidingsjaar naast 
de afzonderlijke cursussen.

Het tweede jaar bouwt voort op de basis van jaar 1. Het programma gaat 
nader in op organisaties met een publieke functie en de professionals die 
daarin werk zijn. Ten eerste aan de hand van het thema publiek manage-
ment, in het bijzonder het ‘new public management’, de verhouding 
tussen managers en professionals en het debat over publieke waarden. 
Ten tweede door te kijken naar het sturen en veranderen van organisaties: 
hoe komt verandering tot stand en wie spelen daarin een rol? Ten derde 
richten we de blik op de internationalisering van politiek en bestuur en 
dan met namede ontwikkeling van de Europese Unie en de betekenis van 
EU integratie op nationaal, regionaal en lokaal niveau. 

De laatste twee cursussen gaan over normatieve en ethische dilemma’s 
en publieke verantwoording. We verkennen de normatieve afwegingen 
die achter beleidskeuzes schuilgaan, aan de hand van thema’s als sociale 
rechtvaardigheid en emancipatie. Vervolgens komt aan de orde op welke 
manier beleidsmakers verantwoording afleggen voor hun beleid en 
welke rol politiek-ambtelijke verhoudingen hierbij spelen.

PROGRAMMA PER CURSUS

1. OPENBAAR BESTUUR IN BEWEGING
Met beleid wordt geprobeerd problemen op te lossen. Beleidsmakers zijn 
onderdeel van een maatschappelijke en politieke context die voortdurend 
in ontwikkeling is: denk aan trends als individualisering, informatisering 
en internationalisering. Tegelijk wordt die omgeving door het maken 
en uitvoeren van beleid beïnvloed en veranderd. In de verschuiving van 
‘government’ naar ‘governance’ komt de positie van de overheid ter 
discussie te staan, wat de vraag oproept of bij sommige taken niet eerder 
maatschappelijke organisaties, private ondernemingen of burgers aan zet 
zijn. In een beleidsnetwerk hebben alle partijen hun eigen rol: hoe kan dit 
zo succesvol en effectief mogelijk worden gedaan?

2. ORGANISEREN EN ORGANISATIES VAN BELEID EN BESTUUR
Beleid wordt ontwikkeld, geïnterpreteerd en uitgevoerd door organisaties. 
Deze organisaties verschillen sterk van elkaar, bijvoorbeeld in omvang of 
structuur. Sommige zijn op uitvoering gericht, andere op toezicht. De na-
druk ligt op organisaties met een publieke taak: wat zijn hun belangrijkste 
kenmerken en hoe verschillen ze van private organisaties? We kijken ook 
naar manieren om de effectiviteit van organisaties te vergroten en veran-
deringen te bewerkstelligen. Daarbij zal aandacht zijn voor mechanismen 
die een organisatie helpen om invloeden van buiten tegen te houden en 
om zich daaraan aan te passen. Uiteraard komt ook de invloed van organi-
satiecultuur aan de orde. 

3. ACTUELE KLASSIEKERS OVER RATIONALITEIT, MACHT EN 
VERANTWOORDING
Moet het landsbestuur worden toevertrouwd aan de populairste politicus 
of aan professionele experts? Aan moreel hoogstaande burgers of toch 
maar liever aan sluwe Realpolitiker? Is politiek een vak apart en zo ja, hoe 
kun je dat vak het beste leren? Vragen waar klassieke denkers belangrijke 
antwoorden hebben gegeven, die ook in de 21e eeuw relevant zijn. Zo gaf 
Plato een radicaal anti-democratisch antwoord: leg besturen in handen 
van een zorgvuldig uitgekozen elite. Machiavelli zag dat wie niet wint, zelf 
wordt overwonnen en dat republieken beter werden bestuurd dan vorsten-
dommen. Weber stelde dat politiek een beroep is, maar ook een roeping 
dient te zijn, waarbij het draait om het nemen van verantwoordelijkheid. 

