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Inleiding 
Grootstedelijke professionals hebben te maken met hardnekkige beleids- en uitvoeringsproblemen waar 
veel actoren bij betrokken zijn; elk met eigen waarden, doelen en ideeën over wat het probleem is. En 
dit alles in de dynamische context van de grote stad met al haar diversiteit en complexiteit. Gedurende 
de master Urban Management worden competenties ontwikkelt die nodig zijn om als urban manager in 
deze context te functioneren en aan grootstedelijke vraagstukken een positieve bijdrage te geven.  
 
In het eerste semester van de opleiding besteden we aandacht aan het verkennen, positioneren en 
verbinden van een maatschappelijk vraagstuk. Wat is er precies aan de hand, wat valt er op te merken 
over oorzaken en gevolgen? Welke andere betrokkenen spelen een rol en hoe verhouden al die actoren 
zich tot elkaar. Wat zijn verschillen tussen deze actoren en de manier waarop ze bij het grootstedelijke 
vraagstuk betrokken zijn (niveaus, mate van urgentie, invloed)?  
 
Instructie en product 
Voor de intake bij de master Urban Management vragen we je een schrijfopdracht uit te werken. Schrijf 
een brief, memo of voorstel (de vorm is vrij) van 2 à (maximaal) 5 pagina’s met daarin aandacht voor de 
volgende onderdelen: 

• Kies een maatschappelijk relevant grootstedelijk vraagstuk wat je aan het hart gaat. Beschrijf dit 
grootstedelijk vraagstuk en besteed aandacht aan de aard, omvang, frequentie, het actorenveld 
en de oorzaken en gevolgen van het vraagstuk. Sta ook stil bij de vraag waarom het een relevant 
probleem is. 

• Na deze duiding van het vraagstuk en de maatschappelijke en organisatorische context waarin 
het zich voordoet, geef je een voorstel voor een aanpak hiervan. Geef daarbij zo concreet 
mogelijk aan wat nodig zou zijn om deze aanpak in de praktijk te realiseren. Stel dat je als urban 
manager een rol zou hebben in deze aanpak, wat zou je daarvoor (persoonlijk en professioneel) 
nodig hebben? 

• Adresseer jouw brief, memo of voorstel aan iemand die in de positie is om iets met de 
voorgestelde aanpak van dit grootstedelijke vraagstuk te doen, bijvoorbeeld een wethouder, 
directeur of bestuurder.  

 
Let bij de schrijfopdracht daarnaast op het volgende; 

• Besteed aandacht aan het maatschappelijke krachtenveld waarin het vraagstuk zich voordoet. 
• Laat zien op welke manier de verschillende betrokkenen zich tot elkaar verhouden en wie bij de 

voorgestelde aanpak onmisbaar is. 
• Wat zijn jouw leerdoelen in relatie tot de voorgestelde aanpak van het grootstedelijke 

vraagstuk? 
 
 



Doel 
Het doel van deze schrijfopdracht is om een indruk te krijgen van jouw reflectieve vaardigheden op het 
moment dat je schrijft over een grootstedelijk vraagstuk wat je aan het hart gaat. Daarnaast geeft de 
schrijfopdracht de opleiding inzicht in jouw (professionele) interesses, leerdoelen, schrijfvaardigheden 
en analytische vaardigheden. In het intakegesprek bespreken we het ingebrachte vraagstuk en de 
leerdoelen. Ook staan we stil bij de meerwaarde die de master Urban Management voor jou kan 
hebben. 
 


