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Organisatie, Cultuur en 
ManageMent: theOrie en 
praktijk

Onze werkwijze richt zich op het verhogen van de consistentie in denken 
en handelen van de deelnemers. Kennisverwerving staat ten dienste van 
het zoeken naar achterliggende processen, de voorwaarden en de context 
van concrete organisatieproblemen. Daarvoor moet men kritisch kunnen 
omgaan met uiteenlopende werkelijkheidsinterpretaties. Theorieën moeten 
voortdurend worden getoetst aan het eigen denken en aan het handelen 
en de praktijkervaring van anderen.

Het verwerven van kennis en inzicht in diverse organisatorische en 
bestuurlijke theorieën gaat gepaard met toepassing en toetsing ervan aan 
de hand van een vraagstuk uit uw eigen organisatie. Naast het verkrijgen 
van de academische titel Master of Science (NVAO geaccrediteerd), zijn 
de belangrijkste doelen, het aanleren van academische vaardigheden en 
het vermogen kennis en ervaring op een hoger, conceptueel niveau te 
integreren. 

VOOr wie is de Opleiding 
bedOeld?

De leergang OCM is bedoeld voor professionals en is er op gericht hen op 
te leiden tot onderzoekend manager. Een onderzoekend manager heeft 
kennis van actuele theorieën uit het vakgebied van de bestuurs- en organi-
satiewetenschap en heeft een academische, onderzoekende houding. Een 
leidend principe in de opbouw van de leergang OCM is dat de combinatie 
tussen kennis en onderzoeksmatig inzicht voorwaarde is voor het kunnen 
begrijpen en begeleiden van complexe processen van organisatieverande-
ring en- ontwikkeling.

De opleiding richt zich op afgestudeerden aan een instelling voor hoger of 
wetenschappelijk onderwijs en diegenen die beschikken over een diploma 
dat daarmee gelijkgesteld kan worden. Daarnaast moeten de kandidaten 
beschikken over tenminste vier jaar relevante praktijkervaring in leiding-
gevende, management- of (op strategisch niveau) beleidsadviserende fun-
cties. We richten ons op managers, leidinggevenden en adviseurs die zich 
bewust zijn van veranderingen in zowel hun organisatie als de samenleving 
en die op zoek zijn naar bruikbare benaderingen en methoden om de bete-
kenis van die veranderingen beter te kunnen doorgronden. De doelgroep 
van de leergang beperkt zich niet tot professionals uit (semi-) publieke 
organisaties. Integendeel, juist ook in de private sector zijn de bestuurs- 
en organisatiewetenschappelijke inzichten die in de opleiding worden aan-
geboden van groot belang. 

Een bijkomend selectiecriterium betreft de diversiteit in de samenstelling 
van de groep. Aangezien ‘leren van verschil’ een belangrijke factor is in de 
didactisch opzet, streeft de programmacoördinator naar een spreiding van 
de kandidaten over diverse beroepssectoren en achtergronden. 

Voorafgaand aan deelname wordt elke kandidaat-student uitgenodigd voor 
een wederzijds oriëntatiegesprek. Deze gesprekken hebben, naast nadere 
kennismaking, onder andere tot doel vast te stellen of de kandidaten over 
de vereiste kennis en ervaring beschikken. Voor de kandidaat–student 
biedt dit oriënterend gesprek naast kennismaking met de programmacoör-
dinator en de USBO de mogelijkheid alle vragen te stellen zodat een wel-
overwogen besluit kan worden genomen over deelname aan de opleiding. 

Voldoende kennis van de Engelse taal om Engelse teksten te kunnen 
bestuderen, is noodzakelijk. Een goede schrijfvaardigheid is van belang 
met het oog op de werkstukken 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

‘
‘

“Inbreng van medestudenten 
heb ik als verrijkend ervaren”



prOgraMMa Op hOOfdlijnen

De belangrijkste bouwstenen van het programma zijn uw eigen werkerva-
ring, uw persoonlijke kwaliteiten en academische kennis en vaardigheden. 
Deze componenten worden consequent bijeengebracht in het didactische 
concept van ‘werkend leren’ en het inhoudelijke studieprogramma. U kop-
pelt uw werk aan opdrachten, waarin steeds de vraag wordt gesteld hoe 
u als leidinggevende, beleidsprofessional of bijvoorbeeld organisatieadvi-
seur het proces van organisatieverandering in verschillende situaties kunt 
analyseren en bijsturen.

