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Inleiding 
 
De voorliggende Onderwijs- en Examenregeling (OER) bevat de beschrijving van de curricula van de 
masteropleidingen van de Faculteit der Managementwetenschappen en van de daarop voorbereidende 
programma’s van de Faculteit der Managementwetenschappen voor zover het niet de 
bacheloropleidingen betreft, alsmede 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 initiële masteropleidingen 
Business Administration, Bestuurskunde, Economics, Political Science, Spatial Planning, Human 
Geography en Environment and Society Studies, hierna te noemen: de opleidingen, en van de daarop 
voorbereidende programma’s van de Faculteit der Managementwetenschappen voor zover het niet de 
bacheloropleidingen betreft. 
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 masteropleiding bedoeld in artikel 7.3a, lid 1 onder b van de wet 
c. student: hij of zij die is ingeschreven aan de Radboud Universiteit voor het volgen 

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

d. 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 een daartoe door de 
examencommissie aangewezen examinator 

e. examen: toetsing, waarbij door de examencommissie wordt vastgesteld of alle 
tentamens van alle tot de master 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) 

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

g. examinator  degene die door de examencommissie wordt aangewezen ten behoeve 
van het afnemen van tentamens, conform artikel 7.12c van de wet. De 
examinator is eindverantwoordelijke voor de gehele toetscyclus van een 
cursus 

h. 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 als cursuscoördinator laten optreden, maar houdt dan de 
verantwoordelijkheid voor de gehele toetscyclus van de cursus 

i. 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 

j. EC: studiepunten conform het European Credit Transfer System (ECTS) 
k. werkdag:  maandag t/m vrijdag m.u.v. de erkende feestdagen en de dagen waarop 

de faculteitsgebouwen gesloten zijn 
l. instelling: Radboud Universiteit  
m. Faculteit: Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit  
n. Blackboard: De digitale leeromgeving waarvan de Faculteit der 

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

o. Facultaire Website: Website van de Faculteit der Managementwetenschappen: www.ru.nl/fm  
p. Universitaire Website: Website van de Radboud Universiteit: www.ru.nl  
q. Osiris: Een reeks van internetdiensten van de Radboud Universiteit, 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 

r. pre-master voor wo-instromers: een per student op maat gemaakt programma voor wo studenten die 
een minder goed aansluitende wo-bacheloropleiding dan wel wo-
masteropleiding volgen of gevolgd hebben en zodoende nog vakken 
moeten behalen. De examencommissie van de desbetreffende opleiding 
bepaalt per student om welke vakken het gaat 

s. pre-master voor hbo-instromers: een programma dat een student tijdens of na een relevante hbo-
opleiding gelegenheid geeft zich voor te bereiden op een masteropleiding 
van de Faculteit 

t. schakelprogramma: een programma dat een student via een vast curriculum van zowel 
cursussen van een wo-bacheloropleiding van buiten de Faculteit als 
cursussen van een bacheloropleiding binnen de Faculteit gelegenheid geeft 
zich voor te bereiden op een masteropleiding van de Faculteit  

u. certificaat: een bewijs van toelating tot een masteropleiding  
v. masterspecialisatie: een programma binnen een masteropleiding waarvan het samenhangend 

geheel verschilt van dat van andere programma’s binnen diezelfde 
masteropleiding  

w. 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  

x. 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 met uitzondering van de opleidingen Planologie en Human 
Geography, die zowel voltijds als duaal worden verzorgd. 

Artikel 1.4 – De examens van de opleidingen 
In de opleidingen kan het volgende examen worden afgelegd: het masterexamen. 

Artikel 1.5 – Studielast 
1. De studielast wordt uitgedrukt in hele EC, waarbij één EC gelijk is aan 28 uren studie.  
2. Het masterprogramma heeft een studielast van 60 EC. 

Artikel 1.6 – De taal van de opleidingen 
1. De voertaal van een opleiding dan wel van een specialisatie binnen die opleiding is of het 

Nederlands, of het Engels. 
2. Het is mogelijk dat, indien het Nederlands de voertaal van een opleiding is dan wel van een 

specialisatie binnen die opleiding, in één of meer cursussen die onderdeel van die opleiding of 
specialisatie uitmaken het Engels de voertaal is. 

3. Indien in een Nederlandstalige opleiding het onderwijs in een cursus in het Engels wordt verzorgd, 
dan houdt dit in dat hoorcolleges en plenaire mondelinge presentaties in het Engels plaatsvinden. 
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. 

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 master Community 

van de betreffende opleiding op Blackboard..  
3.  Berichten voor studenten van meerdere opleidingen worden geplaatst op de community 

‘Onderwijsberichten Faculteit der Managementwetenschappen’ van Blackboard. Voor de 
internationale studenten worden deze berichten geplaatst op de ‘Educational Messaging 
Community’.  

4.  Berichten bestemd voor individuele studenten worden, wanneer ze worden verzonden op initiatief 
van de opleiding en niet als antwoord op een vraag van een student, gestuurd naar de e-
mailadressen die door de universiteit zijn verstrekt (…@student.ru.nl). In bijzondere gevallen 
wordt per brief gecommuniceerd. Brieven worden verzonden naar het adres dat door de student 
in Osiris 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 4.1.10 en 4.1.11.  

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

Paragraaf 2 – Toelating 

Artikel 2.1 – Toelatingseisen masteropleiding 
Tot de opleiding worden aan het begin van het collegejaar toegelaten: 
1. Degene die het examen van de voorafgaande bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit, zoals 

aangegeven in het opleidingsspecifieke deel van deze Onderwijs- en Examenregeling (artikel 5.1 bij 
de verschillende opleidingen), met goed gevolg heeft afgelegd. 

2. Degene die in het bezit is van het bewijs van toelating, dat het College van Bestuur voor de 
desbetreffende masteropleiding en voor het desbetreffende collegejaar afgeeft.  

3. Studenten met een wo-bachelor- of wo-masterdiploma van de opleiding van eerste inschrijving die 
het programma van de pre-master voor wo-instromers of een schakelprogramma met goed gevolg 
hebben afgerond.  

4. Studenten met een hbo-einddiploma die een van de programma’s van de pre-master voor hbo-
instromers met goed gevolg hebben afgerond. 

5. Studenten die deelnemen aan een specialisatie van een opleiding waarvan de voertaal het Engels is 
dienen over voldoende beheersing van de Engelse taal te beschikken. Aan deze eis is voldaan als de 
student voldoet aan één van de volgende voorwaarden: de student 
• heeft met goed gevolg een driejarige bacheloropleiding afgerond aan een Nederlandse 

universiteit, of 
• heeft met goed gevolg een master- of bacheloropleiding afgerond aan een Nederlandse hbo-

instelling en een pre-master voor hbo-instromers afgerond, of  
• heeft met goed gevolg een bachelorprogramma afgerond dat geheel in het Engels werd 

aangeboden in een van de lidstaten van de EU/EER, Australië, Canada, Nieuw Zeeland of de 
Verenigde Staten, of 

• is een staatsburger van Australië, Canada (met uitzondering van ingezetenen van Quebec), 
Ierland, Nieuw Zeeland, Verenigd Koninkrijk of Verenigde Staten. 

Studenten die niet voldoen aan één van de bovenstaande voorwaarden dienen:  
• een TOEFL (iBT) certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 90, met 

deelscores van niet minder dan 18, of 
• een IELTS Academisch certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 6,5, met 

deelscores van niet minder dan 6,0, of 
• een Cambridge Certificate of Advanced English te hebben behaald met een score van minimaal C, 

of 
• een Cambridge Certificate of Proficiency in English te hebben behaald met een score van minimaal 

C. 
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Andere certificaten worden niet geaccepteerd. De certificaten van TOEFL en IELTS mogen niet ouder 
zijn dan twee jaar.  

6. Studenten die aan een Engelstalig pre-masterprogramma van een opleiding deelnemen dienen 
wanneer ze aan de pre-master beginnen over dezelfde beheersing van de Engelse taal te beschikken 
als de studenten van de voorafgaande bacheloropleiding, zie OER Bachelor Algemeen artikel 2.1.5. 

7. Studenten die geen diploma hebben behaald van een Nederlandstalige opleiding van het vwo of hoger 
onderwijs dienen om aan een specialisatie van een opleiding waarvan de voertaal het Nederlands is te 
kunnen worden ingeschreven het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II te 
behalen, of een diploma of certificaat dat volgens het Studentenstatuut van de Radboud Universiteit 
daaraan gelijkwaardig is, dan wel op andere wijze aan te tonen dat zij het Nederlands op vwo-niveau 
beheersen. 

Artikel 2.2 – Bewijs van toelating 
Voor het bewijs van toelating aan het begin van een collegejaar komt in aanmerking degene die: 
• in het bezit is van een getuigschrift dat ten minste gelijkwaardig is aan het diploma als bedoeld in 

artikel 2.1 onder 1, of 
• in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 2.4 lid 8, of  
• anderszins naar het oordeel van de examencommissie blijk heeft gegeven van geschiktheid voor het 

volgen van de opleiding, 
en het bewijs heeft geleverd van voldoende beheersing van de voertaal van de masteropleiding of 
masterspecialisatie, zoals die bepaald is in het opleidingsspecifieke deel van deze Onderwijs- en 
Examenregeling.  

Artikel 2.3 – Tijdstip van toelating 
In september wordt vastgesteld of een student op de door het bestuur van de instelling bepaalde 
begindatum van het collegejaar heeft voldaan aan de eisen betreffende toelating tot de 
masteropleiding. Studenten die hier op dat tijdstip niet aan hebben voldaan, kunnen in het 
desbetreffende collegejaar geen tentamens van cursussen uit het masterprogramma afleggen, tenzij 
de examencommissie anders beslist.  

Artikel 2.4 – Voorbereidende programma’s  
1. Studenten die bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs deelnemen aan een andere 

bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 2.1 lid 1 bedoelde, of deze hebben afgerond kunnen 
voor toelating tot de masteropleiding een pre-master voor wo-instromers volgen. Wanneer de pre-
master met goed gevolg is afgerond geeft hij toegang tot de bijbehorende masteropleiding wanneer 
de student tevens het einddiploma heeft behaald van een bachelor- of masteropleiding zoals 
hiervoor bedoeld.  

2. Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding kunnen voor 
toelating tot de masteropleiding een pre-master voor hbo-instromers volgen op voorwaarde dat zij 
voldoen aan de vereisten vermeld in lid 3 of 4. Deze pre-master kan ofwel na afronding van de 
hbo-opleiding, ofwel deels tijdens deels na afronding van de hbo-opleiding, ofwel geheel tijdens 
de hbo-opleiding worden gevolgd. Wanneer deze pre-master met goed gevolg is afgerond geeft 
hij toegang tot de bijbehorende masteropleiding. De examencommissie van de desbetreffende 
opleiding bepaalt welke hbo-opleidingen relevant zijn en legt in een regeling vast welke 
opleidingen dit betreft.  

3. Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding worden 
toegelaten tot een van de facultaire pre-masterprogramma’s voor hbo-instromers wanneer zij 
voor de vakken van de laatste twee jaar van het hbo een ongewogen gemiddelde van minimaal 
7,5 behaald hebben. Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-
opleiding die voor de vakken van de laatste twee jaar van het hbo een ongewogen gemiddelde 
van tussen 7,0 en 7,5 hebben behaald, dienen om te worden toegelaten tot een van de facultaire 
pre-masterprogramma’s voor hbo-instromers een motivatiebrief te zenden aan de 
examencommissie. Op basis van de cijferlijst en de motivatiebrief beslist de examencommissie of 
zij worden toegelaten.  
In afwijking van het voorafgaande worden tot de pre-master Business Administration tevens 
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studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding toegelaten 
wanneer ze een GMAT score van 600 of meer hebben behaald. 

4. Studenten met een gedeeltelijk afgeronde relevante hbo-opleiding worden op voorwaarden die in het 
opleidingsspecifieke deel van deze Onderwijs- en Examenregeling staan vermeld toegelaten tot de 
pre-master voor hbo-instromers. Zie over de programma’s voor deze studenten artikel 2.5. Wanneer 
deze pre-master met goed gevolg is afgerond geeft hij toegang tot de bijbehorende masteropleiding 
wanneer de student tevens het hbo-einddiploma heeft behaald. De selectiecriteria voor toelating tot 
de pre-master en de selectieprocedure uit te voeren door de examencommissie van de opleiding die 
de pre-master verzorgt, dienen te zijn vastgelegd in een convenant tussen de instelling waaraan de 
hbo-student studeert en de Radboud Universiteit. 

5. Uiterlijk op 31 augustus wordt vastgesteld of een student op de door het bestuur van de Radboud 
Universiteit bepaalde begindatum van het collegejaar voldoet aan de eisen betreffende toelating tot 
een pre-masterprogramma. Studenten die hier op dat tijdstip niet aan hebben voldaan, worden in het 
desbetreffende collegejaar niet tot het desbetreffende pre-masterprogramma toegelaten, tenzij de 
examencommissie anders beslist. 

6. Studenten kunnen op voorwaarden die in het opleidingsspecifieke deel van deze Onderwijs- en 
Examenregeling staan vermeld de schakelprogramma’s Recht en Management en Recht en 
Economie volgen. Deze programma’s geven (mits met goed gevolg afgerond, en nadat tevens het 
bachelorprogramma Nederlands Recht is afgerond en het vak Recht, arbeid en management is 
behaald) toegang tot de bijbehorende masteropleidingen. 

7. De pre-masters en de schakelprogramma’s zijn nader beschreven in het opleidingsspecifieke deel 
van deze Onderwijs- en Examenregeling. 

8. Studenten die met goed gevolg een bepaalde pre-master voor wo-instromers hebben afgerond 
ontvangen een certificaat ten behoeve van de toelating tot de bijbehorende masteropleiding, op 
voorwaarde dat zij zich als pre-masterstudent hebben ingeschreven; anders ontvangen zij een 
bewijs van toelating tot de bijbehorende masteropleiding. 

9. Studenten die met goed gevolg de schakelprogramma’s Recht en Management of Recht en 
Economie (inclusief de vereisten vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) hebben afgerond 
ontvangen een certificaat ten behoeve van de toelating tot de bijbehorende masteropleiding. 
Studenten die met goed gevolg een bepaalde pre-master voor hbo-instromers hebben afgerond en 
het hbo-einddiploma hebben behaald, ontvangen eveneens een certificaat ten behoeve van de 
toelating tot de bijbehorende masteropleiding. Studenten die met goed gevolg een bepaalde pre-
master voor hbo-instromers hebben afgerond en het hbo-einddiploma nog niet hebben behaald, 
ontvangen een certificaat als bewijs van toelating tot de bijbehorende masteropleiding in het 
eerstvolgende academisch jaar na het behalen van het hbo-einddiploma. 

Artikel 2.5a – Gedeeltelijk vooruitgeschoven hbo-premaster 
1. Hbo-studenten kunnen tijdens een relevante hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit het hbo-

premasterprogramma volgen. Om welke cursussen het gaat en of hiervoor een bepaalde 
volgorde geldt, wordt per opleiding vastgelegd in de OER Opleidingsspecifiek.  

2. Voor toelating tot de vooruitgeschoven hbo-premaster gelden de volgende voorwaarden: 
• de student heeft in de relevante hbo-opleiding minimaal 150 EC of het equivalent daarvan 

behaald met minstens een ongewogen gemiddelde van 7,5 over alle tot dan toe behaalde 
cijfers, of  

• de student heeft in de relevante hbo-opleiding minimaal 150 EC of het equivalent daarvan 
behaald met een ongewogen gemiddelde van tussen 7,0 en 7,5 over alle tot dan toe behaalde 
cijfers en stuurt een motivatiebrief, op basis waarvan de examencommissie van de betrokken 
opleiding van de Faculteit beslist of deze student wordt toegelaten. In afwijking van het 
voorafgaande worden tot de pre-master Business Administration tevens studenten van een 
relevante hbo-opleiding toegelaten wanneer ze een GMAT score van 600 of meer hebben 
behaald. 

3. Tevens dienen alle studenten als bedoeld in lid 1 een toestemmingsverklaring van de hbo-
opleiding en een toestemmingsverklaring van de examencommissie van de betrokken opleiding 
van de Faculteit over te leggen. 

4. Na het behalen van het hbo-diploma is een op basis van lid 1-3 toegelaten student rechtstreeks 
toelaatbaar tot het resterende gedeelte van de pre-master voor hbo-instromers. 

5. De student ontvangt uiterlijk in augustus een niet-bindend studieadvies op basis van de tot dan 
toe geregistreerde resultaten. Voor studenten die onvoldoende studievoortgang hebben geboekt 
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geldt het voorlopige studieadvies als waarschuwing. Daarvoor in aanmerking komende studenten 
ontvangen het dringende advies een afspraak te maken met de studieadviseur. 

Artikel 2.5b –Geheel vooruitgeschoven hbo-premaster  
1. Bij bepaalde hbo-instellingen kunnen studenten van een relevante hbo-opleiding de gehele 60 

EC omvattende hbo-premaster tijdens hun hbo opleiding volgen; in deze gevallen is er dus 
sprake van een geheel vooruitgeschoven hbo-premaster. Om welke hbo-instellingen en om welke 
opzet van de pre-master het hier gaat, en of hiervoor een bepaalde volgorde van cursussen 
geldt, wordt per opleiding vastgelegd in de OER Opleidingsspecifiek. 

2. Indien een geheel vooruitgeschoven hbo-premaster voorbereidt op bepaalde 
masterspecialisaties, dan wordt in de OER Opleidingsspecifiek vastgelegd welke hbo-premasters 
voorbereiden op welke masterspecialisaties. 

3. De voorwaarden voor toelating tot de geheel vooruitgeschoven hbo-premaster worden per 
opleiding vastgelegd in de OER Opleidingsspecifiek. 

4. Alle studenten die gebruik maken van de geheel vooruitgeschoven hbo-premaster als bedoeld in 
lid 1 dienen tevens een toestemmingsverklaring van de hbo-opleiding en een 
toestemmingsverklaring van de examencommissie van de betrokken opleiding van de Faculteit 
aan te leveren. 

5. Na het behalen van het hbo-diploma alsmede het voldoen aan alle eisen van de hbo-premaster is 
een op basis van lid 1-4 toegelaten student rechtstreeks toelaatbaar tot de masteropleiding. 

6. In de OER Opleidingsspecifiek wordt vastgelegd welke consequenties verbonden zijn aan het 
realiseren van onvoldoende studievoortgang. Tevens staan daarin eventuele bepalingen omtrent 
een al dan niet bindend studieadvies aan de student op basis van de gerealiseerde resultaten. 
Studenten die een negatief bindend of niet bindend studieadvies ontvangen, krijgen het 
dringende advies een afspraak te maken met de studieadviseur. 

Artikel 2.6 – Toelatingsregeling masteropleiding 
1. Studenten die zijn ingeschreven voor de voorafgaande bacheloropleiding (zie artikel 2.1.1) en die na 

de laatste herkansingsperiode maximaal 2 cursussen uit het programma van het derde jaar van de 
bacheloropleiding (niet de bachelorthesis, geen keuzevakken) hebben openstaan mogen, mits zij 
nog steeds staan ingeschreven voor de betreffende bacheloropleiding, deelnemen aan een extra 
tentamengelegenheid voor deze openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij op serieuze wijze 
aan ten minste twee eerdere tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben 
deelgenomen. De extra tentamengelegenheid wordt georganiseerd vóór 15 september.  

2. Studenten die zijn ingeschreven voor de voorafgaande bacheloropleiding (zie artikel 2.1.1) en die 
maximaal 2 cursussen (niet de bachelorthesis) hebben openstaan uit het bachelorcurriculum worden 
toegelaten tot het onderwijs van de desbetreffende masteropleiding, voor zover het cursussen 
betreft waarvoor geldt dat onderwijs en tentaminering gescheiden zijn. Op Blackboard staat 
aangegeven welke cursussen dit betreft.  
Deze studenten zonder bachelordiploma mogen niet aan de mastertoetsen deelnemen. Resultaten 
van mastertoetsen van deze studenten die niet in het bezit zijn van het bachelordiploma zijn 
ongeldig.  

3. Studenten uit de pre-master voor wo-instromers (zie artikel 2.1.3) die maximaal 2 cursussen uit het 
pre-masterprogramma (niet het afsluitende project) hebben openstaan mogen, mits zij nog steeds 
staan ingeschreven voor de betreffende bacheloropleiding, deelnemen aan een extra 
tentamengelegenheid voor deze openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij op serieuze wijze 
aan ten minste twee eerdere tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben 
deelgenomen. De extra tentamengelegenheid wordt georganiseerd vóór 15 september.  