JAAR 1 
Openbaar bestuur in beweging
Organiseren en organisaties
Actuele klassiekers
Beleid maken en sturen
Bestuur en beleid: synthese
Onderzoek

JAAR 2
Publiek management
Sturing en verandering in organisaties
Besturen in internationaal perspectief
Normatieve en ethische dilemma’s
Publieke verantwoording
Afstudeerproject

‘
‘

“Heel prettige balans tussen zelf lezen, 
worstelen en gezamenlijke discussies”



4. BELEID MAKEN EN STUREN
Beleid gaat om het bereiken van bepaalde doelen, met bijbehorende mid-
delen. Nieuw beleid is vaak een reactie op het tekortschieten van bestaand 
beleid. We volgen de weg van beleid op papier naar beleid in de praktijk: 
van agendavorming en probleemdefinitie tot en met uitvoering en terug-
koppeling. Een analytische benadering van beleid stellen we tegenover 
een politieke benadering. Is beleid het zo rationeel mogelijk oplossen 
van een probleem, in elkaar opvolgende fasen? Of is het een permanente 
strijd tussen verschillende belangen, waarbij het beleidsproces grillig en 
onvoorspelbaar verloopt? We gaan ook na hoe het ‘succes’ van beleid kan 
worden geëvalueerd.

5. BESTUUR EN BELEID: SYNTHESE
Het mondeling tentamen verbindt de thema’s die in de eerste vier cursus-
sen aan bod zijn gekomen met elkaar. Wat hebben bijvoorbeeld governan-
ce en organisatieverandering met elkaar te maken, welke theorieën sluiten 
op elkaar aan en welke zijn juist tegenstrijdig? Dit gebeurt aan de hand 
van een discussie over vier door uzelf bedachte en vooraf aangeleverde 
stellingen. In die stellingen moet naast inzicht in de besproken theorieën 
en concepten, ook een eigen opvatting zichtbaar zijn en vertaling naar de 
(beroeps)praktijk. 

6. ONDERZOEK IN BELEID EN BESTUUR: METHODEN EN TECHNIEKEN
Professionals binnen bestuur en beleid hebben op verschillende manieren 
te maken met onderzoek, bijvoorbeeld bij het beoordelen van de kwaliteit 
van onderzoek of het interpreteren van onderzoeks-resultaten. Soms zijn 
die resultaten vervolgens onderwerp van strijd om beleid. Vragen die in de 
organisatie spelen of maatschappelijke kwesties worden omgezet in onder-
zoeksvragen en er wordt gewerkt aan het zelf opzetten van onderzoek. 

Cruciaal is het zorgvuldig formuleren van een onderzoeksvraag, met 
daarop aansluitend een goed doordacht theoretisch kader en solide onder-
zoeksdesign, binnen een realistisch tijdskader. Bovendien is er aandacht 
voor verschillende wetenschapsfilosofische posities: wat is kennis eigenlijk 
en hoe kom je tot kennis?  

7. MANAGEMENT IN PUBLIEKE DOMEINEN
In de bestuurs- en organisatiewetenschap worden vraagstukken rondom 
management steeds dominanter en spelen diverse managementsettings 
een grote rol. Onderwerpen als informatievoorziening, verkokering en 
efficiency spelen op in het debat. In het openbaar bestuur hebben termen 
als prestaties, targets, planning & control en procesmanagement hun 
intrede gedaan. Maar dit new public management heeft te weinig oog voor 
de eigenheid van de publieke sector, waarin andere doelen en waarden 
(legitimiteit, rechtvaardigheid) ook van belang zijn. Hoe kunnen managers 
en professionals aan deze publieke waarden invulling geven, toegespitst 
op een politiek-bestuurlijke omgeving, maar met behoud van waardevolle 
inzichten uit de managementwetenschap? 

8. STURING EN VERANDERING IN ORGANISATIES
De toegenomen dynamiek en complexiteit van de omgeving dwingt orga-
nisaties voortdurend tot aanpassingen en zij blijven daardoor in verande-
ring. Hoe komt dit proces van verandering tot stand en welke factoren 
belemmeren of bevorderen dat proces? We verkennen verschillende per-
spectieven op de maakbaarheid van organisaties en van hun omgeving. 
Ook gaan we na hoe leidinggevenden en medewerkers deze verandering 
(mee) vorm kunnen geven: welke interventies zijn mogelijk en hoe pakken 
die uit? Sturing wordt verbonden met verschillende visies op leiderschap, 
die elk hun eigen voor- en nadelen kennen en afhankelijk zijn van context, 
tijd en situatie.  

