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Geef richting aan
verandering en
verbind mensen en
organisaties

Waarom een

master Bestuurskunde
eur.nl/essb/studeer-bestuurskunde
De Erasmus Universiteit bevindt zich in
Rotterdam, een stad die bruist van energie,
ondernemerschap en culturele diversiteit.
Het is dé plek om een gerenommeerd
masterprogramma in Bestuurskunde te volgen.
Binnen de masterprogramma’s Bestuurskunde
leer je sociale problemen te identificeren en
analyseren om vervolgens beleidsrelevante
oplossingen aan te dragen. Je leert bestuurlijke
kwesties vanuit verschillende perspectieven te
bekijken, rekening houdend met allerlei belangen.
Na je master ben je klaar om als bruggenbouwer
in complexe bestuurlijke omgevingen aan de slag
te gaan.
Carrièreperspectieven Bestuurskunde
Als bestuurskundige ben je in staat om
op academische denkniveau problemen
te onderzoeken vanuit verschillende

Shanghai Ranking - Global Ranking of
Academic Subjects
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wetenschappelijke invalshoeken. Je weet hierop
te reflecteren en je kunt concrete oplossingen
ontwikkelen en uitvoeren. Dit maakt jou uiterst
geschikt voor bestuursfuncties waarin je
samenwerkt met, en advies geeft aan, diverse
partijen binnen en buiten het publieke domein.
Afhankelijk van jouw afstudeerrichting
en je persoonlijke interesses kun je na je
afstuderen aan de slag bij (semi-)overheden
met vraagstukken op het gebied van
beleidsvorming, verandermanagement,
HRM en projectmanagement van grote
publieke projecten. Je kunt daarnaast ook
starten als trainee of junior adviseur en
werken aan vraagstukken op het gebied van
inrichting of verbetering van organisaties en
managementprocessen. Ook kun je terecht bij
private onderzoeks- en adviesbureaus die zich
richten op de publieke sector.

Nederlandse
master
specialisaties
Bestuurskunde

Governance en Management van
Complexe Systemen
In de master Governance en Management
van Complexe Systemen houd je je bezig met
weerbarstige maatschappelijke en bestuurlijke
vraagstukken. Je leert vraagstukken te
bekijken vanuit verschillende perspectieven
en wetenschappelijke invalshoeken, waarbij je
rekening houdt met verschillende belangen en
passende oplossingen bedenkt die recht doen
aan de complexiteit van de vraagstukken.

Publiek Management
Publiek Management is voor studenten met
interesse in het managen & organiseren
van publieke en non-profit organisaties.
Binnen deze masterspecialisatie focus je je
op strategie, financiën en adviesverlening
in deze organisaties. Ook professionele
vaardigheden staan centraal. Theorie
wordt concreet gemaakt via case studies,
werkbezoeken en gastcolleges. Wil jij
publieke en non-profit organisaties leiden
om publieke waarde te creëren? Kies dan
voor dit masterprogramma.

Beleid en Politiek
Publieke professionals werken in een
veranderlijke omgeving. Voel jij je ook
uitgedaagd door maatschappelijke vraag
stukken waarover de meningen verschillen?
Ben je geïnteresseerd in de dynamiek die
ontstaat op het snijvlak van politiek, beleid,
media en samenleving? In de specialisatie
Beleid en Politiek staat de vraag centraal
hoe je in deze context tot effectief en
legitiem beleid kunt komen.

Management van HR en verandering
Het masterprogramma Management van HR
en Verandering richt zich op de ‘menselijke
factor’ in organisaties. Organisatievraagstukken
worden bekeken vanuit verschillende
perspectieven en theoretische invalshoeken.
Deze opleiding is voor iedereen die
geïnteresseerd is in vraagstukken op het gebied
van HRM, verandermanagement en leiderschap
en deze wil koppelen aan de praktijk binnen
publieke organisaties.

Niet direct 
toelaatbaar tot een
master Bestuurskunde?
Volg dan onze premaster Bestuurskunde!