4. Studenten uit de pre-master voor wo-instromers (zie artikel 2.1.3) die maximaal 2 cursussen uit het 
pre-masterprogramma (niet het afsluitende project) hebben openstaan worden toegelaten tot het 
onderwijs van de desbetreffende masteropleiding, voor zover het cursussen betreft waarvoor geldt 
dat onderwijs en tentaminering gescheiden zijn. Op Blackboard staat aangegeven welke cursussen 
dit betreft.  
Deze studenten zonder certificaat verleend bij de afronding van de pre-master mogen niet aan de 
mastertoetsen deelnemen. Resultaten van mastertoetsen van deze studenten die niet in het bezit 
zijn van het certificaat van de pre-master zijn ongeldig. 
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5. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers die maximaal 2 cursussen uit het pre-
masterprogramma (niet de bachelorthesis of het afsluitende project) hebben openstaan mogen, mits 
zij nog steeds staan ingeschreven voor de betreffende bacheloropleiding, deelnemen aan een extra 
tentamengelegenheid voor deze openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij op serieuze wijze 
aan ten minste twee eerdere tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben 
deelgenomen. De extra tentamengelegenheid wordt georganiseerd vóór 15 september.  

6. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers dienen het gehele pre-masterprogramma te 
hebben afgerond en het einddiploma van de relevante hbo-opleiding te hebben behaald om te 
kunnen worden toegelaten tot de betreffende masteropleiding. 

 
 
Paragraaf 3 – De opzet van het onderwijs 

Artikel 3.1 – Kwalificaties en eindtermen 
De inhoud en de vormgeving van het curriculum van de masteropleidingen 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 masteropleiding 
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. Uiterlijk één week voor aanvang van een cursus wordt een voor de desbetreffende cursus 

opgestelde studentenhandleiding op Blackboard bekend gemaakt. 
3. Bij het volgen van een cursus dient de student zich te houden aan de voorschriften en termijnen die 

zijn opgenomen in de voor die cursus opgestelde studentenhandleiding.  
4. Bij onvoldoende participatie en/of aanwezigheid kan de student de toegang tot werkcolleges worden 

ontzegd. Per cursus moet deze regeling, indien van toepassing, nader worden uitgewerkt in 
meetbare criteria en via Blackboard voor aanvang van de desbetreffende cursus bekend worden 
gemaakt in de studentenhandleiding.  

 
Artikel 3.3 – Evaluatie van onderwijs 
 
Met inachtneming van het kwaliteitzorgstelsel van de instelling, zoals beschreven in het Handboek 
Kwaliteitszorg Onderwijs Radboud Universiteit, draagt de decaan ervoor zorg dat het onderwijs van de 
opleidingen op systematische wijze wordt geëvalueerd. 

Paragraaf 4 – Afleggen van tentamens  

Artikel 4.1 – Toelating, locatie, frequentie en volgorde van tentamens 
1. Toegang tot de tentamens van een masteropleiding staat alleen open voor studenten die formeel 

voldoen aan de gestelde voorkenniseisen. De examencommissie is bevoegd hierop uitzonderingen 
te maken. 

2. De toelating tot het schriftelijk of mondeling tentamen kan worden beperkt tot degenen die hebben 
voldaan aan de gestelde eisen inzake aanwezigheid en het inleveren van uitwerkingen van 
opdrachten, werkstukken, logboeken en dergelijke. 

3. Eventuele voorwaarden voor de toelating tot het schriftelijk of mondeling tentamen worden voor 
aanvang van de cursus bekend gemaakt via Blackboard.  

4. In het opleidingsspecifieke deel (deel 2 van deze OER) kan per master(specialisatie) worden 
aangegeven welke onderdelen uit de masteropleiding behaald moeten zijn om te mogen beginnen 
aan de masterthesis.  

5. Tot het afleggen van tentamens van cursussen wordt twee maal per collegejaar de gelegenheid 
gegeven. Wanneer de beoordeling van het werkstuk of de onderdelen daarvan voor 25% of meer 
meeweegt in de uitslag van het tentamen of wanneer het behalen van een voldoende voor een 
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werkstuk geldt als sluiscriterium voor toelating tot het tentamen, mag het werkstuk per collegejaar in 
elk geval éénmaal herkanst worden. Indien de bedoelde beoordeling voor het werkstuk of de 
onderdelen daarvan voor minder dan 25% meetelt in de uitslag van het tentamen, maakt de 
examinator voor aanvang van de cursus waarop het tentamen betrekking heeft, via de 
cursushandleiding bekend in hoeverre de gelegenheid tot herkansing wordt geboden. Ook maakt de 
examinator voor aanvang van de cursus in de cursushandleiding bekend hoe een onderdeel waarvan 
het resultaat geldt als sluiscriterium voor het tentamen kan worden herkanst. 

6. Voor deelname aan de eerste gelegenheid tot het afleggen van schriftelijke en mondelinge tentamens 
van het voor hem of haar geldende onderwijsprogramma wordt de student ingeschreven bij het 
inschrijven voor de desbetreffende cursus. Voor herkansingen dient de student zich in te schrijven, tot 
uiterlijk vijf werkdagen voor de tentamendatum. Schrijft een student zich later in, dan betaalt deze 10 
Euro aan administratiekosten. Bij digitaal toetsen is echter geen na-inschrijving mogelijk. De 
inschrijfbepalingen zijn op de Facultaire Website gegeven. 

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

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

9. 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 aan het eind van de eerste week van het blok 
waarin de betreffende tentamenperiode valt bekend gemaakt via roosterpagina van de Universitaire 
Website. In afwijking van het voorgaande is voor de masteropleiding Bestuurskunde, waar geen 
blokkenstructuur bestaat, lid 10 van toepassing. 

10. Wanneer schriftelijke tentamens 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.  

11. 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 e-mail geïnformeerd. In andere gevallen 
gebeurt de bekendmaking van wijzigingen via Blackboard (onder ‘Onderwijsberichten’).  

12. Een schriftelijk tentamen mag niet naar een eerdere datum worden verschoven. 
13. De locaties voor schriftelijke tentamens worden ten minste vijf werkdagen voordat de betreffende 

tentamens plaatsvinden via de roosterpagina van de Universitaire Website bekend gemaakt. 
14. 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 4.2 – Vorm van de tentamens 
1.  Tentamens worden afgenomen en afgelegd 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 wegingsfactoren voor de verschillende onderdelen die meetellen voor de uitslag 
van het tentamen vindt plaats in de studentenhandleiding, 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. Engels-Engelse en Nederlands-Nederlandse woordenboeken zijn niet 
toegestaan. De woordenboeken mogen geen door anderen dan de uitgever bijgevoegde 
aantekeningen bevatten. 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. Het bij zich hebben van horloges is verboden. 

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

masterthesis. 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. Deze tweede beoordelaar moet academisch gepromoveerd zijn. Indien een eerste 
beoordelaar geen deel uitmaakt de bij de opleiding betrokken leerstoelgroepen, dient de 
examencommissie in te stemmen met de aanstelling van de betrokken persoon. 

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

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 een 
individuele thesis 

• 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 5 – Tentamenuitslag 

Artikel 5.1 – Vaststelling en bekendmaking uitslag 
1. De uitslag van een tentamen (eindcijfer) 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. 
Indien het niet afgeronde cijfer exact 5,5 bedraagt of ligt tussen 5,5 en 6, dan wordt dit afgerond naar 
een zes (6), een voldoende, hetgeen betekent dat dit onderdeel van het onderwijsprogramma wel is 
behaald. 

2. Een cursus 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. Strekt een mondeling tentamen 
zich over meerdere dagen uit, dan dient de uitslag uiterlijk tien werkdagen na de laatste zitting te 
worden 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 
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de studentenadministratie. Over de termijn waarbinnen een tentamenuitslag na inzage kan worden 
gewijzigd zie artikel 5.4. 

5. 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. Zes weken na de eerste 
bekendmaking via Osiris zijn de cijfers definitief.  

6. Bij de uitslag van een schriftelijk tentamen wordt de student gewezen op het recht van inzage in het 
tentamen en werkstuk, alsmede op de mogelijkheid van bezwaar bij de examinator in eerste instantie, 
en tevens op de mogelijkheid van beroep bij het college van beroep voor de examens. Bij de uitslag 
van een mondeling tentamen wordt de student gewezen op de hierboven genoemde mogelijkheden 
tot 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. Dit verzoek dient niet 
later dan 15 werkdagen voordat het schriftelijk tentamen plaatsvindt te worden ingediend. De 
examinator informeert via Blackboard alsmede via het tentamenvoorblad bij het schriftelijk tentamen 
de studenten 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 10 en maximaal 15 
werkdagen na de uitslag. Het betreft nadrukkelijk géén extra herkansing 

• 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 examinator en de tweede beoordelaar leveren tijdens de door de instelling vastgestelde 

onderwijsperiode uiterlijk vijftien werkdagen na inlevering van de masterthesis een inhoudelijk 
onderbouwde beoordeling. 

Artikel 5.2 – Geldigheidsduur 
1. Tentamens in de masteropleiding die met goed gevolg zijn afgelegd, verliezen hun geldigheid na 

verloop van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het masterexamen niet 
met goed gevolg is afgelegd. 

2. Bij duale opleidingen bedraagt de in lid 1 genoemde termijn drie jaar. 
3. Bij tweejarige Europese masterprogramma’s bedraagt de in lid 1 genoemde termijn twee of drie jaar. 

De geldigheidsduur is per programma aangegeven in het opleidingsspecifieke gedeelte van de 
OER. 

4. Tentamens in de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master die met goed 
gevolg zijn afgelegd, verliezen hun geldigheid indien het desbetreffende pre-masterprogramma niet 
binnen twee jaar na aanvang van het programma met goed gevolg is afgerond. In afwijking hiervan 
gaat de termijn van twee jaar waarna afgelegde tentamens hun geldigheid verliezen voor 
deelnemers aan een vooruitgeschoven pre-master voor hbo-instromers (als bedoeld in artikelen 
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2.5a en 2.5b) in op het moment dat de student zich inschrijft als pre-masterstudent, na het behalen 
van het hbo-einddiploma. 

5. In individuele gevallen kan de examencommissie besluiten de geldigheidstermijnen zoals genoemd 
in artikel 5.2 lid 1 tot en met 4 te verlengen. Wanneer zij hiertoe besluit op grond van persoonlijke 
omstandigheden, dan dienen deze omstandigheden tijdig door of namens betrokkene te zijn gemeld 
aan de studieadviseur of een andere daartoe aangewezen persoon. 

6. Een student van wie de behaalde resultaten ten gevolge van de regelingen zoals genoemd in artikel 
5.2 lid 1 tot en met 4 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. 

7. 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 5.3 – Inzage, beoordeling en bewaartermijn 
1. 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. Plaats en 
tijdstip van de inzage worden zo snel mogelijk na het bekend worden van de tentamenuitslag via 
Blackboard meegedeeld, minimaal vijf werkdagen vóór de datum van de inzage. Studenten dienen 
zich te houden aan de door de examinator opgestelde instructie ten aanzien van de aanmelding voor 
en de gang van zake tijdens de inzage. 

2. 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. Een geschil tussen examinator en student over de vraag of 
individuele inzage gerechtvaardigd is, dient zo spoedig mogelijk voorgelegd te worden aan de 
examencommissie. 

3. Tijdens de inzage kan ook een student die niet aan een tentamen heeft deelgenomen kennis nemen 
van vragen en antwoorden van het desbetreffend schriftelijk tentamen, alsmede van de normen aan 
de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

4. Door hun naam te verbinden aan een groepswerkstuk geven de leden van de groep te kennen dat zij 
een gelijkwaardige bijdrage hebben geleverd. Alle leden van de groep kunnen op de inhoud van het 
eindrapport worden aangesproken.  

5. De examencommissie draagt zorg voor de bewaring van schriftelijke tentamens en werkstukken die 
meetellen bij de bepaling van de uitslag van tentamens gedurende ten minste twee jaar nadat het 
tentamen heeft plaatsgevonden. Mastertheses en de bijbehorende beoordelingsformulieren dienen 
door de opleiding gedurende ten minste zeven jaar bewaard te blijven. 

Artikel 5.4 – Bezwaar en beroep 
1. De student kan indien hij of zij het niet eens is met de beoordeling van het 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.  

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 het voorgaande lid kan de student, na afhandeling van het bezwaar door de 
examinator, vervolgens schriftelijk bezwaar indienen bij het college van beroep voor de examens. 

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  
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• strijdigheid met de redelijkheid en billijkheid. 
Het bezwaar aantekenen bij de examinator 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. 

Artikel 5.5 – Fraude 
1. Onder fraude wordt verstaan elk handelen of nalaten van een student bij deelname aan een toets 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. Tot fraude behoort ook het meermaals indienen van hetzelfde werk voor 
verschillende beoordelingen (voor hetzelfde of voor een ander vak) en daardoor het nalaten om een 
originele prestatie te leveren terwijl en voor zover de beoordelaar dit wel mag verwachten. 

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. Wanneer is vastgesteld dat er fraude is gepleegd, bepaalt de examencommissie van de opleiding 

waarvoor de student is ingeschreven welke maatregelen worden getroffen. Hierbij kan het volgende 
worden bepaald: 
• deze examencommissie kan de uitslag van tentamens waarbij fraude is vastgesteld ongeldig 

verklaren 
• deze examencommissie kan ervoor zorgen dat vastgestelde fraude wordt vastgelegd in het 

dossier van de betrokken student 
• de student van wie is vastgesteld dat hij of zij fraude heeft gepleegd, kan door deze 

examencommissie voor ten hoogste één jaar van tentamens en examens van de opleiding 
worden uitgesloten. Deze examencommissie verleent in dat geval geen vrijstellingen op grond 
van tentamens die tijdens de door haar opgelegde periode van uitsluiting behaald zijn in een 
ander programma dan dat van de opleiding 

• bij ernstige fraude kan deze examencommissie aan het instellingsbestuur het voorstel doen 
om de inschrijving voor de opleiding van de betrokken student definitief te beëindigen 

• in overeenstemming met artikel 7.2.9 geldt dat de examencommissie kan besluiten om het te 
behalen examen van de opleiding niet in aanmerking te laten komen voor een judicium. 

Paragraaf 6 – Overgangs- en vrijstellingsregelingen 

Artikel 6.1 – 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 6.2 – Vrijstelling en vervanging van tentamens 
1. 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 
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vergelijkbare zwaarte en inhoud in het hoger onderwijs dan wel op grond van buiten het hoger 
onderwijs opgedane kennis of vaardigheden. 

2. 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. 

3. Indien de eenheden van studiebelasting en studieresultaten van de in te passen 
onderwijseenheden afwijken van het in deze OER bepaalde, vindt conversie plaats. De 
examencommissie beslist, met inachtneming van de nota ‘Conversie van studiebelasting en 
studieresultaten’ van de Radboud Universiteit, over de conversie. 

Paragraaf 7 – Examen 

Artikel 7.1 – Algemene bepalingen met betrekking tot het masterexamen 
1. De masteropleiding wordt afgesloten met het masterexamen. De student heeft een masterexamen 

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 bachelorexamen behaald in de desbetreffende opleiding of is in het bezit van een 

bewijs van toelating 
• hij/zij heeft alle onderdelen behaald van de desbetreffende masteropleiding, dan wel van de 

gekozen masterspecialisatie binnen die masteropleiding. 
2. Aan degene die het examen van de masteropleiding met goed gevolg heeft afgelegd wordt de 

graad Master verleend, zij het met de beperking zoals verwoord in het derde en het vierde lid. 
3. De graad voor het voltooien van een masteropleiding bedoeld in het tweede lid wordt uitsluitend 

verleend indien de student ten minste 30 EC van de voor het examen vereiste tentamens, inclusief 
de masterthesis, aan de Radboud Universiteit heeft afgelegd. 

4. De graad voor het voltooien van een masteropleiding bedoeld in het tweede lid wordt uitsluitend 
verleend indien de student ten minste 30 EC van de voor het examen vereiste tentamens, inclusief de 
masterthesis, als onderdeel van die masteropleiding heeft afgelegd. 

Artikel 7.2 – Uitslag examen 
1. De examencommissie van de desbetreffende opleiding stelt zodra de student voldoende bewijzen 

overlegt van door hem of haar behaalde tentamens en de daarmee verworven academische 
vorming formeel vast of aan de vereisten voor het behalen van het examen is voldaan, wat de 
uitslag van het examen is en wat het judicium is dat aan het examen wordt verleend. 

2. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde is de examencommissie het orgaan dat vaststelt 
of een, en zo ja welk, judicium wordt toegekend. 

3. Het judicium 
a. “cum laude” wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van de eindbeoordeling 

van de in lid 4 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk is aan 8,0, of 
b. “summa cum laude” wordt toegekend indien de gewogen gemiddelde uitslag van de 

eindbeoordeling van de in lid 3 bedoelde onderdelen groter is dan of gelijk is aan 9,0. 
4. Het judicium wordt berekend over alle onderdelen van het examenprogramma waarvoor een 

cijfer is toegekend op een schaal van 0 tot en met 10, met uitzondering van de extra-curriculaire 
onderdelen. 

5. Als weegfactor bij de berekening van de gewogen gemiddelde uitslag, geldt het aantal EC van 
het onderdeel als bedoeld in lid 4. 

6. Het judicium “cum laude” bij het masterdiploma wordt alleen toegekend wanneer voor de 
masterthesis minimaal het cijfer ‘8’ is behaald.  
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7. Het judicium “summa cum laude” bij het masterdiploma wordt alleen toegekend wanneer voor de 
masterthesis minimaal het cijfer ‘9’ is behaald. 

8. Het judicium wordt niet toegekend indien meer dan 10 procent van de totale studielast van het 
examenprogramma (zijnde een of meer onderdelen) is herkanst en als tentamens meer dan 
éénmaal zijn herkanst, behoudens de bevoegdheid van de examencommissie om gemotiveerd 
anders te beslissen. 

9. De examencommissie kan besluiten om het judicium niet toe te kennen indien bij een van de 
onderdelen van het gehele examenprogramma fraude is geconstateerd.  

10. 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.  

11. Alleen cijfers behaald voor de cursussen van het 60 EC omvattende masterprogramma van de 
opleiding tellen mee bij de bepaling van het gemiddelde cijfer van de mastercursussen. De 
examencommissie bepaalt welke cursussen worden meegeteld bij deze 60 EC. 

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

Artikel 7.3 – Examendatum en frequentie uitreiking getuigschriften 
1. Als examendatum geldt de laatste werkdag van de maand waarin het laatste eindcijfer is 

vastgesteld. 
2. Studenten dienen ingeschreven te blijven staan voor de opleiding zolang de laatste 

onderwijsactiviteit nog niet is afgerond.  
3. De uitreiking van getuigschriften vindt ten minste tweemaal per jaar plaats. 

Artikel 7.4 – Vrij masterexamen 
1. Studenten hebben de mogelijkheid om zelf een masterprogramma samen te stellen, dat bestaat uit 

onderwijseenheden die binnen of buiten de Faculteit worden verzorgd. Studenten dienen dit 
programma ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie (overeenkomstig artikel 7.12b, 
lid 1 in de wet). 

2. Indien nodig wijst de decaan een examencommissie aan die met de in het eerste lid bedoelde 
beslissing is belast. 

3. Een verzoek om goedkeuring, als bedoeld in het 1e lid, gaat vergezeld van een voorstel voor een 
onderwijs- en examenprogramma, dat een studielast omvat van 60 EC. 

4. Een verzoek tot goedkeuring van een voorstel, als bedoeld in het 3e lid, wordt door de student ten 
minste twee maanden voor het daadwerkelijke begin van het programma bij de examencommissie 
ingediend. Zij beslist binnen één maand na ontvangst over het verzoek. 

5. Een besluit goedkeuring te onthouden wordt door de examencommissie gemotiveerd genomen, 
nadat de student in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 

6. De student wordt van de beslissing onverwijld schriftelijk in kennis gesteld. Indien de 
examencommissie niet binnen één maand heeft beslist, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn 
verleend.  

7. De examencommissie bepaalt aan welke voorwaarden de inhoud van het vrije masterprogramma 
moet voldoen. 

Paragraaf 8 – Studiebegeleiding 

Artikel 8.1 – Studievoortgangadministratie 
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 8.2 – Studiebegeleiding 
De decaan draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten die voor de 
opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten 
de opleiding. Deze studiebegeleiding wordt verzorgd door de studieadviseurs van de verschillende 
masteropleidingen. 
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Paragraaf 9 – Slotbepalingen  

Artikel 9.1 – Vaststelling OER / Wijzigingen 
(NB: zie ook Structuurregeling artikelen 15 en 34 en Reglement UGV en FGV artikel 3.3.1) 
 
1. Vaststelling en wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, na advisering door de 

opleidingscommissie 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 9.2 – 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 9.3 – Bekendmaking 
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de regelen 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 in de Engelse taal bekendgemaakt. In geval van 

strijdigheid tussen de twee versies is de Nederlandstalige versie bepalend. 

