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Docenten“De MCD leert je de relevantie en het toenemend belang 
van governance en netwerken voor de stedelijke gebieds-
ontwikkeling. Deze theoretische basis pas je meteen 
toe in de praktijk.”

Ir. Martijn Drosten MCD
Hoofd Gebiedsadvies Grontmij BV.

1   STEDEN IN DE NETWERKSAMENLEVING
Opkomst en groei van netwerken

2   SPELEN MET SCHALEN
Macht en invloed in stad en regio

 3   PROCESMANAGEMENT IN DE STAD
Omgaan met onzekerheid

 4   VERBINDEND PUBLIEK MANAGEMENT
Netwerken en nieuwe allianties

5   STUREN OP SPIN-OFFS
Aanjagers voor gebiedsontwikkeling

6   DE POSTINDUSTRIËLE STAD
Nieuwe industrieën en triple helix

7   STRATEGIEVORMING
Wervende stads- en projectproposities

Wat betekent de transitie naar een netwerksamenleving voor 
sturing in stedelijke ontwikkeling? Welk handelings repertoire 
is nodig om optimaal gebruik te maken van deze net-
werken? Deze module gaat over governance in stedelijke 
ontwikkeling: over netwerken en nieuwe allianties.

Dynamiek

Stedelijke ontwikkelingsprojecten zijn 

onderhevig aan politieke, fi nanciële en 

maatschappelijke dynamiek. Dit uit zich in 

verschuivende grenzen tussen publiek en 

privaat, in andere verhoudingen tussen de 

overheidslagen en in nieuwe vormen van 

publiek ondernemerschap. Sturing vindt 

steeds minder plaats vanuit hiërarchie en 

steeds meer vanuit netwerken. Hoe daar-

mee om te gaan?

Co-creatie

Governance in stedelijke ontwikkeling 

betekent ruimte geven aan co-creatie. 

Bottum-up ontwikkeling verbinden aan 

top-down sturing. Nieuwe allianties tussen 

publieke, private en maatschappelijke 

actoren. Wat zijn de uitdagingen en val-

kuilen van co-creatie?

Adaptieve strategie

Continu veranderende omstandigheden 

stellen hoge eisen aan partijen. Hoe 

maken we omgevingsvisies en strate-

gieën die wervend en adaptief zijn? 

Deze module biedt inzicht in tal van 

praktijk  voorbeelden met aansprekende 

cases in onder meer Eindhoven, 

Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.
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Strategisch sturen
in stedelijke gebiedsontwikkeling

De opleiding in het kort

Uniek in Nederland

De MCD’er
De MCD’er heeft een HBO/WO-voor-

opleiding 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. Met het door-

lopen van de opleiding leert de MCD’er 

strategisch te handelen in een multidiscipli-

nair team. Het overzien van de complexiteit 

van stedelijke ontwikkelingen staat centraal. 

Dit legt de basis voor een stevige eigen visie. 

Na de opleiding is de MCD’er in staat een 

leidende rol te vervullen in de e� ectieve 

aansturing van gebiedsgerichte projecten.

.   Universitair geaccrediteerde opleiding, een initiatief van Erasmus Universiteit Rotterdam, 

Stadsontwikkeling Rotterdam en TU Delft.
.   Duidelijke visie op het vakgebied, voortdurende vernieuwing van het curriculum.
.   Studenten uit het hele werkveld, nadruk op zelfrefl ectie en open debat.
.   Topdocenten uit wetenschap en praktijk.
.   Groot en actief alumni-netwerk van professionals op sleutelposities.
.   Internationaal perspectief door buitenlandse docenten en studiereizen.

Praktisch

voor meer info zie: www.mastercitydeveloper.nl

.    Tweejarige MSc-opleiding in deeltijd

.    Opgebouwd uit acht modules

.    Modules los te volgen

.    Instroom op ieder moment mogelijk

.    Zeven collegemiddagen per module

.    Colleges aan EUR, TU Delft en op locatie

.    Internationale module (studiereis)

.    Afronding met masterscriptie

Master City Developer reikt de kennis, kunde en vaardig-
heden aan om op strategisch niveau te sturen in complexe 
stedelijke ontwikkelprojecten.

Focus op de stad

Wat is de stedelijke agenda van de toekomst 

en welke rol kunnen ontwikkelings-

projecten daarin vervullen? Ruimtelijke 

conceptontwikkeling, klantgericht denken 

en strategievorming worden gekoppeld. 

Integrale benadering 

Niet alleen de combinatie van (plan)eco-

nomie en fysieke ruimte komt aan bod. 

Ook fi nanciën, (grond)beleid, recht, 

sociologie, stedenbouw, bestuur, manage-

ment en communicatie krijgen veel 

aandacht.

Wetenschap en praktijk

Studenten worden uitgedaagd kritische 

wetenschappelijke vragen te stellen, maar 

ook concrete praktijkoplossingen te 

creëren. Persoonlijke groei staat voorop.

Kijk in de keuken van de ander

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.
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‘De MCD opleiding biedt een frisse 

blik op de stad: oplossingen voor 

de complexe opgaven van vandaag 

en inzicht in de fundamentele vragen 

van morgen. Samen met mede-

studenten koppel je praktijk-

ervaringen aan actuele onderzoeks-

resultaten, waarbij je wordt begeleid 

door de beste docenten die 

Nederland te bieden heeft.’

 
Prof.dr. Frank van Oort 
Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Ellen van Bueren 
TU Delft

Een frisse blik 
op de stad