Engelse master
specialisaties
Bestuurskunde

Governance of Migration and Diversity –
Public administration
Erasmus University Rotterdam offers two tracks
within the GMD master: Public Administration
and Sociology. The Public Administration s pec
ialisation enables you to address governance
issues related to migration and diversity from
a multidisciplinary perspective. Governance of
Migration and Diversity is a collaboration between
Erasmus University Rotterdam (including the
Institute for Social Studies in The Hague), Leiden
University and Delft University of Technology. The
cooperation between these universities provides
a unique combination of varied expertise within
one single master programme.

Research Master - Public Administration
and Organisational Science
Explore core issues in public administration
and organisational science. This two-year
master programme (jointly offered with
other Dutch Universities) prepares you for a
career as a researcher or research oriented
functions in consultancies or the public
domain.

Governance and Management in the
Public Sector
In our globalised and complex network
society there is an increasing need for
experts who demonstrate analytical skills
and connective leadership. Modern public
professionals need to have an entrepreneurial
attitude and a strong ethical compass.
Network managers are needed to enhance
collaboration among various societal parties
in order to create innovative solutions and
high-quality public policies and services
that current societal challenges require. This
master programme trains you to become
such a network manager.

International Public Management and
Public Policy
This master provides the tools for dealing
with the increasingly international nature
of public management and public policymaking. The programme deals with public
management and policy on national, EU
and international levels. International
Public Management and Public Policy gives
you the opportunity to interact with an
international student group and academics
with strong international reputations.

Urban Governance
Cities are at the heart of cultural, social and
political innovation. They are key to finding
solutions for societal issues such as migration,
social segregation, poverty, climate change,
health, unemployment and terrorism. With
this master you will learn the skills to analyse
and manage complex urban governance
issues and to develop innovative governance
strategies. This unique programme is a
collaboration between the Department of
Public Administration and the Institute of
Housing and Urban Development Studies.

Waarom een

master Sociologie
eur.nl/essb/studeer-sociologie
De masterprogramma’s van Sociologie richten
zich op prangende sociale ontwikkelingen en
problemen. Tijdens een master Sociologie aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam krijg je inzichten
in een breed scala aan sociologische theorieën
voor het begrijpen van die ontwikkelingen.
Daarnaast leer je op de actuele problematiek van
de hedendaagse samenleving in te gaan. Ons
onderwijs is kleinschalig en je wordt geïnspireerd
door enthousiaste docenten die tot de top van
de discipline behoren.
Carrièreperspectieven Sociologie
Na je master Sociologie ben je in staat om
vraagstukken vanuit verschillende perspectieven
te benaderen en op basis daarvan afgewogen
analyses te maken die bij kunnen dragen aan
mogelijke oplossingen. Deze competenties komen
zeer goed van pas bij functies op het gebied
van beleidsvorming en advisering. Bovendien
besteedt de opleiding veel aandacht aan de

gevolgen van maatschappelijke veranderingen
voor overheidsbeleid; een gewild kennisterrein.
Zo is er vraag naar beleidsgerichte sociologen
bij de overheid, non-profit organisaties,
onderzoeksinstituten en het bedrijfsleven.
Afhankelijk van jouw afstudeerrichting en
persoonlijke interesses kun je terecht komen
in diverse functies op het gebied van arbeid,
organisatie en grootstedelijke vraagstukken.
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als beleids
medewerker of -adviseur bij overheden,
semipublieke of private instellingen zoals het
Sociaal en Cultureel Planbureau, Movisie, de
politie, woningcorporaties, welzijnsinstellingen
of projectontwikkelaars.
Andere voorbeelden van functies zijn journalist,
voorlichter, human resource manager of
onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en
onderzoeksbureaus of universiteiten.