Artikel 9.4 – Inwerkingtreding 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2017. De eerder voor genoemde opleidingen 
vastgestelde Onderwijs- en Examenregelingen komen per die datum te vervallen. 
 
Aldus vastgesteld door de decaan op 31 augustus 2017. 
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Hoofdstuk 1 – Masteropleiding Business Administration 

Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verdieping van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van bedrijfskunde. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming.  
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Business Administration. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de opleiding is het Engels. 

Artikel 4 – Pre-masters en schakelprogramma Recht en Management  

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of 
deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers.  

2. De pre-master voor wo-instromers is bestemd voor studenten met een andere bachelor- of 
masteropleiding dan Bedrijfskunde/Business Administration en heeft een maximale omvang van 
60 EC. De examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud 
van de pre-master is hetzelfde als die van de pre-master vermeld in artikel 4.2  

3. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (en dus geen 
universitair bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-master voor 
hbo-instromers.  

2. Studenten in het bezit van een relevant hbo-bachelordiploma worden toegelaten volgens de 
criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3.  

3. De pre-master voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC. 
4. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 

universitair bachelordiploma). 
5. De pre-master omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008A Strategic Human Resource Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOR002 Methods of Research and Intervention 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 
BCU320 Organisatieontwerp 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

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

Semester 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 

MOR003 Organisation and Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO363 Business Analysis for Responsible  
Organisations 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-
instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: 
- Methods of Research and Intervention dient als eerste cursus gevolgd te worden 
- Statistics dient te zijn behaald om te mogen deelnemen aan Kwantitatieve 

onderzoeksmethodologie. 

Artikel 4.4 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Business Analysis for Responsible Organisations 
• Marketing 
• Methods of Research and Intervention 
• Organisation and Environment 
• Strategic Human Resource Management 
• Statistics. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
1. Studenten die door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn geselecteerd uit in het  

desbetreffend convenant genoemde opleidingen van de Faculteit Economie en Management 
(FEM) kunnen een geheel vooruitgeschoven pre-master volgen, zoals bedoeld in artikel 2.5b van 
de OER Algemeen.  

2. De geheel vooruitgeschoven pre-master bestaat uit een academische route van 30 EC 
bestaande uit cursussen van de bacheloropleiding Bedrijfskunde voor de FEM Talent Academy 
genoemd FEMTA-minor, en een extra-curriculair FEMTA programma van 30 EC aangeboden 
door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

3. Hbo-studenten van de in het desbetreffend convenant genoemde opleidingen van de FEM 
hebben toegang tot de FEMTA-minor, wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• zij hebben bij aanvang van de FEMTA-minor 180 EC of het equivalent daarvan behaald, dan 

wel kunnen binnen het vigerende studiejaar tot een totaal van 180 behaalde EC komen 
• zij zijn student van het extra-curriculaire programma van FEMTA 
• zij hebben binnen het FEMTA-curriculum geen studievertraging opgelopen 
• zij voldoen aan de taaleisen voor pre-master studenten zoals aangeduid in OER Algemeen 

artikel 2.1.6 
• zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie waaronder de 

eigen bacheloropleiding van de HAN ressorteert 
• zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie Bedrijfskunde van 

de Radboud Universiteit. 
4. Er zijn twee instroommomenten in de FEMTA-minor, namelijk in september en in februari. De 

samenstelling van het pre-masterprogramma FEMTA-minor is als volgt: 
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Pre-masterprogramma FEMTA-minor Organisational Design & Development 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Strategic Human Resources Leadership 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Gender Equality, Diversity and Inclusion in 
Management 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA247A Kwantitatieve onderzoeksmethodologie* 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 

BCU008A Strategic Human Resource Management  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU320 Organisatieontwerp 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 
BCU322A 
 
BCU201B 
 

Knowledge Management 
of 
Operationeel management en logistiek 
 

6 
 

6 
 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 
 
Nederlands 
 

2 

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

*Alleen toegankelijk voor FEMTA studenten 
 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Strategic Management 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Marketing 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Innovation and Entrepreneurship 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU012 Strategie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU2008 Marketing  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

MOR003 Organisation and Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRA347A Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 en 4 

 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Business Analysis and Modelling 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 
 Keuzevak FEMTA-BAM uit aanbod februari-programma 6   3 of 4 
 Keuzevak FEMTA-BAM uit aanbod februari-programma 6   3 of 4 

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

BPRA347A Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 en 4 

 
 Pre-masterprogramma FEMTA-minor International Management 
 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BKV47 International Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2008 Marketing  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

MOR003 Organisation and Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRA347A Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 en 4 

 
5. De student is toelaatbaar tot de masteropleiding Business Administration indien 

• de FEMTA-minor en het extra-curriculaire FEMTA programma met succes zijn afgerond 
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• het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten met een voldoende is 
beoordeeld  door een gepromoveerd  medewerker van de masteropleiding Business 
Administration  

• het hbo-einddiploma is behaald. 
6. De beoordeling van het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten als 

bedoeld in lid 5 verliest haar geldigheid indien de geheel vooruitgeschoven pre-master niet 
binnen twee jaar na aanvang van het programma met goed gevolg is afgerond. 

Artikel 4.6 – Taal van de geheel vooruitgeschoven pre-master 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Business Analysis for Responsible Organisations 
• Knowledge Management 
• Marketing 
• Organisation and Environment 
• Strategic Human Resource Management. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.7 – Engelstalige pre-master 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-master.  

2. Aan studenten met een relevant diploma kan gevraagd worden om een GMAT test te doen en 
een score van minimaal 600 te behalen.  

3. De Engelstalige pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
4. Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 

bachelordiploma). 
5. De Engelstalige pre-master omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008A Strategic Human Resource Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOR002 Methods of Research and Intervention 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 
BCU320EN Introduction to Organisation Design 6 Schriftelijk tentamen Engels 2 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

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

Semester 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 Organisation and Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO363 Business Analysis for Responsible  
Organisations 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 4.8 – Schakelprogramma Recht en Management 
Het schakelprogramma Recht en Management heeft een omvang van 72 EC. 
1. Studenten worden toegelaten tot de tentamens van de cursussen van semester 2.1 en volgende 

semesters: 
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• zodra al de cursussen van het eerste jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid (Nederlands 
Recht) met goed gevolg zijn afgerond én de cursussen Inleiding in de bedrijfskunde 1, 
Inleiding in de bedrijfskunde 2 en Onderzoeks- en interventiemethodologie A (R&M) met goed 
gevolg zijn afgerond. 

• zodra studenten na deelname aan de herkansingen niet meer onvoldoende resultaten hebben 
dan 1 maal het cijfer vijf (5). Dit betekent dat studenten met een cijfer lager dan vijf (5) of 
studenten met meer dan 1 maal een vijf (5) niet worden toegelaten.  

2. Studenten volgen in semester 3.2 of semester 4.1 een voorsorteervak afhankelijk van de te 
kiezen masterspecialisatie. Per masterspecialisatie is een voorsorteervak aangewezen.  
De voorsorteervakken zijn: 
• Organisatieontwerp voor de masterspecialisatie OD&D 
• Marketing voor de masterspecialisaties Marketing en Strategic Management 
• Strategic Human Resource Management voor de masterspecialisaties SHRL en GEM 
• een van deze drie vakken voor de masterspecialisaties International Management en 

Innovation and Entrepreneurship 
• Business Analysis for Responsible Organisations voor de masterspecialisatie Business 

Analysis and Modelling. 
3. Na voltooiing van het schakelprogramma Recht en Management wordt (mits ook het 

bachelordiploma Rechtsgeleerdheid (Nederlands Recht) en de cursus Recht, arbeid en 
management uit de vrije keuzeruimte van de master Nederlands Recht zijn behaald) een 
certificaat verstrekt (en dus geen universitair bachelordiploma).  

4. Het schakelprogramma Recht en Management omvat de volgende cursussen:  

Semester 1.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BIN002A Inleiding in de bedrijfskunde 2 6 Schriftelijk tentamen  + 
werkstuk Nederlands 2 

Semester 1.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA147A Onderzoeks- en interventiemethodologie A (R&M) 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 3 en 4 

Semester 2.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU321  Systeemtheorie   6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 1 

Semester 2.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BCU012 Strategie  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU168 Accounting  6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

Semester 3.1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

Semester 3.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA247 Kwantitatieve onderzoeksmethodologie 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 
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BPRO363 

Voorsorteervak: 
Business Analysis for Responsible Organisations voor de 
masterspecialisatie BAM 6 Schriftelijk tentamen 

+ werkstuk Engels 3 en 4 

 
BCU2008 
 
 

Voorsorteervak: 
Marketing voor de masterspecialisaties Marketing en 
Strategic Management  6 Schriftelijk tentamen 

+ werkstuk Engels 4 

Semester 4.1   

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU008A 
Voorsorteervak: 
Strategic Human Resource Management voor de 
masterspecialisaties SHRL en GEM 

6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

 
BCU320 
 

Voorsorteervak: 
Organisatieontwerp voor de masterspecialisatie OD&D  

 

6 
 

 
Schriftelijk  
tentamen 
 

 
Nederlands 
 
 

2 

 

Voorsorteervak: 
Een van de twee hierboven genoemde voorsorteervakken 
of Marketing uit semester 3.2 voor de masterspecialisaties 
IM en I&E 

6    

Semester 4.2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MOR003 Organisation and Environment 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 4 

BPRO43RM Project Bedrijfskunde 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Artikel 4.9 – Taal van het schakelprogramma Recht en Management  
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 in het schakelprogramma Recht en Management is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Business Analysis for Responsible Organisations 
• Marketing 
• Organisation and Environment 
• Strategic Human Resource Management. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Bedrijfskunde aan de Radboud 

Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd worden tot de masteropleiding toegelaten. Voor 
regels aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet hebben afgerond 
wordt verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master OER.  

2. Degenen die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben 
eveneens toegang tot de masteropleiding Business Administration.  

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

4. Studenten Recht en Management (zoals beschreven in artikel 4.8) worden toegelaten tot de 
masteropleiding Business Administration indien: 
• een bachelordiploma Rechtsgeleerdheid (Nederlands Recht) is behaald 
• en de cursus Recht, arbeid en management (van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) is 

behaald. Studenten die direct na het met goed gevolg doorlopen van het schakelprogramma 
Recht en Management  met de masteropleiding Business Administration willen starten en 
genoemde cursus nog niet hebben behaald, kunnen een verzoek indienen bij de 
examencommissie om deze cursus later tijdens hun masteropleiding Nederlands Recht te 
volgen. Het behalen van deze cursus is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
het masterdiploma Business Administration. 

• en het gehele schakelprogramma Recht en Management met goed gevolg is doorlopen. 
Studenten die na de laatste herkansingsperiode maximaal twee cursussen hebben 
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openstaan uit het schakelprogramma (niet het Project Bedrijfskunde en het van toepassing 
zijnde voorsorteervak) kunnen bij de examencommissie het verzoek indienen tot een extra 
tentamengelegenheid voor deze openstaande cursus(sen) op voorwaarde dat zij aan 
tenminste twee eerdere tentamengelegenheden van de desbetreffende cursus(sen) hebben 
deelgenomen. 

5. Studenten uit de pre-master voor wo-instromers worden tot de masteropleiding Business 
Administration toegelaten wanneer zij de pre-master met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald bij de wo-opleiding van eerste inschrijving. Voor 
regels aangaande toelating van degenen die de pre-master nog niet hebben afgerond wordt 
verwezen naar artikel 2.6.4 in het algemeen gedeelte van de master OER. 

6. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master zoals beschreven 
in de artikelen 4.2, 4.5 en 4.7 worden tot de masteropleiding toegelaten wanneer zij de pre-master 
met goed gevolg hebben afgerond.   

7. Voor studenten met een bachelor Economie en Bedrijfseconomie die de specialisatie Business 
Economics met goed gevolg hebben afgerond gelden de volgende regelingen. Zij dienen om in te 
stromen in de masterspecialisaties Marketing, Strategic Management, International Management en 
Innovation and Entrepreneurship een minor te volgen bestaande uit de cursussen Marketing, 
Strategie en Organisation and Environment. Willen zij instromen in de masterspecialisatie 
Organisational Design & Development dan is naast deze drie de cursus Organisatieontwerp vereist. 
Willen zij instromen in de masterspecialisaties Strategic Human Resources Leadership en Gender 
Equality, Diversity and Inclusion in Management dan is naast deze drie de cursus Strategic Human 
Resource Management vereist. Willen zij instromen in de masterspecialisatie Business Analysis and 
Modelling dan is naast deze drie de cursus Business Analysis for Responsible Organisations vereist. 

8. Voor studenten met een bachelor Economie en Bedrijfseconomie die het programma International 
Economics and Business met goed gevolg hebben afgerond gelden de volgende regelingen. Zij 
dienen om in te stromen in de masterspecialisaties Marketing, Strategic Management en 
International Management en Innovation and Entrepreneurship tijdens hun studieverblijf in het 
buitenland of als onderdeel van de gebonden keuzeruimte cursussen te volgen op het gebied van 
Marketing, Strategie en Organisation and Environment. Willen zij instromen in de masterspecialisatie 
Organisational Design & Development dan is als aanvulling een cursus op het gebied van 
Organisatieontwerp vereist. Willen zij instromen in de masterspecialisaties Strategic Human 
Resources Leadership en Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management dan is als 
aanvulling een cursus op het gebied van Strategic Human Resource Management vereist. Willen zij 
instromen in de masterspecialisatie Business Analysis and Modelling dan is een aanvullende cursus 
Business Analysis for Responsible Organisations vereist.  

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
1. De masteropleiding kent de volgende specialisaties: 

• Marketing  
• Strategic Management  
• Organisational Design & Development 
• Strategic Human Resources Leadership 
• Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management 
• International Management 
• Innovation and Entrepreneurship 
• Business Analysis and Modelling. 
Een variant van het programma van de masterspecialisatie Business Analysis and Modelling kan 
tevens gevolgd worden als onderdeel van de double degree constructie European Master System 
System Dynamics. 

2. Studenten van de eerste vier specialisaties en Business Analysis and Modelling volgen bij één 
van de masterspecialisaties de cursussen van het eerste semester en schrijven daar de 
masterthesis. Ze vullen hun programma aan met twee van de keuzevakken die binnen de 
masteropleiding Business Administration worden aangeboden (zie artikel 6.10). In afwijking 
hiervan kiezen studenten van Innovation and Entrepreneurship één van die aangeboden 
keuzevakken. Studenten van International Management kiezen één van de cursussen 
aangeboden door de masteropleiding Business Administration in blok 2 of één van de andere 
aangegeven keuzevakken. Studenten van Gender Equality, Diversity and Inclusion in 
Management kiezen één van de cursussen aangeboden door de masteropleiding Business 
Administration in blok 2. 
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3. In afwijking van lid 2 kunnen studenten die een ander keuzevak willen volgen dan is aangegeven. 
Zij dienen daartoe een gemotiveerd verzoek te sturen naar de examencommissie, en de 
examencommissie moet hun verzoek inwilligen.  

Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Marketing 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MMA024 Consumer Behaviour 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MMA025 Marketing Performance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MMA026 Marketing and Innovation 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MMA035A International Brand Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MMA032A Methodology in Marketing and Strategic Management 
Research 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
MMATH Master’s Thesis in Marketing 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Management 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MST014 Corporate Strategy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

MST025 Strategy and Nonmarket Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

MST021 Strategic Decision Making 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 2 

MST023 Strategic Change 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 2 

MMA032A Methodology in Marketing and Strategic Management 
Research 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
MSTTH Master’s Thesis in Strategic Management 18 Werkstuk  Engels 3 en 4 

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Organisational Design & Development 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MOD004 Organisations and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOD008 Intervention in Organisations  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MOD002A Organisational Change 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MOD001 Organisation Design  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MOD012 Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 
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Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 

MTHODA Master’s Thesis in Organisational Design & 
Development 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Human Resources Leadership 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MHR015 A Critical Approach to SHRL 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MHR005A Gender and Diversity in Organisations 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 

MHR013 SHRL and the Flexible Workforce 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MHR002A High Performance Work Systems 6 Werkstuk Engels 2 

MOD012  Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels  3 

MTHHRA Master’s Thesis in Strategic Human Resources 
Leadership 18 Werkstuk  Engels 4 

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion in 
Management 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
MHR005A Gender and Diversity in Organisations 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 
MPOL027A Power in Political Theory  6 Werkstuk Engels 1 

MOD002A Organisational Change 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 
uit blok 2 (niet van de specialisatie BAM) 6  Engels 2 

MOD012  Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MGEM001 Gender, Conflict and International Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MST020 Strategic Scenarios and Business Models 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels  3 

MTHGEM Master’s Thesis in Gender Equality, Diversity and 
Inclusion in Management 18 Werkstuk  Engels 4 

Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie International Management 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MST014 Corporate Strategy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

MST025 Strategy and Nonmarket Environment 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

MMA035A International Brand Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 Keuzevak: cursus van masteropleiding Business 6  Engels 2 
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MEC050 
 
MEC042 
 

Administration uit blok 2 (niet van de specialisatie BAM) 
of Culture and Institutions 
of  
Inequality and Development 
  

 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

MMA032A 
 
MOD012 
 

Methodology in Marketing and Strategic Management 
Research of 
Advanced Research Methods 
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MIM408 Innovation in Emerging Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MHR009 International Human Resource Management 6 Werkstuk Engels 3 

MTHIM 
Master’s Thesis (Strategic Management/ Marketing/ 
OD&D/ SHRL/ GEM with a focus on International 
Management) 

18 Werkstuk Engels 4 

Artikel 6.7 – Samenstelling masterspecialisatie Innovation and Entrepreneurship 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MST014 Corporate Strategy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

MIE001 Innovation and Entrepreneurship in Context 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels  1 

MMA026 Marketing and Innovation 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MIE002 Entrepreneurship & Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MMA032A 
 
MOD012 
 

Methodology in Marketing and Strategic Management 
Research of 
Advanced Research Methods 
 

6 
 
6 
 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
MOC006 Social, Sustainable and Technological Innovation 6 Werkstuk Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
MTHMIE Master’s Thesis in Innovation and Entrepreneurship 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 6.8 – Samenstelling masterspecialisatie Business Analysis and Modelling 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MBAM006 Advanced Topics in Simulation Modelling 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

MBAM002 Group Model Building I 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 

MST021 Strategic Decision Making 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk  Engels 2 

MBAM003 Group Model Building II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

MBAM005 Research Methodology 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak van masteropleiding Business Administration 6  Engels 3 
 Keuzevak van masteropleiding BusinessAdministration 6  Engels 3 
MTHBAM Master’s Thesis in Business Analysis and Modeling 18 Werkstuk Engels 3 en 4 
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Artikel 6.9 – Samenstelling masterspecialisatie Business Analysis and Modelling als onderdeel 
van de double degree constructie European Master System Dynamics 
De Business Analysis and Modelling specialisatie maakt deel uit van de tweejarige ‘double degree’ 
constructie European Master System Dynamics, waarin wordt samengewerkt met Universiteit van 
Bergen (Noorwegen), de Università degli Studi van Palermo (Italië) en Universidade Nova van 
Lissabon (Portugal). De variant van de Business Analysis and Modelling specialisatie die onderdeel 
uitmaakt van European Master System Dynamics omvat de volgende cursussen:  

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MBAM006 Advanced Topics in Simulation Modelling 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

MBAM002 Group Model Building I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 1 

MST021 Strategic Decision Making 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk  Engels 2 

MBAM003 Group Model Building II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 2 

MBAM005 Research Methodology 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2  
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MTHEMSD Master’s Thesis in System Dynamics 30 Werkstuk Engels 3 en 4 

Tentamenresultaten behaald in deze masterspecialisatie verliezen, net als tentamenresultaten 
behaald in het eenjarige programma, hun geldigheid na verloop van twee jaren na de tentamendatum, 
indien binnen deze termijn het masterexamen niet met goed gevolg is afgelegd. 

