Voor professionals die op

STRATEGISCH
STUREN IN STEDELIJKE
ONTWIKKELING

strategisch niveau met stedelijke
vraagstukken bezig zijn;
Vanuit het hele werkveld, nadruk
op zelfreflectie en open debat;
(Internationale) topdocenten
uit wetenschap en praktijk;

Werken aan de stad en werken aan (binnen-)stedelijke ontwikkelingen betekent werken aan complexe, integrale vraagstukken.
De complexiteit en de integraliteit van de stedelijke opgaven
vragen om specifieke kennis en om het vermogen van betrokken
professionals om samen te werken met zeer uiteenlopende mensen en met organisaties en partijen in alle geledingen van de stad.

Groot en actief alumni-netwerk
van professionals;
Universitair geaccrediteerde
opleiding, een initiatief van:
TU Delft, gemeente Rotterdam,

De kennis, het talent, het leiderschap en de vaardigheden die daar voor nodig zijn, staan centraal in de MCD opleiding. In verschillende modules leert de
MCD’er strategisch te handelen in een multidisciplinair team en ontwikkelt hij
een eigen visie op het vak en op de stad. Het kunnen overzien van de complexiteit van stedelijke ontwikkelingen en daarin kunnen schakelen en handelen
vanuit de eigen rol staat centraal in de opleiding.

Erasmus Universiteit.

Afgeronde opleiding?
Na de opleiding is de MCD’er in
staat een leidende rol te vervul-

De MCD is uniek in Nederland. Het is de enige integrale academische opleiding
voor professionals die op strategisch niveau met stedelijke (ontwikkel)vraagstukken bezig zijn.
Door een strikte intake blijft de opleiding exclusief en staat deze garant voor
kwaliteit. De mix van achtergronden zorgt ervoor dat studenten in de keuken
van andere disciplines kijken. Ook haar docenten selecteert MCD zorgvuldig,
op basis van grondige evaluaties. Deelnemers aan de lopende leergangen zijn
afkomstig van o.a. AM, BPD, Deloitte, Gemeente Den Haag, Gemeente Delft,
Gemeente Utrecht, Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Staedion, Synchroon, Woonbron.

len in de effectieve aansturing van
gebiedsgerichte programma’s en
projecten.

Lees alles over de
de modules
aan de binnenzijde

Fotografie Maarten Reiling

trends kunnen worden vertaald in
stedelijk beleid. En hoe dit verankerd
kan worden in een gezamenlijke
agenda. Wat betekent de uitwerking
naar stedelijke gebieden? Hoe wordt
op gebiedsniveau op het gebied van
energie, klimaatadaptatie, bebouwde
omgeving en infrastructuur beleid
ontwikkeld en uitgevoerd dat
veerkrachtig is en de stad sterker
maakt?

Druk op de stad

Module 2: Urban Resilience
Collegethema’s
1 Veerkracht van de stad

Wat maakt een stad veerkrachtig? Wat kunnen steden doen om
sociale tegenstellingen te voorkomen of te verzachten? Welke
innovaties zijn nodig om antwoorden te vinden op vragen rond
energie, klimaat en mobiliteit? En hoe kunnen ruimtelijk beleid en
stedelijke projecten daar een bijdrage aan leveren?

