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1.

Master of City Administration
Het Metropool Mastertraject is het vervolg op de Metropoolopleiding en leidt tot de
mastertitel: Master of City Administration (MCA). Het mastertraject staat in het teken van
verdere cognitieve verdieping en onderscheidt zich van de ‘reguliere’ Metropoolopleiding
doordat het zich concentreert op het doen van onderzoek. Deelnemers versterken hun
analytische vaardigheden en leren dit om te zetten in een onderzoeksrapport.

2.

Praktijk-georiënteerd onderzoek in opdracht van de G4
De opleiding Metropool is op verzoek van de G4 ontwikkeld. In het mastertraject fungeert
de G4, en meer specifiek de gemeentesecretarissen, als ‘opdrachtgever’ voor de deelnemers.
De G4 formuleert een bestuurlijk relevant vraagstuk, dat de deelnemers gedurende het
mastertraject zullen onderzoeken. Deelnemers krijgen voldoende ruimte om binnen dit
thema het onderzoek toe te spitsen op de eigen interesse. Het onderzoek is zodoende sterk
praktijk-georiënteerd en sluit nauw aan bij de werkpraktijk van de deelnemers. Deelnemers
leren hierdoor wetenschappelijke inzichten te verbinden met de ambtelijke werkpraktijk.

3.

Het onderzoeksrapport
Het onderzoek dient uiteindelijk te leiden tot een volwaardig onderzoeksrapport, dat
bepalend is voor het succesvol afronden van het mastertraject. Het onderzoek betreft een
groepsopdracht, wat het onderling leren onder de deelnemers bevordert. Het
onderzoeksrapport wordt door de deelnemers tijdens de slotbijeenkomst gepresenteerd aan
de opdrachtgever en een jury. Een voorbeeld van een onderzoeksrapport is hier te vinden:
http://www.nsob.nl/publicatie/tussen-stad-en-systeem-vluchtelingen-in-de-modernemetropool/.

4.

Programma Master of City Administration
In het mastertraject worden verschillende soorten bijeenkomsten georganiseerd, gericht op
de afronding van het onderzoeksrapport.
Tutorials: bestuurskundige theorieën, methoden & technieken, ‘tailormade’
De tutorials zijn bedoeld om de deelnemers te faciliteren bij het schrijven van het
onderzoeksrapport. Het onderzoek dient bestuurlijk relevant te zijn en daarvoor is het van
belang om meer inzicht te verkrijgen in wetenschappelijke bestuurskundige theorieën.
Daarnaast vraagt het verrichten van onderzoek bepaalde vaardigheden, die aan bod zullen
komen tijdens de tutorials die ingaan op onderzoeksmethoden- & technieken. Tenslotte zijn
er nog enkele tailormade tutorials die in overleg met de deelnemers worden ingevuld en
gericht zijn op de specifieke onderzoeksvragen van de deelnemers.
Begeleidingsgesprekken: contactmomenten met de scriptiebegeleider
De deelnemers worden ondersteund door een scriptiebegeleider, die hen helpt in de
uitvoering van het onderzoek en de afronding van het onderzoeksrapport. De
contactmomenten met de scriptiebegeleider dienen zij zelfstandig in te plannen.
Voortgangsgesprekken: contactmomenten met de decaan en de opleidingsmanager

-1-

Naast de begeleidingsgesprekken met de scriptiebegeleider vinden er gesprekken plaats met
de decaan en de opleidingsmanager om de voortgang van het onderzoek te bespreken. Deze
gesprekken kunnen individueel of plenair plaats vinden.
Optioneel - Studiereis: leren van internationale ervaringen
Een optioneel onderdeel van het mastertraject is een bezoek aan het buitenland om over de
grenzen heen te kijken en te leren van internationale ervaringen. In de voorgaande
jaargangen bezochten de deelnemers onder meer Berlijn en Londen en leerden zij aldaar
het openbaar bestuur van binnenuit kennen.
5.

Organisatie van de opleiding
Prof. dr. Caspar van den Berg is decaan van de Master of City Administration en is
eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Hij heeft een
belangrijke rol bij de intake van de deelnemers, de voortgang van de opleiding en het
beoordelen van de onderzoeksrapporten. De decaan van de opleiding bepaalt of een
kandidaat toegelaten kan worden tot de opleiding Master of City Administration.
Drs. Nancy Chin-A-Fat is opleidingsmanager van de Master of City Administration en is
medeverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de opleiding. Zij heeft een
belangrijke rol bij de begeleiding van de deelnemers en de voortgang van de opleiding.
Sandra Poldermans is als projectmanager verantwoordelijk voor de organisatorische
onderdelen van de opleiding.

6.

Tijdsduur en kosten
Tijdsduur
Het mastertraject duurt twaalf maanden en start na voldoende aanmeldingen in september
2019. Voor het mastertraject staat een studiebelasting van 620 uur; het merendeel hiervan
bestaat uit zelfstudie en het verrichten van het onderzoek.
Kosten
De kosten voor het mastertraject bedragen € 11.5001 per deelnemer. Dit is exclusief de
kosten voor een eventuele studiereis (reis- en verblijfkosten, excursies, sprekers, etc.).

7.

Aanmelding
Alumni en deelnemers van Metropool kunnen zich uiterlijk voor maandag 3 juni 2019 via
het aanmeldingsformulier bij Sandra Poldermans (poldermans@nsob.nl) aanmelden.
Voor vragen over de Master of City Administration kunt u terecht bij de opleidingsmanager
drs. Nancy Chin-A-Fat (chinafat@nsob.nl / 070 3024 935).
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