Artikel 6.10 – Keuzevakken van de masteropleiding Business Administration 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
MMA038 Digital Marketing 6  Werkstuk Engels 3 
MOD011 Forms of Responsible Organising 6 Werkstuk Engels 3 
MMA021 Global Marketing 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 

MIM408 Innovation in Emerging Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MHR009 International Human Resource Management 6 Werkstuk Engels 3 
MOC006 Social, Sustainable and Technological Innovation 6 Werkstuk Engels 3 

MST017 Strategic Alliance Management 6  Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MST020 Strategic Scenarios and Business Models 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MOC007 WEconomy: Exploring Transitional Business and Society 
Trends 6 Werkstuk Engels 3 

 
Artikel 7– Volgorde van tentamens  
De masteropleiding Business Administration heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld.
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Business Administration  
 
 
The Master's programme in Business Administration with the specialisations listed below is based on 
the following key concepts: Managing for Stakeholders, Responsible Decision Making and Intervention 
and Change. 
 
At the end of the degree programme, students will be specialised in one of the following fields: 
  
• Strategic Management: the development and implementation of strategies for organisations in 

dynamic and complex environments, as well as the development of essential skills to deal with the 
diversity and plurality of stakeholders and to create multiple values for organisations and their 
environment. 

• Organisational Design & Development: shaping socially responsible business practice by 
means of change processes and the design of organisation structures. 

• Marketing: in a from a perspective of relations management responsible way developing, 
implementing, and evaluating market strategies in dynamic and international markets.  

• Strategic Human Resources Leadership: effective HRM strategies that focus on positively 
influencing the motivation and development of people in dynamic and complex business 
environments, with the aim of optimising the employee- and organisational outcomes.  

• Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management: emphasising how gender equality, 
diversity and inclusion are important parts of responsible organising, mastering state-of-the art 
insights in internal organisation processes, the relations between multiple stakeholders and the 
requirements for organisational change. 

• International Management: giving shape to and managing multinationals, as well as 
communicating effectively with the internal and external (international) environment.  

• Innovation and Entrepreneurship: mastering knowledge and skills to act as a successful 
innovator, innovation manager, or entrepreneur; as an agent of innovation within an existing firm, 
or else ready to start their own company. 

• Business Analysis and Modelling: responsibly designing and supporting decision-making 
processes within and between organisations, by involving stakeholders in the analysis of the 
problem in order to access all relevant knowledge and enhance support for change and 
commitment to the decisions that are made. 

 
 
At the end of the degree programme, students in one of these specialisations will be capable 
of:  
 
Theory  
 
1. autonomously explaining, critically assessing and adequately applying available theories and 

concepts, current developments and scientific debates to complex, multidisciplinary business 
administration issues. 
 

Research 
 
2. using autonomously conducted research based on social science research methodology and 

intervention methodology to provide an innovative contribution to the development of scientific 
knowledge and to formulate the implications for management practice and society.  

 
Application 
 
3. diagnosing and analysing complex, multidisciplinary business administration issues in 

organisations, relations with stakeholders and their environment and product-market 
combinations; designing effective, responsible, sustainable, solution-oriented and research-based 
interventions and implementing and evaluating these interventions. 

 
Reflection 
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4. assessing the scientific value of business administration research and reflecting on the 

implications for management practice and society.  
 
Communication 
 
5. in a scientifically credible and persuasive manner, communicating and reporting on business 

administration research and interventions and adequately accounting for the research and 
interventions, in writing and orally, in academia and in a professional environment. 
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Hoofdstuk 2 – Masteropleiding Bestuurskunde 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de bestuurskunde. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming. 
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Public Administration / Bestuurskunde. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de masterspecialisaties Beleid & Advies, Publiek Management en Besturen van 

Veiligheid is het Nederlands. 
3. De voertaal van de masterspecialisatie Comparative Politics, Administration, and Society 

(COMPASS) is het Engels. 

Artikel 4 – Pre-masters 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere 
bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of deze hebben 
afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers.  

2. De pre-master voor wo-instromers is bestemd voor studenten met een andere bachelor- of 
masteropleiding dan Bestuurskunde en heeft een maximale omvang van 60 EC. De 
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud van de pre-
master is hetzelfde als die van de pre-master vermeld in artikel 4.2. 

3. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-master voor 
hbo-instromers.  

2. Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens 
de criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3. 

3. De pre-master voor hbo-instromers is een per student op maat gemaakt programma. De 
examencommissie bepaalt per student uit welke cursussen dit programma bestaat. 

4. De pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
5. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 

universitair bachelordiploma).  
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Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-
instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. De opleiding heeft hier geen nadere voorwaarden 
aan verbonden. 

Artikel 4.4 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in OER Algemeen artikel 2.5b zijn er 
geen nadere regelingen als bedoeld in genoemd artikel 2.5b lid 6 getroffen. 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Bestuurskunde aan de Radboud 

Universiteit Nijmegen met goed gevolg hebben afgelegd worden tot de masteropleiding 
toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet 
hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master 
OER. 

2. Degenen die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben 
eveneens toegang tot deze opleiding. 

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

4. Degenen die in het bezit zijn van een bachelor- of een masterdiploma Politicologie hebben 
eveneens toegang tot deze opleiding. 

5. Studenten die de pre-master voor wo-instromers met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald van de studie van eerste inschrijving als bedoeld in 
artikel 4.1.1 worden tot de masteropleiding toegelaten. Voor regels aangaande toelating van 
degenen die de pre-master nog niet hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.4 in het 
algemeen gedeelte van de master OER. 

6. Studenten die de pre-master voor hbo-instromers met goed gevolg geheel hebben afgerond 
worden tot de masteropleiding toegelaten. 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
1. De masteropleiding kent de volgende masterspecialisaties:  

• Beleid & Advies  
• Publiek Management  
• Besturen van Veiligheid 
• Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS). 

2. Studenten kunnen naar eigen inzicht keuzevakken kiezen, voor zover het gaat om vakken op 
masterniveau aan een Nederlandse universiteit. Voor alle overige vakken moet vooraf 
toestemming worden aangevraagd bij de examencommissie.  

 
Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Beleid & Advies  
 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK020 Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK024A New Public Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK038 Evaluatie, toezicht & handhaving  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK029 Bestuurlijke ethiek 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK036A Beleid & advies I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

 
Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK036B Beleid & advies II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 
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MBK037 Masterproject Beleid & advies 6 Werkstuk Nederlands 
MTHBKBA Master thesis Beleid & advies 18 Werkstuk Nederlands 
 
Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Publiek Management  
 
Semester 1 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK020 Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK024A New Public Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK038 Evaluatie, toezicht & handhaving  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK029 Bestuurlijke ethiek 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK034A Publiek management I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

 
Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK034B Publiek management II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK035 Masterproject Publiek management 6 Werkstuk Nederlands 
MTHBKOM Master thesis Publiek management 18 Werkstuk Nederlands 
 
Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Besturen van Veiligheid 
 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK020 Bestuurskundige onderzoeksbenaderingen 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK024A New Public Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK038 Evaluatie, toezicht & handhaving  6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK029 Bestuurlijke ethiek 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK046A Besturen van veiligheid I 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

 
Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK046B Besturen van veiligheid II 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Nederlands 

MBK047 Masterproject Besturen van veiligheid 6 Werkstuk Nederlands 
MTHBKBV Master thesis Besturen van veiligheid 18 Werkstuk Nederlands 
 
 
Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Comparative Politics, Administration, and 
Society (COMPASS)  
 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 

MBK055 Public Sector Reforms 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 

MBK056 Transitions in Governance 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 

MPOL040 Challenges to 21th Century Representative Democracy 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 

MBK049 Europeanisation of Government and Policy 6 Schriftelijk tentamen Engels 
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+ werkstuk 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen 
+ werkstuk Engels 

 
Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal 
 
 
 

Keuze uit 
Elective 
Masterproject 

6   

MPOL039 The Politics of Reform  6 Werkstuk Engels 

MTHBKCO Master’s Thesis in Comparative Politics, 
Administration, and Society 18 Werkstuk Engels 

Artikel 7 - Volgorde van tentamens  
Studenten kunnen uitsluitend deelnemen aan het Masterproject en de Master thesis, wanneer zij 
minimaal 12 EC van de eerste vijf cursussen hebben behaald. 
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Bestuurskunde 
 
Aan het einde van de opleiding is de student gespecialiseerd in een van de vakgebiedenen: 
 
• Beleid & Advies: in staat te onderzoeken in hoeverre en onder welke condities actoren, in een 

omgeving waarin feiten en waarden met elkaar zijn verweven, in staat zijn effectief en legitiem 
beleid te ontwikkelen, en aan te geven welke lessen hieruit getrokken kunnen worden. 

• Publiek Management: in staat kritisch te kijken naar de organisatie en het management van 
publieke organisaties die verantwoordelijk zijn voor de oplossing van maatschappelijke problemen 
en de uitvoering van publieke taken in een steeds veranderende context. De aandacht gaat 
daarbij in het bijzonder uit naar het interne management van die organisaties en de verhoudingen 
tussen die organisaties.  

• Besturen en Veiligheid: in staat om de formele en informele krachten die de ontwikkeling van 
veiligheidsbeleid (inclusief crisisbeheersing) bepalen te (door)zien en om vanuit verschillende 
perspectieven het openbaar bestuur te adviseren over ‘redelijk en begrijpelijk’ veiligheidsbeleid. 

• Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS): in staat te verklaren hoe 
overheidsinstellingen, overheidssectoren en de overheid in zijn totaliteit omgaan met externe en 
interne veranderingen, hoe landen van elkaar kunnen leren en hoe verschillende lagen van 
overheid (overheden) elkaar kunnen beïnvloeden. 

 
 
Aan het einde van de opleiding is de student in staat om: 
 
Theorie 
1. de belangrijkste (actuele) theorieën en concepten van beleid en governance en toezicht en 

handhaving toe te passen bij het uitvoeren van onderzoek in alle typen van (semi-)bestuurlijke 
organisaties, het beoordelen van onderzoek op bestuurlijke effectiviteit en legitimiteit, en het 
reflecteren op rollen van verschillende actoren vanuit een relationeel en sectoraal perspectief. 

 
 
Toepassing 
2. aan de hand van theorieën van toepassing op de specifieke specialisatie: 

a. beleidsstudies, implementatietrajecten en effectieve advisering uit te voeren en te beoordelen; 
of 

b. onderzoek in verschillende typen van (semi-)bestuurlijke organisaties/sectoren uit te voeren 
en erover te adviseren; of 

c. onderzoek te doen naar crisisbeheersing en besturen van veiligheid en erover te adviseren; of 
d. onderzoek te doen naar de wijze waarop overheidsinstellingen, overheidssectoren en de 

overheid in zijn totaliteit omgaan met externe en interne veranderingen.  
 
 

Onderzoek  
3. aan de hand van zelfstandig opgezet en uitgevoerd bestuurskundig onderzoek binnen de eigen 

specialisatie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis.  
 
 
Reflectie 
4. kwesties van bestuurlijke ethiek, normatieve theorieën en epistemologische kennis toe te passen 

bij vraagstukken van beleid, bestuur en organisatie en kritische reflectie over de totstandkoming 
van wetenschappelijke kennis en de rol van wetenschappelijk onderzoek in de bestuurskunde.  

 
Communicatie 
5. op wetenschappelijk verantwoorde wijze te communiceren en rapporteren over onderzoek en 

beleid en zich schriftelijk en mondeling adequaat te verantwoorden richting zowel academici als 
professionals. 
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Hoofdstuk 3 – Masteropleiding Economics 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de economie. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming. 
  
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Economics. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de opleiding is het Engels.  

Artikel 4 – Pre-masters en de minor Recht en Economie 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. Studenten die een andere wo-bachelor hebben behaald aan de Faculteit der 

Managementwetenschappen dan Economie en Bedrijfseconomie, kunnen instromen in de 
masteropleiding Economics wanneer zij bovendien een aantal cursussen uit het 
bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie met succes hebben afgerond. De pre-master 
voor deze wo-instromers is een per student op maat gemaakt programma voor studenten die een 
minder goed aansluitende bachelor- dan wel masteropleiding behaald hebben en zodoende nog 
een aantal cursussen moeten behalen. Welke cursussen dienen te worden gevolgd is tevens 
afhankelijk van de masterspecialisatie die binnen de masteropleiding zal worden gevolgd. De 
examencommissie bepaalt per student het programma. 

2. Studenten met een bachelor Bedrijfskunde die de specialisatie Business Economics met goed 
gevolg hebben afgerond kunnen zonder voorwaarden instromen in de masteropleiding Economics, 
masterspecialisatie Accounting & Control. Voor studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde 
die de specialisatie Bedrijfskunde met goed gevolg hebben afgerond en willen instromen in de 
masteropleiding Economics, masterspecialisatie Accounting & Control, geldt in afwijking van lid 1 
dat ze, naast de verplichte cursussen Bedrijfskunde en een thesis op het terrein van Accounting & 
Control, de volgende cursussen van de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie in hun 
bachelorprogramma moeten opnemen (30 EC): 
• Management Accounting and Control 
• Voortgezet boekhouden of Interorganisational Networks1  
• Topics in Business Economics  
• Project: Financial Instruments  
• Financial Accounting and Reporting. 

3. Studenten met een bachelor Bedrijfskunde die de specialisatie Business Economics met goed 
gevolg hebben afgerond kunnen op voorwaarde dat ze de volgende cursussen hebben afgerond 
instromen in de masteropleiding Economics, masterspecialisatie Corporate Finance & Control (18 
EC): 
• Wiskunde 
• Investment Management 
• Multinational Finance. 

                                                           
1 Studenten die opteren voor een postinitiële opleiding RA dienen Voortgezet boekhouden te kiezen. 
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4. Studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan economie en bedrijfseconomie dienen voorafgaand 
aan de masteropleiding een in hun situatie toepasselijke pre-master voor wo-instromers te 
volgen, vast te stellen door de examencommissie Economie. De examencommissie kan zo nodig 
een examinator belasten met het afnemen van een toets vóór aanvang van de pre-master om te 
bepalen of een student voldoende beheersing van de Wiskunde heeft. De omvang van de pre-
master voor deze groep is maximaal 60 EC. 

5. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-
masterprogramma’s voor hbo-instromers. 

2. Elke masterspecialisatie heeft haar eigen pre-masterprogramma voor hbo-instromers, zoals 
hieronder gespecificeerd. 

3. Op grond van de bevoegdheid genoemd in het algemeen gedeelte van de master OER onder 
artikel 2.4 lid 2, heeft de examencommissie Economie in een regeling vastgelegd welke hbo-
opleidingen relevant zijn. De examencommissie kan zo nodig een examinator belasten met het 
afnemen van een toets vóór aanvang van de pre-master om te bepalen of een student voldoende 
beheersing van de Wiskunde heeft. 

4. Studenten in het bezit van een relevant hbo-bachelordiploma worden toegelaten volgens de 
criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3.  

5. De pre-masterprogramma’s voor de masterspecialisaties zijn minimumprogramma’s. De omvang 
is 60 EC voor elk van de masterspecialisaties. Via deze pre-masterprogramma’s verwerven de 
studenten in aansluiting op de relevante hbo-opleidingen de kennis en de vaardigheden die 
minimaal noodzakelijk zijn voor deelname aan de respectievelijke masterspecialisaties. 

6. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

7. De pre-masterprogramma’s omvatten de volgende cursussen: 
 
Pre-masterprogramma hbo-instromers Accounting & Control (60 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam      EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

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

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
BCU328 
 
BCU3022 
 

Voortgezet boekhouden* 
of 
Investment Management 
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Nederlands 
 
Engels 
 

3 

BCU3016 Topics in Business Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 3 

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

BIM304BE Bachelor’s Thesis Business Economics 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

* Studenten met een hbo-diploma Bedrijfseconomie of Accountancy kunnen bij de examencommissie vrijstelling 
aanvragen voor de cursus Voortgezet boekhouden. 
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Pre-masterprogramma hbo-instromers Corporate Finance & Control (60 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

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

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

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

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO205A Project Corporate Finance and Control 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 
Pre-masterprogramma hbo-instromers Financial Economics (60 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 

BCU2038 Financial Regulation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 2 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

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

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BIM304FE Bachelor’s Thesis Financial Economics 12 Werkstuk Engels 3 en 4 
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Pre-masterprogramma hbo-instromers Economics, Behaviour & Policy (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 
Pre-masterprogramma hbo-instromers International Economics & Business (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BIM304EN Bachelor’s Thesis International Economics & Business 12 Werkstuk Engels 3 en 4 
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Pre-masterprogramma hbo-instromers International Economics & Development (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU164 Micro-economie 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 3 

BCU2040 Economic Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Pre-masterprogramma hbo-instromers International Political Economy (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Cursus uit de bachelor Politicologie 6   3 

 Cursus uit de bachelor Politicologie 6   3 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Bachelor’s Thesis Business Economics 
• Bachelor’s Thesis Financial Economics 
• Bachelor’s Thesis International Economics & Business 
• Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 
• Corporate Finance 
• Economic Development 



Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen                                                  31 augustus 2017/ 17N.005218 
Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018                            Status: besluit 
__________________________________________________________________________________________ 
 

46 
 

• Economic Policy & Public Finance 
• Financial Accounting and Reporting 
• Financial Regulation 
• History of Economics 
• International Economics 
• Investment Management 
• Management Accounting and Control 
• Methods of Economic Research 
• Multinational Finance 
• Project Corporate Finance and Control 
• Theories of International Relations 
• Topics in Business Economics 
• Topics in Financial Economics 
• Topics in International Economics and Policy. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
HBO-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-
instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5a. De cursussen die tijdens de hbo-opleiding gevolgd 
kunnen worden zijn de volgende. 
 
Van het pre-masterprogramma Accounting & Control: 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• Corporate Finance 
• History of Economics 
• Management Accounting and Control  
• Methods of Economic Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma Corporate Finance & Control: 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek  
• Corporate Finance 
• History of Economics 
• Management Accounting and Control  
• Methods of Economic Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma Financial Economics: 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• Corporate Finance 
• Financial Regulation 
• History of Economics  
• Methods of Economics Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma Economics, Behaviour & Policy: 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• History of Economics 
• International Economics 
• Macro-economie  
• Methods of Economics Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma International Economics & Business 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• History of Economics 
• International Economics 
• Macro-economie  
• Methods of Economic Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma International Economics & Development 
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• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• History of Economics 
• International Economics 
• Macro-economie  
• Methods of Economic Research (pre-master). 
 
Van het pre-masterprogramma International Political Economy 
• Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek 
• History of Economics 
• International Economics 
• Macro-economie  
• Methods of Economic Research (pre-master). 

Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
1. Studenten die door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn geselecteerd uit in het  

desbetreffend convenant genoemde opleidingen van de Faculteit Economie en Management 
(FEM) kunnen een geheel vooruitgeschoven pre-master volgen, zoals bedoeld in artikel 2.5b van 
de OER Algemeen.  

2. De geheel vooruitgeschoven pre-master bestaat uit een academische route van 30 EC 
bestaande uit cursussen van de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie voor de FEM 
Talent Academy genoemd FEMTA-minor, en een extra-curriculair FEMTA programma van 30 EC 
aangeboden door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

3. Hbo-studenten van de in het desbetreffend convenant genoemde opleidingen van de FEM 
hebben toegang tot de FEMTA-minor, wanneer zij voldoen aan de volgende voorwaarden: 
• zij hebben bij aanvang van de FEMTA-minor 180 EC of het equivalent daarvan behaald, dan 

wel kunnen binnen het vigerende studiejaar tot een totaal van 180 behaalde EC komen 
• zij zijn student van het extra-curriculaire programma van FEMTA 
• zij hebben binnen het FEMTA-curriculum geen studievertraging opgelopen 
• zij voldoen aan de taaleisen voor pre-master studenten zoals aangeduid in OER Algemeen 

artikel 2.1.6 
• zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie waaronder de 

eigen bacheloropleiding van de HAN ressorteert 
• zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie Economie van de 

Radboud Universiteit. 
4. Er is één instroommoment in de FEMTA-minor, namelijk in september. De samenstelling van het 

pre-masterprogramma FEMTA-minor is als volgt: 
 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Accounting & Control 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Corporate Finance & Control 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BIN116EN Introduction to Economics and Business  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

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

BCU302 History of Economics  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 
Pre-masterprogramma FEMTA-minor Financial Economics 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BIN116EN Introduction to Economics and Business  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 
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BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2038 Financial Regulation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 
5. De student is toelaatbaar tot de masteropleiding Economics indien  

• de FEMTA-minor en het extra-curriculaire FEMTA programma met succes zijn afgerond 
• het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten met een voldoende is 

beoordeeld  door een gepromoveerd  medewerker van de masteropleiding Economics  
• het hbo-einddiploma is behaald. 

6. De beoordeling van het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten als 
bedoeld in lid 5 verliest haar geldigheid indien de geheel vooruitgeschoven pre-master niet 
binnen twee jaar na aanvang van het programma met goed gevolg is afgerond. 

