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Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de bacheloropleidingen binnen 
de Faculteit der Managementwetenschappen (Nijmegen School of 
Management) 

Inleiding 
 
De voorliggende Onderwijs- en Examenregeling (OER) bevat de beschrijving van de curricula van de 
bacheloropleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen en de bijbehorende regelgeving. De 
OER omvat twee delen: bepalingen die op alle opleidingen van toepassing zijn en bepalingen per opleiding. 
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Deel 1 – Algemene bepalingen 

Paragraaf 1 – Algemeen 

Artikel 1.1 – Toepasbaarheid van de regeling 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de bacheloropleidingen bedrijfskunde, 
bestuurskunde, economie en bedrijfseconomie, politicologie en geografie, planologie en milieu, hierna te noemen: 
de opleidingen. 
De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit der Managementwetenschappen. 

Artikel 1.2 – Begripsbepalingen 

De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de betekenis die deze wet eraan geeft. 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 
a. de wet:  de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek afgekort tot WHW 
b. opleiding:  de bacheloropleiding bedoeld in artikel 7.3a, lid 1 onder a van de wet 
c. student:  hij of zij die is ingeschreven aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor het volgen 

van het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de 
opleiding 

d. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, als onderdeel van de opleiding, genoemd in 
artikel 7.8 van de wet 

e. tentamen: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student met 
betrekking tot een bepaalde onderwijseenheid, alsmede de beoordeling van dat 
onderzoek door minstens één daartoe door de examencommissie aangewezen 
examinator 

f. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle tentamens van 
de tot de propedeuse behorende onderwijseenheden resp. van alle tot de bachelor 
behorende onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd, voor zover de 
examencommissie niet heeft bepaald dat het examen tevens omvat een door haar zelf 
te verrichten onderzoek naar de kennis, inzicht en vaardigheden van de examinandus 
alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek (conform artikel 7.10 
van de wet) 

g. examencommissie: de examencommissie van een opleiding ingesteld conform artikel 7.12c van de wet. 
Zie ook Structuurregeling Radboud Universiteit Nijmegen 

h. examinator:  degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve van het 
afnemen van tentamens, conform artikel 7.12c van de wet 

i cursuscoördinator: degene die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de organisatie van de cursus en het 
bijbehorende tentamen. In de regel is de door de examencommissie aangewezen 
examinator voor de cursus tevens cursuscoördinator. De examinator kan een andere 
bij de cursus betrokken docent opdragen als cursuscoördinator op te treden. De 
examinator blijft echter uiteindelijk verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij 
de cursus 

j. studieadviseur: persoon die door de Faculteit is aangesteld voor de advisering van studenten bij hun 
studie, overeenkomstig de gedragscode van de Landelijke Vereniging van 
Studieadviseurs LVSA 

k. mentor: docent die door de Faculteit is aangesteld met een bijzondere taakopdracht ten 
aanzien van de begeleiding van eerstejaars studenten 

l.  commissie studieadvies eerste jaar: de facultaire commissie voor het uitbrengen van een studieadvies aan 
het eind van het eerste jaar, ingesteld overeenkomstig het uitvoeringsbesluit BSA van 
het bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen 

m. EC: studiepunten conform het European Credit Transfer System 
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n. werkdag: maandag t/m vrijdag m.u.v. de erkende feestdagen en de dagen waarop de 
faculteitsgebouwen gesloten zijn 

o. instelling: Radboud Universiteit Nijmegen 
p. Faculteit: Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen 
q. Blackboard:  de Digitale Leeromgeving waarvan de Faculteit der Managementwetenschappen 

gebruik maakt. De community ‘Onderwijsberichten Faculteit der 
Managementwetenschappen’ fungeert als algemeen communicatiekanaal voor 
studenten, docenten en organisatie 

r. Facultaire Website: website van de Faculteit der Managementwetenschappen: www.ru.nl/fm  
s. Universitaire Website: website van de Radboud Universiteit Nijmegen: www.ru.nl  
t. Osiris:   een reeks van internetdiensten van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarmee 

studenten ondermeer studieresultaten kunnen inzien en zich kunnen aanmelden voor 
onderwijs en tentamens. De diensten voldoen aan hetgeen waar de studenten 
krachtens het Studentenstatuut van deze instelling recht op hebben 

u. voertaal:  de taal waarin een opleiding wordt verzorgd. Dit houdt in dat de colleges, mondelinge 
presentaties en tentamens in die taal worden gegeven, werkstukken en thesis in die 
taal worden geschreven en dat de individuele begeleiding in die taal plaatsvindt 

v. werkcollege:  een intensieve collegevorm waarbij de student voor zijn of haar eindresultaat mede 
afhankelijk is van zijn of haar actieve voorbereiding en participatie 

w. werkstuk:  het geheel van praktische oefeningen dat naast of in plaats van het mondeling of 
schriftelijk tentamen bepalend is voor de tentamenuitslag 

 

Artikel 1.3 – Vorm van de opleidingen 

De opleidingen worden voltijds verzorgd. 

Artikel 1.4 – De examens van de opleidingen 

In de opleidingen kunnen de volgende examens worden afgelegd:  
1. het propedeutisch examen 
2. het bachelorexamen. 

Artikel 1.5 – Studielast 

1. De studielast wordt uitgedrukt in hele EC, waarbij één EC gelijk is aan 28 uren studie.  
2. Het propedeutisch examen heeft een studielast van 60 EC. 
3. Het bachelorexamen heeft een studielast van 180 EC. 

Artikel 1.6 – De taal van de opleiding 

1. De voertaal van de opleiding is het Nederlands. 
2. Niettegenstaande het gestelde in lid 1 kunnen één of meer cursussen die onderdeel uitmaken van de 

opleiding in het Engels worden verzorgd. 
3. Indien in de Nederlandstalige opleiding het onderwijs in een cursus in het Engels wordt verzorgd, dan houdt 

dit in dat colleges en mondelinge presentaties in het Engels worden gegeven. Vragen op tentamens worden 
in het Engels gesteld, maar mogen in het Nederlands worden beantwoord. Een werkstuk waarvan de 
beoordeling meeweegt bij de bepaling van de uitslag van het tentamen mag eveneens in het Nederlands 
worden geschreven. 

4. In afwijking van lid 1 is de voertaal het Engels in de varianten International Business Administration van de 
opleiding bedrijfskunde en International Economics & Business van de opleiding economie en 
bedrijfseconomie. 

5. In afwijking van lid 3 is voor Engelstalige keuzevakken die geen onderdeel uitmaken van het vaste 
curriculum van de opleiding het Engels ook de enige taal waarin tentamenvragen mogen worden 
beantwoord en werkstukken mogen worden geschreven. 

http://www.ru.nl/fm
http://www.ru.nl/
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Artikel 1.7 – Berichtgeving aan studenten 

1. Berichten die bestemd zijn voor studenten van een bepaalde cursus worden geplaatst op de Blackboard 
pagina behorende bij de betreffende cursus.  

2. Berichten voor een of meerdere cohorten studenten worden geplaatst op de bachelor Community van de 
betreffende opleiding op Blackboard. Studenten dienen zich bij aanvang van de opleiding voor deze 
Community aan te melden.  

3. Berichten voor studenten van meerdere opleidingen worden geplaatst op de community 
‘Onderwijsberichten Faculteit der Managementwetenschappen’ van Blackboard. Studenten dienen zich bij 
aanvang van de opleiding voor deze Community aan te melden. Voor de Engelstalige studenten worden 
deze berichten geplaatst op de ‘Educational Messaging Community’.  

4. Berichten bestemd voor individuele studenten worden gestuurd naar de e-mailadressen die door de 
universiteit zijn verstrekt (…@student.ru.nl). Studenten dienen dit e-mailadres regelmatig te controleren. In 
bijzondere gevallen wordt per brief gecommuniceerd. Brieven worden verzonden naar het adres dat door 
de student is aangegeven als postadres. 

5. Berichten over tentaminering, inclusief overgangsbepalingen bij de opheffing van cursussen, worden 
geplaatst op de Facultaire dan wel Universitaire website. In afwijking van het voorgaande worden 
tentaminering buiten de vastgestelde tentamenperiodes en afwijkingen van eerder bekendgemaakte 
tentamendata medegedeeld via Blackboard, zie artikel 5.1.8 en 5.1.9. 

6. De bekendmaking van deze Onderwijs- en Examenregeling vindt plaats via de Facultaire website. 

Paragraaf 2 – Toelating 

Artikel 2.1 – Toelatingseisen  

1. Studenten met een diploma vwo kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor een opleiding als zij voldoen 
aan de voor de desbetreffende opleiding landelijk vastgestelde nadere eisen, of wanneer zij voldoen aan 
de vastgestelde vervangende eisen.  

2. Studenten met een hbo-propedeuse na havo of mbo kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor de 
opleidingen bedrijfskunde en economie en bedrijfseconomie indien zij over een verklaring van de 
desbetreffende examencommissie beschikken waaruit blijkt dat zij het vak Wiskunde A of B op het 
eindexamenniveau van vwo volgens de in 2007 ingevoerde profielen, dan wel Wiskunde A 1,2 of Wiskunde 
B 1 van vwo met de voordien geldende profielen beheersen. Deze studenten dienen voor de opleiding 
economie en bedrijfseconomie eveneens over een dergelijke verklaring te beschikken met betrekking tot 
het vak Economie van vwo volgens de in 2007 ingevoerde profielen, dan wel Economie 1 van vwo met de 
voordien geldende profielen. 

3. Studenten met een hbo-propedeuse na havo of mbo kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor de 
opleidingen bestuurskunde, politicologie en geografie, planologie en milieu indien zij over een verklaring 
van de desbetreffende examencommissie beschikken waaruit blijkt dat zij het vak Wiskunde C (of A of B) 
op het eindexamenniveau van vwo met de in 2007 ingevoerde profielen beheersen dan wel Wiskunde A 1 
van vwo met de voordien geldende profielen.  

4. Niet-Nederlandstalige studenten die geen diploma hebben behaald van een Nederlandstalige opleiding van 
het vwo of hoger onderwijs dienen het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II te 
behalen om aan een Nederlandstalige opleiding te kunnen worden ingeschreven. . 

5. Studenten die deelnemen aan een Engelstalige variant van een opleiding beschikken over voldoende beheersing 
van de Engelse taal. Aan deze eis is voldaan als de student voldoet aan één van de volgende voorwaarden: 
• in het bezit is van een vwo-diploma, of 
• in het bezit is van een diploma van voortgezet onderwijs behaald bij de afronding van een Engelstalige 

opleiding binnen of buiten Nederland, of 
• de LK Englisch of GK Englisch tot en met de Abitur heeft behaald, of 
• in het bezit is van een einddiploma hoger beroepsonderwijs. 
Studenten die niet voldoen aan één van de bovenstaande voorwaarden dienen minimaal: 
• het examen ter verkrijging van het Cambridge Certificate of Advanced English te hebben afgelegd en een 

score te hebben behaald van C, of  
• het examen ter verkrijging van het Cambridge Certificate of Proficiency in English te hebben afgelegd en 

een score te hebben behaald van C, of 
• de TOEFL test te hebben afgelegd en een score te hebben behaald van 550 (paper test) / 213 (computer 

based) / 80 (internet based), of 
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• de IELTS test te hebben afgelegd en een score te hebben behaald van 6,0. 

Artikel 2.2 – Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 

1. De examencommissie van de desbetreffende opleiding stelt vast welke vervangende eisen van toepassing 
zijn. 

2. De examencommissie kan een examinator in het desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of 
meer toetsen. 

Artikel 2.3 – Colloquium doctum 

1. Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet worden voor de opleidingen bedrijfskunde 
en economie en bedrijfseconomie de volgende eisen gesteld: 
• voldoende beheersing van Wiskunde A of B op het eindexamenniveau van vwo met de in 2007 

ingevoerde profielen dan wel Wiskunde A 1,2 of Wiskunde B 1 van vwo met de voordien geldende 
profielen 

• voldoende beheersing van de Engelse taal op vwo-eindexamenniveau 
• voldoende beheersing van de Nederlandse taal op vwo-eindexamenniveau. 
Voor de opleiding economie en bedrijfseconomie wordt tevens voldoende beheersing verlangd van Economie 
op het eindexamenniveau van vwo met de in 2007 ingevoerde profielen dan wel Economie 1 van vwo met de 
voordien geldende profielen. 

2. Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet worden voor de opleidingen bestuurskunde, 
politicologie en geografie, planologie en milieu de volgende eisen gesteld: 
• voldoende beheersing van Wiskunde C (of A of B) op het eindexamenniveau van vwo met de in 2007 

ingevoerde profielen dan wel Wiskunde A 1 van vwo met de voordien geldende profielen 
• voldoende beheersing van de Engelse taal op vwo-eindexamenniveau 
• voldoende beheersing van de Nederlandse taal op vwo-eindexamenniveau.  

Paragraaf 3 – De opzet van het onderwijs 

Artikel 3.1 – Kwalificaties en eindtermen 

De inhoud en de vormgeving van het curriculum van de bacheloropleidingen staan in dienst van het realiseren 
van kwalificaties. Deze kwalificaties staan vermeld in het opleidingsspecifieke gedeelte van deze OER. Bij elke 
kwalificatie is het beoogde kwalificatieniveau aan het einde van de bacheloropleiding beschreven door middel 
van eindtermen.  

