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College Datum Onderwerp  Zaal Docent(en) 
 

1 20 november 2020 
10.00-17:30 uur 

 

Uitleg grondslagen leergang 

 
 

De behoorlijke gemeente  

Online prof.dr. Richard Neerhof (VU) 
dr. Duco Bannink (VU) 
 

dr. Duco Bannink (VU) 
prof.dr. Richard Neerhof (VU) 
dr.mr. André van Montfort (VU) 

2 11 december 2020 De integere gemeente 
 

 

Online prof.dr. Leo Huberts of prof. dr. Gjalt de 
Graaf (VU) 
prof.dr. Richard Neerhof (VU)  
dr.mr. André van Montfort (VU) 
 

3 8 januari 2021 De effectieve gemeente (omgaan 
met ‘wicked problems’) 

 
 

Online dr. Duco Bannink (VU) 
dr.mr. Hans Bosselaar (VU) 
(gehele college bestuurskundige benadering) 

4 5 februari 2021 De marktgerichte gemeente Online dr. Duco Bannink (VU) 
Prof.mr. Chris Jansen en prof.mr. Frank 
van Ommeren (VU) 
mr.drs. Tim Robbe (Victor Advocaten) 

5 5 maart 2021 De oplossingsgerichte gemeente  
 

Online dr. Duco Bannink (VU) 
prof.mr. Jon Schilder (VU) 
prof.mr. Dick Allewijn (VU) 

6 19 maart 2021 
4-uurscollege 

Presentatie reflectieverslag  
Uitreiking van het certificaat  

Online prof.dr. Richard Neerhof (VU) 
dr. Duco Bannink (VU) 
 

         
Het programma is als volgt (m.u.v. college 1): 
09.30-10.00 uur: ontvangst  
10.00-12.00 uur: aanvang college (de sociaal-wetenschappelijke, bestuurskundige benadering, FSW) 
12.00-12.45 uur: pauze  
12.45-14.45 uur: vervolg college (de bestuursrechtelijke benadering, RCH) 
14.45-15.00 uur: pauze 
15.00-17.00 uur: vervolg college (casuistische behandeling) 
 
Het programma voor college 6 is: 
12.15-12.45 uur: ontvangst  
12.45-14.45 uur: aanvang presentaties 
14.45-15.00 uur: pauze 
15.00-17.00 uur: vervolg presentaties 
17.00-18.00 uur: uitreiking certificaat met afsluitende borrel 
 
Algemene informatie: 
De colleges vinden plaats op vrijdagochtend/middag, de netto cursustijd is 6 uur per college (m.u.v. college 6). Eventuele 
wijzigingen in de planning voorbehouden. 
 
U ontvangt een certificaat van deelname na afloop van de leergang als u aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:  
1) aanwezigheid bij vijf van de zes bijeenkomsten, 2) reflectieverslag schrijven (minimaal aantal 
woorden 300) en 3) presentatie geven en aanwezig zijn bij de presentatiedag. Aan de leergang is 
geen examen verbonden. 

 


