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Paragraaf 1  Algemene bepalingen

Artikel 1  Doel van de regeling

In deze premaster regeling (hierna verder: regeling) zijn de geldende procedures en rechten en plichten vastgelegd
met betrekking tot de premaster- en schakelprogramma’s van de faculteit der managementwetenschappen.

Artikel 2  Reikwijdte van de regeling

Deze regeling geldt voor alle studenten die in het studiejaar 2022-2023 voor de in artikel 1 omschreven1.
programma’s zijn ingeschreven.
De bepalingen in bijlage 1 van deze regeling zijn van toepassing op de studenten die zich ten behoeve van2.
studiejaar 2022-2023 inschrijven.

Artikel 3  Begripsbepalingen

De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die begrippen ook voorkomen in de Wet op het1.
Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (hierna verder: de WHW) de betekenis die de WHW
daaraan geeft.
Onverminderd het bepaalde in lid 1 wordt in deze regeling verstaan onder:2.

Specialisatie: opleidingsvariant binnen de opleiding.a.
Premaster voor wo-instromers: een programma als bedoeld in artikel 7.30e WHW ter ondersteuningb.
van wo studenten die niet voldoen aan de toelatingseisen.
Pre-master voor hbo-instromers: een programma als bedoeld in artikel 7.30e WHW dat een studentc.
tijdens of na een relevante hbo-opleiding gelegenheid geeft zich voor te bereiden op een
masteropleiding van de Faculteit.
Schakelprogramma: een programma dat een student via een vast curriculum van zowel cursussen vand.
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.
Certificaat: een bewijs van het behalen van de pre-master dat op verzoek van de student beschikbaare.
wordt gesteld.

Waar in deze regeling student staat wordt in voorkomende gevallen tevens begrepen de aspirant-student.3.

Artikel 4  Inschrijving opleiding

Het college van bestuur schrijft de student in voor een pre-master indien diegene voldoet aan de voor1.
inschrijving aan de Radboud Universiteit geldende toelatingseisen en -procedures zoals bedoeld in de
Regeling Inschrijving van de Radboud Universiteit.
Ter informatie zijn de in lid 1 bedoelde toelatingseisen en -procedures als bijlage I bij deze regeling2.
aangehecht.

Artikel 5  Beslissing over toelating

Over toelating van de student tot de premaster beslist de examencommissie, namens het college van bestuur.

Artikel 6  Voorbereidende programma’s

Studenten die bij een instelling voor wetenschappelijk onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of1.
masteropleiding, of deze hebben afgerond kunnen voor toelating tot de masteropleiding of –specialisatie een



 

 

 

Pagina: 5 van 40

premaster voor wo-instromers volgen. Wanneer de premaster 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.

Voor een inschrijving als premasterstudent gelden de in artikel 4 bedoelde toelatingseisen en -a.
procedures. 

Studenten die bij een instelling voor hoger beroepsonderwijs een relevante opleiding hebben afgerond2.
kunnen een premaster voor hbo-instromers volgen op voorwaarde dat zij voldoen aan de in artikel 4 bedoelde
toelatingseisen en -procedures. Wanneer deze premaster met goed gevolg is afgerond geeft hij toegang tot
de bijbehorende masteropleiding of –specialisatie.
Studenten kunnen op voorwaarden die in het opleidingsspecifieke deel van deze regeling staan vermeld de3.
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 of
–specialisaties.
De premasters en de schakelprogramma’s zijn nader beschreven in het opleidingsspecifieke deel van deze4.
regeling.
Studenten die met goed gevolg een bepaalde premaster voor wo-instromers hebben afgerond ontvangen op5.
verzoek van de student een certificaat ten behoeve van de toelating tot de bijbehorende masteropleiding, op
voorwaarde dat zij zich als premasterstudent hebben ingeschreven; anders ontvangen zij een bewijs van
toelating tot de bijbehorende masteropleiding.
Studenten die met goed gevolg de schakelprogramma’s Recht en Management of Recht en Economie6.
(inclusief de vereisten vanuit de Faculteit der Rechtsgeleerdheid) hebben afgerond ontvangen op verzoek
van de student een certificaat ten behoeve van de toelating tot de bijbehorende masteropleiding dan wel
masterspecialisatie.
Studenten die met goed gevolg een bepaalde premaster voor hbo-instromers hebben afgerond en het hbo-7.
einddiploma hebben behaald, ontvangen eveneens op verzoek van de student een certificaat ten behoeve
van de toelating tot de bijbehorende masteropleiding dan wel masterspecialisatie. 

 

Artikel 7  Gedeeltelijk vooruitgeschoven hbo-premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens een relevante hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit het hbo-1.
premasterprogramma volgen. Of deze mogelijkheid bestaat en om welke onderwijseenheden het gaat en of
hiervoor een bepaalde volgorde geldt, wordt per opleiding vastgelegd in het opleidingsspecifieke deel van
deze regeling.
De geldende toelatingseisen en -procedures voor toelating tot de vooruitgeschoven hbo premaster zijn als2.
bijlage I bij deze regeling aangehecht.
Na het behalen van het hbo-diploma is een op basis van lid 1 en 2 toegelaten student rechtstreeks3.
toelaatbaar tot het resterende gedeelte van de premaster voor hbo-instromers.