Artikel 3.2 – Deelname aan onderwijs 

1. Studenten moeten zich inschrijven voor elke cursus waaraan zij willen deelnemen, in de daarvoor 
aangegeven inschrijvingsperiode.  

2. De student dient de studentenkaart als legitimatie bij zich te hebben en op verzoek te tonen gedurende het 
volgen van onderwijs. 

3. De actieve voorbereiding van en deelname aan werkcolleges door studenten is verplicht. Hoe aan deze 
verplichting vorm wordt gegeven en welke sancties daaraan verbonden zijn in geval van niet-naleving, is 
vastgelegd in de cursusbeschrijving van de betreffende cursus. Uiterlijk één week voor aanvang van de 
cursus wordt deze cursusbeschrijving op Blackboard bekend gemaakt. 

 
Artikel 3.3 – Volgorde onderwijs en tentamens 
 
Een student die het propedeutisch examen nog niet heeft behaald, maar wel een positief studieadvies als 
bedoeld in paragraaf 4 heeft ontvangen, mag postpropedeutisch onderwijs volgen en de desbetreffende 
tentamens afleggen, In het opleidingsspecifieke deel van deze OER kunnen voor de deelname aan specifieke 
cursussen beperkende voorwaarden kunnen zijn geformuleerd. 
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Paragraaf 4 – Bindend Studieadvies 

Artikel 4.1 – Studieadvies eerste jaar 

1. Een student die staat ingeschreven voor de propedeutische fase van een bacheloropleiding, ontvangt aan 
het einde van het eerste collegejaar, uiterlijk op 31 juli, van de commissie studieadvies eerste jaar namens 
de decaan een advies over de voortzetting van de opleiding zoals bedoeld in artikel 7.8b van de wet.  

2. De student die ten minste 42 EC van de propedeutische fase heeft behaald ontvangt een positief advies. 
3. Om te bepalen of het aantal vereiste EC genoemd in het tweede lid is behaald, worden studiepunten 

toegekend voor vrijstellingen niet meegerekend. De examencommissie kan bij het verlenen van de 
vrijstellingen anders bepalen en vervangende of aanvullende eisen stellen. 

4. De student die niet voldoet aan de voorwaarde genoemd in lid 2 ontvangt een negatief advies. Aan dat 
negatieve advies wordt een bindende afwijzing verbonden tenzij er sprake is van persoonlijke 
omstandigheden zoals genoemd in artikel 4.3 of van de omstandigheden genoemd in artikel 4.5. 

5. De commissie studieadvies eerste jaar brengt een voornemen inzake een negatief advies ter kennis van de 
betrokken student. 

6. Alvorens een negatief advies wordt uitgebracht, krijgt de betrokken student de gelegenheid te worden 
gehoord door de commissie studieadvies eerste jaar.  

7. Tegen een bindende afwijzing kan een student binnen zes weken beroep aantekenen bij het College van 
Beroep voor de Examens. Het beroep heeft geen opschortende werking: een student kan pas de studie 
vervolgen wanneer de bindende afwijzing ongedaan wordt gemaakt. 

8. Bij de dubbelstudies Recht en Management en Recht en Economie, die krachtens de Onderwijs- en 
examenregelingen van de Faculteit zijn erkend, is het aantal EC behaald in de studie van eerste 
inschrijving bepalend bij de vaststelling van het aantal EC dat in de propedeutische fase is behaald. 
Studenten van de dubbelstudies Recht en Management en Recht en Economie ontvangen daarom een 
studieadvies van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en niet van de Faculteit der Managementweten-
schappen. 

9. Wanneer een student in het eerste jaar van inschrijving staat ingeschreven voor meer dan één opleiding, 
dan dient deze voor beide opleidingen aan de norm voor het studieadvies eerste jaar te voldoen. Voldoet 
deze student voor één van beide opleidingen niet aan de norm, dan kan de commissie studieadvies eerste 
jaar voor die opleiding het advies aanhouden. De student dient dan aan het einde van het tweede 
collegejaar gerekend vanaf de inschrijving bij de betreffende opleiding  alle 60 EC van de propedeuse van 
de opleiding behaald te hebben. Om in aanmerking te komen voor een dergelijk aangehouden advies dient 
de student zich tijdig tot de studieadviseur te wenden. 

10. Studenten mogen tot 1 maart in het eerste jaar van inschrijving overstappen naar één van de andere 
opleidingen van de Faculteit, behalve naar de variant IBA van de bacheloropleiding bedrijfskunde en de 
variant IE&B van de bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie, en naar de Nederlandstalige variant 
van de bacheloropleiding bedrijfskunde slechts voor zover de onderwijscapaciteit dit toelaat. Studenten die 
overstappen, ontvangen aan het eind van het tweede collegejaar gerekend vanaf de inschrijving bij de 
eerste opleiding, een studieadvies voor de opleiding waarnaar is overgestapt. De student dient dan alle 60 
EC van de propedeutische fase behaald te hebben. De student die niet voldoet aan deze voorwaarde 
ontvangt een negatief advies, waaraan een bindende afwijzing is verbonden. 

11. Studenten die zich vóór 1 maart uitschrijven voor een opleiding en zich niet inschrijven of ingeschreven 
staan voor een andere opleiding van de Faculteit, ontvangen aan het eind van het eerste collegejaar geen 
studieadvies. 

12. Wanneer studenten als bedoeld in artikel 4.1.11 zich het daaropvolgende jaar opnieuw inschrijven voor 
dezelfde opleiding als het voorafgaande collegejaar, ontvangen zij een bindend studieadvies aan het eind 
van dit tweede jaar. De student dient dan alle 60 EC van de propedeutische fase behaald te hebben. De 
student die niet voldoet aan deze voorwaarde ontvangt een negatief advies, waaraan een bindende 
afwijzing is verbonden. 

13. Studenten die zich na 31 januari inschrijven voor een opleiding van de Faculteit ontvangen het 
studieadvies aan het eind van het tweede jaar van inschrijving. De student dient dan alle 60 EC van de 
propedeutische fase behaald te hebben. De student die niet voldoet aan deze voorwaarde ontvangt een 
negatief advies, waaraan een bindende afwijzing is verbonden. 

 
Artikel 4.2 – Voorlopig studieadvies 
 
1. Na afloop van het eerste semester, uiterlijk 1 maart, brengt de commissie studieadvies eerste jaar een 

voorlopig studieadvies uit aan de student op basis van de tot dan toe geregistreerde resultaten. 
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2. Voor studenten die onvoldoende studievoortgang hebben geboekt geldt het voorlopige studieadvies als 
waarschuwing. De daarvoor in aanmerking komende studenten ontvangen het dringende advies een 
afspraak te maken met de studieadviseur. 

 
Artikel 4.3 – Persoonlijke omstandigheden 
 
1. Bij het besluit betreffende de bindende afwijzing betrekt de commissie studieadvies eerste jaar in de 

afweging de persoonlijke omstandigheden voor zover genoemd in artikel 2.1 van het Uitvoeringsbesluit 
WHW, mits deze omstandigheden tijdig door of namens betrokkene zijn gemeld aan de studieadviseur of 
een andere daartoe aangewezen persoon. Aan de student kan worden gevraagd het beroep op 
persoonlijke omstandigheden nader te onderbouwen of aannemelijk te maken.  

2. Indien op grond van het eerste lid geen bindende afwijzing aan het studieadvies wordt verbonden, ontvangt 
de desbetreffende student voor het einde van het tweede jaar van inschrijving opnieuw een studieadvies 
zoals genoemd in artikel 4.1. De student dient dan alle 60 EC van de propedeutische fase behaald te 
hebben. De student die niet voldoet aan deze voorwaarde ontvangt een negatief advies, waaraan een 
bindende afwijzing is verbonden, tenzij persoonlijke omstandigheden aanleiding vormen om daarvan af te 
wijken. 

 
Artikel 4.4 – Duur van de afwijzing 
 
Studenten die een bindende afwijzing hebben ontvangen mogen zich gedurende een periode van drie jaren niet 
meer inschrijven voor de desbetreffende bacheloropleiding.  
 
Artikel 4.5 – Hardheidsclausule 
 
In bijzondere gevallen kan de decaan, gehoord de commissie studieadvies eerste jaar, besluiten aan een 
negatief advies geen of vooralsnog geen bindende afwijzing te verbinden. 

Paragraaf 5 – Afleggen van tentamens 

Artikel 5.1 – Toelating, locatie en frequentie van tentamens 

1. De toelating tot het tentamen kan worden beperkt tot degenen die hebben voldaan aan de gestelde eisen inzake 
aanwezigheid en het inleveren van uitwerkingen van werkstukken in alle vormen die deze kunnen hebben. 

2. Eventuele voorwaarden voor de toelating tot het tentamen worden voor aanvang van de cursus bekend 
gemaakt via Blackboard. 

3. Tot het afleggen van de tentamens van de in het opleidingsspecifieke deel te benoemen onderwijsonderdelen 
wordt twee maal per studiejaar de gelegenheid gegeven. Een werkstuk waarvan de beoordeling meetelt bij 
de bepaling van de uitslag van een tentamen, mag per collegejaar in elk geval eenmaal herkanst worden voor 
zover de beoordelingen hiervan gezamenlijk voor meer dan 25% meewegen in de uitslag van het tentamen. 
Indien de bedoelde beoordelingen gezamenlijk voor 25% of minder meetellen in de uitslag van het tentamen, 
maakt de examinator voor aanvang van de cursus waarop het tentamen betrekking heeft, via Blackboard 
bekend in hoeverre de gelegenheid tot herkansing wordt geboden. 

4. Voor deelname aan schriftelijke en mondelinge tentamens van het voor hem of haar geldende 
onderwijsprogramma dient de student zich in te schrijven, tot uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum. 
Hij of zij mag, behoudens schriftelijke toestemming van de examencommissie, niet deelnemen aan 
tentamens van cursussen die bestemd zijn voor andere categorieën studenten. De inschrijfbepalingen zijn op 
de Facultaire Website gegeven.  
In afwijking van het voorgaande dient een student van het eerste studiejaar zich voor een herkansing van een 
cursus van het vierde blok in te schrijven tot uiterlijk drie werkdagen voor de tentamendatum. 

5. Studenten die meer dan een kwartier te laat zijn voor een schriftelijk tentamen worden niet meer tot de 
tentamenzaal toegelaten. 

6. Studenten mogen de tentamenzaal niet eerder verlaten dan 45 minuten na aanvang van het schriftelijk 
tentamen. 

7. De vastgestelde tentamenperiodes voor schriftelijke tentamens worden voor aanvang van het academisch 
jaar bekend gemaakt via de Facultaire Website. De precieze data waarop schriftelijke tentamens kunnen 
worden afgelegd worden uiterlijk een maand voor aanvang van een tentamenperiode bekend gemaakt via 
roosterpagina van de Universitaire Website. 



Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleidingen                                                            30 augustus 2013/ 13N.001969 
Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014                          Status: besluit 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Faculteit der Managementwetenschappen 12 

8. Wanneer tentamenonderdelen worden afgenomen buiten de vastgestelde tentamenperiodes, dan dienen de 
data vóór aanvang van de cursus en minimaal een maand vóór de tentamendatum bekend gemaakt te 
worden. 

9. In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van eerder bekendgemaakte data voor schriftelijke tentamens. 
Als de beslissing daartoe plaatsvindt vijf werkdagen of korter voor de oorspronkelijke tentamendatum, worden 
alle potentiële deelnemers per brief en tevens per e-mail geïnformeerd. In andere gevallen gebeurt de 
bekendmaking van wijzigingen via Blackboard (onder ‘Onderwijsberichten’). 
Een schriftelijk tentamen mag niet naar een eerdere datum worden verschoven. 

10. De locaties voor schriftelijke tentamens worden ten minste vijf werkdagen voordat betreffende tentamens 
plaatsvinden via de roosterpagina van de Universitaire Website bekend gemaakt. 

11. De student dient de studentenkaart als legitimatie bij zich te hebben en op verzoek te tonen gedurende het 
afleggen van mondelinge en schriftelijke tentamens. 

Artikel 5.2 – Vorm van de tentamens 

1. Tentamens worden afgenomen in de vorm en taal zoals is vermeld in het opleidingsspecifieke deel van de 
Onderwijs- en Examenregeling. 

2. Op verzoek van de student of de examinator kan de examencommissie toestaan dat een tentamen in een 
andere vorm of taal wordt afgenomen en afgelegd dan vermeld staat in het opleidingsspecifieke deel van de 
OER. Wijzigingen die op verzoek van de examinator plaatsvinden worden voor aanvang van de cursus 
bekendgemaakt. 

3. Bekendmaking van de berekeningswijze via welke de uitslag van het tentamen tot stand komt, vindt plaats op 
Blackboard, voor aanvang van een cursus. 

