Thesis Masterclass Eerstelijns Bestuurders, leergang 10
Vanaf MEB-06 bieden we aan 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. In blok 1 heeft u een korte
uitleg gekregen. In blok 2 bespreekt u de opzet met de thesis begeleider en neemt u het
besluit of u met de thesis door wilt gaan. Zo niet dan doet u mee aan de externe analyse
(december 2018) en interne analyse (mei 2019).
Ter voorbereiding vragen wij u om de probleemstelling uit te werken en af te bakenen tot
een of enkele concreet te beantwoorden strategische vragen (indicatie 1 x A4).
Deze eerste opzet stuurt u vóór blok 2 naar het secretariaat van de Masterclass
g.gokoel@tilburguniversity.edu. Voor evt. vragen kunt u contact opnemen met één van de
programmaleiders.
U mag samenwerken met een of twee andere cursisten. Hoe meer deelnemers, hoe beter
de samenwerking en coördinatie moeten zijn.
Prof. dr. Caroline Baan (Caroline.Baan@rivm.nl) is de thesis begeleider. Voor specifieke
onderwerpen kan een andere begeleider worden ingezet.
Na blok 4 maakt u de eerste uitwerking. Die bestaat uit een korte beschrijving van de
aanpak en de wijze hoe u de vragen gaat beantwoorden (vragenlijsten, interviews,
deskresearch, werkbezoeken, focusgroepen etc.). Hierover wordt een planning opgesteld.
Met uw thesis begeleider maakt u afspraken over de aard en de inhoud van de begeleiding.
De definitieve thesis is maximaal 20 pagina’s. Overige informatie kan worden opgenomen in
de bijlagen.
De definitieve thesis ontvangen wij graag via de BlackBoard of per mail naar Gita Gokoel en
naar uw thesis begeleider. In verband met de beoordeling en afsluiting van de Masterclass
is datum 1 juni 2019 een harde deadline.
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