Artikel 8  Geheel vooruitgeschoven hbo premaster

Bij bepaalde hbo-instellingen kunnen studenten van een relevante hbo-opleiding de gehele hbo-premaster1.
tijdens hun hbo opleiding volgen; in deze gevallen is er dus sprake van een geheel vooruitgeschoven hbopre-
master. Om welke hbo-instellingen en om welke opzet van de pre-master het hier gaat, en of hiervoor een
bepaalde volgorde van onderwijseenheden geldt, wordt per opleiding vastgelegd in het opleidingsspecifieke
deel van deze regeling.
Indien een geheel vooruitgeschoven hbo-premaster voorbereidt op bepaalde masterspecialisaties, dan wordt2.
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in het opleidingsspecifieke deel van deze regeling vastgelegd welke hbo-premasters voorbereiden op welke
masterspecialisaties.
De voorwaarden voor toelating tot de geheel vooruitgeschoven hbo-premaster worden per opleiding3.
vastgelegd in het opleidingsspecifieke deel van deze regeling.
Alle studenten die gebruik maken van de geheel vooruitgeschoven hbo-premaster als bedoeld in lid 1 dienen4.
tevens een toestemmingsverklaring van de hbo-opleiding en een toestemmingsverklaring van de
examencommissie van de betrokken opleiding van de Faculteit aan te leveren.
Na het behalen van het hbo-diploma alsmede het voldoen aan alle eisen van de hbo-premaster is een op5.
basis van lid 1 tot en met 4 toegelaten student rechtstreeks toelaatbaar tot de masteropleiding of
–masterspecialisatie behoudens specifiekere eisen die in een convenant zijn overeengekomen.

Artikel 9  Vangnetregeling en hardheidsclausule

In die gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of niet duidelijk voorziet, beslist de decaan.1.
De examencommissie is bevoegd om in een individueel geval en op grond van bijzondere omstandigheden2.
van een student een besluit te nemen dat afwijkt van deze regeling. Dit besluit mag de rechten van de
student – zoals die zijn vastgelegd in deze regeling– niet inperken.
Bij strijdigheid tussen deze regeling en de toepasselijke wettelijke bepalingen, prevaleert de WHW.3.

Artikel 10  Vaststelling, medezeggenschap en wijziging

Deze regeling wordt vastgesteld of gewijzigd door de decaan nadat de facultaire gemeenschappelijke1.
vergadering daarover heeft geadviseerd.
Opleidingscommissies worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om de decaan te adviseren over deze2.
regeling. 
Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de3.
student daardoor niet onevenredig worden geschaad.

Artikel 11  Overgangsregeling

Studenten hebben recht op een overgangsregeling indien een onderwijseenheid niet langer wordt1.
aangeboden.
De overgangsregeling van een onderwijseenheid omvat in elk geval twee extra tentamengelegenheden van2.
de onderwijseenheid die niet langer wordt aangeboden en eventueel de mogelijkheid een vervangende
onderwijseenheid met twee tentamengelegenheden te volgen, die in de plaats komt van de onderwijseenheid
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.

Artikel 12  Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2022.1.
De eerder voor de premaster programma’s vastgestelde regeling komt per die datum te vervallen.2.

Artikel 13  Bekendmaking

De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling alsmede van eventuele1.
wijzigingen.
Elke belanghebbende kan bij het Studenten Informatiepunt van de faculteit een exemplaar van deze regeling2.
ter inzage krijgen.
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De regeling wordt zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal bekendgemaakt. In geval van strijdigheid3.
tussen de twee versies prevaleert de Nederlandstalige versie.

Artikel 14  Evaluatie

De decaan draagt zorg voor een regelmatige beoordeling van deze regeling.

Aldus vastgesteld door de decaan, namens het college van bestuur, op 31 augustus 2022.
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Paragraaf 2  Premaster programma voor de Masteropleiding Business

Administration & schakelprogramma Recht en Management

Artikel 15  Premaster voor WO-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of
masteropleiding dan de in lid 2 genoemde opleidingen, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een
premaster voor wo-instromers.
De premaster voor wo-instromers is bestemd voor studenten met een andere bachelor- of masteropleiding2.
dan Bedrijfskunde/Business Administration en heeft een maximale omvang van 60 EC. De examencommissie
kan vrijstellingen verlenen voor een of meer onderwijseenheden.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
bedrijfskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens met uitzondering van artikel 11,
Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
De premaster omvat de volgende onderwijseenheden: 4.

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 NL 1 en 2

MAN-MOR002 Methods of Research and Intervention 6 EN 1

MAN-BCU008A Strategic Human Resource
Management

6 EN 1

MAN-BCU320 Organisatieontwerp 6 NL 2

MAN-MOR004 Statistics 6 EN 2

MAN-BPRA247 Kwantitatieve
Onderzoeksmethodologie

6 NL 3

MAN-BCU012 Strategie 6 NL 3

MAN-BPRO363 Project Responsible Organisation 2: Business Analysis for
Responsible Organisation

6 EN 3 en 4

MAN-BCU168 Accounting 6 EN 4

MAN-BCU2008 Marketing 6 EN 4

Artikel 16  Premaster voor hbo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster voor hbo-instromers.
De premaster voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.2.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
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Bedrijfskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens met uitzondering van artikel 11,
Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
De premaster omvat de volgende onderwijseenheden:4.