Het studieprogramma is opgebouwd rondom acht thematische onderdelen. 
Daarnaast worden de onderdelen Methoden en Technieken van Onderzoek, 
Analyseproject en Afstudeeronderzoek aangeboden. Door het jaar heen 
werken de deelnemers dus aan twee onderzoekstrajecten. In beide trajecten 
worden u academische kennis en vaardigheden aangeboden, die afgestemd

zijn op belangrijke organisatievraagstukken en de vele aspecten van 
management. In het eerste jaar concentreren we ons op analyse van 
culturele en machtsprocessen in organisaties en in het tweede jaar 
staat de analyse van het managen van organisatie(verander)processen 
centraal.

Het programma in schema:
Zowel in het eerste jaar als in het tweede jaar zijn 18 bijeenkomsten 
(van 10.00 uur - 21.15 uur) gepland die telkens drie dagdelen omvatten. 
Deze 36 bijeenkomsten zijn in de regel als volgt verdeeld:

˚ Eén dagdeel wordt gebruikt voor de onderdelen Methoden en Tech- 
 nieken van Onderzoek, het Analyseproject en het Afstudeeronderzoek.

˚ Twee dagdelen worden tijdens de opleidingsdagen gereserveerd  
 voor de thematische modulen.

I. tHematIscHe onderdelen

1. perspectIeven op organIseren
KIJKEN NAAR ORGANISEREN EN ORGANISATIES
In de eerste cursus van het programma staat de vraag centraal hoe u 
meer inzicht krijgt in de huidige ontwikkelingen in en rond organisaties. 
We plaatsen het begrip organisatie op een aantal manieren in perspectief. 
Met speciale aandacht voor de introductie van allerlei nieuwe vormen van 
mana-gement én van rekenschap richting buitenwereld. De maatschap-
pelijke verwevenheid van organisaties met bestuurs- en organisatieweten-
schap staat hier dan ook voorop. Dezelfde veranderingen in en rond een 
organisatie betekenen nogal eens verschillende dingen voor verschillende 
partijen. Klanten ondergaan een andere verandering dan de uitvoerenden. 
En uitvoerenden zien meestal weer een andere werkelijkheid dan het 
operationele management. Belangrijke vragen zijn hier dan ook. Met welke 
beelden in het achterhoofd kijken alle betrokkenen naar de organisatie? 
Welk deel van het organisatieproces staat daarbij centraal? Hoe gaan ze om 
met verschillende visies en perspectieven op het eigen organisatieproces? 

2. cultuur en macHt In organIsatIes
ELK ORGANISATIEPROCES IS CULTUREEL EN MACHTSAFHANKELIJK 
GELADEN
In dit onderdeel concentreren we ons op de betekenis van organisatie-
cultuur, het alledaags handelen van organisatieleden, hun motivaties en 
de verschillen tussen de formele en informele organisatie. Vanuit diverse 
conceptuele benaderingen worden uiteenlopende betekenissen van cultuur 
verkend. We gaan in op recente inzichten uit de cultuurtheorie en spitsen 
dit toe op integratie-, differentiatie- en fragmentatieperspectieven op cul-
tuurprocessen. Belangrijke thema’s die daarmee in beeld verschijnen, zijn 
macht en afhankelijkheid, communicatie en betekenisgeving en etniciteit 
en identiteit. In dit onderdeel wordt cultuur daarmee vooral benaderd als 
een interactieproces tussen betrokken organisatieleden, hun onderlinge 
verhoudingen en belangentegenstellingen en de inbedding hiervan in het 
maatschappelijk krachtenveld rondom de organisatie.

 
Jaar 1 semester 1  Jaar 1 semester 2

ONDERDEEL 1 ONDERDEEL 2 ONDERDEEL 3 ONDERDEEL 4
Perspectieven op organiseren Cultuur en macht in organisaties Organiseren en besturen in context Onderzoek(er) in discussie

Methoden en technieken van onderzoek (M&T) / Analyseproject: Ordenen en analyseren van praktijkervaringen

Jaar 2 semester 1  Jaar 2 semester 2

ONDERDEEL 5 ONDERDEEL 6 ONDERDEEL 7 ONDERDEEL 8
Managen van organisatie- Meervoudig managen in  Theorie en interventie  Leiderschap in context
verandering  publieke domeinen

Afstudeeronderzoek (inclusief M&T)

prOgraMMa Op Onderdelen

‘

‘

Behoorlijke dosis literatuur en absoluut 
niet eenvoudig. Met name de Engelse 
literatuur heeft me het eerste jaar fl ink 
wat tijd gekost om goed te doorgronden.