4. Tijdens schriftelijke tentamens is het toegestaan woordenboeken te gebruiken die vertalen van de eigen taal 
van de student naar de taal van het tentamen en van de taal van het tentamen naar de eigen taal van de 
student. De woordenboeken mogen niet met bijgeschreven aantekeningen verontreinigd zijn. Het bij zich 
hebben van andere hulpmiddelen (b.v. readers) en apparatuur waarmee teksten en formules kunnen worden 
opgeslagen is tijdens schriftelijke tentamens uitsluitend toegestaan indien de examinator dit in de 
tentameninstructies uitdrukkelijk heeft aangegeven.  

5. Op verzoek van de student kan de examencommissie bepalen dat aan een student met een functiestoornis 
de gelegenheid wordt geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan zijn of haar individuele handicap 
aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zo nodig deskundig advies in alvorens te 
beslissen. 

6. Mondelinge tentamens bestaan uit een individuele toets, waarbij niet meer dan één persoon tegelijk wordt 
getentamineerd. Het mondeling afnemen van een tentamen is niet openbaar, tenzij de examencommissie in 
een bijzonder geval anders heeft bepaald.  

7. In aanvulling op het voorgaande lid wordt een mondeling tentamen afgenomen door een examinator in 
aanwezigheid van een collega-docent. In plaats van de aanwezigheid van een collega-docent tijdens het 
tentamen kan er ook een opname worden gemaakt van het mondeling tentamen. 

 
Artikel 5.3 – Bachelorthesis 
 
1. Iedere student heeft recht op een begeleider vanuit de opleiding bij het schrijven van zijn of haar 

bachelorthesis. Deze begeleider fungeert tevens als eerste beoordelaar. Daarnaast wordt de thesis 
getoetst door een tweede beoordelaar die deel uitmaakt van een van de bij de opleiding betrokken 
leerstoelgroepen. 

2. De student schrijft individueel de bachelorthesis.  
3. In afwijking van lid 2 kan de examencommissie bij hoge uitzondering besluiten haar toestemming verlenen 

aan het schrijven van een thesis door maximaal twee studenten. In dat geval gelden de volgende regels: 
• elk van de studenten levert een zelfstandige bijdrage in de opzet van het onderzoek, het conceptueel-

theoretische deel, de operationalisatie van theorie, de beschrijving en analyse van 
onderzoeksmateriaal en de conclusies en reflectie 

• de beide studenten zijn verantwoordelijk voor de samenhang van het geheel 
• in de thesis wordt aangegeven welk aandeel elk van de auteurs heeft gehad in de totstandkoming van 

de thesis. Beide studenten dienen een evenredige bijdrage te hebben geleverd. 
• de omvang en/of de diepgang van de thesis dienen aanwijsbaar groter te zijn dan die van een 

individuele thesis 
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• de examencommissie dient vooraf geïnformeerd te worden en wel door middel van het overleggen 
van het onderzoeksvoorstel van de beide studenten, vergezeld van een schriftelijke motivering van de 
thesisbegeleider 

• de beide studenten krijgen ieder apart een cijfer voor de thesis. 
 

 
Paragraaf 6 – Tentamenuitslag 

Artikel 6.1 - Vaststelling en bekendmaking uitslag  

1. De uitslag van een tentamen wordt door de examinator vastgesteld in de vorm van een cijfer op een schaal 
van 0 (= laagst te behalen beoordeling) tot en met 10 (= hoogst te behalen beoordeling), waarbij alleen hele 
en halve cijfers worden gegeven. Het cijfer 5,5 wordt echter niet gegeven. Bij afronding tussen 5 en 6 geldt 
dat een cijfer lager dan 5,5 wordt afgerond naar een vijf (5), een onvoldoende, hetgeen betekent dat dit 
onderdeel van het onderwijsprogramma niet is behaald. Een cijfer 5,5 en hoger wordt afgerond naar een zes 
(6), een voldoende, hetgeen betekent dat dit onderdeel van het onderwijsprogramma wel is behaald. 

2. Een cursus of ander onderdeel van het onderwijsprogramma is behaald, indien minimaal een zes (6) is 
behaald.  

3. Als een student deelneemt aan meerdere tentamengelegenheden van een cursus, dan telt de hoogst 
behaalde score. 

4. Uitslagen van tentamens worden uiterlijk op de tiende werkdag volgend op de dag van het schriftelijk of 
mondeling tentamen aangeleverd bij de studentenadministratie. Is de uitslag van een tentamen mede 
gebaseerd op de beoordeling van een werkstuk, dan worden uiterlijk op de tiende werkdag volgend op de 
laatste dag van de relevante tentamen- of herkansingsweek de tentamenuitslagen aangeleverd bij de 
studentenadministratie. De studentenadministratie maakt uiterlijk twee dagen na de uiterste datum waarop 
de tentamenuitslag bij haar moet zijn aangeleverd de uitslagen bekend. De bekendmaking van 
tentamenuitslagen gebeurt via Osiris. Uitsluitend aan de via Osiris bekendgemaakte tentamenuitslagen 
kunnen door de student rechten worden ontleend. 

5. In afwijking van artikel 6.1 lid 4 gelden bij de herkansingen van blok 4 afwijkende termijnen: de tiende 
werkdag wordt de vijfde werkdag volgend op de dag van het laatste tentamen in de relevante tentamen- of 
herkansingsweek, de twaalfde werkdag wordt ook de vijfde werkdag volgend op de dag van het laatste 
tentamen in de relevante tentamen- of herkansingsweek. Dezelfde afwijkende termijnen gelden voor de 
tentamens van blok 4 van het eerste studiejaar. 

6. Bij de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het recht van inzage in het schriftelijk 
tentamen en werkstuk, alsmede op de mogelijkheid van bezwaar bij de examinator in eerste instantie en de 
meest betrokken examencommissie in tweede instantie, en tevens op de mogelijkheid van beroep bij het 
college van beroep voor de examens. Bij de uitslag van mondeling tentamen wordt de student gewezen op 
de hierboven genoemde mogelijkheden voor bezwaar en beroep. 

7. De examencommissie kan met inachtneming van het gestelde in lid 4, de termijn waarop de uitslagen van 
tentamens na een schriftelijke tentamen bekend gemaakt moeten worden, verlengen tot maximaal 15 
werkdagen op basis van een gegrond verzoek daartoe door de examinator, niet later dan 15 werkdagen 
voordat het schriftelijk tentamen plaatsvindt. De examinator informeert via Blackboard alsmede via het 
tentamenvoorblad bij het schriftelijk tentamen de student over de nieuwe datum waarop de uitslag bekend zal 
worden gemaakt. 

8. Indien door een situatie van overmacht het voor de examinator niet mogelijk blijkt te voldoen aan het gestelde 
in lid 4, dan dient de examinator dit zo spoedig mogelijk te melden bij de examencommissie. De examinator is 
gehouden de nieuwe datum waarop de uitslag bekend zal worden gemaakt – die in overleg met de 
examencommissie is vastgesteld – op Blackboard te publiceren.  

9. De examencommissie wijst na overleg met de inhoudelijk verantwoordelijke leerstoelhouder een vervanger 
aan als een examinator niet in staat is zich aan de gestelde correctietermijn te houden. 

10. Bij het overschrijden van de correctietermijn treedt de onderstaande regeling ‘Overschrijding 
correctietermijn’ in werking:  
• indien tengevolge van het overschrijden van de correctietermijn de tijd tussen de dag waarop de 

uitslag via Osiris bekend is gemaakt en de dag waarop de herkansing plaatsvindt minder dan tien 
werkdagen bedraagt, zal een tweede gelegenheid worden georganiseerd om aan de herkansing deel 
te nemen. Deze tweede gelegenheid vindt plaats minimaal tien en maximaal vijftien werkdagen na de 
uitslag. Het betreft nadrukkelijk géén extra herkansing 



Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleidingen                                                            30 augustus 2013/ 13N.001969 
Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014                          Status: besluit 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Faculteit der Managementwetenschappen 14 

• de student kan hetzij deelnemen aan de reguliere herkansing, hetzij aan de tweede gelegenheid. In 
het laatste geval dient hij of zij zich voor de reguliere herkansing uit te schrijven en wordt hij of zij in 
staat gesteld zich op de gebruikelijke wijze voor de tweede gelegenheid in te schrijven 

• de uitslagen van de reguliere herkansing en de tweede gelegenheid worden gezamenlijk 
bekendgemaakt 

• beide gelegenheden zijn gelijkwaardig wat betreft tentamenvorm en moeilijkheidsgraad. 
11. De reguliere gelegenheid tot herkansing wordt geannuleerd indien alle studenten hun inschrijving 

intrekken. 
12. De in lid 7 tot en met 10 vermelde mogelijkheden tot overschrijding van de correctietermijn zijn niet van kracht 

bij tentamens en herkansingen van blok 4 van het eerste studiejaar. 
13. De tijd tussen de dag waarop de uitslag van een schriftelijk tentamen van blok 4 van het eerste studiejaar via 

Osiris bekend gemaakt wordt en de dag van de herkansing van dit tentamen bedraagt ten minste vijf dagen 
(dus niet: werkdagen). 

14. De examinator en de tweede beoordelaar leveren tijdens de door de instelling vastgestelde 
onderwijsperiode uiterlijk vijftien werkdagen na inlevering van de bachelorthesis een inhoudelijk 
onderbouwde beoordeling. 

Artikel 6.2 – Geldigheidsduur 

1. Alle postpropedeutische tentamens van de bacheloropleiding die met goed gevolg zijn afgelegd verliezen 
voor een student die is gestart met deze bacheloropleiding in 2008-2009, 2009-2010 of 2010-2011 hun 
geldigheid na verloop van vijf jaren nadat de student zich voor de propedeutische fase van de 
bacheloropleiding heeft ingeschreven, indien binnen deze termijn het bachelorexamen niet met goed 
gevolg is afgelegd. 

2. Een student van wie de behaalde resultaten ten gevolge van de regeling zoals genoemd in artikel 6.2 lid 1 
hun geldigheid verliezen ontvangt, in overeenstemming met artikel 7.11.5 in de wet, desgewenst van de 
desbetreffende examencommissie een verklaring waarin in elk geval de tentamens zijn vermeld die door 
hem of haar met goed gevolg zijn afgelegd.  

3. De examencommissie kan met betrekking tot een cursus uit het tweede en derde studiejaar waarvan het 
tentamen langer dan vijf jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen 
alvorens de student in aanmerking komt voor het bachelorexamen waarvoor het behalen van het 
betreffende tentamen vereist is. 

4. Indien een student tijdens een collegejaar niet alle onderdelen van een cursus behaalt waarvan de 
beoordeling medebepalend is bij de uitslag van of de toelating tot tentamens, dan verliezen de wel 
behaalde onderdelen hun geldigheid, tenzij de examinator anders beslist. 

Artikel 6.3 – Beoordeling, inzage en bewaartermijn 

1. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van vastgelegde normen, dat wil zeggen 
dat de student aan de hand van het antwoordmodel en de puntenverdeling kan nagaan hoe de uitslag van 
zijn of haar tentamen tot stand is gekomen. 

2. Door hun naam te verbinden aan een groepswerkstuk geven de leden van de groep te kennen dat zij een 
gelijkwaardige bijdrage hebben geleverd. Ten bewijze hiervan plaatsen zij hun handtekening op de 
voorpagina van het werkstuk. Alle leden van de groep kunnen op de inhoud van het eindrapport worden 
aangesproken.  

3. Binnen elf werkdagen na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen heeft de student gelegenheid tot 
het inzien van zijn of haar beoordeelde schriftelijk tentamen en werkstuk alsmede de vragen en/of opdrachten 
van het betreffende schriftelijk tentamen, alsook de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft 
plaatsgevonden. Inzage vindt plaats op een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip, uiterlijk vijftien 
werkdagen vóór de eerstkomende herkansing. 
Indien een collectieve inzage wordt georganiseerd, kan de student slechts bij de examinator tot een 
individuele inzage verzoeken, wanneer hij of zij bij de collectieve inzage aanwezig is geweest en zijn of haar 
verzoek motiveert, of indien hij of zij door aantoonbare overmacht verhinderd is of is geweest bij de 
collectieve inzage aanwezig te zijn. Een dergelijke individuele inzage kan tot vijftien werkdagen na de 
collectieve inzage plaatsvinden. 

4. In afwijking van het bepaalde in lid 3 wordt de inzage van schriftelijke tentamens en hertentamens van blok 4 
van het eerste studiejaar gehouden maximaal twee werkdagen na bekendmaking van de uitslag van een 
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schriftelijk tentamen. De bepaling omtrent het aantal dagen dat minimaal ligt tussen inzage en eerstkomende 
herkansing geldt niet voor deze schriftelijke tentamens en hertentamens.  

5. De examinator van een cursus bewaart schriftelijke tentamens en werkstukken die meewegen bij de 
bepaling van de uitslag van tentamens ten minste twee jaar nadat het tentamen heeft plaatsgevonden. 
Bachelortheses en de bijbehorende beoordelingsformulieren dienen door de opleiding gedurende ten 
minste zeven jaar bewaard te blijven.   