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-MOR002 Methods of Research and Intervention 6 EN 1

MAN-BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie 6 NL 1 en 2

MAN-BCU008A Strategic Human Resource Management 6 EN 1

MAN-BCU320 Organisatieontwerp 6 NL 2

MAN-MOR004 Statistics 6 EN 2

MAN-BPRA247 Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie 6 NL 3

MAN-BCU012 Strategie 6 NL 3

MAN-BPRO363 Project Responsible Organisation 2: Business Analysis for
Responsible Organisation

6 EN 3 en 4

MAN-BCU2008 Marketing 6 EN 4

MAN-MOR003 Organisation and Environment 6 EN 4

Artikel 17  Taal van de premaster voor wo/hbo-instromers

De onderwijstaalonderwijstaal in de premaster voor hbo-instromers is het Engels. 1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. 2.

Artikel 18  Geheel vooruitgeschoven premaster

Studenten die door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn geselecteerd uit in het desbetreffend1.
convenant genoemde opleidingen kunnen een geheel vooruitgeschoven premaster volgen, zoals bedoeld in
artikel 8 van deze regeling
De geheel vooruitgeschoven premaster bestaat uit een academische route van 30 EC bestaande uit2.
onderwijseenheden van de bacheloropleiding Bedrijfskunde voor de Talent Academy genoemd FEMTA-
minor, en een extra-curriculair FEMTA programma van 30 EC aangeboden door de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen.
Hbo-studenten van de in het desbetreffend convenant genoemde opleidingen hebben toegang tot de3.
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 wela.
kunnen binnen het vigerende studiejaar tot een totaal van 180 behaalde EC komen. 
zij zijn student van het extra-curriculaire programma van FEMTA.b.
zij hebben binnen het FEMTA-curriculum geen studievertraging opgelopen.c.
zij voldoen aan de taaleisen voor premaster studenten zoals aangeduid in  bijlage I artikel 7. d.
zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie waaronder de eigene.
bacheloropleiding van de HAN ressorteert.
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zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie Bedrijfskunde van def.
Radboud Universiteit.

Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Bedrijfskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens met uitzondering van artikel 11,
Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en advies met uitzondering van artikel 39.
Er is een instroommoment in de FEMTA-minor, namelijk in februari. 5.
De student is toelaatbaar tot de masteropleiding Business Administration indien 6.

de FEMTA-minor en het extra-curriculaire FEMTA programma met succes zijn afgerond;a.
het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten met een voldoende is beoordeeldb.
door een gepromoveerd medewerker van de masteropleiding Business Administration;
het hbo-einddiploma is behaald.c.

De beoordeling van het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten als bedoeld in lid 67.
verliest haar geldigheid indien de geheel vooruitgeschoven premaster niet binnen twee jaar na aanvang van
het programma met goed gevolg is afgerond.
De samenstelling van het premasterprogramma FEMTA-minor is als volgt:8.

Premasterprogramma FEMTA-minor Strategic Management 
Premasterprogramma FEMTA-minor Marketing
Premasterprogramma FEMTA-minor Innovation and Entrepreneurship

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA247 Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie 6 NL 3

MAN-BCU012 Strategie 6 NL 3

MAN-BPRA201 Methoden van Bestuurskundig
Onderzoek II

6 NL 3

MAN-MOR003 Organisation and Environment 6 EN 4

MAN-BCU2008 Marketing 6 EN 4

Premasterprogramma FEMTA-minor Business Analysis and Modelling

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-
BPRO363

Business Analysis for Responsible
Organisation

6 EN 3 en 4

MAN-BPRA247 Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie 6 NL 3

MAN-BPRA201 Methoden van Bestuurskundig
Onderzoek II

6 NL 3

 Keuzevak FEMTA-elective 6   

 Keuzevak FEMTA- elective 6   

Premasterprogramma FEMTA-minor International Management
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Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BKV47 International Management 6 EN 3

MAN-BPRA247 Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie 6 NL 3

MAN-BPRA201 Methoden van Bestuurskundig
Onderzoek II

6 NL 3

MAN-BCU2008 Marketing 6 EN 4

MAN-MOR003 Organisation and Environment 6 EN 4

Artikel 19  Taal van de geheel vooruitgeschoven premaster

De onderwijstaal van de geheel voortuigeschoven premaster is het Nederlands.1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. 2.

Artikel 20  Premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster voor studenten
met een in het buitenland afgeronde vooropleiding.
Aan studenten met een relevant diploma kan gevraagd worden om een GMAT test te doen.2.
De premaster heeft een omvang van 60 EC.3.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Bedrijfskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens met uitzondering van artikel 11,
Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
De premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding omvat de volgende5.
onderwijseenheden:

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU008A Strategic Human Resource
Management

6 EN 1

MAN-MOR002 Methods of Research and Intervention 6 EN 1

MAN-
BPRA347EN

Qualitative Research Methods 6 EN 1 en 2

MAN-MOR004 Statistics 6 EN 2

MAN-BCU360 Introduction to Organisation Design 6 EN 2

MAN-
BPRA247EN

Quantitative Research Methods 6 EN 3

MAN-
BCU012EN

Strategy 6 EN 3
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MAN-BPRO363 Project Responsible Organisation 2:
Business Analysis for Responsible Organisation

6 EN 3 en 4

MAN-BCU2008 Marketing 6 EN 4

MAN-MOR003 Organisation and Environment 6 EN 4

Artikel 21  Taal van de premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde
vooropleiding

De onderwijstaal in de premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding is Engels.