Nederlandse
master
specialisaties
Sociologie

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
In de masterspecialisatie Grootstedelijke
Vraagstukken en Beleid verdiep je je in
twee centrale kenmerken van hedendaagse
steden: de toenemende diversiteit van
hun inwoners en de groeiende sociale
ongelijkheid in steden en in stedelijke
economieën. Na afronding van deze
masteropleiding ben je in staat om actuele
stedelijke ontwikkelingen en vraagstukken
vanuit diverse perspectieven te analyseren en
te beschrijven.

Arbeid, Organisatie & Management
Wie het nieuws volgt, krijgt de indruk dat de
organisatie van de arbeid sterk verandert.
Tijdens deze masterspecialisatie verdiep je je
in recente veranderingen op de arbeidsmarkt
en de wijze waarop organisaties en overheden
daar sturing aan proberen te geven. Je
krijgt goed inzicht in bedrijven, netwerken
en instituties, waardoor je uitstekend bent
toegerust om organisaties te onderzoeken en
om organisaties en overheden te adviseren
op het gebied van werk, de arbeidsmarkt en
sociale risico’s.

Niet direct
toelaatbaar tot een
master Sociologie?
Volg dan onze premaster Sociologie!

Engelse master
specialisaties
Sociologie

Engaging Public Issues
Most of today’s major issues, such as
climate change, racism or automated
technologies, are not limited to traditional
parliamentary politics, but play out in the
public sphere of (online) media, social
movements, expertise, activism and policy
making. This master programme enables
you to understand how such concerns
become public issues. It provides you with
the tools to navigate and broker complex
issues, to develop your own engagement
with them and to intervene in them.

Governance of Migration and
Diversity – Sociology
Erasmus University Rotterdam offers two tracks
within the GMD master: Sociology and Public
Administration. The specialisation of Sociology
offers a sociological analysis of the drivers of
migration and the integration of immigrants in
receiving countries. Governance of Migration
and Diversity is a collaboration between
Erasmus University Rotterdam (including the
Institute for Social Studies in The Hague), Leiden
University and Delft University of Technology.
The cooperation between these universities
provides a unique combination of varied
expertise within one single master programme.

Politics and Society
The relationship between politics and
society has changed dramatically. The
causes and consequences of today’s
pressing political issues like Brexit,
populism and political distrust, can be
understood by the unique focus on the
interrelationship between politics and
society offered in Rotterdam.

Research Master Sociology of Culture,
Media and the Arts
This two-year master programme is
specially designed for academically
talented and driven students, who have
a keen interest in research in sociology,
media studies, and arts and culture studies.
During the programme students combine
social-scientific training and hands-on
experience, develop their own research
interests and prepare themselves for a
PhD, or a career in research, policy, or
consultancy.

Social Inequalities
Do you want to know why social divisions
in society are increasing? This programme
trains you to become an expert in the
field of social inequality. It brings a unique
interdisciplinary perspective on the causes
and consequences of social inequality, and
sheds light on ways in which social policies
can reduce it. The theoretical pluralism of
the programme provides you with essential
critical, analytical and methodological skills.

Voltijd
masters

Start in
september

Duur:
1 jaar

Deadline:
15 mei (non-EEA)
of 15 juni (EEA)

60 EC

Titel:
Master of
Science (MSc)

per studiejaar

Contact
M: voorlichting@essb.eur.nl
T: 010-4082141
W: eur.nl/essb/onderwijs/master
Ga naar onze website en meld je aan voor
een Webinar of een van de Open Dagen!
Of chat met onze studenten via
eur.nl/en/essb/chat-our-students

Waarom een master Bestuurskunde of
Sociologie in Rotterdam?
• Kleinschalig en activerend onderwijs
•	Intensief contact tussen docenten en
studenten
•	Er wordt gewerkt met actuele
ontwikkelingen uit het werk- en
onderzoeksveld en daarnaast worden
de nieuwste onderzoeksmethoden
gehanteerd.
•	Bestuurskunde stond in 2017 en 2018
op #1 in de Shanghai Ranking
• Onderwijs van topkwaliteit