Theorieën over resilience

2 Maatschappelijke
veerkracht
Zoeken naar nieuw evenwicht

3 Ruimtelijke veerkracht
Agenderen voor de toekomst

4 Energietransitie
Energie economie,
circulariteit en ontwerp

5 Klimaatadaptatie
Resilient klimaatbeleid en
stedelijke omgeving

6 Mobiliteit
Adaptieve mobiliteitssystemen en regionale
aanpak

7 Integratiecasus CID/
Binckhorst Den Haag
Veerkracht in het Central
Innovation District Den Haag

Urban Resilience
Stedelijke veerkracht staat voor de
mate waarin steden in staat zijn om
schokken en continue druk op het
stedelijk systeem te weerstaan en
op te vangen. Stedelijke veerkracht
staat ook voor de mate waarin steden
in staat zijn zich aan te passen aan
veranderende, meer extreme omstandigheden. Het begrip is afkomstig uit
de systeemtheorie en laat zien hoe
de stad als een samenstelsel van met
elkaar vervlochten systemen, ineens
uit balans kan raken.
Nu blijken steden gelukkig uiterst
veerkrachtig; we zijn vaak in staat
om de schade redelijk snel te herstellen. Soms leidt dat tot structurele
aanpassingen, zoals de Deltawerken
en het project Ruimte voor de rivier.
Maar vaak verdwijnt de noodzaak tot
aanpassing al snel weer uit beeld: de
noodzaak tot structurele aanpassing
lijkt weg zodra we het leven van alledag weer kunnen oppakken.
In deze module staat centraal hoe
steden shocks en stress op kunnen

vangen in de vorm van beleid en in de
vorm van ruimtelijke aanpassingen.
Vanuit het buitenland kennen we
goede en slechte voorbeelden: hoe
staat Nederland ervoor? En hoe meet
je veerkracht?

Gebiedsontwikkelingen
Een belangrijke vraag is hoe
stedelijke ontwikkelingsprojecten
bijdragen aan het vergroten van de
veerkracht van steden in tijden van
onzekerheid en grote risico’s. Hoe
zorgen steden dat ze hun vitaliteit
en kwaliteit behouden terwijl veel
zaken radicaal veranderen? Steden
worden geconfronteerd met grote
veranderingen op economisch,
sociaal en technologisch gebied.
Dat vraagt om aanpassingen
in onder meer infrastructuur,
energie en gebouwde omgeving.
Steden moeten bovendien nieuwe
strategieën ontwikkelen vanwege
een veranderend klimaat, een
veranderende bevolking en
veranderende maatschappelijke
verhoudingen. In deze MCD-module
komt aan de orde hoe genoemde

De druk op steden neemt de komende jaren verder toe. Het aantal inwoners groeit en de eisen op het gebied
van energie, water, voedselvoorziening en mobiliteit worden hoger. Wat
betekent dat voor de leefbaarheid?
Hoe ontwikkelen we aantrekkelijke woon- en werkgebieden die in
staat zijn (mee) te veranderen? Hoe
vergroten we de maatschappelijke,
ruimtelijke en ecologische veerkracht
van steden?
En hoe reageren we in Nederland
op de stijgende zeespiegel, heftiger
regenbuien, droge zomers en de alsmaar dalende bodem. Het is hoog tijd
om ook hier de vraag te beantwoorden: hoe resilient zijn onze steden?
Den Haag en Rotterdam zijn begonnen met de aanstelling van urban
resilience officers. Maar het is heel

interessant om voor elke gebiedsontwikkeling in de spiegel te kijken en
deze vraag te stellen.

Adaptief ontwikkelen
Bedrijven en overheden staan voor de
uitdaging om hun steden veerkrachtig
te maken: met nieuwe energiesystemen, andere manieren van omgaan
met water(berging), maar ook met
infrastructuur die adaptief is. Adaptief wil zeggen dat de infrastructuur
inwoners en bedrijven behulpzaam
moet zijn bij veranderde wensen en
veranderend gebruik. Wat zijn de
trends op het gebied van mobiliteit en
hoe plan je adaptieve mobiliteit?

Docenten
Met bijdragen van
onder meer:
• prof.dr. Ellen van Bueren
• dr. Fransje Hooimeijer
• dr. Ronald Huisman
• prof.dr. Derk Loorbach
• prof.dr. Lucas Meijs
• prof.dr. Henk Meurs
• drs. Erik Pasveer
• drs. Henk Ovink
• prof.dr. Arjan van Timmeren
• dr. Peter Pol

Theorie en praktijk
Deze module koppelt inzichten in
verschillende aspecten van veerkracht
aan concrete voorbeelden uit de
praktijk. Tijdens iedere college-dag
staat een thema centraal en zijn er
twee sprekers: één uit de wetenschap
en één uit de praktijk. Gedurende de
module staat de ontwikkeling van het
Central Innovation District/Binckhorst
in Den Haag als casus centraal de
nadruk ligt op de manier waarop dit
ontwikkelgebied ook resilience is.