Artikel 22  Schakelprogramma Recht en Management

Het schakelprogramma Recht en Management heeft een omvang van 72 EC.1.
Studenten worden toegelaten tot de tentamens van de onderwijseenheden van semester 2.1 en volgende2.
semesters: 

zodra al de onderwijseenheden van het eerste jaar van de opleiding Rechtsgeleerdheid (Nederlandsa.
Recht) met goed gevolg zijn afgerond én de onderwijseenheden 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 1b.
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.

Studenten volgen in semester 3.2 of semester 4.1 een voorsorteervak afhankelijk van de te kiezen3.
masterspecialisatie. Per masterspecialisatie is een voorsorteervak aangewezen.
De voorsorteervakken zijn:4.

Introduction to Organisation Design voor de masterspecialisatie OD&Da.
Marketing voor de masterspecialisaties Marketing en Strategic Managementb.
Strategic Human Resource Management voor de masterspecialisaties SHRL en GEMc.
één van deze drie vakken voor de masterspecialisaties International Business en Innovation andd.
Entrepreneurship
Business Analysis for Responsible Organisations voor de masterspecialisatie Business Analysis ande.
Modelling.

Op het schakelprogramma zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de5.
bachelor Bedrijfskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens met uitzondering van
artikel 11, Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel
35 en 36, Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
Het schakelprogramma Recht en Management omvat de volgende onderwijseenheden: 6.

Semester 1.1

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN001A Inleiding in de Bedrijfskunde 1 6 NL 1

MAN-BIN002A Inleiding in de Bedrijfskunde 2               6 NL 2
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Semester 1.2

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-
BPRA147A

Onderzoeks- en Interventiemethodologie   
A (R&M)

6 NL 3 en 4

Semester 2.1

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU321 System Theory                                              6 EN 1

Semester 2.2

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA146 Onderzoeks- en Interventiemethodologie
B

6 NL 3

MAN-BCU012 Strategie 6 NL 3

MAN-BCU168 Accounting 6 NL 4

Semester 3.1

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA347 Kwalitatieve onderzoeksmethodologie  6 NL 1 en 2

Semester 3.2

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA247 Kwantitatieve Onderzoeksmethodologie 6 NL 3

MAN- BPRO363 Project Responsible Organisation 2:
Business Analysis for Responsible Organisation voorsorteervak

6 EN 3 en 4

MAN-BCU2008 Marketing voorsorteervak EN 4

Semester 4.1

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode



 

 

 

Pagina: 14 van 40

MAN-
BCU008A

Strategic Human Resource Management
voorsorteervak

6 EN 1

MAN-BCU320 Organisatieontwerp voorsorteervak NL 2

Semester 4.2

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-
BPRO43RM

Project Bedrijfskunde 6 NL 3

MAN-MOR003 Organisation and Environment                 6 EN 4

Artikel 23  Taal van het schakelprogramma Recht en Management

De onderwijstaal in het schakelprogramma Recht en Management is het Nederlands.1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van het schakelprogramma.2.
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Paragraaf 3  Premaster programma voor de Masteropleiding

Bestuurskunde

Artikel 24  Premaster voor wo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of masteropleiding dan
de in lid 2 genoemde opleidingen, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een premaster voor wo-
instromers.
De premaster voor wo-instromers is bestemd voor studenten met een andere bachelor- of masteropleiding2.
dan Bestuurskunde en heeft een maximale omvang van 60 EC.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Bestuurskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
De premaster voor wo-instromers omvat de volgende onderwijseenheden, behoudens de bevoegdheid van4.
de examencommissie om een op maat gemaakt programma vast te stellen. Het te volgen programma blijkt uit
het toelatingsbesluit.

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU191 Kernthema's van de Bestuurskunde of

6

NL 1

MAN-BCU3017A Implementatie en evaluatie van beleid NL 1

MAN-BPRA200 Methoden van Bestuurskundig Onderzoek I 6 NL 1 

MAN-BCU2045 Economie en Bestuur 6 NL 1 en 2

MAN-BCU312 Organisatietheorie 6 NL 2

MAN-BCU275 Bestuur, Macht en Rechtvaardigheid of  
6

NL 2

MAN-
BCU192

Binnenlands Bestuur NL 2

MAN-
BCU336

European Governance 6 NL 3

MAN-BCU3017A Agenda- en besluitvorming in beleid 6 NL 3 

MAN-BPRA201 Methoden van Bestuurskundig Onderzoek II 6 NL 3 en 4

 Gebonden keuzeruimte 12   

Keuzevakken: studenten kiezen 2 van de 4 onderwijseenheden

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU2047 Veiligheid in Nederland: Beleid en Organisatie 6 NL 4
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MAN-BCU2048 Uitdagingen in Beleidsadvisering 6 NL 4

MAN-
BCU2049

Lokale uitdagingen 6 NL 4 

MAN-BCU2050 EU Governance in Practice 6 EN 4

Artikel 25  Premaster voor hbo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster voor hbo-instromers.
De premaster voor hbo-instromers omvat dezelfde onderwijseenheden als het in artikel 25 lid 5 weergegeven2.
programma, behoudens de bevoegdheid van de examencommissies om een programma op maat samen te
stellen. Het te volgen programma blijkt uit het toelatingsbesluit. 
De premaster heeft een omvang van maximaal 60 EC.3.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Bestuurskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.