Artikel 6.4 – Bezwaar en beroep 

1. De student kan indien hij of zij het niet eens is met de beoordeling van het schriftelijk tentamen tijdens de 
inzage bezwaar aantekenen bij de examinator. De examinator dient binnen vijf werkdagen na de inzage aan 
te geven in hoeverre dit bezwaar gegrond of ongegrond is. In afwijking van het voorgaande dient de 
examinator van een als onvoldoende beoordeeld schriftelijk tentamen van het vierde blok van het eerste 
studiejaar binnen twee werkdagen aan te geven in hoeverre dit bezwaar gegrond of ongegrond is.  

2. De student kan indien hij of zij het niet eens is met de beoordeling van het mondeling tentamen binnen 48 uur 
na bekendmaking van de beoordeling bezwaar aantekenen bij de examinator. De examinator dient binnen vijf 
werkdagen na ontvangst van dit bezwaar aan te geven in hoeverre het gegrond of ongegrond is.  

3. In aansluiting op lid 1 en lid 2 kan de student, na afhandeling van het bezwaar door de examinator, vervolgens 
schriftelijk bezwaar indienen bij de examencommissie.  

4. De student kan binnen een maximum termijn van zes weken nadat de uitslag van het tentamen bekend is 
gemaakt, in beroep gaan bij het college van beroep voor de examens, indien hij of zij het niet eens is met 
de beoordeling van een tentamen.  
De gronden voor het instellen van beroep zijn: 
• strijdigheid met de geldende regelingen (bijvoorbeeld de Onderwijs- en Examenregeling) en/of 
• strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. 
Het bezwaar aantekenen bij de examinator of de examencommissie schort de beroepstermijn niet op. De 
student kan in dat geval een zogenaamd pro-formaberoep instellen bij het college van beroep voor de 
examens. De student vermeldt dan nog niet de gronden van het beroep, maar verzoekt om uitstel van het 
beroep. 

5. De student kan binnen een maximum termijn van zes weken na een bindende afwijzing in het kader van het 
bindend studieadvies voor eerstejaars studenten in beroep gaan bij het college van beroep voor de 
examens. 

Artikel 6.5 – Fraude 

1. Onder fraude wordt verstaan elk handelen of nalaten van een student dat het vormen van een juist oordeel 
omtrent zijn of haar kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt en elk moedwillig 
handelen of nalaten van een student dat het vormen van een juist oordeel omtrent kennis, inzicht en 
vaardigheden van een medestudent geheel of gedeeltelijk onmogelijk maakt. 

2. Bij het vermoeden van fraude stelt de examinator/surveillant de examencommissie hiervan onverwijld op de 
hoogte. 

3. De examencommissie kan de examinator/surveillant en de student horen voordat wordt vastgesteld dat er 
inderdaad fraude heeft plaatsgevonden, en moet dat in ieder geval doen indien één van hen daarom 
verzoekt. 

4. De examencommissie stelt vast of er werkelijk fraude is gepleegd. 
5. De uitslag van tentamens waarbij door de examencommissie fraude is vastgesteld is ongeldig. 
6. De examencommissie zorgt ervoor dat vastgestelde fraude wordt vastgelegd in het dossier van de betrokken 

student. 
7. De student van wie is vastgesteld dat hij of zij fraude heeft gepleegd, kan door de examencommissie van zijn 

of haar opleiding voor ten hoogste één jaar van tentamens en examens in de Faculteit worden uitgesloten. Bij 
ernstige fraude kan het instellingsbestuur op voorstel van de examencommissie de inschrijving voor de 
opleiding van de betrokkene definitief beëindigen. 

8. Van een student van wie de examencommissie van de desbetreffende opleiding heeft vastgesteld dat deze 
fraude heeft gepleegd, komen de nog te behalen examens van de opleiding niet in aanmerking voor een 
judicium. 
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Paragraaf 7 – Overgangs- en vrijstellingsregelingen en keuzevakken 

Artikel 7.1 – Overgangsregeling 

1. Studenten hebben recht op een overgangsregeling indien een cursus niet langer wordt aangeboden. 
2. De overgangsregeling van een cursus omvat in elk geval twee extra tentamengelegenheden van de cursus 

die niet langer wordt aangeboden en eventueel de mogelijkheid een vervangende cursus met twee 
tentamengelegenheden te volgen, die in de plaats komt van de cursus die niet langer wordt aangeboden. 
Per collegejaar mag de student deelnemen aan maximaal twee van de mogelijk vier 
tentamengelegenheden die uit een dergelijke overgangsregeling voortkomen. 

3. De concept-overgangsregeling wordt opgesteld door de studieadviseur en de opleidingscoördinator van de 
desbetreffende opleiding. De examencommissie stelt de overgangsregeling vast. Uiterlijk 31 mei 
(voorafgaand aan de start van het academisch jaar waarin de cursus niet meer wordt aangeboden) wordt 
de regeling gepubliceerd op de Facultaire Website. 

Artikel 7.2 – Keuzevakken en vrijstelling en vervanging van tentamens 

1. Indien een student een cursus als keuzevak wil laten gelden die niet als academische cursus wordt 
aangeboden door de Radboud Universiteit Nijmegen, dient hij of zij deze vooraf ter goedkeuring voor te 
leggen aan de examencommissie. De examencommissie antwoordt uiterlijk één maand na ontvangst van het 
verzoek. 

2. De examencommissie kan vrijstelling dan wel dispensatie verlenen van deelname aan een tentamen, op 
grond van eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of examens in cursussen met een vergelijkbare 
zwaarte en inhoud in het hoger onderwijs, dan wel op grond van buiten het hoger onderwijs opgedane kennis 
of vaardigheden. 

3. Studenten kunnen onderwijsonderdelen uit hun curriculum vervangen door onderwijsonderdelen die zij met 
succes hebben gevolgd op een buitenlandse universiteit, onder de voorwaarden dat: 
• de betreffende student een volledig ingevulde learning agreement heeft ondertekend waarin hij of zij 

aangeeft welke onderwijsonderdelen hij of zij zal vervangen door onderwijsonderdelen aan de 
buitenlandse universiteit 

• deze learning agreement – voorafgaand aan het buitenlands studieverblijf – getekend is door de 
examencommissie van de opleiding waar de student staat ingeschreven 

• de student na afloop van het buitenlands verblijf een gewaarmerkt bewijs kan overleggen waaruit 
blijkt dat de beschreven onderdelen zijn behaald, onder vermelding van de studielast in EC en de 
beoordeling. 

Paragraaf 8 – Examens 

Artikel 8.1 – Algemene bepalingen met betrekking tot het propedeutisch examen 

De propedeutische fase van de bacheloropleiding wordt afgesloten met het propedeutisch examen. De student 
heeft een propedeutisch examen behaald voor een bepaalde opleiding indien hij of zij voldoet aan elk van de 
volgende voorwaarden: 
• hij/zij staat ingeschreven bij de Centrale Studentenadministratie voor de desbetreffende opleiding 
• hij/zij heeft alle tot het propedeutisch examen behorende onderdelen behaald 
• hij/zij heeft in de voorgaande drie academische jaren geen bindende afwijzing ten gevolge van een negatief 

studieadvies eerste jaar ontvangen voor de desbetreffende opleiding. 

Artikel 8.2 – Algemene bepalingen met betrekking tot het bachelorexamen 

De bacheloropleiding wordt afgesloten met het bachelorexamen. De student heeft een bachelorexamen behaald 
voor een bepaalde opleiding als hij of zij voldoet aan elk van de volgende voorwaarden: 
• hij/zij staat ingeschreven bij de Centrale Studentenadministratie voor de desbetreffende opleiding 
• hij/zij heeft een propedeutisch examen behaald in de desbetreffende opleiding of is hiervoor vrijgesteld 
• hij/zij heeft alle onderdelen behaald van de postpropedeutische fase van de desbetreffende opleiding. 



Onderwijs- en Examenregeling Bachelor Opleidingen                                                            30 augustus 2013/ 13N.001969 
Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014                          Status: besluit 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Faculteit der Managementwetenschappen 17 

Artikel 8.3 – Uitslag examen 

1. De examencommissie van de desbetreffende opleiding stelt de uitslag alsmede het judicium van het examen 
vast, zodra de student voldoende bewijzen overlegt van de door hem of haar behaalde tentamens en de 
daarmee verworven academische vorming. 

2. Het judicium summa cum laude wordt verleend aan alle examens waarvan het ongewogen gemiddelde 
cijfer gelijk aan of hoger dan negen (9,0) is en géén cijfer lager is dan acht (8,0). Voorts geldt voor het 
judicium summa cum laude dat geen tentamen meer dan éénmaal herkanst mag zijn, en dat niet meer dan 
drie cursussen voor maximaal 18 EC herkanst mogen zijn. Voor het bachelorexamen geldt tevens de 
voorwaarde dat voor de bachelorthesis minimaal het cijfer '9' is behaald. 

3. Het judicium cum laude wordt verleend aan alle examens waaraan niet het judicium summa cum laude kan 
worden verleend, maar waarvan het ongewogen gemiddelde cijfer gelijk aan of hoger is dan acht (8,0) en 
géén cijfer lager is dan zeven (7,0). Voorts geldt voor het judicium cum laude dat geen tentamen meer dan 
éénmaal herkanst mag zijn, en dat niet meer dan drie cursussen voor maximaal 18 EC herkanst mogen 
zijn. Voor het bachelorexamen geldt tevens de voorwaarde dat voor de bachelorthesis minimaal het cijfer 
'8' is behaald. 

4. Het judicium bene meritum wordt verleend aan alle examens waaraan niet het judicium summa cum laude 
of het judicium cum laude kan worden verleend, maar waarvan het ongewogen gemiddelde cijfer gelijk aan 
of hoger is dan zeveneneenhalf (7,5) en géén cijfer lager is dan zeven (7,0). Voorts geldt voor het judicium 
bene meritum dat geen tentamen meer dan éénmaal herkanst mag zijn, en dat niet meer dan drie 
cursussen voor maximaal 18 EC herkanst mogen zijn. Voor het bachelorexamen geldt tevens de 
voorwaarde dat voor de bachelorthesis minimaal het cijfer '7,5' is behaald. 

5. Geen judicium wordt toegekend wanneer de omvang van de vrijstellingen in EC meer dan de helft van de 
omvang van het totaal aantal te behalen EC bedraagt.  

6. Alleen cijfers behaald voor de cursussen van het 180 EC omvattende bachelorprogramma van de opleiding 
tellen mee bij de bepaling van het gemiddelde cijfer. De examencommissie bepaalt welke cursussen 
worden meegeteld bij deze 180 EC. 

7. De uitslagen van behaalde tentamens worden vermeld in de bijlage bij het getuigschrift. 
8. Studenten ontvangen een Nederlandstalige en een Engelstalige versie van de cijferlijst.  

Artikel 8.4 – Examendatum en frequentie uitreiking getuigschriften 

1. De examendatum is de datum waarop de examencommissie formeel vaststelt dat aan de vereisten voor het 
behalen van het examen is voldaan. 

2. De uitreiking van getuigschriften vindt ten minste tweemaal per jaar plaats. 

Paragraaf 9 – Studiebegeleiding 

Artikel 9.1 – Studievoortgangsadministratie 

1. De decaan draagt zorg voor de registratie van de individuele studieresultaten van de studenten.  
2. Studenten kunnen Osiris raadplegen om een overzicht te krijgen van de behaalde studieresultaten. 

Artikel 9.2 – Studiebegeleiding 

De decaan draagt zorg voor een systeem van begeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn 
ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen binnen en buiten de opleiding. Het 
recht op studiebegeleiding houdt in: 

• voorlopig studieadvies voor eerstejaars studenten uiterlijk 1 maart 
• de mogelijkheid tot het voeren van studievoortgangsgesprekken 
• doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties 
• informatie over training van studievaardigheden 
• inzicht in de criteria op grond waarvan een studieadvies verleend is 
• advies bij plannen om de studie te stoppen 
• informatie over de keuze van keuzevakken  
• advies bij de keuze van masteropleidingen. 
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Paragraaf 10 – Slotbepalingen 

Artikel 10.1 – Vaststelling OER / Wijzigingen 

(NB: zie ook Structuurregeling artikelen 11 en 18 en Reglement UGV en FGV artikel 3.3.1) 
 
1. Vaststelling en wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, na advisering door de 

opleidingscommissies en na instemming van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering, bij afzonderlijk 
besluit vastgesteld. 

2. Een wijziging van deze regeling kan slechts plaatsvinden wanneer de belangen van de student in het 
lopend academisch jaar redelijkerwijs daardoor niet geschaad worden. 

Artikel 10.2 – Afwijking van de OER 

De examencommissie is bevoegd in een individueel geval en op grond van bijzondere omstandigheden een 
besluit te nemen dat afwijkt van de Onderwijs- en Examenregeling. Dit besluit mag de rechten van de student - 
zoals die zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling - niet inperken. 

Artikel 10.3 – Bekendmaking 

1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regels en richtlijnen 
die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 

2. De OER wordt voor het begin van het collegejaar via de Facultaire Website bekend gemaakt. 
3. De OER wordt zowel in de Nederlandse als de Engelse taal bekendgemaakt. In geval van strijdigheid 

tussen de twee versies is de Nederlandstalige versie bepalend. 

