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Internationale erkenning voor MBA Cultuur, Erfgoed en Burgerschap 

Na de officiële certificering van de deeltijdopleiding MBA Culture, Heritage & Citizenship (CHC) 

door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), is er nu ook Europese bevestiging 

van de noodzaak van deze jonge masteropleiding. Een zestal Europese instellingen op het gebied 

van cultuur en hogeronderwijs hebben op initiatief van MBA CHC met succes een beroep gedaan 

op het Erasmus+ programma van de Europese Commissie om een gezamenlijk interdisciplinair 

Europees MBA CHC curriculum te ontwikkelen: MBA ECHC.  

Erasmus+ prijst het initiatief als ‘uniek’ en ‘innovatief’: MBA ECHC biedt de mogelijkheid om met 

gerenommeerde internationale partners op Europees niveau kennis en ervaring te verzamelen en 

een belangrijke aanzet te geven voor een waarlijk Europees onderwijsprogramma, dat de 

vaardigheden en kennis uit de bedrijfskunde samenbrengt met die uit de kunst-, cultuur- en 

erfgoedsector. De Erasmus+ jury verwacht dat dit project ‘een belangrijke bijdrage gaat leveren aan 

de discussie over de relatie tussen erfgoed en EU burgerschap’ en daarmee de hele sector vooruit 

kan helpen. 

Steve Austen ziet door deze Erasmus+ erkenning een impuls voor de internationale arbeidsmarkt 

voor culturele professionals: ‘Iedereen die zich realiseert dat de wereld van kunst- cultuur- en 

erfgoed steeds internationaler wordt en er nu al grote behoefte is aan all-round leidinggevenden, 

begrijpt dat de arbeidsmarkt voor mensen die kennis van culturele processen kunnen combineren 

met up-to-date zakelijk inzicht, schreeuwt om leidinggevenden met innovatieve inzichten.’ 

Actieve rol voor studenten 

De huidige en komende lichting MBA CHC studenten in Nederland zullen hierbij actief participeren. 

Zo biedt MBA CHC een uitgelezen kans het eigen internationale netwerk optimaal te ontwikkelen en 

al tijdens de studie de internationale arbeidsmarkt te verkennen. MBA CHC en MBA ECHC hebben 

immers als doel de kwaliteit van het eindverantwoordelijk management in de brede internationale 

cultuur- en erfgoedsector te verbeteren. Austen: ‘Een erkende Europese Master in Business, Culture 

& Heritage geeft onmiddellijk toegang tot de markt van internationaal opererende organisaties in 

alle 28 lidstaten van de EU en daarbuiten. De ideale volgende stap in je carrière is een kwalitatieve 

uitbreiding van je netwerk en Europese ervaringen waar steeds meer vraag naar is.’ 

Alles is er op gericht vaardigheden en inzichten te ontwikkelen van reeds ervaren, leidinggevende 

professionals, consultants en ondernemers. Dit kan door eigen ervaring te combineren met een top 

MBA-opleiding toegespitst op de toenemende complexiteit van de vraagstukken in de culturele 

bedrijfstak. 

  



                                                                                    
 

Vierde lichting 

De eerste intake en gesprekken voor de vierde lichting van het Nederlandse MBA CHC zijn reeds 

gehouden. Selectie houdt niet alleen rekening met vooropleiding en ervaring, maar ook met de 

toegevoegde waarde voor het (inter)nationale netwerk van studenten en docenten. De opleiding is 

opgezet door Amsterdam Summer University (AMSU) en The Netherlands Business Academy (NLBA) 

en is als gecertificeerde erfgoed-MBA deeltijdopleiding de enige in Europa.  

Basis voor het netwerk 

Deelnemers maken deel uit van een hoogwaardig kennisnetwerk dat, vooral ook na voltooiing van de 

opleiding, van onschatbare waarde zal zijn, zeker nu MBA CHC in Europees verband de eerste 

stappen zet. Gedurende het curriculum van twee jaar werken deelnemers en docenten in een relatief 

kleine groep samen en wordt de basis gelegd voor uitwisseling van kennis en participatie in 

netwerken en projecten, ook buiten het directe leermodel van de opleiding.  

Het aantal gastdocenten bedraagt inmiddels een kleine dertig persoonlijkheden uit binnen- en 

buitenland. Daarvan hebben er vijftien het afgelopen cursusjaar een gastcollege gegeven.  

Het oordeel van enkele deelnemers aan het MBA CHC 

P.d.C., leidinggevende bij een middelgrote gemeente: “Culturele inhoud, managerial uitdagingen en 

fundamentele verdiepingsslag op zelfkennis op maat aangeboden; ik had deze studie graag eerder in 

mijn loopbaan willen volgen!” 

J.B., directeur evenementen locatie/organisatie: “Deze master verschaft mij de broodnodige zakelijke 

basis om mijn ambities in de culturele en publieke sector waar te kunnen maken. Bovendien bieden 

de gastcolleges - door gerenommeerde cultureel ondernemers - veel verdieping, inspiratie en een 

fijne bijdrage aan mijn netwerk.” 

A.v.K., leidinggevende bij gerenommeerde podiumorganisatie: “Deze opleiding zorgt voor de juiste 

verdieping en uitdaging. De combinatie met de zakelijke en algemene kanten van het bedrijfsleven in 

combinatie met cultureel ondernemen zorgt ervoor dat ik nu al het geleerde kan toepassen.” 

Partners ECHC: 

    

    

 

Noot voor de redactie:  
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Menno Heling, menno@ifthenisnow.nl of 06-31974866 

Initiatiefnemer van het MBA in Nederland Steve Austen is beschikbaar voor interviews. Maak een 

afspraak via steve@steveausten.nl 

http://amsu.edu/en/course/14112/mba-culture-heritage-citizenship-4e-lichting-start-oktober-2017/ 

 

 