9. BESTUREN IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF 
Bestuur en beleid spelen zich steeds meer in een internationale context af. 
De EU en internationale organisaties beïnvloeden nationale en regionale 
overheden, die op hun beurt  proberen invloed op het Europese en interna-
tionale toneel uit te oefenen. Kennis van beleidsprocessen op verschillende 
niveaus is dan ook onontbeerlijk. De Europese Unie werkt anders dan natio-
nale of lokale overheden en bestuurlijke processen in de Europese arena
ontwikkelen zich vaak anders dan die in de nationale arena. In dit onder-
deel brengen we de belangrijkste spelers in de EU en internationaal in 
kaart, evenals de theoretische instrumenten om ‘multi-level’ besluitvor-
ming te begrijpen.

‘
‘

“Het is hard werken, zeer intensief, 
maar bijzonder leerzaam. 

Training in kritisch denken!”



10. NORMATIEVE EN ETHISCHE DILEMMA’S IN BESTUUR EN BELEID
Beleidsproblemen kunnen worden bekeken als waardeneutrale vraagstuk-
ken die zo effectief mogelijk moeten worden opgelost. Maar bijvoorbeeld 
bij het bestrijden van criminaliteit of het terugdringen van wachtlijsten in 
de zorg gaat het bij uitstek ook om normatieve vraagstukken. Wat weegt 
zwaarder: de privacy van de dader of de veiligheid van het slachtoffer? 
Krijgt een werkende moeder sneller zorg dan een bijstandsmoeder? 
We analyseren actuele maatschappelijke debatten vanuit verschillende 
perspectieven. Dat doen we door literatuur te bespreken die bij uitstek 
gaat over normatieve afwegingen achter en binnen beleid en die u uit-
daagt uw eigen opvattingen expliciet te maken en ter discussie te stellen. 

11. PUBLIEKE VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID
Wie beleid maakt, moet oog hebben voor het politieke spel. Het klassieke 
model van verantwoording via de ‘parlementaire route’ voldoet niet meer. 
Verantwoording is controle, maar moet ook een leerproces in gang zetten. 
Beleidsmakers en adviseurs komen voor een lastig vraagstuk te staan: 
wel de politieke antenne inzetten, maar niet zelf politiek gaan bedrijven. 
In dit onderdeel wordt een aantal oude en nieuwe kwesties in de verhou-
ding tussen politiek en bestuur in kaart gebracht. Dit gebeurt op basis 
van klassieke ideeën van Wilson en Weber, recent onderzoek naar verant-
woording en aan de hand van socratische dilemma’s over integriteit en 
professionaliteit. 

12. AFSTUDEERONDERZOEK
In het afstudeeronderzoek kiest u zelf een thema waarop u dieper wilt 
ingaan en dat u vanuit uw werksituatie kunt onderzoeken. Het dient een 
thema te zijn dat zowel theoretisch als maatschappelijk relevant is: een 
actueel maatschappelijk probleem, zoals integratie of veranderingen in de 
zorg, een politiek-bestuurlijk vraagstuk, denk aan thema’s als verantwoor-
ding of integriteit, of een vraagstuk over het management van bestuur en 
beleid, zoals professionalisering of privatisering. U kiest of ontwerpt een 
passend theoretisch kader om het vraagstuk empirisch te onderzoeken 
en doet daarvan op een wetenschappelijk verantwoorde manier verslag, 
voorzien van conclusies en aanbevelingen.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE

KWALITEITSZORG
Bestuur en beleid voor professionals is een masterprogramma. Het weten-
schappelijk niveau wordt gegarandeerd door het opleidingsbestuur en de 
examen- en opleidingscommissie van het Departement Bestuurs- en Orga-
nisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. Het programma is recent 
opnieuw geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorgani-
satie (NVAO). De verantwoordelijkheid voor opzet, inhoud en organisatie 
ligt bij de onderwijsdirecteur, de programmacoördinator en de docenten.