Artikel 26  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit de premaster voor hbo-1.
instromers volgen, zie artikel 7.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor2.
Bestuurskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.

Artikel 27  Geheel vooruitgeschoven premaster

Er is een convenant afgesloten met Hogeschool Avans. De opleiding volgt de toegangsvoorwaarden zoals1.
afgesproken in dit convenant.

Vanaf academisch jaar 2022-2023 is het niet langer mogelijk om in te stromen in deze premaster.a.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor2.
Bestuurskunde van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
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Paragraaf 4  Premaster programma voor de Masteropleiding Economics

& minor Recht en Economie

Artikel 28  Premaster programma voor de Masteropleiding Economics

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten 1.
met een afgeronde relevante hbo-opleiding aan een Nederlandse hbo-instelling, ofa.
met een (bijna) afgeronde wo-opleiding aan een Nederlandse universiteit, ofb.
met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleidingc.
toegang verlenen tot de premasterprogramma’s.

De onderwijstaal in de premaster programma’s is het Engels.2.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. a.

De premasterprogramma’s voor de masterspecialisaties zijn minimumprogramma’s. De omvang is 60 EC3.
voor elk van de masterspecialisaties. Via deze premasterprogramma’s verwerven de studenten in aansluiting
op de relevante opleidingen de kennis en de vaardigheden die minimaal noodzakelijk zijn voor deelname aan
de respectievelijke masterspecialisaties.
Bij toelating tot een premaster programma bepaalt de examencommissie of, en zo ja, welke vrijstellingen4.
mogelijk zijn.
Op de premaster programma’s zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de5.
bachelor economie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
Elke masterspecialisatie heeft haar eigen premasterprogramma. De premasterprogramma’s omvatten de6.
volgende onderwijseenheden:

Premasterprogramma Accounting & Control (60 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2004 Management Accounting and Control 6 EN 2

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics 6 EN 3

MAN-BCU328 Voortgezet Boekhouden* of 6 NL 3

MAN-BCU3022 Investment Management EN

MAN-BCU2016 Financial Accounting and Reporting 6 EN 4

MAN-BIM304A
Bachelor's Thesis in Economics

12 NL 3 en 4
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*Studenten met een hbo-diploma Bedrijfseconomie of Accountancy kunnen bij de examencommissie vrijstelling
aanvragen voor de onderwijseenheid Voortgezet boekhouden. Studenten die opteren voor een post-initiële opleiding
RA dienen deze onderwijseenheid te kiezen.

Premasterprogramma Corporate Finance & Control (60 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2004 Management Accounting and Control 6 EN 2

MAN-BCU3022 Investment Management 6 EN 3

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics of 6 EN 3

MAN-BCU3019 Topics in Financial Economics EN 3

MAN-BCU2016 Financial Accounting and Reporting of 6 EN 4

MAN-BCU2039 Multinational Finance EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Premasterprogramma Financial Economics (60 EC) 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and     Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2038 Financial Regulation 6 EN 22

MAN-BCU2005 Behavioural and Experimental Finance 6 EN 3

MAN-BCU3019 Topics in Financial Economics 6 EN 3

MAN-BCU2039 Multinational Finance 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Premasterprogramma Economics, Behaviour & Policy (60 EC)



 

 

 

Pagina: 19 van 40

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2041 Behavioural and Experimental Economics 6 EN 3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Premasterprogramma International Business (60 EC) 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BKV57 Network Economics 6 EN 3

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics 6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 EN 3 en 4

Premasterprogramma International Economics & Development (60 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and
Statistics

6 EN 1

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2
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MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2

MAN-BCU2040 Economic Development 6 EN 3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Premasterprogramma International Political Economy (60 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

 Keuzevak uit Politicologie* 6  2

 Keuzevak uit Politicologie* 6  3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 EN 3

MAN-BCU2013EN Theories of International Relations 6 EN 3 en 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

*Studenten kiezen na overleg met hun studieadviseur voor een inhoudelijke Politicologie onderwijseenheid (CICAM-
vakken zijn uitgesloten).

Artikel 29  Bijzondere bepalingen inzake premasterprogramma’s voor wo- instromers