Artikel 4.6 – Taal van de geheel vooruitgeschoven pre-master 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Behavioural Finance 
• Comparative Economic and Business Systems 
• Corporate Finance 
• Economic Development 
• Economic Policy and Public Finance 
• Financial Accounting and Reporting 
• Financial Regulation 
• History of Economics 
• IE&B Project: Multinationals and Finance 
• International Economics 
• Introduction to Economics and Business 
• Investment Management 
• Macroeconomics 
• Management Accounting and Control 
• Methods of Economic Research (pre-master) 
• Multinational Finance 
• Project: Financial Instruments 
• Project: European Policy in a Globalizing World. 

Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.7 – Engelstalige pre-master 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-masterprogramma’s. 

2. Elke masterspecialisatie heeft haar eigen Engelstalige pre-masterprogramma, zoals hieronder 
gespecificeerd.  

3. De pre-masterprogramma’s voor de masterspecialisaties zijn minimumprogramma’s. De omvang 
is 54 of 60 EC. Via deze pre-masterprogramma’s verwerven de studenten in aansluiting op hun 
relevante vooropleiding de kennis en de vaardigheden die minimaal noodzakelijk zijn voor 
deelname aan de respectievelijke masterspecialisaties. 

4. Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 
bachelordiploma).  

5. De Engelstalige pre-masterprogramma’s omvatten de volgende cursussen: 
 
 
Engelstalige pre-master Accounting & Control (54 EC) 
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Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam      EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 1 

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

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3016 Topics in Business Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 3 

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

BIM304BE Bachelor’s Thesis Business Economics 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 
Engelstalige pre-master Corporate Finance & Control (54 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 1 

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

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

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

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BPRO205A Project Corporate Finance and Control 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Engelstalige pre-master Financial Economics (60 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2038 Financial Regulation 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 



Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen                                                  31 augustus 2017/ 17N.005218 
Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018                            Status: besluit 
__________________________________________________________________________________________ 
 

50 
 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

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

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BIM304FE Bachelor’s Thesis Financial Economics 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Engelstalige pre-master Economics, Behaviour & Policy (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU301 
 
BCU308 

Markets and Strategy of 
 
Government and Policy 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 2 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU2041 Behavioural Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Engelstalige pre-master International Economics & Business (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU301 
 
BCU308 
 

Markets and Strategy of 
 
Government and Policy 
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 2 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU2040 Economic Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 
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BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 
Engelstalige pre-master International Economics & Development (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU301 
 
BCU308 
 

Markets and Strategy of 
 
Government and Policy 
 

6 

Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Engels 2 

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU2040 Economic Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
Engelstalige pre-master International Political Economy (60 EC) 
Semester 1 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA203B Methods of Economic Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 

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

BPRA202A Economic Methodology 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2024 Political Parties, Origins, Transformations and Future 
Prospects  6 Schriftelijk tentamen  Engels 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk Engels 3 

BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen Engels 4 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BIM304IE Bachelor’s Thesis International Economics & Policy 12 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
 
Artikel 4.8 – De minor Recht en Economie 
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De minor Recht en Economie is toegankelijk voor studenten Rechten aan de Radboud Universiteit die: 
én voldoen aan de toelatingseisen voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid én voldoen aan de 
toelatingseisen voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie. 
1. De minor Recht en Economie heeft een omvang van 66 EC. 
2. Na voltooiing van de minor Recht en Economie wordt een certificaat verstrekt (en dus geen 

universitair bachelordiploma).  
3. De minor Recht en Economie omvat de volgende cursussen:  
 
 
Minor Recht en Economie, variant Accounting & Control (66 EC) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

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

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA154 Onderzoeks- en interventiemethodologie B 
(Economie en Bedrijfseconomie) 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 3 

BCU328 
 
BKV57 
 

Voortgezet boekhouden 
of 
Interorganisational Networks 
 

6 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 

Nederlands 
 
Engels 
 

3 

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU3016 Topics in Business Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

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

BCU168 Accounting  6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Minor Recht en Economie, variant Corporate Finance & Control (66 EC) 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek  6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

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

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2016 Financial Accounting and Reporting 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 
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BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 4 

BCU168 Accounting  6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

Minor Recht en Economie, variant Financial Economics (66 EC) 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BIN119A Academische vaardigheden, wiskunde en statistiek  6 Werkstuk Nederlands 1 

BCU2020 Corporate Finance  6 Schriftelijk tentamen  + 
werkstuk Engels 1 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU2038 Financial Regulation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BCU3022 Investment Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2005 Behavioural Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 4 

BPRO208 Project: Financial Instruments 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

 
Minor Recht en Economie, variant Economics, Behaviour & Policy (66 EC)  
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 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 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk   Engels 3 
BCU3023 Economic Policy & Public Finance 6 Schriftelijk tentamen   Engels 4 
BPRO204EN Project: European Integration in a Globalizing Economy  6 Schriftelijk tentamen   Engels 3 en 4 
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Minor Recht en Economie, variant International Economics & Business (66 EC)  
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 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 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk   Engels 3 

BCU2039 Multinational Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk   Engels 4 

BPRO204EN Project: European Integration in a Globalizing Economy  6 Schriftelijk tentamen   Engels 3 en 4 
 
 
Minor Recht en Economie, variant International Economics & Development (66 EC)  
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2037 International Financial Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 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 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk   Engels 3 

BCU2040 Economic Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk   Engels 3 

BPRO204EN Project: European Integration in a Globalising Economy  6 Schriftelijk tentamen   Engels 3 en 4 
 
Minor Recht en Economie, variant International Political Economy (72 EC)  
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU188 Wiskunde  6 Schriftelijk tentamen + Nederlands 2 
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werkstuk 

BPRA203PM Methods of Economic Research (pre-master) 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU163 Macro-economie 6 Schriftelijk tentamen  Nederlands 2 
 Cursus uit de bachelor Politicologie 6    
 Cursus uit de bachelor Politicologie 6    

BCU302 History of Economics 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 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 

BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 Werkstuk   Engels 3 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BPRO204EN Project: European Integration in a Globalizing Economy  6 Schriftelijk tentamen   Engels 3 en 4 

Artikel 4.9 – Taal van de minor Recht en Economie  
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 in de minor Recht en Economie is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Behavioural Finance 
• Corporate Finance 
• Economic Development  
• Economic Policy & Public Finance 
• Financial Accounting and Reporting 
• Financial Regulation 
• History of Economics 
• International Economics  
• International Financial Policy 
• Investment Management 
• Management Accounting and Control 
• Methods of Economic Research 
• Multinational Finance 
• Project: European Integration in a Globalizing Economy 
• Project: Financial Instruments 
• Theories of International Relations 
• Topics in Business Economics 
• Topics in Financial Economics 
• Topics in International Economics and Policy. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie aan 

de Radboud Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd worden tot deze opleiding toegelaten.  
2. Degenen die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben 

eveneens toegang tot deze opleiding. 
3. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 2 is toegelaten tot de 

masteropleiding, alsnog één of meer onderdelen uit de bacheloropleiding dient te behalen. 
4. Degenen die de pre-master voor wo-instromers, de pre-master voor hbo-instromers, de 

Engelstalige pre-master of de minor Recht en Economie met goed gevolg geheel hebben afgerond 
worden tot deze opleiding toegelaten, mits zij ook voldoen aan de andere toelatingsvereisten zoals 
aangegeven in artikel 2.4 van het algemeen gedeelte van de master OER. 
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5. Voor de toelating van studenten die nog niet alle cursussen van hun bacheloropleiding of pre-
master met een voldoende hebben afgerond geldt het bepaalde in artikel 2.6 van het algemeen 
gedeelte van de master OER.  

6. Voor de masterspecialisatie International Political Economy geldt als additionele toelatingseis dat 
18 EC aan behaalde cursussen moeten liggen op het gebied van politicologie. Tot deze 
cursussen dient in elk geval te behoren de cursus Theories of International Relations 
(BCU2013EN). 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
De masteropleiding kent de volgende masterspecialisaties: 
• Accounting & Control 
• Corporate Finance & Control 
• Financial Economics 
• Economics, Behaviour & Policy 
• International Economics & Business 
• International Economics & Development 
• International Political Economy. 
 

Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Accounting & Control 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC031 Accounting and Control 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC049 Mergers & Acquisitions  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC034 Accounting and Governance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC040 Accounting Information Systems 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MEC052 Accounting, Organisations and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHECAC Master’s Thesis Economics - Accounting & Control 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Corporate Finance & Control 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC028 International Financial Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC034 Keuzevak CF&C1* 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC049 Mergers & Acquisitions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
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Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC053 Advanced Corporate Finance and Control 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MEC024 Financial Risk Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHECCFC Master’s Thesis Economics - Corporate Finance & 
Control 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak CF&C1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC034 Accounting and Governance 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 2 

MIE002 Entrepreneurship & Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Financial Economics 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC028 International Financial Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 Keuzevak FE1*  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC043 Advanced Behavioural Finance 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC035 Advanced Financial Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MEC024 Financial Risk Management 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHECFE Master’s Thesis Economics - Financial Economics 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak FE1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC049 Mergers & Acquisitions 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 2 

MEC050 Culture and Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC010 Macroeconomics & Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Economics, Behaviour & Policy 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC041 Behavioural Economics & Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC010 Macroeconomics and Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 
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 Keuzevak EB&P1* 6   2 

MEC026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC046 Current Issues in Economics, Behaviour & Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MEC045 Technology & Innovation Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHECEP Master’s Thesis Economics – Economics, Behaviour & 
Policy 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak EB&P1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC042 Inequality & Development 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 2 

MEC050 Culture and Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL026 Global Political Economy 6 Werkstuk Engels 2 

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie International Economics & Business 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC028 International Financial Markets 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 Keuzevak IE&B1* 6   2 

MEC050 Culture and Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC 026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC047 Current Issues in International Economics & Business 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 Keuzevak IE&B2* 6   3 

MTHECIEB Master’s Thesis Economics - International Economics & 
Business 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak IE&B1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC049 Mergers & Acquisitions 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 2 

MST021 Strategic Decision Making 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 Ander IE&B georiënteerd keuzevak+ 6   2 
+ Toestemming examencommmissie vereist 
 

* Keuzevak IE&B2 kan gekozen worden uit: 
 
MEC045 Technology & Innovation Policy 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 3 
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MST020 Strategic Scenarios and Business Models 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 Ander IE&B georiënteerd keuzevak+ 6   3 
+ Toestemming examencommmissie vereist 
 

Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie International Economics & Development 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 Keuzevak IE&D1* 6   1 

MEC042 Inequality & Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC050 Culture and Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC 026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MEC048 Current Issues in International Economics &  
Development 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 3 

 Keuzevak IE&D2* 6   3 

MTHECIED Master’s Thesis Economics - International Economics & 
Development 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak IE&D1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC028 International Financial Markets  6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MEC041 Behavioural Economics & Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 Ander IE&D georiënteerd keuzevak+ 6   1 
+ Toestemming examencommmissie vereist 
 
* Keuzevak IE&D2 kan gekozen worden uit: 
 
MKV011 Changes in World Politics: The Rise of the BRIC 

Countries 6 Werkstuk Engels 3 

 Ander IE&D georiënteerd keuzevak+ 6   3 
+ Toestemming examencommmissie vereist 
 

Artikel 6.7 – Samenstelling masterspecialisatie International Political Economy 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL044 Current Debates in IPE 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL026 Global Political Economy 6 Werkstuk Engels 2 

 Keuzevak IPE1* 6   2 
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MEC 026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak IPE2a* 6   3 

 Keuzevak IPE2b* 6   3 

MTHECIPE Master’s Thesis Economics - International Political 
Economy 18 Werkstuk Engels 3 en 4 

 
* Keuzevak IPE1 kan gekozen worden uit: 
 
MEC050 Culture and Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 2 

MEC042 Inequality & Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC010 Macroeconomics and Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 
* Keuzevak IPE2a kan gekozen worden uit: 
 
MKV011 Changes in World Politics: The Rise of the BRIC 

Countries 6 Werkstuk Engels 3 

MPOL039 The Politics of Reform 6 Werkstuk Engels 3 

 
* Keuzevak IPE2b kan gekozen worden uit: 
 
MEC048 Current Issues in International Economics &  

Development 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MEC046 Current Issues in Economics, Behaviour & Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

 

Artikel 7 - Volgorde van tentamens 
De masteropleiding Economics heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld. 
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Economics 
 
At the end of the degree programme, students have specialised in one of the following fields: 

  
• Accounting & Control: the design, operation and use of accounting information systems in the 

context of governance and management control of and between organisations and networks; the 
way in which the practices of controlling and accounting both acquire shape and give shape in 
relation to other practices in and between organisations;  and the way in which the professions of 
accountancy and controllership have developed and contribute to society and its organisations. 

• Corporate Finance & Control: the operation of international financial markets and the 
consequences for international companies; perceiving the risks incurred by companies and 
financial institutions and the instruments that can be used for risk management; and the role of 
governance and accounting in the relationship between financing, managing an international 
corporation and corporate results. 

• Financial Economics: the most important theories and empirical findings in financial economics; 
the operation of international financial markets and their interaction with international monetary 
policy; and perceiving the risks incurred by companies and financial institutions and the 
instruments that can be used for risk management.  

• Economics, Behaviour & Policy: the interaction between economics and policy with particular 
attention for human behaviour in policy design and policy making; the influence of non-economic 
factors on policy design and macroeconomic policy decisions; applying them broadly in areas as 
technology and innovation policy; entrepreneurship, research, education and government 
decision-making..  

• International Economics & Business: the interaction between financial markets, monetary 
policy and the international business community; the importance of differences between countries 
in terms of institutions and customs (culture) for international business, especially when 
companies decide to merge with or take over a company in a different country; current topics 
concerning the interaction between international economics and the international business 
community. 

• International Economics & Development: the theory and practice of international and 
development economics; in particular the analysis of poverty, inequality, conflict and economic 
development; the role of culture, international economic institutions, development organisations 
and NGOs; and the shifting trade flows and regional power balances within the global economy.  

• International Political Economy: analyses the processes and events at the intersection of 
economics and political science; the interaction between economics and politics, focusing on 
issues such as trade, finance, and globalisation. 

 
 

At the end of the degree programme, students are capable of:  
 
Theory 
1. following, clarifying and critically evaluating the various movements and research programmes in 

the science of economics, particularly in the field of the chosen specialisation.  
 
Application 
2. analysing complex multidisciplinary and interdisciplinary problems and developing advice based 

on theoretical and empirical scientific insight with the aid of autonomous assessments of strengths 
and weaknesses of proposed policy and the identification of relationships between theoretical 
problems and practical solutions, particularly in the field of the chosen specialisation. 

 

Research 
3. designing and conducting autonomous economics research which contributes to the development 

of scientific knowledge.  
 
Reflection 
4. reflecting critically on one's own scientific contribution and that of others regarding methodology, 

and positioning this in a broader scientific debate (policy discussion).  
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Communication 
5. in a scientifically credible fashion, communicating and reporting on analyses and research, and 

adequately accounting for this analysis and research, in writing and orally, in both academia and 
in a professional environment. 
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Hoofdstuk 4 – Masteropleiding Political Science 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Verdieping van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de politicologie. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming. 
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Political Science. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie of masterspecialisaties die de student gevolgd heeft wordt of worden in 

het supplement op het getuigschrift van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de opleiding is het Engels.  

Artikel 4 – Pre-masters 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of 
deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers. Er zijn pre-
masterprogramma’s Political Science (algemeen) en Political Science (International Political 
Economy). 

2. De pre-masterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere 
bachelor- of masteropleiding dan Politicologie en hebben een maximale omvang van 60 EC. De 
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud van de 
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 4.2. 

3. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma). 

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-master voor 
hbo-instromers. Er zijn pre-masterprogramma’s Political Science (algemeen) en Political Science 
(International Political Economy). 

2. Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens 
de criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3.  

3. De pre-master voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC. 
4. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 

universitair bachelordiploma). 
5. De pre-master omvat de volgende cursussen: 

 
Pre-masterprogramma Political Science (algemeen) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2009EN Theory and History of European Integration 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 
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BPRA204A Political Science Research Methods I 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU282A Nederlandse politiek in vergelijkend perspectief 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 
BCU2026 Geschiedenis van het politieke denken 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA205A Political Science Research Methods II 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 
BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 

BCU311 Hedendaagse politieke filosofie  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands  4 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BPRO206 Project: Comparative governance 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Pre-masterprogramma Political Science (International Political Economy) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 keuzevak uit vakken van de opleiding Economics 6    

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU329 Introduction to International Political Economy 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BPRA205A Political Science Research Methods II 6 Schriftelijk tentamen Engels 3 
BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 
 keuzevak uit vakken van de opleiding Economics 6   4 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BPRO206 Project: Comparative governance 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-
instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden: 
• de cursus Statistics moet zijn behaald voordat de student aan de cursus Political Science 

Research Methods II 
• de cursus Project: Comparative governance kan niet gevolgd worden tijdens de hbo-opleiding, 

maar pas nadat het hbo-einddiploma is behaald. 

Artikel 4.4 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in OER Algemeen artikel 2.5b zijn er 
geen nadere regelingen als bedoeld in genoemd artikel 2.5b lid 6 getroffen. 

Artikel 4.5 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Comparative Politics: Democratisation 
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• Intertroduction to International Political Economy 
• Political Science Research Methods I 
• Political Science Research Methods II 
• Statistics 
• Theory and History of European Integration 
• Theories of International Relations. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.6 – Engelstalige pre-master 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-master. Er zijn pre-masterprogramma’s Political Science (general) en 
Political Science (International Political Economy). 

2. De Engelstalige pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
3. Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 

bachelordiploma). 
4. De Engelstalige pre-master omvat de volgende cursussen: 

Pre-masterprogramma Political Science (algemeen) 
Semester 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 

BCU2024 Political Parties, Origins, Transformations and 
Future Prospects  6 Schriftelijk tentamen  Engels 2 

BCU2026EN History of Political Thought  6 Schriftelijk tentamen  Engels  2 

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 
BPRA205A Political Science Research Methods II 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 

BCU346 Politics, Ethics, and Practice 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 4 

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BPRO206 Project: Comparative Governance 6 Werkstuk Engels 3 en 4 
 
Pre-masterprogramma Political Science (International Political Economy) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

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

BCU2021 International Economics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

 course from the Economics department   Engels  

MOR004 Statistics 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2009EN Introduction to International Political Economy 6 Werkstuk Engels 1 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 



Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen                                                  31 augustus 2017/ 17N.005218 
Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018                            Status: besluit 
__________________________________________________________________________________________ 
 

66 
 

BPRA205A Political Science Research Methods II 6 Schriftelijk tentamen  Engels 3 
 course from the Economics department   Engels  

BCU2013EN Theories of International Relations 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 en 4 

BRPO206 Project: Comparative Governance 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitende examen van de bacheloropleiding Politicologie aan de Radboud 

Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd, worden tot deze opleiding toegelaten. Voor regels 
aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet hebben afgerond wordt 
verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master OER. 

2. Degenen die in het bezit zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding hebben 
eveneens toegang tot deze opleiding. 

3. In aanvulling op hetgeen bepaald is in lid 1 en lid 2 geldt als additionele toegangseis voor de 
masterspecialisatie International Political Economy dat 18 EC aan cursussen behaald moet zijn 
op het gebied van economie. Tot deze cursussen dient in elk geval te behoren een cursus over 
International Economics (minimaal postpropedeutisch niveau). 

4. De examencommissie kan bepalen dat degene die op grond van lid 2 is toegelaten tot de 
masteropleiding, alsnog één of meer onderdelen uit de bacheloropleiding dient te behalen. 

5. Degenen die de pre-master voor wo-instromers met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald van de opleiding van eerste inschrijving als bedoeld 
in artikel 4.1.1, worden tot deze opleiding toegelaten. Voor regels aangaande toelating van 
degenen die de pre-master nog niet hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.4 in het 
algemeen gedeelte van de master OER.  

6. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master zoals 
beschreven in artikel 4.2 respectievelijk 4.6, worden tot de masteropleiding toegelaten wanneer 
de pre-master met goed gevolg geheel is afgerond. 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
1. De masteropleiding omvat zeven masterspecialisaties: 

• Comparative Politics 
• International Relations 
• Political Theory 
• Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS) 
• International Political Economy 
• Conflict, Power, and Politics 
• Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics. 

2. Studenten ontvangen alleen een diploma voor een gevolgd en voltooid masterprogramma indien 
dit programma niet meer dan 18 EC aan vrijstellingen bevat, en deze vrijstellingen geen 
betrekking hebben op de masterthesis. 

Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Comparative Politics 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL043 Contestation, Political Mobilisation, and Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL038 Sociology, Philosophy and Ethics of Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

 Elective course/ Internship CP 6   2 

MPOL040 Challenges to European Representative Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2 
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Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL039 The Politics of Reform 6 Werkstuk Engels 3 
MPOL045 Deliberative Democracy 6 Werkstuk Engels 3 en 4 
MTHPOLCP Master’s Thesis in Political Science - Comparative Politics 18 Werkstuk Engels  3 en 4 
 

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie International Relations 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL035A Current Debates in International Relations Theory 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL038 Sociology, Philosophy and Ethics of Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL026 Global Political Economy 6 Werkstuk Engels 2 
MPOL041 Cooperation and Conflict in the 21st Century 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Elective Course/ Internship IR 6   3 
MPOL046 Just War Theory 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

MTHPOLIR Master’s Thesis in Political Science - International 
Relations 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

 

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Political Theory 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL038 Sociology, Philosophy and Ethics of Research 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL027A Power in Political Theory 6 Werkstuk Engels 1 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL047 Urban Political Theory 6 Werkstuk Engels 2 
MPOL028A Contemporary Debates in Political Theory 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Elective Course/ Internship PT 6   3 
 
MPOL045 
MPOL046 

een van de volgende cursussen: 
- Deliberative Democracy 
- Just War Theory 

6 Werkstuk Engels 3 en 4 

MTHPOLPT Master’s Thesis in Political Science - Political Theory 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Comparative Politics, Administration, and 
Society (COMPASS) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 
MBK055 
MBK056 

een van de volgende cursussen: 
- Public Sector Reforms 
- Transitions in Governance 

6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 
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MPOL043 Contestation, Political Mobilisation, and Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MBK049 Europeanisation of Government and Policy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL040 Challenges to European Representative Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Elective Course/ Internship COMPASS 6   3 
MPOL039 The Politics of Reform 6 Werkstuk Engels 3 
MTHPOLCO Master’s Thesis in Political Science - COMPASS 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie International Political Economy 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPOL044 Current Debates in IPE 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MEC027 Methods of Empirical Analysis 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MPOL026 Global Political Economy 6 Werkstuk Engels 2 
 
MEC050 
MEC042 
MEC010 

een van de volgende cursussen: 
- Culture and Institutions 
- Inequality & Development 
- Macroeconomics & Policy 

6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MEC026 Pluralisms in Economics 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 
MPOL039 
MKV017 
 

een van de volgende cursussen: 
- The Politics of Reform 
- Changes in World Politics: The Rise of the BRIC 
Countries 

 
6 
 

Werkstuk Engels 3 

 
MEC046 
MEC048 
 

een van de volgende cursussen: 
- Current Issues in Economics, Behaviour & Policy 
- Current Issues in International Economics & 
Development 

6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHPOLIPE Master’s Thesis in Political Science – International Political 
Economy 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie Conflict, Power, and Politics 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

CIM27 Conflicting Theories: Applying Theoretical Approaches of 
Conflicts, Territories, and Identities 6 Werkstuk Engels 1 

MPOL043 Contestation, Political Mobilisation, and Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

CIM28 Political and Geographical Conflict Resolution, Theory and 
Practice 6 Werkstuk  Engels 2 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MPOL041 Cooperation and Conflict in the 21st Century 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
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Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Internship/Elective CoPoPo 6   3 

MPOL046 Just War Theory 6 Werkstuk Engels 3 en 4 

MTHPOLCPP Master’s Thesis in Political Science – Conflict, Power, and 
Politics 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.7 – Samenstelling masterspecialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion in 
Politics 
 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MHR005A Gender and Diversity in Organisations 6 Schriftelijk tentamen Engels 1 
MPOL027A Power in Political Theory 6 Werkstuk Engels 1 

MPOL013A Advanced Research Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 2 

MSG060 Multiculturalism, Diversity and Space 6 Werkstuk Engels 2 

MPOL040 Challenges to European Representative Democracy 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Internship/Elective GEP 6   3 

MGEM001 Gender, Conflict and International Institutions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

MTHPOLGEP Master’s Thesis in Political Science – Gender Equality, 
Diversity and Inclusion in Politics 18 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 7 – Volgorde van tentamens  
De opleiding Political Science heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld. 
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Political Science 
 
At the end of the degree programme, students are specialised in one of the following fields: 
 
• Comparative Politics: Comparative Politics focuses on the analysis of processes and events at 

the intersection of democracy, political power, and policy change. The specialisation focuses on 
the theoretical and empirical challenges to democracy in relation to the political processes and 
policy outcomes. 

• International Relations: International Relations focuses on the analysis of global political and 
economic events, processes and actors. The specialisation emphasises the analysis of the causes 
and consequences of patterns of conflict and cooperation from various theoretical perspectives.  

• Political Theory: Political theory focuses on analysing the relationship between power and 
morality in a world without borders. The specialisation emphasises philosophical questions about 
the relationship between recognition and redistributive justice, and the legitimacy of political 
principles, institutions and practices. 

• Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS): Comparative Politics, 
Administration, and Society focuses on the analysis of processes and events at the intersection of 
politics, governance and social change. The specialisation focuses on analysing the political and 
social causes of patterns of governance and shifts in the relationship between government, 
society and markets. 

• International Political Economy: International Political Economy focuses on the analysis of 
processes and events at the intersection of politics and the economy: focusing on issues such as 
(the globalisation of) production, trade and finance, and their regulation. 

• Conflict, Power, and Politics: Conflicts, Power, and Politics focuses on the analysis of the 
process and events at the intersection of politics and conflict: focusing on explaining the origins 
and the consequences of inter- and intra-societal conflict and its resolution. 

• Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics: Gender Equality, Diversity and Inclusion 
in Politics focuses on the analysis of processes and events at the intersection of politics, 
organisation and gender and diversity: focusing on issues such as the way in which structural 
gendered inequalities influence politics and management. 

 
 
At the end of the degree programme, students are capable of:  
 
Theory 
 
1. within their own specialisation, explaining the most important trends, approaches, recent focus 

areas and scientific debates, and explaining, applying and critically assessing the substantive 
methodological and normative aspects in their specialised field.  

 
Application 
 
2. Analysing political phenomena at national, subnational, regional and international levels and 

interpreting them in the light of empirical and normative theories in political science by: 
 

a. applying the comparative method to and commenting on the development of modern 
democratic systems and the political participation of citizens (CP); or 

b. conducting an analysis of the interaction between political (and economic) phenomena at the 
international, regional, European, national and subnational levels (IR); or 

c. conducting an analysis based on philosophical perspectives that are compiled into a coherent 
vision of fundamental concepts of political theory and translating this vision into the 
establishment of a political community (PT); or 

d. conducting an analysis in the field of multi-tier political and governance systems (COMPASS); 
or 

e. conducting an analysis of conflict and (post) conflict resolution (CoPoPo); or 
f. using approaches from economics and political science to analyse contemporary social and 

political problems (IPE); or 
g. conducting an analysis which addresses fundamental questions in international, European, 

national or subnational politics from a gender and diversity perspective (GEP).  
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Research 
 
3. autonomously designing an empirical (quantitative and/or qualitative) study or political-theoretical 

study, implementing and assessing the study, and in this way contributing to the growth of 
scientific knowledge.  

 
Reflection 
 
4. reflecting on the role of power, influence, actors, institutions and scientific research in a national 

and international scientific context and in modern and classical approaches to the state. 
 
Communication 
 
5. in a scientifically credible fashion, communicating and reporting on analyses and research, and 

adequately accounting for this analysis and research, in writing and orally, in both academia and 
in a professional environment. 
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Hoofdstuk 5 – Masteropleidingen Spatial Planning, Human Geography en 
Environment and Society Studies 

Masteropleiding Spatial Planning 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de planologie. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming. 
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Spatial Planning. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de masterspecialisaties ‘Strategic Spatial Planning’, ‘Planning, Land and Real 

Estate Development’, ‘Cities, Water and Climate Change’ en ‘Urban and Regional Mobility’ is het 
Nederlands. 

3. In afwijking van lid 2 is het Nederlands niet de voertaal bij de volgende cursussen: 
• Advanced Research Methods 
• Cities, Water and Climate Change 
• Institutional Perspectives: Territorial Governance by State, Market and Civil Society 
• Land and Real Estate Markets: Smart Government, Finance and Business Models 
• Urban Futures Lab – Creative Approaches towards Vision and Strategy Building for Regional 

Transformation 
• Urban Innovation Space 
• Urban Networks: Accessibility and Mobility. 
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

4. De voertaal van de masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning is het 
Engels.  

Artikel 4 – Pre-masters 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of 
deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers.  

2. De pre-masterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere 
bachelor dan aangegeven in artikel 5.1 en 5.2 en hebben een maximale omvang van 60 EC. De 
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud van de 
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 4.2.  

3. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. De pre-master voor hbo-instromers is toegankelijk voor studenten met een afgeronde relevante 

hbo-opleiding. De examencommissie heeft in een regeling vastgelegd welke opleidingen dit 
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betreft. Voor studenten met een andere hbo-opleiding wordt het pre-masterprogramma per 
student op maat gemaakt.  

2. Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens 
de criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3. 

3. De pre-master voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.  
4. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 

universitair bachelordiploma).  

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU350 Gebiedsontwikkeling 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1  

 BCU297 Recht en instituties van milieu- en ruimtelijk beleid 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 1 
BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU347 Approaches and Methods of Spatial Interventions 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU2030 Kwantitatieve methoden 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Nederlands 3 en 4 
 
Pre-master voor hbo-instromers: ESEP en ESEP/Planet 
 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 
En een van de onderstaande vakken: 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU350 Gebiedsontwikkeling 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Nederlands 1 

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1  
 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Nederlands 3 en 4 

Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van de 

bachelor OER. 
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2. De voertaal in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. In afwijking van lid 2 is het Nederlands niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Borders and Identities in Europe  
• Environment and Society 
• Networks and Spaces 
• Practising Spatial Theories 
• Qualitative Methods 
• Quantitative Methods.  
Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-
instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5a. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de cursussen 
Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet tijdens de hbo-opleiding kunnen worden gevolgd, 
maar pas nadat het hbo-einddiploma is behaald. 

Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in OER Algemeen artikel 2.5b zijn er 
geen nadere regelingen als bedoeld in genoemd artikel 2.5b lid 6 getroffen. 

Artikel 4.6 – Engelstalige pre-master 
1 In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-master.  

2 De Engelstalige pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
3 Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 

bachelordiploma). 
4 De Engelstalige pre-master omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Werkstuk Engels 1 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Engels 3 en 4 
 
Engelstalige pre-master: ESEP en ESEP/Planet Europe 
 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Werkstuk  Engels 1 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 
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BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Engels 3 en 4 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitende examen van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu 

aan de Radboud Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd, worden tot deze opleiding 
toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet 
hebben afgerond, wordt verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master 
OER. 

2. De examencommissie bepaalt of en zo ja onder welke voorwaarden studenten die in het bezit zijn 
van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding eveneens toegang hebben tot deze 
opleiding. 

3. Degenen die de pre-master voor wo-instromers met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald van de studie van eerste inschrijving als bedoeld in 
artikel 4.1.1, worden tot deze opleiding toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen 
die de pre-master nog niet hebben afgerond, wordt verwezen naar artikel 2.6.4 in het algemeen 
gedeelte van de master OER.  

4. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master zoals 
beschreven in artikel 4.2 respectievelijk 4.6, kunnen tot de masteropleiding worden toegelaten 
wanneer zij de pre-master met goed gevolg geheel hebben afgerond. 

5. De examencommissie kan aanvullende regels stellen voor de toelating tot de duale 
masteropleiding Spatial Planning. 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
 De masteropleiding kent de volgende vijf masterspecialisaties: 
• Strategic Spatial Planning 
• Planning, Land and Real Estate Development 
• Cities, Water and Climate Change 
• Urban and Regional Mobility 
• European Spatial and Environmental Planning (ESEP). 
Een variant van het programma van de masterspecialisatie European Spatial and Environmental 
Planning (ESEP) kan tevens gevolgd worden als onderdeel van de double degree constructie 
European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development (PLANET Europe). 

Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Spatial Planning  
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL033 
Urban Future Lab – Creative Approaches towards 
Vision and Strategy Building for Regional 
Transformation  

6 Werkstuk Engels 1 

 Keuzevak 6   1 of 2 
MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space  6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
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Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MAN-MTHSSP Masterthesis Strategic Spatial Planning 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 
 

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Planning, Land and Real Estate Development  
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL035 Land and Real Estate Markets: Smart Governance, 
Finance and Business Models 6 Schriftelijk tentamen +  

werkstuk Engels* 1 

MPL024 Verdieping recht en instituties in de ruimtelijke 
planning 6 Schriftelijk tentamen Nederlands 2 

MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

MTHPLRED Master’s Thesis Planning, Land and Real Estate 
Development 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Cities, Water and Climate Change  
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL036 Cities, Water and Climate Change  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 Keuzevak  6   1 of 2 
MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MTHCWCC Master's Thesis in Cities, Water and Climate Change 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Urban and Regional Mobility  
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL037 Urban Networks: Accessibility and Mobility  6 Schriftelijk tentamen +  
werkstuk Engels* 1 

 Keuzevak 6   1 of 2 
MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space  6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
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Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MTHURM Master's Thesis in Urban and Regional Mobility 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning 
(ESEP) 
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL026 European Spatial Planning and the EU Territorial 
Cooperation agenda  6 Werkstuk Engels 1 

MPL027 Comparative Planning 6 Werkstuk Engels 2 
MMW015 International Environmental Politics 6 Werkstuk Engels 2 
MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
 Keuzevak  6   3 
MTHPLESEP Master’s Thesis ESEP 24 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning 
als onderdeel van de double degree constructie European Spatial Planning, Environmental 
Policies and Regional Development (PLANET Europe) 
De ESEP specialisatie van de opleiding Spatial Planning (evenals de gelijknamige specialisatie van de 
opleiding Environment and Society Studies aan de Faculteit der Managementwetenschappen) maakt 
deel uit van de tweejarige ‘double degree’ constructie PLANET Europe, waarin wordt samengewerkt 
met Cardiff University (VK). De variant van de ESEP specialisatie die deel uitmaakt van PLANET 
Europe omvat de volgende cursussen: 

Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL026 European Spatial Planning and the EU Territorial 
Cooperation agenda  6 Werkstuk Engels 1 

 Keuzevak 6  Engels 1 of 2 
MPL027 Comparative Planning 6 Werkstuk Engels 2 
MMW015 International Environmental Politics 6 Werkstuk Engels 2 

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MTHPLPLANET Master’s Thesis PLANET Europe 30 Werkstuk Engels 3 en 4 

Tentamenresultaten behaald in deze masterspecialisatie verliezen, in afwijking van 
tentamenresultaten behaald in het eenjarige programma, hun geldigheid na verloop van drie in plaats 
van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het masterexamen niet met goed 
gevolg is afgelegd. 

Artikel 7 – Duale masteropleiding 
1. Een beperkt aantal studenten wordt op basis van selectie in de gelegenheid gesteld om 

gedurende 2 perioden van 4 maanden werkervaring op te doen bij werkgevers waarmee een 
overeenkomst door de instelling is aangegaan. De selectie is gebaseerd op studievoortgang 
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(geen studieachterstand), gemiddelde cijfer voor behaalde cursussen in het derde jaar van de 
bachelor of in de pre-master, motivatie en sollicitatie.  

2. Aan de werkervaring van de in artikel 1 genoemde eerste periode van 4 maanden wordt 6 EC 
toegekend. De tweede periode van 4 maanden werkervaring omvat de uitvoering van een 
onderzoek dat tevens dient als basis voor een masterthesis. De masterthesis valt volledig onder 
de verantwoordelijkheid van de opleiding.  

3. De duale masteropleiding omvat de hierna genoemde cursussen met de daarbij vermelde 
studielast. 

Masterspecialisatie Strategic Spatial Planning (Duaal)  
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL033 
Urban Future Lab – Creative Approaches towards 
Vision and Strategy Building for Regional 
Transformation  

6 Werkstuk Engels 1 

MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space  6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MPL029 Werkervaring 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
MAN-MTHSSPD Master’s Thesis Strategic (Duaal)Spatial Planning 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 
Masterspecialisatie Planning, Land and Real Estate Development (Duaal) 
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL035 Land and Real Estate Markets: Smart Governance, 
Finance and Business Models 6 Schriftelijk tentamen +  

werkstuk Engels* 1 

MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MPL029 Werkervaring 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

MTHPLREDD Master’s Thesis Planning, Land and Real Estate 
Development (Duaal) 24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Masterspecialisatie Cities, Water and Climate Change (Duaal) 
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL036 Cities, Water and Climate Change  6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 



Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen                                                  31 augustus 2017/ 17N.005218 
Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018                            Status: besluit 
__________________________________________________________________________________________ 
 

79 
 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MPL029 Werkervaring 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

MTHCWCCD Master's Thesis in Cities, Water and Climate Change 
(Duaal)  24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Masterspecialisatie Urban and Regional Mobility (Duaal) 
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL037 Urban Networks: Accessibility and Mobility  6 Schriftelijk tentamen +  
werkstuk Engels* 1 

MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MPL032 Urban Innovation Space  6 Werkstuk Engels* 2 en 3 

Semester 2 

 Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MPL032 Urban Innovation Space 6 Werkstuk Engels* 2 en 3 
MPL029 Werkervaring 6 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

MTHURMD Master's Thesis in Urban and Regional Mobility 
(Duaal)  24 Werkstuk  Nederlands** 3 en 4 

* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. 
** kan ook in de Engelse taal geschreven worden. 

Artikel 8 – Volgorde van tentamens  
De masteropleiding Spatial Planning heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld.
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Bijlage – Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Spatial Planning 
 
At the end of the degree programme, students are specialised in one of the following 
disciplinary fields: 
 
• Strategic Spatial Planning: Graduates have acquired new communication and cooperation skills 

and creative and visionary capacities, allowing to set agendas in co-creation with citizens and 
stakeholders, including newly emerging forms of collective ‘plan-making’ and governance 
arrangements. Graduates have the capacity to shape urban futures, using urban laboratories at 
the intersection of both, bottom-up emerging local initiatives and top-down approaches.  

• Planning, Land and Real Estate Development: Graduates understand the way planning 
decisions interrelate with land and real estate market processes and vice versa; the way how 
governments shape land and real estate markets and influence private actors’ investment 
decisions by land policies and legal instruments; various aspects of the functioning of urban land 
and real estate markets (i.e. price mechanisms, investment behavior, market failures); alternative 
economic approaches to understanding land and real estate markets. They are able to reflect on 
the use of different land policy instruments and can apply these policies and strategies in 
practice. 

• Cities, Water and Climate Change: Graduates understand the relationship between urban 
planning and development, climate mitigation and adaptation; the potential and pitfalls of various 
governance strategies and instruments to enhance the sustainability and resilience of the built 
environment; and more specifically, the potential and pitfalls of strategies for flood proofing urban 
areas. They are able to critically reflect on urban mitigation and adaptation policies. 

• Urban and Regional Mobility: Graduates are able to identify emerging trends in transport 
innovations and technologies and can specify potential implications for travel behaviour and land 
use patterns. Graduates have the skills to carry out analysis to support decision-making in a 
multi-actor setting. Graduates can forge coalitions of stakeholders that go beyond the traditional 
transport domain in order to garner support for strategies and policies with an explicit spatial 
dimension. 

• European Spatial and Environmental Planning (ESEP):  the European Union (EU) plays an 
increasingly important role for spatial and environmental policies at all levels of scales. This 
specialisation focuses on EU policy processes and governance arrangements as they influence 
spatial development, environmental quality and regional economic development. 

 
 
At the end of the degree programme, students are capable of: 
 
Theory 
1. autonomously explaining, critically assessing and adequately applying available theories and 

concepts, current developments and scientific debates to complex planning issues. 
 

Application 
 
2. a. describing and analysing the relationship between institutions and their effect on spatial use at 

the local/regional level, while taking account of societal, economic, technological, legal and 
financial aspects (at various levels of actors); or 
b. to evaluate the relationship between spatial development and policy (including environmental 
policy) at the European level, taking account of transnational developments, differences between 
countries and control from the European Union; or  
c. the capacity to develop and implement creative and innovative strategies.  

 
Research 
 
3. autonomously designing and performing a scientifically valid and societally relevant planning 

study, supporting the methodological and theoretical choices made, and translating the results into 
recommendations for policy on a planning issue.  

 
Reflection 
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4. critically reflecting on the limitations and normative assumptions involved in planning research 
conducted by the student or others.  

 
Communication 
 
5. in a scientifically credible fashion, communicating and reporting on analyses and research, and 

adequately accounting for this analysis and research, in writing and orally, in both academia and 
in a professional environment. 
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Masteropleiding Human Geography 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd: 
1. Kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de sociale geografie. 
2. Het op zelfstandige wijze verrichten en verantwoorden van wetenschappelijk onderzoek. 
3. Academische vorming. 
 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Human Geography. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend.  
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de opleiding is het Engels.  