‘

‘

“Zeer goed! Blokken sluiten mooi 
op elkaar aan. Goede begeleiding!”



3. organIseren en Besturen In conteXt
MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN EN DE GEVOLGEN VOOR ORGANISATIES
Organisaties bevinden zich middenin de maatschappij. In deze cursus gaat 
het over politieke en maatschappelijke veranderingen en hun impact op 
organisaties. We vragen ons af wat de dynamiek van deze veranderingen 
is, hoe ze in goede banen moeten worden geleid en of hoe in te spelen op 
beleidsveranderingen en politieke plannen. Het doel van deze cursus is 
het verwerven van kennis over en inzicht in belangrijke maatschappelijke 
en politieke veranderingen. Ook leert u na te denken over de mate waarin 
en hoe je als organisatie deze veranderingen ‘verwerkt’. We doen dit door 
belangrijke maatschappelijke veranderingen te bestuderen. Denk aan 
veranderingen als vergrijzing, globalisering, tribalisering, individualisering 
en digitalisering. Ook bestuderen we beleidskeuzes die direct en indirect 
invloed hebben op organisaties. Met literatuur refl ecteert u hoe organi-
saties zich tot deze veranderingen kunnen verhouden. 

4. onderZoek(er) In dIscussIe
WAT IS DE WETENSCHAPSTHEORETISCHE ONDERBOUWING VAN HET EIGEN 
ONDERZOEK?
In de afsluitende cursus van het eerste jaar staan wetenschapstheorie 
en wetenschapsfi losofi e centraal. Hiermee slaan we een brug tussen de 
analytische verdieping in de beschouwing van bestuurs- en organisatie-
processen in het eerste jaar en veranderstrategieën en theoretische 
onderbouwing voor interventies in bestuurs- en organisatieprocessen in 
het tweede jaar. Het doel van deze cursus bestaat uit het inzicht krijgen in 
de betekenis van wetenschapsfi losofi sche uitgangspunten en opvattingen 
voor (kwalitatief) bestuurs- en organisatiewetenschappelijk onderzoek. 
U leert ook uw eigen onderzoek te plaatsen in een wetenschapstheoretisch 
kader. 

5. managen van organIsatIeveranderIng
BEGRIJPEN VAN EN OMGAAN MET VERANDERINGEN IN BESTUURS- EN 
ORGANISATIEPROCESSEN
In de eerste cursus van het tweede jaar staan organisatieveranderingen 
centraal. Deze veranderingen benaderen we vanuit een theoretisch en 
actiegericht perspectief. De toegenomen dynamiek van de omgeving 
dwingt organisaties voortdurend tot aanpassingen. Deze aanpassingen 
zijn complex en veelomvattend. Gevolg van de snelle opeenvolging 
van aanpassingen? Verandertrajecten krijgen kenmerken van continue 
organisatieprocessen. Dit vraagt veel van de leiding en de medewerkers 
van de organisatie. We refl ecteren op veranderingen in organisaties vanuit 
theoretische perspectieven. Ook gaan we in op handelingsperspectieven 
als je betekenisgeving wilt veranderen. Parallel aan dit blok werken we 
aan de opzet van een eigen afstudeeronderzoek. Vanuit een theoretisch 

onderbouwde visie op organiseren en veranderen, leren we keuzes te 
maken voor literatuur die ons onderzoek ondersteunen. 