Studenten die bij een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs, waaronder de Radboud1.
Universiteit, deelnemen aan een andere bachelor- of masteropleiding dan economie en bedrijfseconomie
dienen voorafgaand aan de masteropleiding minimaal een premasterprogramma te volgen zoals bedoeld in
artikel 6 lid 1. Afhankelijk van de specifieke vooropleiding van de student kan de examencommissie bepalen
dat alvorens toegang wordt verleend tot het pre masterprogramma er eerst een aantal deficiënties moeten
worden weggewerkt.
De examencommissie kan zo nodig een examinator belasten met het afnemen van een toets vóór aanvang2.
van de premaster om te bepalen of een student voldoende beheersing van de Wiskunde heeft.
Voor studenten van de bacheloropleiding Bedrijfskunde die de specialisatie Business Economics met goed3.
gevolg hebben afgerond en willen instromen in de masteropleiding Economics geldt dat ze eerst een
premasterprogramma moeten volgen. Maar ze hoeven alleen de onderwijseenheden te volgen die ze nog
niet hebben gevolgd in hun Bachelor. Studenten met een bachelor Bedrijfskunde die de specialisatie
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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 Business Economics met goed gevolg hebben afgerond
en willen instromen in de master opleiding Economics, specialisatie Corporate Finance & Control, geldt dat ze
eerst het pre-masterprogramma specialisatie Corporate Finance & Control moeten volgen maar alleen de
vakken History of Economics en Investment management.
Voor studenten van de bachelorspecialisatie International Business Administration of de bacheloropleiding4.
Bedrijfskunde die de specialisatie Bedrijfskunde met goed gevolg hebben afgerond en willen instromen in de
masteropleiding Economics, geldt dat ze de eerst een premasterprogramma moet volgen. Maar ze hoeven
alleen de onderwijseenheden volgen die ze nog niet hebben gevolgd in hun Bachelor.

Artikel 30  Bijzondere bepalingen inzake premasterprogramma’s voor hbo-instromers

Studenten in het bezit van een relevant hbo-bachelordiploma worden toegelaten tot de1.
premasterprogramma’s volgens de criteria vermeld in bijlage I artikel 3.
Op grond van de bevoegdheid genoemd in bijlage I artikel 4, heeft de examencommissie Economie in een2.
regeling vastgelegd welke opleidingen relevant zijn. 
De examencommissie kan zo nodig een examinator belasten met het afnemen van een toets vóór aanvang3.
van de premaster om te bepalen of een student voldoende beheersing van de Wiskunde heeft.

Artikel 31  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit de premaster voor hbo-1.
instromers volgen, zie artikel 7. 
Op de premaster programma’s zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de2.
bachelor economie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en vormgeving
onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -
begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
De onderwijseenheden die tijdens de hbo-opleiding gevolgd kunnen worden zijn de volgende:3.

Van het premasterprogramma Accounting & Control:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
Corporate Finance
History of Economics
Management Accounting and Control
Econometrics (premaster)

Van het premasterprogramma Corporate Finance & Control:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
Corporate Finance
History of Economics
Management Accounting and Control
Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma Corporate Finance & Control:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
Corporate Finance
History of Economics
Management Accounting and Control
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Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma Financial Economics:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
Corporate Finance
Financial Regulation
History of Economics
Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma Economics, Behaviour & Policy:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
History of Economics
International Economics
Macroeconomics
Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma International Business:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
History of Economics
International Economics
Macroeconomics
Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma International Economics & Development:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
History of Economics
International Economics
Macroeconomics
Econometrics (premaster).

Van het premasterprogramma International Political Economy:

Academic Skills, Mathematics and Statistics (premaster)
History of Economics
International Economics
Macroeconomics
Econometrics (premaster).

Artikel 32  Geheel vooruitgeschoven premaster

Studenten die door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn geselecteerd uit in het desbetreffend1.
convenant genoemde opleidingen kunnen een geheel vooruitgeschoven premaster volgen, zoals bedoeld in
artikel 8 van deze regeling.
De geheel vooruitgeschoven premaster bestaat uit een academische route van 30 EC bestaande uit2.
onderwijseenheden van de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie voor de Talent Academy
genoemd FEMTA-minor, en een extra-curriculair FEMTA programma van 30 EC aangeboden door de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Hbo-studenten van de in het desbetreffend convenant genoemde opleidingen hebben toegang tot de3.
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 wela.
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kunnen binnen het vigerende studiejaar tot een totaal van 180 behaalde EC komen
zij zijn student van het extra-curriculaire programma van FEMTAb.
zij hebben binnen het FEMTA-curriculum geen studievertraging opgelopenc.
zij voldoen aan de taaleisen voor premaster studenten zoals aangeduid in bijlage I artikel 7.d.
zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie waaronder de eigene.
bacheloropleiding van de HAN ressorteert
zij hebben toestemming tot deelname ontvangen van de examencommissie Economie van def.
Radboud Universiteit.
De student is toelaatbaar tot de masteropleiding Economics indieng.

de FEMTA-minor en het extra-curriculaire FEMTA programma met succes zijn afgeronda.
het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten met een voldoende isb.
beoordeeld door een gepromoveerd medewerker van de masteropleiding Economics
het hbo-einddiploma is behaald.c.

