
 

 

De Master City Developer (MCD) is een toonaangevende postacademische masteropleiding op maat. MCD biedt 
verdieping en versnelt de ontwikkeling van professionals werkzaam in stedelijke ontwikkelingsprojecten. De 
opleiding is een gezamenlijk initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Technische Universiteit Delft en 
Gemeente Rotterdam. Starten kan al op 1 april 2015. Kijk voor meer informatie op www.mastercitydeveloper.nl 

 

Actualiteit  

 

 

Vernieuwde MCD opleiding speelt in op stadsontwikkelingpraktijk 
Het MCD programma kent met ingang van 1 april dit jaar een modulaire opbouw, 
die de studenten veel keuzevrijheid biedt. Lees meer 

De hoogtepunten van MCD 
Naast het reguliere programma organiseert MCD diverse activiteiten om 
gebiedsontwikkelaars zich verder te laten ontwikkelen in hun vakgebied. Lees meer 

Het G-woord mag weer! 
Alle 'bloedgroepen' aan één tafel: dat is de kracht van de MCD. Lees meer 

Wetenschap & Praktijk  

 

 

De waarde van de stedenbouwkundige structuur 
Jeroen de Willigen concludeert in zijn afstudeerscriptie dat een hoge Floor Space 
Index en een lage Ground Space Index het investeringsklimaat van een binnenstad 
bevorderen. Lees meer 

Integrale gebiedsontwikkeling door netwerkmanagement 
MCD'ers vormden een visie voor de Internationale Zone Den Haag om het gebied 
op de internationale kaart te zetten. Lees meer 

Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt 
Uit het onderzoek van Sander ter Selle blijkt dat coöpetitieve 
samenwerkingsstrategieën de kansen voor ruimtelijke en economische kwaliteit op 
de bedrijventerreinenmarkten vergroten. Lees meer 

Opinie  

 

 

Naar een lerende stad voor iedereen 
Volgens Anthony Townsend is de slimme stad niet meer het speelveld van de 
internationale ICT-multinationals, maar is de stad in handen van de slimme 
stedeling. Lees meer 

Jaloers op Groeiland 
Alumni Helma Born, Hans Hugo Smit en Jeroen Hutten lieten zich afgelopen zomer 
inspireren door econoom Frank Kalshoven en de scenario’s voor economische groei 
in zijn boek Groeiland. Lees meer 

[VIDEO] Rosalie de Boer (Ymere) vertelt over haar ervaringen bij MCD 
"Waar ik heel veel aan heb gehad, is dat ik op een hoger strategisch niveau kan 
zien wat er gebeurt in het stedelijk gebied", aldus Rosalie de Boer. Bekijk de video 

 

 

 

Contact 
Profileer uw organisatie als professionele 
partner in gebiedsontwikkeling en help het 
vakgebied verder te brengen: reageer op 
artikelen; doe mee met het debat en/of deel 
kennis en informatie! 
E-mail: redactie@gebiedsontwikkeling.nu 
LinkedIn: Gebiedsontwikkeling.nu 

Links 
Gebiedsontwikkeling.nu 
Netwerk 
Info GO 
Redactie 
Privacy statement 
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