Master en Modules voor
De Evidence Based Beleidsmaker
Evidence based beleid houdt in dat een beleidsmaker zich steeds laat inspireren door de best
mogelijke evidence die aanwezig is en zich niet laten leiden door veronderstellingen of vooroordelen
maar door feiten.
Ondanks de vele ideeën voor beleidsvernieuwing is er immers steeds de vraag: wat werkt en wat
werkt niet? Hoe komt u daar achter? Welke vernieuwingen zijn echt effectief en leiden tot meer
kwaliteit en beter beleid? Die vragen vormen het uitgangspunt van deze modules en de bijhorende
master.

Drie niveaus:
•

•

•

Module A geeft een introductie op verkennend en intuïtief niveau. Deze module is geschikt
voor beleidsmakers die zich het begrippenkader van evidence based werken willen eigen
maken, zelfstandig evidence willen destilleren uit wetenschappelijke literatuur en de
resultaten op een systematische manier willen overbrengen naar collega’s.
In module B leert de deelnemer zelf gegevens verwerken en interpreteren. Deze modules
zijn geschikt voor beleidsmakers die zelf graag onderzoek willen initiëren, onderzoek
nauwgezet willen opvolgen, statistische modellen willen interpreteren en/of zelf een
verkennende analyse willen maken. U leert er een brede waaier van onderzoeksmethodes
kennen en gebruiken op eigen gegevens. Denk aan effectstudies, procesevaluaties en
natuurlijke experimenten. Let wel: mits er voldoende voorkennis aanwezig is, kan een
deelnemer module B ook starten zonder aan module A te hebben deelgenomen.
Beleidsmakers die zich volledig willen onderscheiden kunnen na afloop van de modules, en
onder begeleiding van een ervaren onderzoeker, een thesis rond ‘evidence based werken’
schrijven. Na een succesvolle afronding van de thesis ontvangt de beleidsmaker de
mastergraad in Evidence Based Policy and Evaluation.

Doelgroep
De modules Evidence Based Policy and Evaluation maken deel uit van een academisch programma,
bedoeld voor beleidsmakers, mensen die werkzaam zijn op het terrein van toezicht, naleving en
inspecties en andere medewerkers binnen de publieke sector met relevante werkervaring.
Uitvoerder
Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER) in samenwerking met Celsus Academy
voor betaalbare zorg.
Bijzonderheden
Deze cursus Evidence based beleid kan zowel in afzonderlijke modules als in een volledige master
gevolgd worden.

Voor meer informatie:
Informatiemoment
door Prof. Dr. Henriëtte Maassen van den Brink: Maandag 17 juni om 15u (Hoftoren Bolognazaal)
Per email of telefonisch:
Dr. Kristof De Witte
k.dewitte@maastrichtuniversity – 043 38 84 437
info@tierweb.nl
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www.tierweb.nl