De beoordeling van het eindwerkstuk waarmee het FEMTA programma wordt afgesloten als bedoeldh.
in lid 4 verliest haar geldigheid indien de geheel vooruitgeschoven premaster niet binnen twee jaar na
aanvang van het programma met goed gevolg is afgerond.
De onderwijstaal in de vooruitgeschoven premaster voor hbo-instromers is het Engels.i.
Er is één instroommoment in de FEMTA-minor, namelijk in september. De samenstelling van hetj.
premasterprogramma FEMTA-minor is als volgt:

Premasterprogramma FEMTA-minor Accounting & Control en Corporate Finance & Control 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BIN116EN Introduction to Economics and Business (Economics and
Business Economics)

6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2004 Management Accounting and Control 6 EN 2

Premasterprogramma FEMTA-minor Financial Economics 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BIN116EN Introduction to Economics and Business (Economics and
Business Economics)

6 EN 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2038 Financial Regulation 6 EN 2
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Artikel 33  Minor Recht en Economie

De minor Recht en Economie is toegankelijk voor studenten Rechten aan de Radboud Universiteit die én1.
voldoen aan de toelatingseisen voor de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid én voldoen aan de
toelatingseisen voor de bacheloropleiding Economie en Bedrijfseconomie.
Op de minor Recht en Economie zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de2.
bachelor economie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Aan- en afmelden onderwijs
met uitzondering van artikel 11, inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met
uitzondering van artikel 35 en 36, Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39.
De minor Recht en Economie omvat de volgende onderwijseenheden. 3.

Minor Recht en Economie, variant Accounting & Control (72 EC) 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and
Statistics

6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de
Managementwetenschappen

6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2004 Management Accounting and Control 6 EN 2

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics 6 EN 3

MAN-BCU3022 Investment Management of 6 EN 3

MAN-BCU328 Voortgezet Boekhouden NL 3

MAN-BCU168 Accounting 6 NL 4

MAN-BCU2016 Financial Accounting and Reporting 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Minor Recht en Economie, variant Corporate Finance & Control (72 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de Managementwetenschappen 6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2
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MAN-BCU2004 Management Accounting and Control 6 EN 2

MAN-BCU3022 Investment Management 6 EN 3

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics of 6 EN 3

MAN-BCU3019 Topics in Financial Economics EN 3

MAN-BCU2016 Financial Accounting and Reporting of 6 EN 4

MAN-BCU2039 Multinational Finance EN 4

MAN-BCU168 Accounting 6 NL 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

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

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and
Statistics

6 EN 1

MAN-BCU2020 Corporate Finance 6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de Managementwetenschappen 6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2038 Financial Regulation 6 EN 2

MAN-BCU3019 Topics in Financial Economics 6 EN 3

MAN-BCU2005 Behavioural and Experimental Finance 6 EN 3

MAN-BCU2039 Multinational Finance 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

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

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de
Managementwetenschappen

6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2
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MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2

MAN- BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2041 Behavioural and Experimental Economics 6 EN 3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Minor Recht en Economie, variant International Business (66 EC) 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and
Statistics

6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de
Managementwetenschappen

6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2

MAN-
BPRA203PM

Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BKV57 Network Economics 6 EN 3

MAN-BCU3016 Topics in Business Economics 6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 EN 3 en 4

Minor Recht en Economie, variant International Economics & Development (66 EC)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and
Statistics

6 EN 1

MAN-BCU194EC Economie van de
Managementwetenschappen

6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BCU163EN Macroeconomics 6 EN 2
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MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU2040 Economic Development 6 EN 3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and
Policy

6 EN 3

MAN-BCU164EN Microeconomics 6 EN 4

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Minor Recht en Economie, variant International Political Economy (66 EC) 

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN119A Academic Skills, Mathematics and Statistics 6 EN 1

MAN-BPRA203PM Econometrics (premaster) 6 EN 2

MAN-BCU194EC Economie van de Managementwetenschappen 6 NL 1

MAN-BCU302 History of Economics 6 EN/NL 1 en 2

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

 Keuzevak uit Politicologie 6  1, 2, 
3 of 4

 Keuzevak uit Politicologie 6  1, 2, 
3 of 4

MAN-BCU2013EN Theories of International Relations 6 EN 3

MAN-BCU3018 Topics in International Economics and Policy 6 EN 3

MAN-BIM304A Bachelor's Thesis in Economics 12 NL 3 en 4

Artikel 34  Taal van de minor Recht en Economie

De onderwijstaal in de minor Recht en Economie is het Engels.1.
Het Engels is niet de onderwijstaal bij de volgende onderwijseenheden:2.

Economie van de Managementwetenschappen Deze onderwijseenheid wordt in het Nederlandsa.
verzorgd.
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Paragraaf 5  Premaster programma voor de Masteropleiding Political

Science & de tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en

Maatschappijwetenschappen

Artikel 35  Premaster voor wo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of
masteropleiding dan de in lid 2 genoemde, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een premaster
voor wo-instromers. Er zijn pre-masterprogramma’s voor Political Science (algemeen), Political Science
(International Political Economy) en voor de Tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en
Maatschappijwetenschappen .
De premasterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere bachelor- of2.
masteropleiding dan politicologie en hebben een maximale omvang van 60 EC. De examencommissie kan
vrijstellingen verlenen voor een of meer onderwijseenheden. De inhoud van de programma’s is hetzelfde als
die van de programma’s in artikel 36.
Op de premaster voor wo-instromers zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van3.
de bachelor economie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Aan- en afmelden
onderwijs, Inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van
artikel 35 en 36, Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39

Artikel 36  Premaster voor hbo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-master voor hbo- instromers. Er zijn pre-
masterprogramma’s voor Political Science (algemeen) en Political Science (International Political Economy)
en voor de Tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen
De pre-master voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.2.
Op de pre-master voor hbo-instromers zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van3.
de bachelor politicologie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Aan- en afmelden
onderwijs, inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van
artikel 35 en 36, Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39
De pre-master omvat de volgende onderwijseenheden:4.

