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Den Haag, 17 juni 2020 
 
 
Geachte heer Bekkers, 
 
Begin dit jaar hebben we in overleg met elkaar besloten de start van de opleiding Master Public 
Information Management (MPIM) voor de lichting 2020 (JIP20) uit te stellen tot mei. Door de krapte op 
de arbeidsmarkt kregen we de groep niet op tijd gevuld om in januari met de MPIM te starten. De 
verlengde wervingsperiode wierp zijn vruchten af, maar helaas gooide de coronacrisis roet in het eten 
waardoor er ook in mei onvoldoende aanmeldingen waren.  
 
Vanwege de onzekere tijden waarin we als organisatie terecht zijn gekomen, hebben we met elkaar 
de lastige afweging gemaakt om tijdelijk de werving van studenten stop te zetten. Dat betekent dat we 
definitief de groep niet compleet kunnen maken om in collegejaar 2019-2020 de MPIM van start te 
laten gaan. De toezegging zoals in de brief met kenmerk B.002.PBLQ.2019.sw d.d. 10 september 
2019 "Start nieuwe leergang JIP-20" willen we daarom terugdraaien. 
 
Binnen PBLQ waren we voor de lange termijn bezig met het ontwikkelen van een continu leer- en 
ontwikkeltraject voor jonge adviseurs. Dit gaan we nu versneld vormgeven. Helaas betekent dit dat 
PBLQ de MPIM in zijn huidige vorm dan ook niet zal voortzetten. Tot onze spijt komt na al die jaren 
een einde aan de participatie van PBLQ in de MPIM, en zegt de PBLQ langs deze weg de 
samenwerkingsovereenkomst met de EUR op. PBLQ zal conform het bepaalde in deze overeenkomst 
de lopende leergang afronden zodat de lopende lichting (JIP19) in staat is de MPIM af te ronden, en 
we verzoeken de Erasmus Universiteit om hetzelfde te doen.  
 
De betrokken stakeholders bij de MPIM, zoals kerndocenten, docenten en trainers zullen we in goed 
overleg informeren over ons voorgenomen besluit.  
 
  

Erasmus Universiteit   
T.a.v. de heer prof.dr. V.J.J.M. Bekkers,  
decaan ESSB 
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Graag staan we later, op een gepast moment, nog met alle betrokkenen stil bij de prettige 
samenwerking van de afgelopen jaren.  
 
Met vriendelijke groet, 
PBLQ 

 
Henk de Jong 
Algemeen directeur 
 
cc. 
- Prof.dr. H. Geerlings, voorzitter examencommissie ESSB 
- Leden Academic Board MPIM 