Artikel 10.4 – Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013. De eerder voor genoemde opleidingen vastgestelde 
onderwijs- en examenregelingen komen per die datum te vervallen. 

Aldus vastgesteld door de decaan op 30 augustus 2013.  
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Hoofdstuk 1 – Bacheloropleiding bedrijfskunde 

Paragraaf 1 – Doel van de opleiding 

Artikel 1.1 – Doel van de opleiding   

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de bedrijfskunde. 
2. Bijdrage aan de academische vorming. 
3. Voorbereiding op een verdere studieloopbaan, waarbij de studenten die de trajecten Bedrijfskunde en 

Bedrijfseconomie hebben gevolgd recht hebben op toegang tot de masteropleiding business administration 
van de Faculteit de Managementwetenschappen en andere soortgelijke masteropleidingen en waarbij de 
studenten die het traject Bedrijfseconomie hebben gevolgd tevens recht hebben op toegang tot de 
masterspecialisatie Accounting and Control van de masteropleiding economics van de Faculteit der 
Managementwetenschappen. 

  
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 1.2 – Graad 

1. Aan degene die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science 
in Business Administration / bedrijfskunde verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.  
3. Het traject dat de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift van het examen 

vermeld. 

Artikel 1.3 – Taal 

1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de bachelor 
OER. 

2. De voertaal van de trajecten Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie is het Nederlands 
3. In afwijking van lid 2 is het Nederlands niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Business Analysis for Responsible Organizations 
• Corporate Finance 
• Financial Accounting and Reporting 
• Intervention Methodology  
• Management Accounting and Control 
• Marketing 
• Organization and Environment 
• Project: Financial Instruments 
• Topics in Business Economics. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd.  

4. De voertaal van het traject International Business Administration is het Engels. 

Paragraaf 2 – Toelatingsbepalingen 

Artikel 2.1 – Toelating tot de postpropedeutische fase 

1. Toelating tot de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding bedrijfskunde wordt verleend aan 
diegenen die een positief studieadvies eerste jaar voor de opleiding bedrijfskunde aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen hebben ontvangen. 

2. Zij die een propedeusediploma in de bedrijfskunde aan een andere Nederlandse universiteit dan de 
Radboud Universiteit Nijmegen hebben behaald dan wel een propedeuse in de (domeingerichte) 
economie, bedrijfseconomie, bedrijfsinformatiekunde of bedrijfswetenschappen aan een Nederlandse 
universiteit met het bijbehorende diploma hebben afgerond, worden tot de postpropedeutische fase 
toegelaten, indien hun verzoek daartoe door de examencommissie is gehonoreerd. 
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3. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 2 is toegelaten tot de 
postpropedeutische fase, alsnog één of meer propedeutische onderdelen dient te behalen. 

Artikel 2.2 – Toelating tot het Engelstalige bachelorprogramma 

Studenten die voor het Engelstalige bachelorprogramma opteren, dienen de procedure te doorlopen die is 
vastgelegd in de toelatingsregeling die is vastgesteld door de examencommissie.  

Artikel 2.3 – Toelating tot tentamens 

1. Studenten van het Nederlandstalige programma dienen zich in te schrijven voor tentamens van dat 
programma en studenten van het Engelstalige programma dienen zich in te schrijven voor tentamens van 
dat programma.  

2. Studenten van de bacheloropleiding bedrijfskunde mogen niet deelnemen aan tentamens van cursussen 
die exclusief bestemd zijn voor studenten van het schakelprogramma recht en management.  

Paragraaf 3 – Onderwijsprogramma 

Het bachelorprogramma omvat zes semesters. Binnen het Nederlandstalige programma zijn de twee trajecten 
Bedrijfskunde en Bedrijfseconomie verschillend vanaf semester 2.2. Het Engelstalige programma kent alleen 
het traject International Business Administration.  

Artikel 3.1 – Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Bedrijfskunde 

Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Bedrijfskunde omvat de volgende cursussen: 

Semester 1.1  Inleiding bedrijfskunde 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA148A Onderzoeks- en interventiemethodologie A 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 1 

BIN001A Inleiding in de bedrijfskunde 1 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU194B Economie van de managementwetenschappen  
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BIN002A Inleiding in de bedrijfskunde 2 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

BIN117B Academische vaardigheden (bedrijfskunde) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  De lerende organisatie 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU007 Organisatietheorie  6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BPRA153A Onderzoeks- en interventiemethodologie B 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 

BIN118B Filosofie van de managementwetenschappen 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BCU168B Accounting (bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO100A Project: de lerende organisatie (onderzoeksontwerp) 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 



Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen                                                              30 augustus 2013/ 13N.001969 
Faculteit der Managementwetenschappen 2013-2014                          Status: besluit 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Faculteit der Managementwetenschappen 21 

Semester 2.1  Interne processen 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008A Strategisch human resource management  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU201B Operationeel management en logistiek 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

 Keuzevak 6    

Semester 2.2  Strategie en omgeving 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU012 Strategie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU2008 Marketing  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

MOR003 Organization and Environment 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BPRO363 Business Analysis for Responsible Organizations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  Systeem en omgeving  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU321 Systeemtheorie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU019 Intervention Methodology 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk  Engels 1 

BCU320 Organisatieontwerp 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

BCU244A Kennismanagement 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRO370A Project: systeem en omgeving 6 werkstuk Nederlands 1 en 2 

 

Semester 3.2  De Bachelorthesis 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    

BPRO372A Bachelorthesis voor traject bedrijfskunde 12 Werkstuk Nederlands* 3 en 4 
 
*) Ter voorbereiding op de Engelstalige master heeft de student de mogelijkheid de bachelorthesis in het Engels te schrijven om zo de Engelse 
taalvaardigheid te trainen. 

Artikel 3.2 – Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Bedrijfseconomie 

Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Bedrijfseconomie omvat de volgende cursussen: 

Semester 1.1  Inleiding bedrijfskunde 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA148A Onderzoeks- en interventiemethodologie A 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 1 

BIN001A Inleiding in de bedrijfskunde 1 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU194B Economie van de managementwetenschappen  
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 
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BIN002A Inleiding in de bedrijfskunde 2 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 
BIN117B Academische vaardigheden (bedrijfskunde) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  De lerende organisatie 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
BCU007 Organisatietheorie  6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BPRA153A Onderzoeks- en interventiemethodologie B 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 

BIN118B Filosofie van de managementwetenschappen 
(bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BCU168B Accounting (bedrijfskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 
BPRO100A Project: de lerende organisatie (onderzoeksontwerp) 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1  Interne processen 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008A Strategisch human resource management  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU201B Operationeel management en logistiek 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

 Keuzevak 6    

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU012 Strategie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU2008 Marketing  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU2016 Financial Accounting and Reporting 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
BCU328 Voortgezet boekhouden 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 
   Keuzevak 6    
   Keuzevak 6    

BCU2004 Management Accounting and Control 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU320 Organisatieontwerp 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

Semester 3.2  De Bachelorthesis 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
 Keuzevak 6    
BCU3016 Topics in Business Economics 6 Werkstuk Engels 3 
MOR003 Organization and Environment 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BIM303 Bachelorthesis bedrijfskunde voor traject 
bedrijfseconomie 12 Werkstuk Nederlands* 3 en 4 

 
*) Ter voorbereiding op de Engelstalige master heeft de student de mogelijkheid de bachelorthesis in het Engels te schrijven om zo de Engelse 
taalvaardigheid te trainen. 

Artikel 3.3 – Het Engelstalige bachelorprogramma  

Het Engelstalige bachelorprogramma omvat de volgende cursussen: 
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Semester 1.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU341 Introduction to Business Administration 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOR002 Methods of Research and Intervention 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MOR001 Organization Theory 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BIN117BA Academic Skills 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 1.2 

 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU342 Introduction to Business Communication 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU162 International Business Ethics 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 

BCU168EN Accounting 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU345 Cross-Cultural Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO120 Project: Learning Organization 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Semester 2.1  
 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008EN Strategic Human Resource Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU344 Organizational Culture & Communication 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BCU320EN Introduction to Organization Design 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BPRA347EN Qualitative Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU012EN Strategy 6  Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BPRA247EN Quantitative Research Methods 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 

BCU2008 Marketing 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

MOR003 Organization and Environment 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BPRO363 Business Analysis for Responsible Organizations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1 (vanaf 2014-2015, voorlopig programma)  

 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Studie in het buitenland 30   1 en 2 
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Semester 3.2 (vanaf 2014-2015, voorlopig programma) 
 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 International Management 6  Engels 3 

 Intervention Methodology 6  Engels 3 

 Bachelor ‘sThesis 12  Engels 4 

 Leadership in Organizations 6  Engels 3 en 4 

 

Artikel 3.4 – Onderzoeksstage 

Studenten mogen, in overeenstemming met de door de examencommissie vastgestelde stageregeling, vrije 
keuzeruimte ter grootte van 12 EC vervangen door een (onderzoeks-)stage van 12 EC bij een aan het 
vakgebied verwante instelling of organisatie in binnen- of buitenland. 
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen bacheloropleiding bedrijfskunde 

Combinatie van competentiegebieden en niveau’s leidt tot het volgende kwalificaties en eindtermen voor de 
student: 
 
Competentiegebied: Vakinhoudelijk 
Niveau: Kennis  
1. heeft kennis van de belangrijkste begrippen en theorieën op het terrein van de sociale en integrale 

bedrijfskunde. 
 
Niveau: Toepassing 
2. kan beschikbare theorieën en concepten adequaat toepassen op bedrijfskundige vraagstukken 
3. kan bestaande theorieën en inzichten zodanig op bedrijfskundige problemen toepassen dat effectieve 

oplossingen worden gegenereerd 
4. is in staat om problemen in organisaties adequaat te diagnosticeren. 
 
Niveau: Reflectie/oordeelsvermogen 
5. is in staat om theorieën en concepten kritisch te beoordelen op validiteit en interne consistentie, 

alsmede in relatie met andere theorieën en vakgebieden 
6. is in staat om de wetenschappelijke en praktische toepasbaarheid van concepten en theorieën te 

beoordelen 
7. is in staat de implicaties te zien van theorieën voor de maatschappij. 
 
Competentiegebied: Onderzoeks- en interventiemethodologie 
Niveau: Kennis 
8. heeft kennis van de belangrijkste concepten en technieken op het terrein van de sociaal 

wetenschappelijke onderzoeksmethodologie 
9. heeft kennis van de belangrijkste concepten en technieken op het terrein van de 

interventiemethodologie. 
 
Niveau: Toepassing 
10. is in staat een adequaat onderzoeksplan te schrijven (doel- en vraagstelling en het maken van 

beargumenteerde keuzes uit onderzoeksstrategie, dataverzamelingsmethoden en analysetechnieken) 
11. is in staat om een onderzoek (onder begeleiding) uit te voeren 
12. is in staat om, op basis van uitgevoerd onderzoek, een gerichte interventie te ontwerpen (c.q. 

aanbevelingen te doen) om praktijkproblemen op te lossen. 
 
Niveau: Reflectie/oordeelsvermogen 
13. is in staat om empirisch onderzoek kritisch te beoordelen op validiteit, consistentie en bruikbaarheid 
14. is in staat om implicaties van empirisch onderzoek aan te geven voor managementpraktijk en 

maatschappij. 
 
Competentiegebied: Leercompetenties 
Niveau: Kennis 
15. heeft kennis van de wijze waarop men kan leren. 
 
Niveau: Toepassing 
16. kan inzichten met betrekking tot leren adequaat toepassen voor het eigen leerproces. 
 
Niveau: Reflectie/oordeelsvermogen 
17. is in staat het eigen leerproces kritisch te beoordelen en daardoor bij te sturen. 
 
Competentiegebied: Sociaal-communicatief 
Niveau: Kennis 
18. heeft kennis van de wijze waarop de resultaten van onderzoek schriftelijk gerapporteerd dienen te 

worden 
19. heeft kennis van de wijze waarop onderzoeksresultaten mondeling gerapporteerd dienen te worden 
20. heeft kennis van de wijzen waarop effectief met anderen kan worden samengewerkt. 
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Niveau: Toepassing 
21. kan op adequate wijze schriftelijk rapporteren voor verschillende doelgroepen 
22. kan op adequate wijze mondeling rapporteren 
23. is in staat om effectief met anderen samen te werken. 
 
Niveau: Reflectie/oordeelsvermogen 
24. is in staat om schriftelijke en mondelinge presentaties constructief kritisch te beoordelen en, indien 

nodig, bij te verbeteren dan wel aanbevelingen te doen voor verbetering 
25. is in staat om de effectiviteit van samenwerking te beoordelen en, indien nodig, bij te sturen. 
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Hoofdstuk 2 – Bacheloropleiding bestuurskunde 

Paragraaf 1 – Doel van de opleiding 

Artikel 1.1 – Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de bestuurskunde. 
2. Bijdrage aan de academische vorming van studenten.  
3. Voorbereiding op een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de masteropleiding 

bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen en andere soortgelijke 
masteropleidingen. 

