
 
 

 
 
 

PERSBERICHT ERASMUS ACADEMIE 
 
 

21 januari 2011: start masterclass Management van Beleidsonderzoek 
 
Goed management bevordert de kwaliteit van beleidsonderzoek 
 
Op vrijdag 21 januari start weer een nieuwe editie van de masterclass Management 
van Beleidsonderzoek. Behalve kwaliteitsmanagement, onderzoeksorganisatie en 
beleidsadvisering, komen zaken aan de orde als (internationale) 
aanbestedingstrajecten en samenwerking binnen internationale netwerken. 

 
Beleidsonderzoek professionaliseert. Daarmee wordt het vakgebied ook steeds complexer. 
Opdrachten voor beleidsonderzoek bijvoorbeeld, zijn steeds vaker onderdeel van Europese 
aanbestedingsprocedures. Dat op zich brengt weer internationale samenwerking met zich 
mee, in vaak veelomvattende netwerken. Maar ook de uitvoeringsorganisatie, het 
projectmanagement en de kwaliteitszorg van beleidsonderzoek vragen meer deskundigheid 
en competenties van leidinggevenden en managers binnen het beleidsonderzoek.  
 
De masterclass Management van Beleidsonderzoek helpt beleidsonderzoekers met 
managementtaken in het realiseren van hoogwaardig beleidsonderzoek. Niet alleen brengt het 
het managen van beleidsonderzoek naar een hoger niveau, het bundelt bovendien de 
aanwezige kennis op het gebied van onderzoeksmanagement en zorgt voor de ontwikkeling 
van de nodige competenties. 
 
Duur en kosten 
De cursus start vrijdag 21 januari en telt in totaal tien cursusdagen. Kosten voor deelname aan 
de cursus bedragen € 4250,-. Bij het cursusgeld zijn parkeerkaarten, dagarrangement en 
cursusmateriaal inbegrepen. Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW. 
 
Inschrijven 
Belangstellenden voor de masterclass Management van Beleidsonderzoek kunnen zich inschrijven 
via www.erasmusacademie.nl/beleidsmanagement. In totaal kunnen zich slechts 20 deelnemers 
zich inschrijven. 
 
Organisatie 
Beleidsonderzoek in Nederland is een vak in ontwikkeling. Met een serie masterclasses spelt 
Erasmus Academie een belangrijk rol op het terrein van de professionalisering van het 
beleidsonderzoek. Erasmus Academie biedt postacademisch onderwijs voor professionals en 
organisaties. Wij vertalen hoogwaardige wetenschappelijke kennis in gespecialiseerde 
opleidingen. Het gaat om bijzondere knowhow waaraan professionals behoefte hebben. 
Erasmus Academie is een onderwijsinstituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Meer 
informatie over onze organisatie en onze cursussen vindt u op www.erasmusacademie.nl 

 
Informatie voor de pers, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over de masterclass, kunt u contact opnemen met mw. Laurien Poleij, programma manager Erasmus Academie: 

T: +31 (0)10 4082794 of E: poleij@erasmusacademie.nl   


