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Geacht College,

Langs deze weg ga ik graag in op de vraag van de rector 
magnificus of het mogelijk is de CROHO 75080 Public 
Information Management (MPIM) te continueren, bijvoorbeeld 
met een andere partner.

MPIM is de afgelopen twintig jaar vormgegeven in nauwe 
samenwerking met één partner, te weten PBLQ. Erasmus 
Universiteit Rotterdam was in deze samenwerking via de ESSB 
(eind)verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van de post
initiële masteropleiding en PBLQ was verantwoordelijk voor de 
organisatie van een traineeship voor de deelnemers. Beide 
onderdelen vormden een onlosmakelijk geheel voor de 
studenten. In accreditatierapporten wordt dan ook expliciet 
ingegaan op, en vol waardering gesproken over de 
samenwerking tussen EUR en PBLQ.

Nadat PBLQ in december 2019 aangaf zich terug te trekken uit 
de samenwerking met de EUR, zijn gesprekken gevoerd met 
verschillende alternatieve partners, zoals het 
Rijkstraineeprogramma en ICTU (een onafhankelijke project
en adviesorganisatie binnen de overheid). Uit deze gesprekken 
bleek dat ICTU de meest serieuze interesse toonde, maar 
uiteindelijk zag ook deze organisatie af van overname van de 
rol van PBLQ.

Met de terugtrekking van PBLQ is een einde gekomen aan een 
intensieve en unieke samenwerking, en uit de marktverkenning 
is gebleken dat er geen alternatieve partner bereidwillig en 
geschikt is om de plaats van PBLQ in de samenwerking over te 
nemen. Ik acht het onwaarschijnlijk dat zich op afzienbare 
termijn alsnog een geschikte partner zal aandienen die het 
traineeship kan continueren en zich wil committeren aan de 
academische ambities van de MPIM. Zonder een dergelijke
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partner is continuering van de MPIM - ook als 'slapende' 
opleiding in de huidige accreditatie - niet realistisch.

Bovendien past het ook binnen de ESSB-strategie om post
initieel onderwijs via de ESSB Academy aan te bieden, in een 
vorm die aansluit op de behoeftes van de doelgroep van jonge 
en mid-career professionals, voor wie data en beleid overigens 
wel een interessant thema is. De ESSB Academy biedt 
bijvoorbeeld een cursus Big data en beleid aan. We zien dan 
ook in deze richting, en binnen de initiële masteropleidingen 
van de ESSB zeker kansen om onderdelen van de MPIM te 
hergebruiken en door te ontwikkelen. Daarvoor is een 
CROHO-registratie echter geen voorwaarde, en is het behoud 
van die registratie dus ook op die basis niet mogelijk.

Ik hoop hiermee in eerste aanleg voldoende te hebben 
geïnformeerd. Mocht u nog aanvullende vragen hebben, dan 
beantwoord ik die graag.

Met vriendelijke groet,

Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers 
Decaan

Cc
Prof.dr. Bram Steijn, vice-decaan onderwijs 
Marloes Eenhuizen-van den Berge MA
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