
Thesis masterclass eerstelijns bestuurders  

In MEB06 bieden we voor het eerst aan een viertal deelnemers van de 
masterclass de mogelijkheid om een thesis te schrijven over een strategisch 
vraagstuk dat uw eigen organisatie aangaat en zich gedurende (een groot deel 
van) de masterclass af zal spelen.  

De opbouw is dat eerst de probleemstelling wordt uitgewerkt en wordt 
afgebakend tot een of enkele concreet te beantwoorden strategische vragen 
(indicatie 2 x A4). Dan volgt een korte beschrijving van de aanpak hoe de vragen 
te beantwoorden (1 A4). Daarbij hoort in elk geval wat in de cursus is geleerd 
over de aanpak van het probleem door verwijzing naar de verschillende colleges. 
Daarnaast kan aanvullend (beperkt) literatuuronderzoek plaatsvinden en 
mogelijk vinden ook enkele interviews plaats. Hierover wordt een planning 
opgesteld.  

De resultaten worden gerapporteerd. Conclusies worden getrokken, daarop 
wordt gereflecteerd en vervolgens worden aanbevelingen gedaan om het 
strategisch vraagstuk op te lossen of beschreven hoe dit opgelost is. Het geheel 
is niet langer dan 20 pagina’s (meer kan worden opgenomen in de bijlagen).  

Fasering:  

• -  Voor 20 oktober 2014 aanmelden en onderwerpkeuze (max 1 A4)  
• -  Voor 1 januari 2015 inlevering probleemstelling en plan van aanpak  
• -  Voor 1 april 2015 inleveren concept-thesis  
• -  Voor 15 mei 2015 inleveren definitieve thesis  
• -  Voor 15 juni herkansing 2015  

De definitieve thesis wordt gemaild aan Emely Scharbaai 
(e.m.scharbaai@uvt.nl). I.v.m. de beoordeling en afsluiting van de Masterclass is 
datum 15 mei een harde deadline.  

Begeleiding: prof. Dr. Dinny de Bakker (1e beoordelaar) levert het commentaar 
op de concepten en beoordeelt het eind product, is tussentijds beschikbaar voor 
vragen. Jan Erik de Wildt MHA is 2e beoordelaar. 

Criteria voor de beoordeling zijn:  

• Is de probleemstelling duidelijk uitgelegd (waar gaat het strategisch 
probleem over? Waarom is dat een probleem?  
 

• Wordt de aangereikte kennis uit de masterclass goed gebruikt? Is 
duidelijk welke (on)mogelijkheden er zijn om het gekozen probleem 
te benaderen?  
 

• Is er sprake van een systematische en ook beargumenteerde 
aanpak van het probleem?  
 

• Wat zijn de uitkomsten van de uitgevoerde aanpak? Is er voldoende 
reflectie zichtbaar?  



De thesis wordt afgesloten met een beoordeling met als mogelijke resultaten:  

-‐	  Uitstekend 
-‐	  Goed 
-‐	  Voldoende 
-‐	  Onvoldoende  

	  


