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riminaliteit, milieuvervuiling,
flexibilisering van de arbeidsmarkt;
het zijn kwesties die dagelijks het nieuws
beheersen en ons allemaal raken. Bestuurskunde
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam leert
je de vraagstukken van de maatschappij te
onderzoeken, begrijpen en aan te pakken.

Om deze complexe vraagstukken goed te
doorgronden, maak je gebruik van inzichten
uit verschillende vakgebieden, zoals sociologie,
rechten, economie en politicologie. Ons klein
schalige en actieve onderwijs daagt je uit om
academische theorieën die besproken worden
tijdens hoorcolleges toe te passen op de actuele
ontwikkelingen in de maatschappij. Door in kleine
groepen aan actuele vraagstukken te werken, krijg
je een sterke band met medestudenten en leer je
omgaan met conflicterende perspectieven.
In het tweede jaar van de bachelor volg je
verdiepende vakken en ga je de praktijk in.
Gedurende tien weken loop je stage bij een
organisatie in de publieke sector, waar je ervaart
hoe de ambtelijke organisatie werkt.
In het derde jaar heb je de keuze tussen een
‘minor’ of ‘exchange’. Met een minor verdiep of
verbreed je jouw vakkenpakket door bij een
andere opleiding onderwijs te volgen. Tijdens
exchange studeer je voor een bepaalde periode
aan een universiteit in het buitenland. Na nog
vier verdiepende vakken, sluit je je bachelor af
met een project waarin je verslag doet van een
door jou uitgevoerd bestuurskundig onderzoek.

Aansluitende masteropleidingen
Wij bieden een groot aantal Nederlandsen Engelstalige masterprogramma’s aan:
• Beleid en Politiek
• 	Governance en Management
van Complexe Systemen
• Management van HR en Verandering
• Publiek Management
• Governance of Migration and Diversity
• International Public Management and Policy
• Organisational Dynamics in the Digital Society
• 	Research in Public Administration and
Organisational Science
• Urban Governance
Carrièremogelijkheden
Als afgestudeerd bestuurskundige aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam krijg je een vliegende start op
de arbeidsmarkt. Of je nu wilt werken in de landelijke
politiek, de problemen in je eigen stad wilt aanpakken
of maatschappelijke organisaties wilt adviseren.
Midden in het vuur van de dynamische stad
Rotterdam leer je problemen effectief aan te pakken
door mensen en organisaties te verbinden. Alles wat
jij nodig hebt, zijn betrokkenheid en ambitie.
Met je diploma kun je aan de slag als adviseur,
beleidsonderzoeker of consultant bij advies
bureaus, maar ook bij bedrijven of belangen
organisaties die veel met overheidsorganisaties te
maken hebben. Daarnaast kun je natuurlijk ook
gaan werken bij internationale organisaties, zoals
de Europese Unie of de Verenigde Naties.

‘Tijdens de bachelor
Bestuurskunde doe je de
benodigde kennis en
vaardigheden op voor een
carrière in de publieke sector.’
Dr. Brenda Vermeeren Coördinator Bachelor Bestuurskunde

Het curriculum
In het eerste jaar van de bachelor Bestuurskunde maak je kennis met de bestuurskunde door
het volgen van inleidende cursussen op het gebied van beleid, management & organisatie,
onderzoeksmethoden en de kerndisciplinevakken (sociologie, politicologie, economie en recht).
In het tweede jaar verdiep je je in de bestuurskunde en volg je geavanceerde vakken organisatie &
management, beleid, governance en onderzoeksmethoden (kwalitatief en kwantitatief onderzoek).
Daarnaast ga je halverwege het tweede jaar op stage. In het derde jaar kun je je specialiseren door
te kiezen voor deelname aan een minor uit een aangrenzend vakgebied of door op uitwisseling
te gaan. Aan het eind van het jaar (en programma) kun je laten zien wat je hebt geleerd door een
bachelorscriptie te schrijven over een relevant bestuurskundig onderwerp.

‘De dynamiek tussen de
universiteit en de
stad Rotterdam geeft
een interessante, praktische
invalshoek op de theorie.’
Alexander van der Wal Student Bestuurskunde
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Chat met ons!
Ben je een aankomend student en wil je
graag contact met ons opnemen? Maak dan
eens een praatje met een van onze huidige
studenten en/of onze medewerkers, via
eur.nl/essb/bachelor/bestuurskunde/
chat-met-onze-studenten-en-staf

Contact
M: bachelor@essb.eur.nl
W: eur.nl/bachelor/bestuurskunde
en eur.nl/essb/contact

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan (online) langs! Kijk op eur.nl/essb
voor aankomende evenementen, zoals de
Bachelor Open Dag of Meeloopdagen

