VU SCHOOL OF GOVERNANCE

Opleidingen voor professionals
in de (semi-)publieke sector

De VU School of Governance biedt onderwijs en reflectie over de grote
maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Onderwijs waarin experts
uit verschillende disciplines samenwerken om je beleidsinstrumentarium
te verbreden en te verdiepen op basis van actuele wetenschappelijke
kennis en inzichten.
De opleidingen zijn ontwikkeld en worden aangeboden door de VU Academie voor Sociale Wetenschappen (Faculteit der Sociale Wetenschappen),
VU Law Academy (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) en het Zijlstra Center
(School of Business and Economics). Inzichten en (praktijk)onderzoek
worden vanuit meerdere wetenschappen gecombineerd, zodat je vanuit
een brede visie je competenties ontwikkelt en de vraagstukken binnen
jouw organisatie kunt aanpakken.

Incompany en op maat
Ons opleidingsaanbod is continu
in ontwikkeling. Dus neem vooral
contact met ons op als je belangrijke thema’s mist of je, als organisatie, interesse hebt in een
maatwerk-traject.
Al onze opleidingen kunnen ook
op locatie verzorgd worden en/of
toegespitst worden op jouw
wensen. Heb je hier interesse in?
Neem dan contact op met
Eveline de Bruin: 020 59 82252 of
e.de.bruin@vu.nl.

Hieronder vind je een overzicht van het opleidingsaanbod.

Burgerparticipatie in tijden van polarisatie
Voor beleidsmedewerkers van overheden (nationaal, regionaal en lokaal) en
publieke organisaties die zich bezighouden met het thema burgerparticipatie.

Nieuwe maatschappelijke ongelijkheden: trends en gevolgen
Beter grip en inzicht op de maatschappij en de sociaaleconomische en
culturele ongelijkheden die haar kenmerken.

De aanpak van ondermijning en het opbouwen van weerbaarheid
Wat is ondermijning? Hoe pak je het aan? En nog belangrijker: hoe voorkom
je het?

Sturen en leidinggeven vanuit vertrouwen
Sta jij als professional voor de uitdaging om minder vanuit regels en
controle en meer vanuit vertrouwen leiding te geven of te organiseren?

De gemeentejurist binnen een dynamische, complexe
bestuurlijke context
Hoe opereer je als gemeentejurist verantwoord binnen een complexe
omgeving en hoe ga je verantwoord om met alle participanten: burgers,
politici, bestuurders en collega’s?

Leergang MBO: manoeuvreren tussen wetgeving en beleid
Wil jij, als (juridische) professional werkzaam in- en voor het middelbaar
beroepsonderwijs (mbo), je persoonlijk leiderschap versterken?

Bouwen aan veilige wijken

Korting
Alumni van de VU en oud-deelnemers van opleidingen van het Zijlstra
Center, VU Academie voor Sociale Wetenschappen en VU Law Academy
ontvangen een korting van 2 100,- bij het volgen van een School of
Governance opleiding.

Website www.vu.nl/sog
E-mail VU.SOG@vu.nl
Telefoon 020 5987497

wijzigingen voorbehouden

Ben jij betrokken bij de aanpak van lokale problemen in de samenleving
en wil je de samenwerking tussen burgers en professionals op een op
constructieve manier te verbeteren?