STUDIEBELASTING
Het masterprogramma Bestuur en beleid voor professionals beslaat twee 
jaren. U dient rekening te houden met een belasting van circa 20 uur per 
week, inclusief de dagen waarop het onderwijs plaatsvindt. Vanwege deze 
studielast zijn de tijd en/of faciliteiten die de werkgever biedt een vast 
onderdeel van elk oriëntatiegesprek. Wanneer door bijzondere omstandig-
heden de studie vertraging oploopt, kunnen passende afspraken worden 
gemaakt om deze alsnog af te ronden. 

TOELATINGSEISEN
Het masterprogramma richt zich op afgestudeerden met een HBO- of uni-
versitair diploma of een diploma dat daarmee kan worden gelijkgesteld, 
die bovendien beschikken over tenminste vier jaar relevante werkervaring. 

TOETSING EN DIPLOMA
Elke cursus wordt afzonderlijk getoetst. De wijze van toetsing varieert per 
cursus: papers, opdrachten en/of presentaties. Voor het afstudeeronder-
zoek dient een onderzoeksverslag in combinatie met een literatuurstudie 
geschreven te worden. Voor elk van de cursussen dient u een voldoende te 
halen. Bij het voltooien van dit programma ontvangt u de graad Master of 
Science (MSc) van de Universiteit Utrecht.

DOCENTEN
De cursussen worden verzorgd door ervaren docenten, die hun sporen 
in onderzoek en onderwijs ruim hebben verdiend. Aan het programma 
Bestuur en Beleid zijn onder meer de volgende hoogleraren verbonden: 
prof. dr. Mark Bovens, prof. dr. Paul ’t Hart, prof. dr. Mirko Noordegraaf, 
prof. dr. Sebastiaan Princen en prof. dr. Margo Trappenburg.

ONDERWIJSDAGEN EN LOCATIE
De bijeenkomsten voor colleges en werkgroepen vinden plaats op vrij-
dagen eens per twee weken, van 9.30 uur tot 17.30 in het gebouw van 
de USBO, Bijlhouwerstraat 6 in Utrecht.
 
AANMELDING EN SELECTIE
U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier volledig ingevuld 
aan ons te retourneren, samen met een actueel CV en een essay. Daarna 
vindt een wederzijds oriënterend gesprek plaats. In dit gesprek stelt de 
programmacoördinator vast of u beschikt over de vereiste kennis en erva-
ring en kunt u nader kennismaken met de opleiding. Indien u naar het oor-
deel van de programmacoördinator in aanmerking komt voor deelname, 
krijgt u spoedig na het gesprek de uitnodiging u formeel in te schrijven. 

Het maximum aantal deelnemers is 22 en plaatsing geschiedt op volgorde 
van aanmelding voor de eerste twaalf plaatsen. De overige plaatsen 
worden toegewezen op basis van de gewenste variatie in de samenstelling 
van de groep. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt, worden 
geen gesprekken meer gehouden. Inschrijving is in principe mogelijk tot 
een maand voor de start van de opleiding.

MEER WETEN? 
Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Erika Winkler. 
Zij is te bereiken via telefoonnummer 030 253 8101 (receptie) of via 
e-mail e.winkler@uu.nl. U kunt ons ook vinden op www.uu.nl/usbo/emp. 

www.uu.nl/masters

Het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een acade-
misch kenniscentrum van de Universiteit Utrecht. In het onderwijs, onderzoek 
en advies staan dienstverlenende organisaties centraal. Speciale aandachts-
gebieden zijn politiek, bestuur, organisatie, cultuur, HRM en communicatie. 

‘

‘

“Stof leert mij te relativeren wat zich 
voordoet in mijn eigen organisatie”

Bijlhouwerstraat 6 | 3511 ZC Utrecht
Telefoon (030) 253 81 01 | Fax (030) 253 72 00
E-mail info.usbo@uu.nl | www.uu.nl/usbo/emp