 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 1.2 – Graad 

1. Aan degene die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science 
in Public Administration / bestuurskunde verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 

Artikel 1.3 – Taal 

1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de bachelor 
OER. 

2. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 
• European Governance 
• Good Governance 
• Policy Cycle 
• Sociology for Public Administration. 

Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Paragraaf 2 – Toelatingsbepalingen 

Artikel 2.1 – Toelating tot de postpropedeutische fase 

1. Voor bepalingen omtrent toelating tot de bacheloropleiding, zie artikel 2 van de het algemeen gedeelte van 
de bachelor OER, 

2. Toelating tot het onderwijs in de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding bestuurskunde wordt 
verleend aan diegenen die een positief studieadvies eerste jaar voor de opleiding bestuurskunde aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontvangen. 

3. Zij die een propedeutisch examen hebben gehaald in de bestuurskunde, de politicologie of de bestuurs- en 
beleidswetenschappen of de beleids- en organisatiewetenschappen aan een Nederlandse universiteit worden 
tot de postpropedeutische fase toegelaten.  

4. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 3 is toegelaten tot de postpropedeutische 
fase, alsnog één of meer propedeutische cursussen dient te behalen.  

 

Paragraaf 3 – Onderwijsprogramma 

Artikel 3.1 – Het bachelorprogramma 

De bacheloropleiding omvat de volgende cursussen:  
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Semester 1.1  Inleiding bestuurskunde 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU191 Kernthema’s van de bestuurskunde 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

BPRA150 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (bestuurskunde) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU312 Organisatietheorie  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands  2 

BPRO165 Beleidsproject 1.1 bestuurskunde 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 2 

BIN117BK Academische vaardigheden (bestuurskunde) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  Inleiding bestuur 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU192 Binnenlands bestuur 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk  Nederlands 3 

BPRA155 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (bestuurskunde) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 
BCU268 Management van het openbaar bestuur 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO166 Project 1.2 binnenlands bestuur 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 

BCU228B Inleiding recht (bestuurskunde) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1  Bestuurskunde verdiept 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU273 Politicologie voor bestuurskundigen 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 1 

BPRA200 Methoden van bestuurskundig onderzoek I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

BCU194BK Economie van de Managementwetenschappen 
(bestuurskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands  2 

BPRO209 Project vergelijkende analyse 6 Werkstuk Nederlands 2 
BCU326 Bestuursrecht  6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 en 2 

Semester 2.2  Besturen als interdisciplinaire discipline 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3017 Policy Cycle 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 
BCU335 Kosten en baten van het openbaar bestuur 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BPRO201 Project advisering en interventie 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 

BIN118BK Filosofie van de Managementwetenschappen 
(bestuurskunde) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRA201 Methoden van bestuurskundig onderzoek II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 3.1  Verbreding 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU332 Good Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

BCU333A Sociology for Public Administration  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

BCU336 European Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

BCU3021 Geschiedenis van de bestuurskunde 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 2 

 Vrije keuzeruimte 6    

Semester 3.2  Toepassing 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Vrije keuzeruimte 18   3 en 4 
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BIM322A Bachelorthesis bestuurskunde 12 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Artikel 3.2 – Keuzeruimte 

De vrije keuzeruimte in het derde studiejaar ter grootte van in totaal 24 EC (6 + 18) kan als volgt worden 
ingevuld: 
1. 24 EC aan keuzevakken afgesloten met tentamens en/of werkstukken; 
2. 12 EC aan keuzevakken afgesloten met tentamens en/of werkstukken en een onderzoeksstage van 12 EC 

afgesloten met een verslag (de onderzoeksstage heeft de volgende cursuscode BPRO359B); 
3. studie aan een buitenlandse universiteit van 24 EC afgesloten met tentamens en/of werkstukken; 
4. een minor van 30 EC afgesloten met een certificaat, waarbij het teveel aan 6 EC geldt als extra behaalde 

EC. 

Paragraaf 4 – Volgorde van tentamens 

Artikel 4.1 – Volgorde van tentamens  
Met de bachelorthesis en de bijbehorende stage kan in beginsel niet eerder worden gestart dan nadat 
studenten 120 EC van het bachelorprogramma hebben behaald.
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen bacheloropleiding bestuurskunde 
 
De opleiding verschaft studenten kennis en vaardigheden op de volgende terreinen 
 
 
I. Kennisdoelen 
 
1. Beleidsanalyse, besluitvorming en ontwikkeling  
a) de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid 
b) typen en toepassingsmogelijkheden van beleidsinstrumenten 
c) het functioneren van beleidsnetwerken 
d) de verschillen en overeenkomsten in beleidsvorming tussen landen. 
 
2. Organisatie en management in het openbaar bestuur  
a) structuur en functioneren van overheidsorganisaties op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal, Europees 

en internationaal niveau 
b) de verschillen en overeenkomsten in structuur en functioneren van overheidsorganisaties tussen landen 
c) de verschillen en overeenkomsten in structuur en functioneren tussen overheids-, semi-overheids- en 

particuliere organisaties 
d) het besturen van overheids-, semi-overheids en particuliere organisaties 
e) het managen van publieke organisaties (strategisch management, HRM, structuur, cultuur, leiderschap) 
f) de relatie tussen overheidsorganisaties en politieke organen (politiek-ambtelijke verhoudingen) 
g) processen van organisatieverandering. 
 
3. Interdisciplinariteit  
a) centrale begrippen en theorieën van de sociologie 
b) centrale begrippen en theorieën van de politicologie 
c) centrale begrippen en theorieën van de economie, in het bijzonder het financieel-economisch 

instrumentarium van publieke organisaties (openbare financiën) 
d) het functioneren van het recht in de Nederlandse samenleving 
e) centrale begrippen van het Nederlandse recht, i.h.b. staats- en bestuursrecht 
f) de historische en culturele context van het Nederlandse Openbaar Bestuur. 
 
4. Kwantitatieve en kwalitatieve methoden van onderzoek  
a) conceptualisatie en operationalisatie 
b) kwantitatieve sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie (steekproeftrekking, technieken van 

dataverzameling, beschrijvende en verklarende statistiek) 
c) kwalitatieve sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethodologie (casus-selectie, dataverzameling, data-

analyse, de interpretatieve versus de positivistische benadering) 
d) inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van 

bestuurskundig onderzoek. 
 
5. Ontwikkelingen in het openbaar bestuur 
a) veranderingen in bestuur, organisatie en beleid op een aantal concrete beleidsterreinen (o.a. New Public 

Management, nieuwe vormen van governance) 
b) ontwikkelingen in de context waarbinnen de overheid functioneert, waaronder internationalisering en 

Europeanisering.  
 
6. Ontwikkelingen in de bestuurskundige discipline 
a) de belangrijkste wetenschappelijke stromingen en hoofdfiguren van de bestuurskunde 
b) de historische ontwikkeling in het bestuurskundig gedachtengoed. 

7. Filosofische en ethische vraagstukken  

a) normatieve theorieën omtrent bestuur, beleid en organisatie 
b) kennis van theorievorming op het gebied van goed bestuur 
c) wetenschapsfilosofische zienswijzen omtrent kennis, wetenschappelijke vooruitgang en normativiteit in de 

wetenschap 
d) normatieve opvattingen over de taak van de Bestuurskunde ten aanzien van de praktijk van het openbaar 

bestuur en aangrenzende disciplines 
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e) de belangrijkste professionele waarden op het terrein van bestuur (o.a. verantwoordelijkheid en integriteit). 

II. Vaardigheden 

8. Cognitieve vaardigheden  

a) het analyseren, interpreteren en verklaren van beleidsproblemen 
b) het analyseren, interpreteren en verklaren van organisatieproblemen 
c) het analyseren, interpreteren en verklaren van de juridische, economische en maatschappelijke context van 

beleidsproblemen en organisatieproblemen 
d) het analyseren, contrasteren en in de praktijk toepassen van bestuurskundige theorieën. 

9. Professionele vaardigheden  

a) het zelfstandig opzetten en uitvoeren van beschrijvend, verklarend en toetsend bestuurskundig onderzoek 
b) het ontwerpen, analyseren en evalueren van beleid 
c) het analyseren van en interveniëren in overheidsorganisaties 
d) het kritisch en verantwoordelijk omgaan met de (spannings)relaties tussen eigen waarden, professionele 

waarden, waarden opgelegd door de organisatie waarbinnen men werkzaam is, en centrale, 
maatschappelijke waarden 

e) het kritisch analyseren van theorie en praktijk van beleid en Openbaar bestuur, alsmede bestaand 
onderzoek op die terreinen. 

10. Communicatieve vaardigheden  

a) het analyseren en schrijven van wetenschappelijke teksten 
b) het analyseren en schrijven van beleidsnota’s 
c) het houden van een voordracht 
d) het voorbereiden en uitvoeren van interviews 
e) efficiënt en effectief vergaderen en onderhandelen 
f) het werken in een multidisciplinair teamverband 
g) correct en verantwoordelijk argumenteren 
h) het efficiënt en effectief gebruik van databanken en bibliotheken. 
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Hoofdstuk 3 - Bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie 

Paragraaf 1 – Doel van de opleiding 

Artikel 1.1 – Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de economie. 
2. Bijdrage aan de academische vorming van studenten. 
3. Voorbereiding op een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de masteropleiding economics 

van de Faculteit der Managementwetenschappen en andere soortgelijke masteropleidingen. .  
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 1.2 – Graad 

1. Aan degene die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science 
in Economics and Business Economics / economie en bedrijfseconomie verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De variant die en het traject dat de student gevolgd heeft worden in het supplement op het getuigschrift van 

het examen vermeld. 

Artikel 1.3 – Taal 

1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de bachelor 
OER. 

2. De voertaal van de trajecten Bedrijfseconomie, Financiële economie en Internationale economie en beleid 
is het Nederlands. 

3. In afwijking van lid 2 is het Nederlands niet de voertaal bij de volgende cursussen: 
• Behavioural Finance  
• Comparative Economic and Business Systems 
• Corporate Finance  
• Economic Development  
• Economic Methodology  
• Economic Policy & Public Finance  
• Financial Accounting and Reporting  
• Financial Regulation  
• International Economics  
• International Financial Policy  
• Investment Management  
• Management Accounting and Control  
• Markets and Government: Strategies and Policy 
• Methods of Economic Research  
• Multinational Finance  
• Project: European Intergration in a Globalizing Economy 
• Project: Financial Instruments  
• Topics in Business Economics  
• Topics in Financial Economics  
• Topics in International Economics & Policy. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd.  

4. De voertaal van de variant International Economics & Business is het Engels. 
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Paragraaf 2 – Toelatingsbepalingen 

Artikel 2.1 – Toelating tot de postpropedeutische fase 

1. Toelating tot de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie wordt 
verleend aan diegenen die een positief studieadvies eerste jaar voor de opleiding economie en 
bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontvangen. 

2. Zij die een propedeusediploma in de (domeingerichte) economie aan een andere Nederlandse universiteit 
dan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben behaald dan wel een propedeuse in de bedrijfseconomie, 
de bedrijfsinformatiekunde, de bedrijfskunde of de bedrijfswetenschappen aan een Nederlandse 
universiteit met het bijbehorend diploma hebben afgerond, worden tot de postpropedeutische fase 
toegelaten, indien hun verzoek bij de examencommissie economie is gehonoreerd.  

3. De examencommissie kan bepalen dat aan degene die op grond van lid 2 wordt toegelaten tot de 
postpropedeutische fase, additionele eisen worden gesteld in het kader van het bachelorexamen economie 
en bedrijfseconomie.  

Artikel 2.2 – Toelating tot het Engelstalige bachelorprogramma 

Studenten die voor de Engelstalige variant van de bacheloropleiding opteren, dienen de procedure te doorlopen 
die is vervat in de regeling die is vastgesteld door de examencommissie economie en bedrijfseconomie.  

Paragraaf 3 – Onderwijsprogramma 
In de eerste drie semesters volgen de studenten van de Nederlandstalige variant één gemeenschappelijk 
curriculum. Daarna zijn er drie trajecten mogelijk: Bedrijfseconomie, Financiële economie en Internationale 
economie en beleid. De studenten van de Engelstalige variant volgen een eigen curriculum. 

