Vijf goede redenen om in januari 2019 met de
leergang MCPM te starten
(en twee redenen om er nog even over na te denken)
De studenten van de leergang Master of Crisis and Public Order Management,
MCPM6 hebben het theoretische deel van hun tweejarige master begin van de
zomer van 2018 afgerond. De komende tijd besteden zij hun studietijd aan
onderzoek en het schrijven van de afrondende thesis. De afronding van het
lesgedeelte was een mooi moment om alvast de balans op te maken. Welke
overwegingen geven de studenten mee aan aanstaande studenten?

1. MCPM biedt variatie in onderwijs
>
>
>
>
>
>

Goed onderwijs, goede begeleiding, prettig leerklimaat, verfrissende lesstof, uitdagend, ruimte
voor eigen creativiteit, ik zou het zo weer doen
Ondanks strakke kaders veel ruimte voor eigen invulling
Goede gastdocenten
Inspirerende gastcolleges, goede inhoudelijke verdieping
Gezellige bijeenkomsten, interessante sprekers, nieuwe inzichten uit hele land
Veel variatie in (vaak) boeiende gastdocenten

2. MCPM verbreedt je kijk op crisisbeheersing
>
>
>
>
>
>

Brede oriëntatie binnen domein crisisbeheersing
Je leert anders naar crisis kijken
Je doet veel kennis op en wetenschappelijke theorieën m.b.t. crisismanagement. Je deelt
ervaringen en je ontvangt feedback van klasgenoten
Het geeft een brede kijk in de wereld van crisismanagement en inzicht in het doen van onderzoek
Geeft goede kijk in multidisciplinaire keuken
Verdieping van het vakgebied

3. MCPM is een praktijkgerichte studie
>
>
>

Relatie werk en multidisciplinair opleiden
Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
Boeiende studie, je wordt nog slimmer/ wijzer, je hersens worden weer eens geactiveerd
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4. MCPM zorgt voor nieuwe inzichten
>
>
>

Waardevolle (aan)vulling van je rugzak
Het een mooie verrijkende ervaring is
Waardevolle aanvulling op waan van de dag

5. De studie-investering
>

Aanvaardbare studiebelasting

Lees ook de interviews van oud-studenten Rozemarijn Veneman en Marijn van Eijsden
Meer informatie over MCPM? Vind hier alle informatie op de opleidingspagina MCPM.

Twee redenen om er nog even goed over na te
denken:
1. Het soort onderwijs van MCPM moet je aanspreken
>
>
>
>

Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben wat je met opleiding wilt bereiken
Nadruk op kennis wat minder op vaardigheden, niet altijd praktisch, best theoretisch
Je moet van groepsopdrachten houden
Een half jaar thesisonderzoek is lang en de opbouw is nog voor verandering vatbaar

2. De studie-investering
>
>
>
>

Als je geen 20 uur per week of meer kan besteden aan de studie (ruimte tijd)
Goede afstemming houden: werk, thuis en studie
Het is soms niet makkelijk werk en privé te combineren
Belasting voor werk en privé

Vragen over de tweejarige master MCPM? Kijk op de website van het IFV voor meer informatie
of neem contact op met Erie Braakhekke, telefoon 06 14 49 96 34 of e mail
erie.braakhekke@politieacademie.nl
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