6. meervoudIg managen In puBlIeke domeInen
MANAGEN EN ORGANISEREN IN PUBLIEKE DOMEINEN
Er zijn strenge eisen voor het handelen van publieke en maatschappelijke
organisaties. Beleid maken, wetten uitvoeren en diensten verlenen: daar-
voor hadden organisaties vroeger alle tijd. Dit alles staat nu sterk onder 
druk. Zo moeten organisaties resultaten boeken. Mede onder invloed van 
prestatiesystemen én politieke en maatschappelijke verwachtingen. Qua 
kosten moeten organisaties meer met minder doen. En value for money 
boeken. Ze moeten vanuit strategische plannen ook heldere doelen beha-
len. Organisaties staan ook onder streng toezicht: ze moeten steeds maar 
weer verantwoording afl eggen. In deze cursus ontwarren we de ingewik-
kelde omstandigheden waarin managers actief zijn. Systematisch verken-
nen we de plek van complexe organisaties in bestuurlijke en maatschappe-
lijke verbanden. Ook al zijn de organisatieomstandigheden beperkend, 
het is altijd mogelijk om ruimte te maken. 

7 tHeorIe en InterventIe
DENKEN EN DOEN IN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAPPELIJK 
ONDERZOEK
In de zevende cursus gaat het om het theoretiseren van interventies in 
bestuurs- en organisatieprocessen. Er komen theoretische concepten aan 
bod over interventie en onderzoek, maar ook over bedoelde én onbedoelde 
procesveranderingen. Het doel van de cursus is om eigen ervaring met 
analyse- en afstudeeronderzoek te komen tot een verdere theoretische 
verdieping van de begrippen van macht en cultuur, betekenisgeving en 
ambiguïteit, en organisatieparadox en managementdilemma. Zo ontwik-
kelt u een eigen, kritisch perspectief op denken en doen in bestuurs- en 
organisatiewetenschappelijk onderzoek. Dit vormt tegelijkertijd een op-
stap naar de laatste cursus van het programma. Dan gaat het om uw eigen 
optreden in complexe processen van organisatieverandering. 

8. leIderscHap In conteXt
MORALITEIT EN OPPORTUNITEIT
In het debat over politiek, bestuur en publieke dienstverlening is de roep 
om krachtiger, wijzer, moediger én authentieker leiderschap. Hierover zijn 
veel boeken geschreven. En cursusaanbieders verdienen er goed geld mee, 
net als werving en selectiebureaus. Waarop zijn die leiderschapsmodellen, 
-visies en -trainingen eigenlijk gestoeld? In deze cursus kijken we goed 
en kritisch naar het nieuwe leiderschapsdenken. Door een ‘leiderschaps-
bril’ kijkt u naar uw eigen organisatie, het functioneren van ‘de bazen’ en 
uw eigen functioneren. Per slot van rekening is leiderschap niet iets wat 

uitsluitend van de top komt. Elke discussie over leiderschap zinloos als 
we het fenomeen niet plaatsen in de context van tijd, situaties, cultuur, 
beeldvorming en relaties. U krijgt instrumenten om voorbij de hype van 
leiderschap te denken. Kernvragen zijn hoe leiderschap sociaal wordt 
ge(re)produceerde en welke rol leiderschap speelt in vorming, consolidatie, 
verandering en teloorgang van organisaties.

II. metHodIscHe onderdelen en afstudeeronderZoek
In het eerste jaar ligt de nadruk op een (kwalitatief) organisatieonderzoek. 
Het onderzoek zet u systematisch op en voert u ook uit. Nadat u de data 
heeft geanalyseerd, schrijft u een helder rapport, een analyseverslag. 
In het tweede jaar verschuift het accent van probleemdiagnose naar onder-
zoek van organisatie(veranderings)processen, theoretische onderbouwing 
van organisatieverandering en verdieping van wetenschapsfi losofi sche en 
methodologische uitgangspunten. Dit afstudeeronderzoek is de afsluitende
meesterproef.

‘
‘

‘
‘

‘
“Krachtig dat M&T de hele leergang 
ondersteunende kennis aanreikt voor 
het uitvoeren van het analyseproject 

en het afstudeeronderzoek”



leerCOnCept en 
didaCtisChe VOrMgeVing

De deelnemers aan het masterprogramma Organisatie, Cultuur en Manage-
ment worden uitgedaagd hun denken en handelen in de praktijk te toetsen 
aan theoretische kennis en de praktijkervaring van anderen. In het concept 
van ‘werkend leren’ wordt sturen/managen in directe relatie gebracht met 
de eigen organisatorische context. De opleiding biedt ruime reflectie-
mogelijkheden op de eigen visie op organiseren, geeft het (theoretisch) 
perspectief op organiseren en op organisatiecultuur, reikt onderzoeksvaar-
digheden aan en biedt kennis en inzicht voor de analyse van interventie- 
en veranderingsstrategieën. De deelnemer onderzoekt en analyseert zijn 
eigen werksituatie. Daarnaast leert de student een veranderingstraject 
systematisch te analyseren en te evalueren. Dit verandertraject kan in 
het kader van het afstudeeronderzoek zelf worden opgezet dan wel als 
al ingezette verandering onderwerp van kritische reflectie zijn.