Artikel 3.1 – Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Bedrijfseconomie 

Semester 1.1   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU194EC Economie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 1 

BPRA149 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BIN117EC Academische vaardigheden (economie en 
bedrijfseconomie) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA154 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU168EC Accounting (economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BIN118EC Filosofie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 4 

BPRO140 Project: financiële instellingen en monetaire theorie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
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BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen  + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BCU316 Institutionele economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU302 Geschiedenis van het economische denken  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BPRA203EN Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2039 Multinational Finance  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU2016 Financial Accounting and Reporting 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
BCU328 Voortgezet boekhouden 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU2004 Management Accounting and Control 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 Keuzevak 6    
 Keuzevak 6    

BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 3.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    

BCU3016 Topics in Business Economics 6 Werkstuk Engels 3 

 Keuzevak 6    

BIM304B Bachelorthesis economie en bedrijfseconomie 12 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
 

Artikel 3.2 – Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Financiële economie 

Semester 1.1   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU194EC Economie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 1 

BPRA149 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BIN117EC Academische vaardigheden (economie en 
bedrijfseconomie) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 
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Semester 1.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA154 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU168EC Accounting (economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BIN118EC Filosofie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 4 

BPRO140 Project: financiële instellingen en monetaire theorie 6 Schriftelijk tentamen +  
werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BCU316 Institutionele economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU302 Geschiedenis van het economische denken  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 BPRA203EN Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

BCU2038 Financial Regulation 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

Semester 3.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2005 Behavioural Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3019 Topics in Financial Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 Keuzevak     

BIM304B Bachelorthesis economie en bedrijfseconomie 12 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
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Artikel 3.3 – Het Nederlandstalige bachelorprogramma met het traject Internationale economie en beleid 

Semester 1.1   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU194EC Economie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 1 

BPRA149 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BIN117EC Academische vaardigheden (economie en 
bedrijfseconomie) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA154 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (economie 
en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU168EC Accounting (economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BIN118EC Filosofie van de managementwetenschappen 
(economie en bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Nederlands 4 

BPRO140 Project: financiële instellingen en monetaire theorie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BCU316 Institutionele economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU302 Geschiedenis van het economische denken  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2040 Economic Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 BPRA203EN Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2017 Comparative Economic and Business Systems 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BPRO204EN Project: European Integration in a Globalizing Economy 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    

 Keuzevak 6    
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BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

BCU301 Markets and Government: Strategies and Policy 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

Semester 3.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 BCU2041 Behavioural Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 Keuzevak     

BIM304B Bachelorthesis economie en bedrijfseconomie 12 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
 

Artikel 3.4 – Het Engelstalige Bachelorprogramma International economics & business 

Semester 1.1   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MOR002 Methods of Research and Intervention 6 Schriftelijk tentamen  Engels 1 

BCU161 Organizational Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU104 Mathematics in Economics and Business 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BIN117EN Academic Skills 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 1.2   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU163EN Macroeconomics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU162 International Business Ethics 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 

BCU168EN Accounting  6 Schriftelijk tentamen  Engels 4 

BCU164EN Microeconomics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO101 Project: Money, Banking and Financial Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

 
Semester 2.1  
 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

BCU301 
 
BCU2037 
 
BCU2038 
 

Markets and Government: Strategies and Policy of 
 
International Financial Policy  of 
 
Financial Regulation  
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 2 
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BPRA203EN Methods of Economic Research (IEB) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BKV47 International Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 3 

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU2017 Comparative Economic and Business Systems 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO204EN Project: European Integration in a Globalizing Economy 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Studie in het buitenland 30   1 en 2 

Semester 3.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2041 Behavioural Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3016 
 
BCU3019 
 
BCU3018 
 

Topics in Business Economics of 
 
Topics in Financial Economics of 
 
Topics in International Economics and Policy 
 

6 

Werkstuk 
 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 3 

BCU2008 
 
MOR003 
 
BCU2016 
 

Marketing of 
 
Organization and Environment of 
 
Financial Accounting and Reporting 
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen 
 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 4 

BIM304EN Bachelorthesis economie en bedrijfseconomie 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 

Artikel 3.5 - Onderzoeksstage 

Studenten die het Nederlandstalige programma volgen mogen, in overeenstemming met de door de 
examencommissie vastgestelde stageregeling, twee keuzevakken van 6 EC vervangen door een 
onderzoeksstage bij een aan het vakgebied verwante instelling of organisatie.  
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen bacheloropleiding economie en bedrijfseconomie 

Eindkwalificatie 1: Actieve beheersing van de economisch-wetenschappelijke taal 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• benoemen, beschrijven en beoordelen van visies van economische scholen op theorie en beleid 
• benoemen, beschrijven en toepassen van economische concepten, theorieën, onderzoeksmethoden en -

technieken op voorgestructureerde probleemvelden, in het bijzonder op het gebied van bedrijfseconomie, 
financiële economie, internationale economie en beleid of international economics and business. 

Eindkwalificatie 2: Onderzoeksoriëntatie 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• onder verwijzing naar voorbeelden afbakenen en definiëren van een economisch onderzoek 
• kritisch evalueren van bestaande onderzoeksresultaten in wetenschappelijke tijdschriften 
• naar analogie van besproken onderzoek formuleren en operationaliseren van onderzoeksvragen, 

selecteren en gebruiken van relevante onderzoeksmethoden en technieken 
• efficiënt en effectief gebruik van databanken, waaronder het internet en bibliotheken, ten behoeve van 

gegevensverzameling 
• adequaat verwerken van informatie ten behoeve van gestelde problemen. 

Eindkwalificatie 3: Verbinden van economische theorie en praktijk 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• toepassen van verworven kennis en vaardigheden, inclusief het gebruik van statistieken van relevante 

nationale en internationale economische organisaties in de analyse van concrete economische problemen 
in het bijzonder op het gebied van bedrijfseconomie, financiële economie, internationale economie en 
beleid of international economics and business 

• analyseren, begrijpen en beoordelen van gevoerd economisch beleid en studies daaromtrent van erkende 
nationale en internationale organisaties, in het bijzonder op het gebied van bedrijfseconomie, financiële 
economie, internationale economie en beleid of international economics and business 

• analyseren en begrijpen van de wisselwerking tussen de onderneming en haar sociaal-economische 
omgeving 

• reflecteren op de relaties tussen theoretische problemen en praktische oplossingen in het bijzonder op het 
gebied van bedrijfseconomie, financiële economie, internationale economie en beleid of international 
economics and business. 

Eindkwalificatie 4: Reflectie 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• kritisch reflecteren op de grondslagen van het economisch denken 
• beoordelen van theorieën en (conceptuele) modellen op hun verklarend en/of voorspellend vermogen. 

Eindkwalificatie 5: Ontwerpen van beleidsadviezen 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• diagnosticeren van economische beleidsproblemen 
• formuleren van theoretisch gefundeerde beleidsvoorstellen. 

Eindkwalificatie 6: Doorvoeren van veranderingen 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• aangeven van mogelijke knelpunten bij de tenuitvoerlegging van beleidsaanbevelingen 
• beredeneerd kunnen schatten van de omvang van de effecten van het voorgestelde beleid. 

Eindkwalificatie 7: Samenwerking 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het:  
• samenwerken met medestudenten in taakgerichte groepen van verschillende structuur (monodisciplinair, 

multidisciplinair) 
• omgaan met spanningsrelaties tussen actoren in een groep. 
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Eindkwalificatie 8: Communicatie 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het:  
• het presenteren (schriftelijk en mondeling) van resultaten van economisch onderzoek 
• onderscheiden van hoofd- en bijzaken in mondelinge en schriftelijke presentaties. 

Eindkwalificatie 9: Zelfsturing 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het: 
• innemen en verantwoorden van de eigen positie ten aanzien van sociaal-economische vragen en 

problemen. 

Eindkwalificatie 10: Zelfstandig leren 

Studenten zijn na afronding van de bachelor in staat tot het:  
• aangeven van de contouren van de eigen competenties betreffende kennis en vaardigheden in het licht 

van een vervolgopleiding en nieuwe leerdoelen en wegen te benoemen. 
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Hoofdstuk 4 – Bacheloropleiding politicologie 

Paragraaf 1 – Doel van de opleiding 

Artikel 1.1 – Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de politicologie. 
2. Bijdrage aan de academische vorming van studenten. 
3. Voorbereiding op een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de masteropleiding political 

science van de Faculteit der Managementwetenschappen en andere soortgelijke masteropleidingen. 
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 1.2 – Graad 

1. Aan degene die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science 
in Political Science / politicologie verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 

Artikel 1.3 – Taal 

1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de bachelor 
OER.  

2. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 
• Comparative Politics 
• Globalization and its Discontents 
• Political Communication 
• Political Science Research Methods I 
• Political Science Research Methods II 
• Political Parties, Origins, Transformation and Future Prospects 
• Theory and History of European Integration.  
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Paragraaf 2 – Toelatingsbepalingen 

Artikel 2.1 – Toelating tot de postpropedeutische fase 

1. Toelating tot het onderwijs in de postpropedeutische fase van de bachelor opleiding politicologie wordt 
verleend aan diegenen die een positief studieadvies eerste jaar voor de opleiding politicologie aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontvangen.  

2. Zij die een propedeutisch examen in de politicologie hebben gehaald aan een andere Nederlandse 
universiteit dan de Radboud Universiteit Nijmegen, dan wel een propedeuse in de bestuurskunde of de 
bestuurs- en beleidswetenschappen of de beleids- en organisatiewetenschappen aan een Nederlandse 
universiteit worden tot de postpropedeutische fase toegelaten.  

3. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 2 is toegelaten tot de postpropedeutische 
fase, alsnog één of meer propedeutische cursussen dient te behalen. 

Paragraaf 3 – Onderwijsprogramma 

Artikel 3.1 – Het bachelorprogramma 

Het bachelorprogramma omvat de volgende cursussen:  
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Semester 1.1 Inleiding politicologie 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN104A Inleiding politicologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 
BPRA151 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (politicologie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU194PO Economie van de managementwetenschappen 
(politicologie) 6 Schriftelijk tentamen 

+ werkstuk Nederlands 2 

BCU282A Nederlandse politiek in vergelijkend perspectief 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 
BIN117PO Academische vaardigheden (politicologie) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU309 Internationale organisaties 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 
BPRA156 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (politicologie) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 
BIN118PO Filosofie van de managementwetenschappen (politicologie) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO167A Project 1: verklaringen van politieke houdingen en politiek 
gedrag in Nederland 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BCU228A Inleiding recht (Politicologie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2009EN Theory and History of European Integration 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

BPRA204A Political Science Research Methods I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

BCU2026 Geschiedenis van het politieke denken 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands  2 

BCU2024 Political Parties, Origins, Transformations and Future 
Prospects  6 Schriftelijk tentamen 

+ werkstuk  Engels 2 

BPRO202 Project 2: European governance 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2011EN Comparative Politics 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 

BPRA205A Political Science Research Methods II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 3 

BCU311 Hedendaagse politieke filosofie  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk  Nederlands  4 

BCU2012 Vergelijkende analyse van buitenlands beleid 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 

BPRO206 Project 3: Comparative governance 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 3.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    
 Keuzevak 6    
 Keuzevak 6    
 Keuzevak 6    

BCU329 Globalization and its Discontents 6 Schriftelijk tentamen 
+ Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 3.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
BCU343 Political Communication 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 

BCU346 Politiek, ethiek en praktijk 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 
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BCU2013 Leer der internationale betrekkingen 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 3 en 4 

BIM323A Bachelorthesis politicologie 12 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Artikel 3.2 – Onderzoeksstage 

Studenten mogen, in overeenstemming met de door de examencommissie in november 2010 vastgestelde 
stageregeling, twee keuzevakken van 6 EC vervangen door een onderzoeksstage bij een aan het vakgebied 
verwante instelling of organisatie.  
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen bacheloropleiding politicologie 

Voor de bacheloropleiding politicologie zijn de volgende eindtermen vastgesteld:  

1. Het object van de politicologie: 

1.1  het Nederlandse politieke bestel, inclusief het lokale politieke bestel, in vergelijkend perspectief 
1.2 politieke instituties, zoals kiesstelsels, partijstelsels en Trias Politica  
1.3 de relatie tussen politiek en beleid, i.h.b. de vormgeving, werking en verandering van de 

verzorgingsstaat 
1.4 de relatie tussen politiek en openbaar bestuur, inclusief het recht 
1.5 de relatie tussen politiek en economie 
1.6 de ontwikkeling van de politieke verhoudingen (structureel en cultureel) in Nederland en daarbuiten 

vanaf de negentiende eeuw 
1.7 nationale en transnationale maatschappelijke actoren, waaronder nieuwe sociale bewegingen  
1.8 politieke besluitvorming in nationaal, Europees en internationaal perspectief 
1.9 de politieke aspecten van het proces van Europese samenwerking  
1.10  de relatie tussen staten en tussen staat en markt in de internationale betrekkingen 
1.11 de rol van internationale organisaties in de internationale politiek 
1.12 de aard van de structuur van het internationale systeem en de mogelijkheden voor internationale 

samenwerking 
1.13 verschillende visies op de inrichting van de ‘goede’ (politieke) samenleving 
1.14 hedendaagse politieke stromingen. 

2.  Theorievorming over het object van de politicologie: 

2.1 centrale begrippen in de (vergelijkende) politicologie, de politieke theorie en de leer der internationale 
betrekkingen 

2.2 de ontwikkeling van de politicologie 
2.3 klassieke en hedendaagse stromingen en benaderingen, met inbegrip van theorieën over 

democratische besluitvorming en politiek gedrag, op het gebied van vergelijkende politicologie, politieke 
theorie en de leer der internationale betrekkingen 

2.4 doorzien van de consequenties van verschillende vooronderstellingen voor theorievorming. 

3.  Methoden en technieken van politicologisch onderzoek: 

3.1 methoden en technieken van sociaal- en beleidswetenschappelijk onderzoek (inclusief statistiek) 
3.2 uitgewerkte onderzoeksopzetten binnen de politicologie, in het bijzonder survey-onderzoek, 

kwantitatief-vergelijkend onderzoek en (vergelijkende) casestudies 
3.3 uitgewerkte onderzoeksopzet voor een kritisch-reflectieve analyse van een politicologisch probleem 
3.4 kennis en toepassing van stappen binnen genoemde designs. 