“Innovatieve projecten in een
groot politiek en maatschappelijk
speeldveld, zoals de Floriade 2022
in Almere, vragen om een
duidelijke strategie en goed
omgevingsmanagement. De
MCD-opleiding geeft de handvatten om de juiste keuzes te
maken.”
ing. Edwin Bos MSc. MCD
Programmamanager bij de
Provincie Flevoland

MSc OPLEIDING

2003

De MSc opleiding is verdeeld in acht modules over twee jaar. MCD
biedt de mogelijkheid om de modules los te volgen of als onderdeel van een volwaardige MSc opleiding.
Drie fasen, acht modules
De Master City Developer bestaat uit
drie fasen. In de kernfase krijg je inzicht
in de context van stedelijke ontwikkeling. Wat beïnvloedt de ontwikkeling
van een stad, welke ‘systemen’ hebben
invloed op steden en regio’s en wat
betekent dat voor het sturen van
projecten?
De verdiepingsfase zoomt in op het
niveau van concrete stedelijke ontwikkelprojecten. Optimalisatievraagstukken tussen marktpotentie, beschikbare
middelen, ontwerpend onderzoek en
ruimtelijke kwaliteit staan hierbij

stichten een post-academische opleiding voor professionals die in het speelveld van
stads- en gebiedsontwikkeling opereren en daar een
leidende rol in willen spelen.

centraal. In deze fase vindt ook de
internationale module plaats.
Ter afronding van zowel de kernfase
als de verdiepingsfase vindt een
assessment plaats waarin de ontwikkeling van studenten en hun persoonlijke
leerdoelen centraal staan.

Een combinatie van wetenschappelijke inzichten vanuit
de economie, bedrijfs- en
bestuurskunde gekoppeld
aan de kennis over vastgoed,
ontwerp en stedenbouw.

In de specialisatiefase doen deelnemers essentiële vaardigheden op om
wetenschappelijk onderzoek en de
dagelijkse praktijk aan elkaar te knopen
tijdens een concreet interdisciplinair
onderzoek naar een vraag uit de
praktijk.

2018
MCD is door de jaren heen
uitgegroeid tot een toonaangevende, wetenschappelijk
geaccrediteerde opleiding
(Master of Science)

Praktisch
Tweejarige MSc-opleiding in deeltijd
Opgebouwd uit acht modules
Modules zijn ook los te volgen
Instroom op ieder moment mogelijk
Zeven collegemiddagen per module
Colleges aan EUR, TU Delft en op
locatie

HBO pre-master

Collegedagen op woensdag (MCD
15) en op donderdag (MCD 16)
Internationale module
(met studiereis)
Afronding met masterscriptie
Leergang 16 start september 2019

alumni die met trots de titel
MCD achter hun naam voeren.
bouwt voort op de HBO opleiding en
vult deze aan met vereiste academische vaardigheden.

Het MSc Master City Developer
programma is ook toegankelijk voor
deelnemers met een HBO vooropleiding. Voor hen is een aparte
pre-master ontwikkeld.

Toekomst
Het vak blijft zich
ontwikkelen met nieuwe
thema’s als mobiliteit,
energie en verdichting.

Toelatingseisen

Gedurende een aantal weken verwerven deelnemers de studie- en onderzoeksvaardigheden die nodig zijn om
het MCD-programma tot een succesvol einde te brengen. De pre-master

De MCD’er heeft een HBO/WO-vooropleiding en minimaal vijf jaar ervaring
in gebiedsontwikkeling. Naast gedrevenheid en passie voor het vak bezit
hij/zij een gedegen en aantoonbare
motivatie voor het volgen van de
opleiding.

KERNFASE
De context van stedelijke ontwikkeling

Continu afstemmen van
ruimtelijke kwaliteit, middelen
en marktbehoefte is de spil
van het werk.

VERDIEPINGSFASE
Stedelijke ontwikkelingsprojecten

SPECIALISATIE
Onderzoek in gebiedsontwikkeling
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