Belangrijke doelstellingen van de opleiding liggen op het gebied van
academische kennis en vaardigheden, analyse en reflectie. Interdisciplina-
riteit en ‘werkend leren’ zijn hierbij belangrijke aspecten. De student zal 
in staat moeten zijn deze leerdomeinen te integreren in zijn persoonlijke 
en professionele ontwikkeling en deze kunnen vertalen naar de praktijk-
context van de organisatie. De doelstellingen en uitgangspunten zijn:

˚ De deelnemer wordt op academisch niveau uitgerust voor onder- 
 zoek, analyse en sturing van organisatieprocessen;

˚ In de opleiding worden een interdisciplinaire visie op de werkelijk- 
 heid in het algemeen en organisatieprocessen in het  bijzonder   
 gehanteerd;

˚ De praktijkervaringen van de deelnemers zijn de basis. De deelnemer  
 leert deze ervaringen in een bredere context te plaatsen door middel  
 van persoonlijke reflectie, domeintheorie en algemene theorie. 
 De deelnemer krijgt inzicht in de relatie tussen deze kennisdomeinen;

˚ Het didactisch kenmerk is een leercyclus waarbij deelnemers
 geregeld analyses maken, hun visie verder ontwikkelen, interventies  
 bepalen en reflecteren op eigen denken en handelen;

˚ De opleiding biedt voldoende ruimte aan de deelnemers om de   
 verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces te laten nemen;

˚ Deelname is geen geïsoleerde activiteit, maar wordt ingebed in de  
 werksituatie van de deelnemer.

InterdIscIplInarIteIt
De interdisciplinaire benadering van de Bestuurs- en Organisatieweten-
schap is een belangrijk uitgangspunt van de opleiding. Steeds weer zullen 
we verschillende perspectieven op de werkelijkheid naast elkaar plaatsen. 
De kerndocenten zijn afkomstig uit verschillende wetenschappelijke disci-
plines. Dit waarborgt een variatie in benadering van de problematieken. 
Door in wisselende subgroepen te werken aan opdrachten, vindt confron-
tatie plaats tussen de verschillende gezichtspunten. 

Werkend leren
Enerzijds besteedt de leergang aandacht aan de deelnemer als persoon, 
als functionaris met zijn ervaringen, mogelijkheden en beperkingen, visie 
en ambities. Anderzijds is er veel aandacht voor de organisatie en haar 
context, waarin de betrokkene functioneert. In elk onderdeel wordt het 
thema steeds met deze facetten verbonden. Door dit concept vindt een 
vertaling plaats van theoretische inzichten naar de persoonlijke situatie 
en de praktijk. Er is ruimte om verkregen inzichten te analyseren, een eigen 
visie of standpunt te bepalen en te reflecteren op eigen handelen en 
denken.

de programmacoördInator
De rol van de programmacoördinator is van cruciale betekenis. Deze 
geeft sturing aan de koppeling van de complexe organisatiepraktijk met 
academische competenties. De programmacoördinator introduceert de 
studenten op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek, begeleidt 
de wisselwerking tussen probleem- en theoriesturing en bewaakt zowel 
het individuele leerproces als het groepsproces. De programmacoördina-
tor is altijd actief aanwezig bij de groepsbijeenkomsten waarin diverse 
kerndocenten onderwijs verzorgen. De programmacoördinator is het 
aanspreekpunt voor inhoudelijke en organisatorische kwesties en zorgt 
voor de inhoudelijke verbinding tussen de diverse onderdelen. Omdat de 
programmacoördinator tevens docent methoden en technieken van onder-
zoek is, begeleidt deze de studenten bij hun analyseproject.