4. Cognitieve vaardigheden: 

4.1 hanteren van een aantal centrale politicologische begrippen zoals politiek, besluitvorming, legitimiteit, 
macht, invloed, staat, overheid en beleid 

4.2 onderkennen van theoretische visies op nationale politieke stelsels en internationale betrekkingen en 
normatieve visies op de inrichting van een politieke gemeenschap ten behoeve van een 
samenhangende visie op nationale, Europese en internationale politieke verschijnselen 

4.3 beoordelen van politicologische benaderingswijzen op hun interne consistentie, empirische validiteit en 
verklaringskracht 

4.4 onderkennen van een aantal kernproblemen in de politicologie, met name problemen van politieke 
besluitvorming en collectieve actie 

4.5 analyseren van lokale, nationale, Europese en internationale politieke verschijnselen 
4.6 beoordelen van verschijnselen op lokaal, nationaal, Europees en internationaal niveau in het licht van 

normatieve politieke theorieën 
4.7 identificeren van (wetenschaps)theoretische uitgangspunten in politicologische studies, populair-

wetenschappelijke analyses en beleidsvoorstellen 
4.8 reconstrueren van processen van politieke besluitvorming en uitvoeringsprocedures 
4.9 beschrijven en verklaren van het handelen van diverse actoren in nationale politieke stelsels, 

waaronder het Nederlandse, vanuit vergelijkend perspectief 
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4.10 beschrijven en verklaren van het gedrag van statelijke en niet-statelijke actoren in het internationale 
systeem 

4.11 met behulp van een politicologisch kader analyseren van Europese en internationale samenwerking. 

5. Professionele vaardigheden: 

5.1 doorzien van consequenties van theoretische en empirische vooronderstellingen in politicologisch 
onderzoek 

5.2 kunnen beschrijven, analyseren en verklaren van de rol van diverse actoren in verschillende politieke 
stelsels – in het bijzonder het Nederlandse politieke stelsel – en in de internationale politiek 

5.3 kunnen werken met recente politicologische databestanden 
5.4 opzetten en uitvoeren van (politicologisch) onderzoek 
5.5 kunnen gebruiken van statistische procedures en kunnen beoordelen van de relevantie ervan 
5.6 kunnen evalueren van onderzoeksverslagen, inclusief de methoden waarop zij zijn gebaseerd. 

6. Communicatieve vaardigheden: 

6.1 mondeling en schriftelijk communiceren van politicologisch onderzoek naar uiteenlopende doelgroepen 
6.2 schriftelijke verslaglegging en mondelinge presentatie van resultaten van politicologisch onderzoek 
6.3 werken in teamverband. 

7. Interdisciplinariteit: 

7.1  basiskennis van de economie 
7.2  basiskennis van het recht 
7.3  basiskennis van de bestuurskunde 
7.4  basiskennis van de moderne politieke geschiedenis. 
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Hoofdstuk 5 – Bacheloropleiding geografie, planologie en milieu  

Paragraaf 1 – Doel van de opleiding 

Artikel 1.1 – Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verwerving van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de sociale geografie en planologie en 

milieu-maatschappijwetenschappen. 
2. Bijdrage aan de academische vorming van studenten. 
3. Voorbereiding op een verdere studieloopbaan, met het recht op toegang tot de masteropleidingen human 

geography, planologie en milieu-maatschappijwetenschappen van de Faculteit der 
Managementwetenschappen en andere soortgelijke masteropleidingen. 

 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 1.2 – Graad 

1. Aan degene die het bachelorexamen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Bachelor of Science 
in Geography, Spatial Planning and Environment / geografie, planologie en milieu verleend. 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. Voor studenten die vóór 2011-2012 begonnen zijn met de opleiding wordt de studierichting die de student 

gevolgd heeft in het supplement bij het getuigschrift van het examen vermeld. 
4. Wanneer studenten een educatieve minor succesvol hebben afgesloten, dan wordt dit in het supplement bij 

het getuigschrift van het examen vermeld. 

Artikel 1.3 – Taal 

1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de bachelor 
OER. 

2. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 
• Approaches to Space and Environment 
• Borders and Identities in Europe  
• Environment and Society 
• European Space and Environment 
• Globalising Worlds 
• Networks and Spaces 
• Qualitative Methods 
• Practising Spatial Theories 
• Theorising Spatial Practices. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd.  

Paragraaf 2 – Toelatingsbepalingen 

Artikel 2.1 – Toelating tot de postpropedeutische fase 

1. Toelating tot het onderwijs in de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding geografie, planologie en 
milieu wordt verleend aan diegenen die een positief studieadvies eerste jaar voor de opleiding geografie, 
planologie en milieu aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben ontvangen.  

2. Toelating tot het onderwijs in de postpropedeutische fase van de bacheloropleiding geografie, planologie en 
milieu wordt verleend aan hen die een propedeutisch examen hebben gehaald in de sociale geografie en 
planologie, sociaalruimtelijke wetenschappen, milieu-maatschappijwetenschappen, sociale geografie of 
planologie aan een Nederlandse universiteit.  

3. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 2 wordt toegelaten tot de postpropedeu-
tische fase, alsnog één of meer propedeutische cursussen met voldoende resultaat dient af te ronden. Deze 
cursussen moeten binnen het eerste jaar van de postpropedeutische fase worden behaald.  
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Paragraaf 3 – Onderwijsprogramma bacheloropleiding geografie, planologie en milieu 

Artikel 3.1 – Het bachelorprogramma  

Studenten volgen één gemeenschappelijk curriculum, en daarnaast volgen zij vanaf semester 2.2 vakken uit de 
verdiepings-stroom. Het bachelorprogramma bevat de volgende gemeenschappelijke cursussen: 

Semester 1.1  
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN107 Inleiding GPM 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

BPRA152 Onderzoeks- en interventiemethodologie A (GPM) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 
BCU194OW Economie van de managementwetenschappen (GPM)  6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU103 Ruimtelijke transformaties 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 2 

BIN117OW Academische vaardigheden (GPM) 6 Werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 1.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA157 Onderzoeks- en interventiemethodologie B (GPM) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 
BCU102 Stedelijke ontwikkeling 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 

BIN118OW Filosofie van de managementwetenschappen (GPM) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO110 Leerproject 1 6 Werkstuk Nederlands 4 

BCU105 Mapping 1.0 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2028 Approaches to Space and Environment 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 
BCU293 Regionale ontwikkeling 6 Werkstuk  Nederlands 1 

BCU2027 Factor aarde 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 2 

BCU2030 Kwantitatieve methoden 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 2 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak uit de verdiepings-stroom 6    
BCU2033 Qualitative Methods 6 Werkstuk Engels 3 

BCU2031 Omgevingsbeleid in Nederland 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 

BCU2036 Theorising Spatial Practices 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 
BCU2034 Leerproject 2  6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Semester 3.1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU347 Interventiemethodologie 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

BCU348 European Space and Environment 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 en 2 
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BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 2 
 Keuzevak uit de verdiepings-stroom 6    
 Keuzevak 6    

Semester 3.2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6    
 Keuzevak 6    
BIM357 Bachelorthesis geografie, planologie en milieu 18 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Verdiepings-stroom 

Tijdens de semesters 2.2 en 3.1 volgen de studenten twee van de zes vakken die als verdiepings-stroom 
worden aangeboden: 

 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU350 Gebiedsontwikkeling 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

BCU306 Borders and Identities in Europe  6 Werkstuk Engels 1 
BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 
BCU297 Recht en instituties van milieu- en ruimtelijk beleid 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 3 

BCU2035 Stedelijke economie in Europa 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 4 

 
Artikel 3.2 – Deel van studie in het buitenland 
 
Studenten kunnen in semester 3.1 of semester 3.2 een aaneengesloten periode in het buitenland studeren. 
Daarbij dient te worden voldaan aan de door de examencommissie Geografie, Planologie en Milieu-
Maatschappijwetenschappen vastgestelde voorwaarden. 
 
Artikel 3.3 – Educatieve minor 
 
Binnen de keuzevakruimte (30 EC aan verdiepings- en vrije keuzevakruimte) van het tweede en derde jaar 
kunnen studenten een educatieve minor van het ILS-RU volgen.  
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen bacheloropleiding geografie, planologie en milieu 

I Algemene disciplinaire kwalificaties 

a. Kennis hebben van de ontwikkeling van de dragende disciplines (sociale geografie, planologie en 
milieu-maatschappijwetenschappen) en stromingen, inclusief de maatschappelijke, filosofische en 
wetenschapstheoretische achtergronden, op een zodanige wijze dat de actuele debatten gevolgd 
kunnen worden. 

b. Het vermogen om sociaalruimtelijke basisbegrippen, benaderingswijzen en methoden te 
interpreteren en te beschrijven. 

c. Het vermogen om algemene sociaalruimtelijke processen en structuren in wisselwerking met 
relevante maatschappelijke processen en het sociaalruimtelijk handelen van individuen en 
instituties op verschillende schaalniveaus, te beschrijven en analyseren, daarbij zowel: 
• het accent kunnen leggen op het beschrijven en conceptualiseren van sociaalruimtelijke 

ontwikkelingen en de interactie met relevante institutionele regimes en processen 
• als de nadruk kunnen leggen op het beschrijven, analyseren, ontwerpen, institutioneel 

inkaderen en evalueren van ruimtelijk ordeningsbeleid respectievelijk milieubeleid. 

II (Wetenschaps-)Theoretische kwalificaties 

a. Het vermogen om sociaalruimtelijke benaderingswijzen te beoordelen op hun interne consistentie, 
empirische validiteit, geldingskracht en maatschappelijke relevantie. 

b. (Kritisch) vergelijken en kunnen duiden van verschillende actuele theorieën in de betekenis van het 
handelen van individuen, instanties evenals andere relevante actoren voor sociaalruimtelijke 
problemen en problemen van sociaalruimtelijk beleid.  

c. (Kritisch) vergelijken en kunnen duiden van verschillende actuele theorieën en inzichten in de 
betekenis van maatschappelijke structuren en institutionaliseringen op verschillende schaalniveaus 
in binnen- en buitenland voor sociaalruimtelijke problemen en problemen van sociaalruimtelijk 
beleid. 

III Methodische kwalificaties 

a. Kennis hebben van de voor de betrokken disciplines relevante methoden en technieken. 
b. Het vermogen om met gebruik van de relevante theorieën, methoden en technieken – onder 

begeleiding – 
• als academisch onderzoeker een probleem- en doelstelling voor wetenschappelijk onderzoek 

te formuleren, daaruit concrete onderzoeksvragen af te leiden, data te selecteren, te 
verwerken en conclusies te formuleren en op waarde te schatten 

• als academische professional op wetenschappelijke uitgangspunten gestoeld beleid te 
ontwerpen, organiseren, structureren en evalueren. 

IV Beleidskwalificaties 

a. Het vermogen om sociaalruimtelijke problemen te herkennen, het relevante sociaalruimtelijke 
beleid, en relevante beleidsactoren te identificeren. 

b. Inzicht hebben in de praktijk en de ruimtelijke en maatschappelijke gevolgen van specifiek 
sociaalruimtelijk beleid op verschillende schaalniveaus in binnen- en buitenland. 

c. Het vermogen om op basis van wetenschappelijk onderzoek - onder begeleiding – oplossings-
richtingen voor concrete sociaalruimtelijke problemen te bedenken, vooral door gebruik te maken 
van relevante beleidstheorieën en –maatregelen.  

d. Inzicht hebben in de factoren die een rol spelen bij het succesvol ontwerpen van sociaalruimtelijk 
beleid. 

e. Zowel ex-post als ex-ante inzicht hebben in de factoren die een rol spelen voor het realiseren van 
de doelen en de uiteindelijk effecten van sociaalruimtelijk beleid. 

V Communicatieve kwalificaties 

a. Het vermogen om op professionele wijze, schriftelijk en mondeling te communiceren met personen 
en groepen van binnen het eigen vakgebied. 
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b. Inzicht hebben in de factoren die een rol spelen bij het doelgericht kunnen samen werken in 
uiteenlopende sociale verbanden (teams van deskundigen, maatschappelijk overleg en 
onderhandeling) met erkenning van een ieders belang, positie en waarden. 

VI Persoonlijkheidskwalificaties 

a. Sturen van de eigen sociale en intellectuele ontwikkeling om zich, bewust van veranderende 
maatschappelijke omstandigheden en waarden en normen, verder te profileren als een 
verantwoordelijk academicus in spe. 

b. Het kunnen bespreken van de eigen positie t.a.v. sociaalruimtelijk relevante maatschappelijke 
ontwikkelingen en problemen. 

c. In uiteenlopende situaties zo effectief mogelijk kunnen omgaan met uiteenlopende inzichten, 
vaardigheden en attitudes. 

d. In staat zijn tot een ethische reflectie op en verantwoording van (het eigen) wetenschappelijk 
onderzoek. 
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