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“Deze minor biedt een mooie ingang in de bijzondere  

wereld van het openbaar bestuur in Nederland en  

daarbuiten. Met gebruik van verschillende inzichten om  

lastige politieke en bestuurlijke problemen te bestuderen, 

leer je kritisch naar het openbaar bestuur te kijken.” Universiteit Leiden
Faculteit Governance and Global Affairs

Minor Bestuurskunde:
Openbaar bestuur, Beleid en Management

Bij ons leer je de wereld kennenBij ons leer je de wereld kennen  



Dagelijks komen vragen over goed bestuur,  
beleid en publiek management in het nieuws.  
Politici, burgers, bestuurders en bedrijven zijn 
hierover constant in debat. In deze minor leer je 
hoe maatschappelijike problemen op de politieke 
agenda komen, hoe het openbaar bestuur functio-
neert, en wat de uitdagingen hierbij zijn.

Wil je een bijdrage leveren om de overheid  
beter te maken? Meld je dan aan voor de Minor 
Bestuurskunde: Openbaar Bestuur, Beleid en  
Management bij het instituut dat alle relevante 
kennis en ervaring in huis heeft en is gevestigd 
in de bestuurlijke en politieke hoofdstad van ons 
land: het Instituut voor Bestuurskunde van de 
Faculteit Governance and Global Affairs in het 
hart van Den Haag.

Wat kom je te weten?
In deze minor krijg je inzicht in het Nederlandse 
openbaar bestuur, waarbij ook de internationale 
context, zoals de Europese Unie, niet vergeten 
wordt. Je bestudeert internationale, landelijke,  
provinciale en gemeentelijke overheden en  
(semi-)publieke en private organisaties die allerlei 
belang rijke publieke taken uitvoeren. Je leert hoe 
het openbaar bestuur er uitziet, hoe beleid wordt 
gemaakt, welke organisaties er deel van uit maken, 
waar deze organisaties vandaan komen en wat de 
onderlinge relaties zijn. 

Je bespreekt onderwerpen als privatisering,  
digitalisering en de invloed van Europa op 
 lid staten, decentralisatie van beleid of de  
invloed van burgers in publieke dienstverlening. 
Kritische reflectie op het functioneren van het 
openbaar bestuur is een kern onderdeel van de 
minor. Je leert dus ook over bestuursethiek en  
wat ‘goed’ openbaar bestuur precies inhoudt.

Voor wie is deze minor?
Deze minor is bedoeld voor studenten met allerlei wetenschappelijke achtergronden. Dat is juist mooi, 
omdat alleen met gebruik van verschillende inzichten de complexiteit van het openbaar bestuur goed  
kan worden begrepen. De minor is toegankelijk voor alle studenten van de Universiteit Leiden en is zo 
opgezet dat iedere (derdejaars) student deze kan volgen. Met de juiste motivatie en deze minor op zak 
(inclusief het vak Inleiding Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek) kun je ook doorstromen naar één van 
de masters die het Instituut Bestuurskunde aanbiedt. Vraag onze studieadviseurs om meer informatie! 

Heb je vragen?
Neem contact op met de studieadviseurs: studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl
Ze helpen je graag verder.

Wil je weten hoe de samenleving 
wordt bestuurd? 

Ontdek alles over  
politiek, bestuur, beleid  
en management

Inschrijven voor  
de minor kan tussen 
3 mei 13 uur t/m  
15 juli 2021 via uSis

Overzicht programma

Blok 1 (semester 1)

Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap (niveau 200, 5 ECTS)

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (niveau 200, 5 ECTS)

Keuzemogelijkheid:  •  Geschiedenis van het Openbaar Bestuur (niveau 200, 5 ECTS)

  OF

  •  Governance and Digitalisation (minor PA) 

(niveau 300, 5 ECTS)

Blok 2 (semester 1)

Public Values and Ethics (niveau 300, 5 ECTS)

Publiek Management en Organisaties (niveau 200, 5 ECTS)

Keuzemogelijkheid:  •  Inleiding Sociaalwetenschappelijk Onderzoek (niveau 300, 5 ECTS)*

  OF

  •  European Union Politics and Policy (minor PA) (niveau 300, 5 ECTS)

In de studiegids van 2021-2022 kun je meer lezen over alle vakken in de minor.

* Dit vak is nodig voor toelating tot een Master Bestuurskunde zonder de pre-master te moeten volgen.
 