Werkvormen
De opleiding kent afwisselende werkvormen: colleges, inleidingen, 
literatuurbesprekingen, interview- en observatietraining, presentaties, 
discussietaken, individuele en groepsopdrachten. Steeds staat de interactie 
tussen docent en deelnemers en tussen deelnemers onderling centraal. 
De deelnemers worden gestimuleerd in het actief toepassen van en het 
creatief omgaan met aangeboden concepten, modellen, kennis, inzichten 
en visies. Naast het opdoen van academische kennis, inzichten en visies en 
het oefenen in het omgaan met nieuwe methodieken en vaardigheden, 
neemt reflectie op de persoon en eigen management- of adviesstijl een 
belangrijke plaats in. ‘

‘

“Verschillende onderdelen/docenten waren, 
voor mij persoonlijk, ver bovengemiddeld 

en hierdoor uitstekend”



www.uu.nl/masters

studIelast
Het masterprogramma heeft een studielast van 1600 studie-uren (60 EC),
verspreid over twee jaren. De feitelijke studielast is afhankelijk van indivi-
duele kwaliteiten en van de wijze waarop de onderzoeksonderdelen in het 
werk geïntegreerd worden. U dient rekening te houden met een belasting 
van 16 uur per week (inclusief de opleidingsdagen). Qua tijdsbeslag is deze
opleiding niet een activiteit die er ‘even bijgedaan wordt’. Daarom infor-
meren wij tijdens het oriëntatiegesprek naar de beschikbare studiefacili-
teiten. Wanneer door bijzondere omstandigheden de studie vertraging 
oploopt, kunnen wij hierover passende afspraken maken. 

toetsIng en dIploma
Alle studieonderdelen worden afzonderlijk getoetst. De wijze waarop 
dit gebeurt, varieert per onderdeel. Meestal bestaat de toetsing uit het 
schrijven van een paper of essay, maar ook presentaties of andersoortige 
opdrachten kunnen onderdeel vormen van toetsing. Voor het analysepro-
ject en het afstudeeronderzoek dient een onderzoeksverslag geschreven 
te worden. Voor elk onderdeel afzonderlijk moet een voldoende worden 
behaald. De opleiding is als universitaire studie geaccrediteerd. Bij het 
voltooien van deze academische opleiding ontvangt de student de 
erkende universitaire Mastertitel (MSc).

opleIdIngdagen
De opleiding start 1 maal per jaar in februari. De opleidingsdagen vinden 
plaats op de donderdag, eens per twee weken van 10.00 uur tot 21.15 uur.

locatIe
De opleiding wordt verzorgd in Utrecht. Op deze locatie maken wij gebruik 
van goed toegeruste onderwijsruimten waar alle benodigde restauratieve 
voorzieningen als koffie/thee, lunch en diner zijn gewaarborgd.

kosten 
De kosten van de opleiding Organisatie Cultuur en Management bestaan 
uit het onderwijs, de begeleiding, de catering, de accommodatie en het 
studiemateriaal. Deze kunnen desgewenst in termijnen worden betaald. 
De actuele prijs is op onze website te vinden: www.uu.nl/usbo/emp 

aanmeldIng en selectIe
Iedere kandidaat die voldoet aan de formele eisen van vooropleiding en 
werkervaring, krijgt een uitnodiging voor een oriëntatiegesprek. In dit 
gesprek kan de programmacoördinator vaststellen of de vereiste kennis 
en ervaring aanwezig zijn en kan de kandidaat nader kennismaken met 
de opleiding. Op die manier wordt gewaarborgd dat alle deelnemers met 
een voldoende kennis- en ervaringsniveau aan de opleiding beginnen. 

Het maximum aantal deelnemers is 22 en plaatsing geschiedt op volgorde 
van aanmelding voor de 10 eerste plaatsen. De overige plaatsen worden 
toegewezen op basis van de gewenste, gevarieerde samenstelling van de 
groep. Daarbij spelen criteria als spreiding naar sector en functie en de 
man-vrouwverhouding een belangrijke rol. 

meer InformatIe
Voor vragen over de opleiding kunt u contact opnemen met Erika Winkler. 
U kunt haar bereiken via telefoonnummer: 030-253 8101 (receptie) of een 
e-mail sturen naar e.winkler@uu.nl. U kunt ons ook vinden op: www.uu.nl/
usbo/emp 

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

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. 

OrganisatOrisChe infOrMatie

‘

‘

“Het programma is goed op elkaar 
afgestemd en onderwerpen uit verschillende 
modules grijpen op elkaar in, dat maakt 

dat aan het eind van de opleiding theorieën 
op hun plek gaan vallen”