Artikel 4 – Pre-masters 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of 
deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers.  

2. De pre-masterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere 
bachelor dan aangegeven in artikel 5.1 en 5.2 en hebben een maximale omvang van 60 EC. De 
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud van de 
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 4.2.  

3. Na voltooiing van de pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 
bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-
masterprogramma’s Human Geography (algemeen) en Human Geography (Conflicts, territories 
and identities) voor hbo-instromers. 

2. De pre-master voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.  
3. Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens 

de criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3. 
4. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 

universitair bachelordiploma).  
5. De pre-masterprogramma’s omvatten de volgende cursussen: 
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 Pre-masterprogramma Human Geography (algemeen) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk  Engels 1 
BCU2035 
 
BKV58 

Stedelijke economie in Europa of 
 
Postcolonial Europe 

6 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Werkstuk 

Nederlands 
 
Engels 

1 

BCU2032 
 
BCU351 

Environment and Society of 
 
Networks and Spaces 

6 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Werkstuk 

Engels 2 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2030 Kwantitatieve methoden 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
 

Pre-masterprogramma Human Geography (Conflicts, territories and identities) 
Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak op gebied van conflict analysis and 
management 6    

 Keuzevak op gebied van conflict analysis and 
management 6    

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2030 Kwantitatieve methoden 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 

BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu (op 
gebied van conflict analysis and management) 18 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands 
3. Het Nederlands is niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Approaches to Space and Environment 
• Borders and Identities in Europe 
• Environment and Society 
• Globalising Worlds 
• Networks and Spaces 
• Postcolonial Europe 
• Practising Spatial Theories 
• Qualitative Methods. 
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Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit het hbo-
instroomprogramma volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de 
cursussen Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet tijdens de hbo-opleiding kunnen 
worden gevolgd, maar pas nadat het hbo-einddiploma is behaald. 

Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in OER Algemeen artikel 2.5b zijn er 
geen nadere regelingen als bedoeld in genoemd artikel 2.5b lid 6 getroffen. 

Artikel 4.6 – Engelstalige pre-master 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-master.  

2. De Engelstalige pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
3. Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 

bachelordiploma). 
4. De Engelstalige pre-master omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Werkstuk Engels  1 
BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2032 
 
BCU351 

Environment and Society of 
 
Networks and Spaces 

6 
Schriftelijk tentamen + 
werkstuk 
Werkstuk 

Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 
Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Nederlands 3 en 4 

Engelstalige pre-master: Conflicts, territories and identities 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 Een keuzevak op gebied van conflict analysis and 
management 6    

 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
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BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 

BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu (op 
gebied van conflict analysis and management) 18 Werkstuk Nederlands 3 en 4 

 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu 

aan de Radboud Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd worden tot deze opleiding 
toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet 
hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master 
OER. 

2. De examencommissie bepaalt of en zo ja, onder welke voorwaarden, studenten die in het bezit 
zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding eveneens toegang hebben tot deze 
opleiding.  

3. Degenen die de pre-master voor wo-instromers met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald van de studie van eerste inschrijving als bedoeld in 
artikel 4.1.1 worden tot deze opleiding toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen 
die de pre-master nog niet hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.4 in het algemeen 
gedeelte van de master OER. 

4. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master, zoals 
beschreven in artikel 4.2 respectievelijk 4.6, kunnen tot de masteropleiding worden toegelaten 
wanneer zij de pre-master met goed gevolg geheel hebben afgerond. 

5. Iedere student krijgt een studiebegeleider toegewezen, die tevens masterthesisbegeleider is. De 
student en de studiebegeleider stellen gezamenlijk uiterlijk 2 maanden na het begin van het 
collegejaar een masteropleidingsplan op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
opleidingscoördinator. De opleidingscoördinator beslist hierover binnen één maand na ontvangst 
van het masteropleidingsplan. In dit opleidingsplan is in ieder geval het volgende vastgelegd: 
• de te volgen verplichte cursussen 
• de te volgen Elective Courses 
• voorlopig masterthesisonderwerp 
• beoogde organisatie waarbinnen het masterthesisonderzoek zal worden uitgevoerd 
• tijdsplan. 

6. De examencommissie kan aanvullende regels stellen voor de toelating tot de duale 
masteropleiding Human Geography. 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
De masteropleiding kent de volgende zes masterspecialisaties: 
• Globalisation, Migration and Development 
• Urban and Cultural Geography 
• Europe: Borders, Identities and Governance 
• Economic Geography 
• Cultural Geography and Tourism 
• Conflicts, Territories and Identities. 
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Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Globalisation, Migration and Development 
Semester 1 en 2  

Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

MSG047 Globalising Cities and Hinterlands 1  6 Schriftelijk tenta-
men + werkstuk  Engels 1 en 2 

MSG058 International Migration, Globalisation and 
Development 1 6 Schriftelijk tenta-

men + werkstuk Engels 1 en 2 

MSG060 Multiculturalism, Diversity and Space 1  6 Werkstuk  Engels 2 

MTHGMD Master’s Thesis in Globalisation, Migration 
and Development 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 

 Elective Course* 1 en/of 2 6    
 Elective Course* 1 en/of 2 6    

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Urban and Cultural Geography 
Semester 1 en 2 

Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

MSG051 Urban and Cultural Geography 1  6 Mondeling 
tentamen Engels 1 

MSG060 Multiculturalism, Diversity and Space 1  6 Werkstuk Engels 2 

MSG056 Economy, Space and Culture in Nijmegen 2 6 Mondeling tenta-
men + werkstuk Engels 3 en 4 

MTHUCG Master’s Thesis in Urban and Cultural 
Geography 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 

 Elective Course* 1 en/of 2 6    
 Elective Course* 1 en/of 2 6    

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Europe: Borders, Identities and Governance 
Semester 1 en 2 

Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MSG053 Geopolitics of Borders 1  6 Werkstuk Engels 1 
MSG060 Multiculturalism, Diversity and Space 1 6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MSG052 Cross Border Governance 2 6 Werkstuk  Engels 3 en 4 

MTHEBIG Master’s Thesis in Europe: Borders, 
Identities and Governance 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 

 Elective Course* 1 en/of 2 6    
 Elective Course* 1 en/of 2 6    

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Economic Geography 
Semester 1 en 2 
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Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

MSG054 Economic Geographies: Foundations, 
Critiques and Alternatives 1  6 Mondeling tenta-

men + werkstuk Engels 1 

MSG061 Placemaking and Spatial Practice 1 6 Schriftelijk tenta-
men + werkstuk  Engels 1 en 2 

MSG056 Economy, Space and Culture in Nijmegen 2 6 Mondeling tenta-
men + werkstuk Engels 3 en 4 

MTHEG Master’s Thesis in Economic Geography 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 
 Elective Course* 1 en/of 2 6    
 Elective Course* 1 en/of 2 6    

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie Cultural Geography and Tourism 
Deze masterspecialisatie wordt aangeboden samen met de Universiteit Wageningen. De beide 
vakken Leisure, Tourism and Environment: Sustainable Development en Leisure, Tourism and 
Environment: Experience and Environment worden vanuit Wageningen University verzorgd.  
 
Semester 1 en 2 
Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

MSG051 Urban and Cultural Geography 1  6 Mondeling 
tentamen Engels 1 

 Leisure, Tourism and Environment: 
Sustainable Development 2 6  Engels 2 

 Leisure, Tourism and Environment: 
Experience and Environment 3 6  Engels 3 

MTHCGT Master’s Thesis in Cultural Geography and 
Tourism 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 

 Elective Course* 1 en/of 2 6    
 Elective Course* 1 en/of 2 6    

Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie Conflicts, Territories and Identities 
Semester 1 en 2 

Cursuscode Cursusnaam Semester EC Tentamenvorm Taal Blok 
MSG050 Preparing the Master’s Thesis 1  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
MSG053 Geopolitics of Borders 1  6 Werkstuk Engels 1 

CIM27 
Conflicting Theories: Applying Theoretical 
Approaches of Conflicts, Territories and 
Identities 

1 6 Werkstuk  Engels 1 

CIM28 Political and Geographical Conflict 
Resolution, Theory and Practice 1 6 Werkstuk  Engels 2 

MSG059 Excursion 1 6 Werkstuk Engels 2 

MTHCTI Master’s Thesis in Conflicts, Territories and 
Identities 1 en 2 24 Werkstuk Engels 1, 2, 3, 4 

 Elective Course* 1 en/of 2 6    

 
* studenten dienen de Elective Courses ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie. Een verzoek tot 
goedkeuring van de door de student voorgestelde Elective Course(s), dient door de student uiterlijk 2 maanden na het begin 
van het collegejaar bij de examencommissie te worden ingediend. De examencommissie of de door haar daartoe gemachtigde 
opleidingscoördinator beslist hierover binnen één maand na ontvangst van het verzoek (zie ook artikel 5.5). 

Artikel 6.7 – Vrije masterspecialisatie 
Studenten hebben de mogelijkheid om zelf een masterprogramma samen te stellen van 60 EC dat 
bestaat uit cursussen op masterniveau die binnen de masteropleiding Human Geography of elders 
worden verzorgd. Studenten dienen dit masterprogramma ter goedkeuring voor te leggen aan de 
examencommissie. Een verzoek tot goedkeuring van het door de student voorgestelde 
masterprogramma, dient door de student uiterlijk 2 maanden vóór het begin van het collegejaar bij de 
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examencommissie te worden ingediend. De examencommissie of de door haar daartoe gemachtigde 
opleidingscoördinator beslist hierover binnen één maand na ontvangst van het verzoek (zie ook het 
algemene gedeelte van de master OER, artikel 7.5).  

Artikel 7 – Duale masteropleiding 
De masteropleiding kent een duaal programma. 

Artikel 7.1 – Samenstelling van het duale programma 
1. Het duale programma heeft een nominale looptijd van 3 semesters. 
2. De student binnen het duale programma volgt een van de masterspecialisaties of de vrije 

masterspecialisatie zoals in artikel 6 is beschreven, met dien verstande, dat maximaal 30 EC aan 
cursussen gevolgd wordt. De overige 30 EC omvatten het duale werk bij de duale werkgever (6 
EC) inclusief de masterthesis (24 EC). De masterthesis valt volledig onder de 
verantwoordelijkheid van de opleiding.  

3. De invulling door de student van het duale programma wordt in samenspraak met de duale 
werkgever vastgelegd in het masteropleidingsplan zoals beschreven in artikel 5 lid 5. 

Artikel 7.2 – Selectie 
Voor het duale programma komen alleen studenten in aanmerking, die daartoe door één van de duale 
werkgevers, waarmee de masteropleiding Human Geography of de masteropleiding Spatial Planning 
een kaderovereenkomst dienaangaande heeft afgesloten, geselecteerd zijn. Deze selectieprocedure 
dient voor aanvang van het masterprogramma te zijn afgerond. 

Artikel 8 – Volgorde van tentamens  
Met de masterthesis kan in beginsel niet eerder worden gestart dan nadat de cursus Preparing the 
Master Thesis met voldoende resultaat is afgerond. Zolang studenten nog geen uitslag hebben van de 
cursus Preparing the Master Thesis kunnen zij onder voorbehoud beginnen met de masterthesis. 
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Bijlage – Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Human Geography 
 
At the end of the degree programme, students are specialised in one of the following 
disciplinary fields: 
 
• Globalisation, Migration and Development: various dimensions and aspects of globalisation, 

notably as this relates to socio-economic and spatial development for different parts of the world, 
the Global South in particular. Core issues on which this Master’s specialisation will focus include: 
changing relationships of global and local societies through the rise of new social and spatial 
inequalities brought about by global processes, migration and mobility and the emergence of 
transnational identities versus local interpretations in so-called multicultural societies. With 
particular emphasis on the relationship with urban contexts and rural domains of these issues as 
related to sustainability of livelihood strategies and development policies in different regions. 

• Urban and Cultural Geography: how different actors influence the physical form of cities but also 
the way in which they present and understand the character and identity of cities and how they 
make use of the typical urban environment in their daily activities. 

• Cultural Geography and Tourism: tourism as based on the cultural appreciation and value of the 
cities and landscapes tourists visit. Tourism also has a major economic, social and environmental 
impact on places and regions. This Master's specialisation allows you to understand the 
processes involved and how to use them in practice. Advanced theories and practices of leisure 
and tourism and their influence on the social and physical environment. Tourism as the 
experiencing places and events, how these experiences are produced, what effects they have and 
how they can be influenced. 

• Europe: Borders, Identities and Governance: b/ordering processes occurring within Europe’s 
internal cross-border regions (or Euregions), taking into account the context of shifts in state 
sovereignty, territoriality, and cultural identity in Europe’s borderlands with special attention to 
external bordering dimension of the European Union (ie, Eastward Enlargement, European 
Neighbourhood Programme), while also addressing the EU’s search for a broader role in the 
world, cross-border governance, transnational and multi-level governance, European citizenship 
and ‘cosmopolitical’ identities), critical border geopolitics, biopolitical b/orderings and border 
securitisation, European post-colonial b/ordering and ‘othering’, and the search for an ‘ethical’ 
dimension to European borders. 

• Economic Geography: the role of regions as locations for economic activities, the optimal 
interaction between economic activities and the local environment like flows of knowledge, the 
recruitment and training of employees, relations with suppliers, local governments and the role of 
environmental and social organisations. 

• Conflicts, Territories and Identities: (inter)national conflict, war and the physical and mental 
borders that come along with these. With special focus on backgrounds, contexts and sources - 
imperialism, geopolitics, failing states, religions, (national) identities, discrimination, resources, 
borders - and the management and resolution - good governance, border management, 
humanitarian aid, development aid, diplomacy, peace operations and  the political and social 
construction of conflicts, territories and identities, as well as the theory and practice of 
(inter)national conflict management. 

Or a combination of the above in form of the 
• Free Specialisation. 
 
At the end of the degree programme, students are independently able to: 
 
 
Theory 
 
A. General disciplinary competencies 

1. interpret and describe the concepts, approaches and methods, including their differences and 
communalities, relevant for the respective disciplinary fields, and to discuss these with 
colleagues; 

2. understand the development of the respective disciplinary field and its movements, including 
the societal, philosophical and scientific-theoretical backgrounds; 

3. interpret, describe, conceptualise and explain social-spatial processes by means of field 
specific (‘mid-range’) theories and/or more general social theories, with reference to the 
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relevant structures, physical conditions and social-spatial actions of individuals and 
institutions; 

4. recognise and theorise the spatiality and historicality and to critically compare different 
occurrences of these social-spatial processes, both within the Netherlands as well as abroad. 

 
B. Competencies in scientific theory 

1. evaluate the scientific theories, relevant for the respective disciplinary fields, regarding their 
ontological and epistemological assumptions and regarding their internal consistency, 
empirical validity and societal relevance; 

2. contribute to the improvement and further development of these scientific theories; 
 
Research 
 
C. Methodological competencies 

1. design original and scientifically valid and problem oriented theory-led empirical research by 
formulating a social-spatial problem, a corresponding research objective, and by deriving 
concrete research questions from this problem, and selecting an appropriate method and 
underpin the choices made therein; 

2. conduct the research by collecting and analysing the necessary data and formulate and 
evaluate conclusions by using theories, scientific methods and techniques relevant to the 
specific disciplinary field; 

3. contribute with this research to the advancement of knowledge in this specific disciplinary 
field; 

4. critically evaluate the potential and the of this research. 
 
Application 
 
D. Policy competencies 

1. recognise social-spatial problems and identify the relevant social-spatial policy and relevant 
policy actors; 

2. critically analyse and evaluate the practice and the spatial and societal consequences of 
specific social-spatial policy at various scales in the Netherlands and abroad; 

3. formulate proposals, based on scientific research, that can provide a relevant contribution to 
solving concrete social-spatial problems; 

4. evaluate of the effects of implemented policy on social-spatial developments. 
 
Communication 
 
E. Communication competencies 

1. communicate in a professional way, verbally and in writing, with a wide range of networks of 
people and groups; 

2. work together in a professional and goal-oriented way in a wide range of social settings 
(interdisciplinary teams of experts, consultation and negotiation), taking into consideration 
other individuals' standpoints, positions and values. 

 
Reflection 
 
F. Personal competencies 

1. develop one’s own social and intellectual skills to stay abreast of changing social 
circumstances and to embrace the values and norms of a responsible academic professional; 

2. discuss one’s own position with respect to social-spatially-relevant societal developments and 
problems; 

3. act effectively in a wide range of situations by linking together insights, skills and attitudes and 
being able to reflect on this process; 

4. reflect ethically on and account for your own scientific research.  
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Masteropleiding Environment and Society Studies 
Artikel 1 – Doel van de opleiding 
In de masteropleiding Environment and Society Studies worden de volgende doelstellingen 
nagestreefd: 
1. Cognitieve vaardigheden:  

Het beschrijven, analyseren, verklaren en evalueren van complexe problemen (op een 
deelgebied) uit de milieuproblematiek en/of het milieubeleid, vanuit meer algemene concepten en 
theorieën op het gebied van de sociale wetenschappen, in het bijzonder de 
managementwetenschappen.   

2. Professionele vaardigheden:  
 Het zelfstandig opzetten van onderzoek, verzamelen van gegevens, uitvoeren van statistische of 

andere wetenschappelijke bewerkingen, het trekken van conclusies en het doen van 
aanbevelingen of het geven van adviezen; dit alles op een niveau dat gangbaar is binnen de 
Environment and Society Studies. 

3. Communicatieve vaardigheden:  
 Het op correcte wijze schrijven en redigeren van een wetenschappelijk geschrift; het op adequate 

wijze presenteren van en communiceren over de inhoud van uitgevoerd onderzoek met mensen 
uit de praktijk en met docenten en medestudenten. 

 
De kwalificaties en eindtermen zijn opgenomen in de bijlage. 

Artikel 2 – Graad 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad Master of Science 

verleend voor het voltooien van de opleiding Environment and Society Studies. 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
3. De masterspecialisatie die de student gevolgd heeft wordt in het supplement op het getuigschrift 

van het examen vermeld. 

Artikel 3 – Taal  
1. Voor het gebruik van de voertaal gelden de regels in artikel 1.6 van  het algemeen gedeelte van 

de master OER. 
2. De voertaal van de masterspecialisatie Environment and Society Studies is het Engels. 

Artikel 4 – Pre-masters 

Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan 
een andere bachelor- of masteropleiding dan de in artikel 5.1 of 5.2 bedoelde opleidingen, of 
deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-instromers.  

2. De pre-masterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere 
bachelor dan aangegeven in artikel 5.1 en 5.2 en hebben een maximale omvang van 60 EC. De 
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer cursussen. De inhoud van de 
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 4.2.  

3. Na voltooiing van de pre-master voor wo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-master voor 
hbo-instromers. 

2. Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens 
de criteria vermeld in het algemeen gedeelte van de master OER artikel 2.4 lid 3. 

3. De pre-master heeft een omvang van 60 EC. 



Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen                                                  31 augustus 2017/ 17N.005218 
Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018                            Status: besluit 
__________________________________________________________________________________________ 
 

92 
 

4. Na voltooiing van de pre-master voor hbo-instromers wordt een certificaat verstrekt (dus geen 
universitair bachelordiploma).  

5. De pre-master voor hbo-instromers omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 2 

BCU2030 Kwantitatieve methoden 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 en 2 

 
En een van de onderstaande vakken: 
 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2035 Stedelijke economie in Europa 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Nederlands 1 

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk Nederlands 3 en 4 
 
Pre-master voor hbo-instromers: ESEP en ESEP/Planet Europe 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society  6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

 
En een van de onderstaande vakken: 
 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU350 Gebiedsontwikkeling 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Nederlands 1 

BCU306 Borders and Identities in Europe 6 Werkstuk Engels 1 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Nederlands 3 en 4 
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Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers 
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 in de pre-master voor hbo-instromers is het Nederlands. 
3. In afwijking van lid 2 is het Nederlands niet de voertaal bij de volgende cursussen: 

• Borders and Identities in Europe  
• Environment and Society 
• Globalising Worlds 
• Networks and Spaces 
• Practising Spatial Theories 
• Qualitative Methods 
• Quantitative Methods 
• Space and Environment in the European Union.  

Deze cursussen worden in het Engels verzorgd. 

Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master 
Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit het hbo-
instroomprogramma volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5a. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de 
cursussen Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet tijdens de hbo-opleiding kunnen 
worden gevolgd, maar pas nadat het hbo-einddiploma is behaald. 

Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master 
Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in OER Algemeen artikel 2.5b zijn er 
geen nadere regelingen als bedoeld in genoemd artikel 2.5b lid 6 getroffen. 

Artikel 4.6 – Engelstalige pre-master 
1. In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie 

studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen 
tot de Engelstalige pre-master.  

2. De Engelstalige pre-master heeft een omvang van 60 EC. 
3. Na voltooiing van de Engelstalige pre-master wordt een certificaat verstrekt (dus geen universitair 

bachelordiploma). 
4. De Engelstalige pre-master omvat de volgende cursussen: 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Werkstuk Engels 1 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2029 Globalising Worlds 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Engels 3 en 4 
 
Engelstalige pre-master: ESEP en ESEP/Planet Europe 

Semester 1 
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Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2042 Academic Skills 6 Werkstuk Engels 1 

BCU348A Space and Environment in the European Union 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

BCU2032 Environment and Society 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

BCU351 Networks and Spaces 6 Werkstuk Engels 2 

BCU2030EN Quantitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

BCU2033 Qualitative Methods 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 3 

BCU349 Practising Spatial Theories 6 Werkstuk Engels 3 
BIM357 Bachelorthesis Geografie, Planologie en Milieu 18 Werkstuk  Engels 3 en 4 

Artikel 5 – Toelating masteropleiding 
1. Degenen  die het afsluitend examen van de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu 

aan de Radboud Universiteit met goed gevolg hebben afgelegd worden tot deze opleiding 
toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen die de bacheloropleiding nog niet 
hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.2 in het algemeen gedeelte van de master 
OER. 

2. De examencommissie bepaalt of en zo ja, onder welke voorwaarden, studenten die in het bezit 
zijn van een bachelordiploma van een gelijksoortige opleiding eveneens toegang hebben tot deze 
opleiding.  

3. Degenen die de pre-master voor wo-instromers met goed gevolg hebben afgerond en een 
bachelor- of masterdiploma hebben behaald van de studie van eerste inschrijving als bedoeld in 
artikel 4.1.1 worden tot deze opleiding toegelaten. Voor regels aangaande toelating van degenen 
die de pre-master nog niet hebben afgerond wordt verwezen naar artikel 2.6.4 in het algemeen 
gedeelte van de master OER.  

4. Studenten uit de pre-master voor hbo-instromers en de Engelstalige pre-master, zoals 
beschreven in artikel 4.2 respectievelijk 4.6, kunnen tot de masteropleiding worden toegelaten 
wanneer zij de pre-master met goed gevolg geheel hebben afgerond. 

Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding 
De masteropleiding kent de volgende vier masterspecialisaties: 
• Global Environment and Sustainability 
• Corporate Sustainability 
• Local Environmental Change and Sustainable Cities 
• European Spatial and Environmental Planning (ESEP). 
Een variant van het programma van de masterspecialisatie European Spatial and Environmental 
Planning (ESEP) kan tevens gevolgd worden als onderdeel van de double degree constructie 
European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development (PLANET Europe). 

Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Global Environment and Sustainability 

Semester 1 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance 
by State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk  Engels  1 

MESS01 Sustainability and Societal Transformations 6 Werkstuk Engels 1 
MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

MSG047 Globalising Cities and Hinterlands 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk  Engels 1 en 2  
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En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken: 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
MMW015 International Environmental Politics 6 Werkstuk Engels  2 
FMT020 Bio-Economy 3 Schriftelijk tentamen Engels 2 

MM018A Environmental Economics  3 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MSG058 International Migration, Globalisation and 
Development 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6  Engels  

MTHGES  Masterthesis Global Environment and 
Sustainability 24 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Corporate Sustainability 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance 
by State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk  Engels  1 

MESS01 Sustainability and Societal Transformations 6 Werkstuk Engels 1  
MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 
 Keuzevak 6  Engels 1 of 2 

En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken: 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 
MMW015 International Environmental Politics  6 Werkstuk Engels 2 
FMT020 Bio-Economy 3 Schriftelijk tentamen Engels 2 

MM018A Environmental Economics  3 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 

MOC006 Social, Sustainable and Technological Innovation 6 Werkstuk Engels 3 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MOC007 WEconomy, Exploring Transitional Business and 
Society Trends 6 Werkstuk Engels  3 

MTHCS Masterthesis Corporate Sustainability 24 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Local Environmental Change and Sustainable 
Cities 

Semester 1 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance 
by State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk  Engels  1 

MESS001 Sustainability and Societal Transformations 6 Werkstuk Engels 1 

MPL036 Cities, Water and Climate Change 6 Mondeling tentamen + 
werkstuk Engels 1 en 2 

MPL034 Advanced Research Methods  6 Werkstuk Engels 1 en 2 

En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken: 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL037 Urban Networks: Accessibility and Mobility 6 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 1 

MMW015 International Environmental Politics 6 Werkstuk Engels 2 
FMT020 Bio-Economy 3 Schriftelijk tentamen Engels 2 

MM018A Environmental Economics  3 Schriftelijk tentamen + 
werkstuk Engels 2 
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Semester 2 
Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

 Keuzevak 6  Engels 3 

MTHLECSC Master's Thesis in Local Environmental Change 
and Sustainable Cities 24 Werkstuk Engels  3 en 4 

Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning 
(ESEP) 
Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL026 European Spatial Planning and the EU Territorial 
Cooperation Agenda  6 Werkstuk Engels 1 

MPL027 Comparative Planning 6 Werkstuk Engels 2 
MMW015 International Environmental Politics  6 Werkstuk Engels 2 
MPL034 Advanced Research Methods 6 Werkstuk Engels 1 en 2 

Semester 2 

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
 Keuzevak  6  Engels 3 
MTHESSESEP Master’s Thesis ESEP 24 Werkstuk Engels 3 en 4 

Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial Planning and Environmental 
Planning (ESEP) als onderdeel van de double degree constructie European Spatial Planning, 
Environmental Policies and Regional Development (PLANET Europe) 
De ESEP specialisatie van de opleiding  Environment and Society Studies (evenals de gelijknamige 
specialisatie van de opleiding Spatial Planning aan de Faculteit der Managementwetenschappen) 
maakt deel uit van de tweejarige ‘double degree’ constructie PLANET Europe, waarin wordt 
samengewerkt met Cardiff University (VK).  

Semester 1  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal Blok 

MPL022 Institutional Perspectives: Territorial Governance by 
State, Market and Civil Society 6 Schriftelijk tentamen + 

werkstuk Engels 1 

MPL026 European Spatial Planning and the EU Territorial 
Cooperation agenda  6 Werkstuk Engels 1 

MPL027 Comparative Planning 6 Werkstuk Engels 2 
MMW015 International Environmental Politics  6 Werkstuk Engels 2 
 Elective 6  Engels  

Semester 2  

Cursuscode Cursusnaam EC Tentamenvorm Taal  
MTHESSPLANET Master’s Thesis PLANET Europe 30 Werkstuk Engels 3 en 4 
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Tentamenresultaten behaald in deze masterspecialisatie verliezen, in afwijking van 
tentamenresultaten behaald in het eenjarige programma, hun geldigheid na verloop van drie in plaats 
van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het masterexamen niet met goed 
gevolg is afgelegd. 

Artikel 7 – Volgorde van tentamens  
De masteropleiding Environment and Society Studies heeft hiervoor geen nadere regelingen 
opgesteld. 
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Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Environment and Society Studies 
 
At the end of the degree programme, students will be specialised in one of the following 
disciplinary fields: 
  
• Global Environment and Global Sustainability: climate change, biodiversity, water quality, the 

quality of ecosystems or natural resource supplies are all foremost global questions. In this 
specialisation you study the way complex global sustainability issues are addressed by 
international governance arrangements, rules and organisations, both public and private. 

• Corporate Sustainability: the private sector plays a crucial role in shaping our sustainable 
society. In this specialisation you will study innovative environmental partnerships, specifically 
focusing on the role of the societal and ethical responsibility of business and the market with 
regards to the environment. It gives special attention to transformations of society and economy. 

• Local Environmental Change and Sustainable Cities: in this specialisation you will focus on 
the local level of sustainable transformations, in particular the development of sustainable cities 
and regions. You analyse and reflect on sustainable futures, measures and instruments with 
regards to waste, energy, water, transport and climate-proofing of cities and regions. 

• European Spatial and Environmental Planning: the European Union (EU) plays an 
increasingly important role for spatial and environmental policies at all levels of scales. This 
specialisation focuses on EU policy processes and governance arrangements as they influence 
spatial development, environmental quality and regional economic development. 

 
 
At the end of the degree programme, students are independently able to:  
 
Theory  
 
1. Describe, explain and evaluate different theories and concepts relating to environment and 

society, and apply them to contemporary complex environmental and sustainability issues and 
their governance. 

 

Research 
 
2. Design a research project: to systematically collect and analyse data, draw conclusions, 

formulate recommendations and contribute to societal change.  
 
Application 
 
3. Describe and analyse environmental and sustainability challenges, in the context of changing 

roles of state, market and civil society, focusing on the opportunities of societal and policy 
transformations at a local, national, European and global level. 

 
Communication 
 
4. Correctly write and edit a scientific report and adequately communicate the research results with 

practitioners, scientists and students. 
 
Reflection 
 
5. Critically reflect upon the theoretical, methodological and normative aspects of scientific research 

and critically reflect upon the theoretical and normative aspects of societal practices relating to 
environment and sustainability. 

 

 

 
 


	Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen
	Faculteit der Managementwetenschappen 2017-2018
	Inleiding
	Inhoudsopgave
	Deel 1  Algemene bepalingen
	Paragraaf 1  Algemeen Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling Artikel 1.2 Begripsbepalingen Artikel 1.3 Vorm van de opleidingen Artikel 1.4 De examens van de opleidingen Artikel 1.5 Studielast Artikel 1.6 De taal van de opleidingen Artikel 1.7  Ber...
	Paragraaf 2  Toelating Artikel 2.1 Toelatingseisen masteropleiding Artikel 2.2 Bewijs van toelating
	Artikel 2.3 Tijdstip van toelating Artikel 2.4 Voorbereidende programma’s
	Paragraaf 3  De opzet van het onderwijs Artikel 3.1 Kwalificaties en eindtermen Artikel 3.2 Deelname aan onderwijs
	Artikel 3.3 Evaluatie van onderwijs
	Paragraaf 4  Afleggen van tentamens Artikel 4.1 Toelating, locatie, frequentie en volgorde van tentamens Artikel 4.2 Vorm van de tentamens Artikel 4.3 Masterthesis
	Paragraaf 5  Tentamenuitslag Artikel 5.1 Vaststelling en bekendmaking uitslag Artikel 5.2 Geldigheidsduur Artikel 5.3 Inzage, beoordeling en bewaartermijn Artikel 5.4 Bezwaar en beroep Artikel 5.5 Fraude
	Paragraaf 6  Overgangs- en vrijstellingsregelingen Artikel 6.1 Overgangsregeling Artikel 6.2 Vrijstelling en vervanging van tentamens
	Paragraaf 7  Examens Artikel 7.1 Algemene bepalingen met betrekking tot het masterexamen Artikel 7.2 Uitslag examen
	Artikel 7.3 Examendatum en frequentie uitreiking getuigschriften
	Paragraaf 8  Studiebegeleiding Artikel 8.1 Studievoortgangsadministratie Artikel 8.2 Studiebegeleiding
	Deel 2 – Masteropleidingen
	Hoofdstuk 1  Masteropleiding Business Administration
	Hoofdstuk 2  Masteropleiding Bestuurskunde
	Hoofdstuk 3  Masteropleiding Economics
	Hoofdstuk 4  Masteropleiding Political Science
	Hoofdstuk 5 Masteropleidingen Spatial Planning, Human Geography en Environment and Society Studies

	Deel 1 - Algemene bepalingen
	Paragraaf 1 – Algemeen
	Artikel 1.1 – Toepasbaarheid van de regeling

	De opleidingen worden verzorgd binnen de Faculteit der Managementwetenschappen.
	Artikel 1.2 – Begripsbepalingen
	Artikel 1.3 – Vorm van de opleidingen
	Artikel 1.4 – De examens van de opleidingen
	Artikel 1.5 – Studielast
	Artikel 1.6 – De taal van de opleidingen
	Artikel 1.7 – Berichtgeving aan studenten

	Paragraaf 2 – Toelating
	Artikel 2.1 – Toelatingseisen masteropleiding
	Artikel 2.2 – Bewijs van toelating
	Artikel 2.3 – Tijdstip van toelating
	Artikel 2.4 – Voorbereidende programma’s
	Artikel 2.5a – Gedeeltelijk vooruitgeschoven hbo-premaster
	Artikel 2.5b –Geheel vooruitgeschoven hbo-premaster
	Artikel 2.6 – Toelatingsregeling masteropleiding

	Paragraaf 3 – De opzet van het onderwijs
	Artikel 3.1 – Kwalificaties en eindtermen
	Artikel 3.2 – Deelname aan onderwijs

	Paragraaf 4 – Afleggen van tentamens
	Artikel 4.1 – Toelating, locatie, frequentie en volgorde van tentamens
	Artikel 4.2 – Vorm van de tentamens
	Artikel 4.3 – Masterthesis

	Paragraaf 5 – Tentamenuitslag
	Artikel 5.1 – Vaststelling en bekendmaking uitslag
	Artikel 5.2 – Geldigheidsduur
	Artikel 5.3 – Inzage, beoordeling en bewaartermijn
	Artikel 5.4 – Bezwaar en beroep
	Artikel 5.5 – Fraude

	Paragraaf 6 – Overgangs- en vrijstellingsregelingen
	Artikel 6.1 – Overgangsregeling
	Artikel 6.2 – Vrijstelling en vervanging van tentamens

	Paragraaf 7 – Examen
	Artikel 7.1 – Algemene bepalingen met betrekking tot het masterexamen
	Artikel 7.2 – Uitslag examen
	Artikel 7.3 – Examendatum en frequentie uitreiking getuigschriften
	Artikel 7.4 – Vrij masterexamen

	Paragraaf 8 – Studiebegeleiding
	Artikel 8.1 – Studievoortgangadministratie
	Artikel 8.2 – Studiebegeleiding

	Paragraaf 9 – Slotbepalingen
	Artikel 9.1 – Vaststelling OER / Wijzigingen
	Artikel 9.2 – Afwijking van de OER
	Artikel 9.3 – Bekendmaking
	Artikel 9.4 – Inwerkingtreding


	Hoofdstuk 1 – Masteropleiding Business Administration
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters en schakelprogramma Recht en Management
	Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Artikel 4.4 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers
	Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.8 – Schakelprogramma Recht en Management
	Semester 1.1
	Semester 2.1
	Semester 2.2
	Semester 3.1
	Semester 3.2
	Semester 4.1
	Semester 4.2

	Artikel 4.9 – Taal van het schakelprogramma Recht en Management
	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Marketing
	Semester 2

	Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Management
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Organisational Design & Development
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Human Resources Leadership
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion in Management
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie International Management
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.7 – Samenstelling masterspecialisatie Innovation and Entrepreneurship
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.8 – Samenstelling masterspecialisatie Business Analysis and Modelling
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.10 – Keuzevakken van de masteropleiding Business Administration
	Artikel 7– Volgorde van tentamens
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters
	Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. De opleiding heeft hier geen nadere voorwaarden aan verbonden.
	Artikel 4.4 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 7 - Volgorde van tentamens
	Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Bestuurskunde
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters en de minor Recht en Economie
	Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers
	Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 1
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Artikel 4.7 – Engelstalige pre-master
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 1
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.9 – Taal van de minor Recht en Economie
	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 7 - Volgorde van tentamens
	Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Economics
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters
	Semester 1
	Semester 2

	Pre-masterprogramma Political Science (International Political Economy)
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.3 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
	Artikel 4.4 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Artikel 4.5 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers
	Artikel 4.6 – Engelstalige pre-master
	Semester 1
	Semester 2
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Comparative Politics
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie International Relations
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Political Theory
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Comparative Politics, Administration, and Society (COMPASS)
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie International Political Economy
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie Conflict, Power, and Politics
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 6.7 – Samenstelling masterspecialisatie Gender Equality, Diversity and Inclusion in Politics
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 7 – Volgorde van tentamens
	Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Political Science

	Masteropleiding Spatial Planning
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters
	Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers
	Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers
	Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit de pre-master voor hbo-instromers volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5a. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de cursussen Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet t...
	Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Strategic Spatial Planning
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Planning, Land and Real Estate Development
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Cities, Water and Climate Change
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Urban and Regional Mobility
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning (ESEP)
	Semester 1
	Semester 2
	Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning als onderdeel van de double degree constructie European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development (PLANET Europe)
	Semester 1
	Semester 2

	Tentamenresultaten behaald in deze masterspecialisatie verliezen, in afwijking van tentamenresultaten behaald in het eenjarige programma, hun geldigheid na verloop van drie in plaats van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het m...
	Artikel 7 – Duale masteropleiding
	Masterspecialisatie Strategic Spatial Planning (Duaal)
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Masterspecialisatie Planning, Land and Real Estate Development (Duaal)
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Masterspecialisatie Cities, Water and Climate Change (Duaal)
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.
	Masterspecialisatie Urban and Regional Mobility (Duaal)
	Semester 1
	Semester 2
	* in 2017-2018 kunnen nog Nederlandstalige werkgroepen worden gevormd. ** kan ook in de Engelse taal geschreven worden.

	Artikel 8 – Volgorde van tentamens
	De masteropleiding Spatial Planning heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld. Bijlage – Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Spatial Planning

	Masteropleiding Human Geography
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters
	Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers
	Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers
	Semester 2

	Pre-masterprogramma Human Geography (Conflicts, territories and identities)
	Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers
	Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit het hbo-instroomprogramma volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de cursussen Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet tijdens de...
	Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Semester 1

	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Globalisation, Migration and Development
	Semester 1 en 2

	Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Urban and Cultural Geography
	Semester 1 en 2

	Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Europe: Borders, Identities and Governance
	Semester 1 en 2

	Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie Economic Geography
	Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie Cultural Geography and Tourism
	Artikel 6.6 – Samenstelling masterspecialisatie Conflicts, Territories and Identities
	Semester 1 en 2

	Artikel 6.7 – Vrije masterspecialisatie
	Artikel 7 – Duale masteropleiding
	Artikel 7.1 – Samenstelling van het duale programma
	Artikel 7.2 – Selectie
	Artikel 8 – Volgorde van tentamens
	Met de masterthesis kan in beginsel niet eerder worden gestart dan nadat de cursus Preparing the Master Thesis met voldoende resultaat is afgerond. Zolang studenten nog geen uitslag hebben van de cursus Preparing the Master Thesis kunnen zij onder voo...
	Bijlage – Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Human Geography
	Masteropleiding Environment and Society Studies
	Artikel 1 – Doel van de opleiding
	Artikel 2 – Graad
	Artikel 3 – Taal
	Artikel 4 – Pre-masters
	Artikel 4.1 – Pre-master voor wo-instromers
	Artikel 4.2 – Pre-master voor hbo-instromers
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 4.3 – Taal van de pre-master voor hbo-instromers
	Artikel 4.4 – Gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master
	Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf cursussen uit het hbo-instroomprogramma volgen, zie OER Algemeen artikel 2.5a. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de cursussen Practising Spatial Theories and Bachelorthesis niet tijdens d...
	Artikel 4.5 – Geheel vooruitgeschoven pre-master
	Semester 1
	Semester 2

	Artikel 5 – Toelating masteropleiding
	Artikel 6 – Samenstelling masteropleiding
	Artikel 6.1 – Samenstelling masterspecialisatie Global Environment and Sustainability
	Semester 1
	En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken:
	Semester 2

	Artikel 6.2 – Samenstelling masterspecialisatie Corporate Sustainability
	Semester 1
	En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken:
	Semester 2

	Artikel 6.3 – Samenstelling masterspecialisatie Local Environmental Change and Sustainable Cities
	Semester 1
	En één (6 EC) of twee (2x3 EC) van onderstaande vakken:
	Semester 2
	Artikel 6.4 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial and Environmental Planning (ESEP)
	Semester 1
	Artikel 6.5 – Samenstelling masterspecialisatie European Spatial Planning and Environmental Planning (ESEP) als onderdeel van de double degree constructie European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development (PLANET Europe)
	Semester 1
	Semester 2

	Tentamenresultaten behaald in deze masterspecialisatie verliezen, in afwijking van tentamenresultaten behaald in het eenjarige programma, hun geldigheid na verloop van drie in plaats van twee jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het m...
	Artikel 7 – Volgorde van tentamens
	De masteropleiding Environment and Society Studies heeft hiervoor geen nadere regelingen opgesteld.
	Bijlage: Kwalificaties en eindtermen masteropleiding Environment and Society Studies