Premasterprogramma Political Science (algemeen)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BPRA204A Political Science Research Methods I 6 EN 1

MAN-BCU2009EN Theory and History of European
Integration

6 EN 1

MAN-BCU2026EN History of Political Thought 6 EN 2

MAN-MOR004 Statistics 6 EN 2



 

 

 

Pagina: 29 van 40

MAN-BCU2024 Political Parties, Origins, Transformations and Future
Prospects

6 EN 2

MAN-BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 EN 3

MAN-BPRA205A Political Science Research Methods II 6 EN 3

MAN-BPRO206 Project 3: Democracy and Representation 6 EN 3 en 4

MAN-BCU2013EN Theories of International Relations 6 EN 3 en 4

MAN-BCU346 Politics, Ethics and Practice 6 EN 4

Premasterprogramma Political Science (International Political Economy)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU2021 International Economics 6 EN 1

MAN-BPRA204A Political Science Research Methods I 6 EN 1

MAN-BCU329 Introduction to International Political Economy 6 EN 1 en 2

MAN-MOR004 Statistics 6 EN 2

 Keuzevak uit Economie en Bedrijfseconomie 6   

MAN-BCU2011EN Comparative Politics: Democratisation 6 EN 3

MAN-BPRA205A Political Science Research Methods II 6 EN 3

MAN-BPRO206 Project 3: Comparative Governance 6 EN 3 en 4

MAN- BCU2013EN Theories of International Relations 6 EN 3 en 4

 Keuzevak uit Economie en Bedrijfseconomie 6   

Premasterprogramma Tweejarige Educatieve Master Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen

De inhoud van dit programma is hetzelfde als het programma van de algemene pre-master.

Artikel 37  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit de premaster voor hbo-1.
instromers volgen, zie artikel 7. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:

de onderwijseenheid Statistics moet zijn behaald voordat de student aan de onderwijseenheid Politicala.
Science Research Methods II kan beginnen;
de onderwijseenheid Project 3: Comparative governance kan niet gevolgd worden tijdens de hbo-b.
opleiding, maar pas nadat het hbo-einddiploma is behaald.

Op de premaster voor hbo-instromers zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van2.
de bachelor politicologie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Aan- en afmelden
onderwijs, inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van
artikel 35 en 36, Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39
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Artikel 38  Geheel vooruitgeschoven premaster

Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in artikel 8 zijn er geen nadere regelingen als bedoeld in
artikel 8 getroffen.

Artikel 39  Taal van de premaster

De onderwijstaal van de premasters is het Engels.1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. 2.

Artikel 40  Premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster. Er zijn
premasterprogramma’s Political Science (general) en Political Science (International Political Economy).
De premaster heeft een omvang van 60 EC.2.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
politicologie van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Aan- en afmelden onderwijs,
inrichting en vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies, met uitzondering van artikel 39
De inhoud van de premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding is hetzelfde4.
als die van de programma’s in artikel 36.
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Paragraaf 6  Premaster programma voor de Masteropleiding Spatial

Planning

Artikel 41  Premaster voor wo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of masteropleiding dan
de in lid 2 genoemde opleidingen, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een pre-master voor wo-
instromers.
De premasterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere bachelor dan de2.
bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu en hebben een maximale omvang van 60 EC. De
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer onderwijseenheden. De inhoud van de
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 42.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.

Artikel 42  Premaster voor hbo-instromers

De premaster voor hbo-instromers is toegankelijk voor studenten met een afgeronde relevante hbo-1.
opleiding. De examencommissie heeft in een regeling vastgelegd welke opleidingen dit betreft. Voor
studenten met een andere hbo-opleiding wordt het pre-masterprogramma per student op maat gemaakt.
De premaster voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.2.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
De pre-master omvat de volgende onderwijseenheden:4.

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BCU360 Gebiedsontwikkeling 6 NL 1

MAN-BIN120SP Academic Skills 1 - Spatial Planning 6 EN 1 en 2

MAN-BCU297 Recht en instituties van milieu- en
ruimtelijk beleid

6 NL 1 en 2

MAN-BCU2033 Qualitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2030EN Quantitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BIN121 Academic Skills 2 6 EN 3 en 4

MAN-BCU347 Sustainable Intervention Methods 6 NL 3

MAN-BCU2042 Colloquium Doctum (Spatial Planning) 6 EN 3
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MAN-BIN2035 Stedelijke economie in Europa 6 NL 4

MAN-BCU2036 Theorising Spatial Practices 6 EN 4

Artikel 43  Taal van de premasters

De onderwijstaal in de premasters is het Engels.1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de pre-master.2.

Artikel 44  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit de premaster voor hbo-1.
instromers volgen, zie artikel 7. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de onderwijseenheden Academic Skills 1
en 2 en Colloquium doctum niet tijdens de hbo-opleiding kunnen worden gevolgd, maar pas nadat het hbo-
einddiploma is behaald.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor2.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.

Artikel 45  Geheel vooruitgeschoven premaster

Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld in artikel 8 zijn er geen nadere regelingen als bedoeld in
genoemd artikel 8 getroffen.

Artikel 46  Premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster.
De premaster heeft een maximale omvang van 60 EC.2.
De premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding wordt per student op maat3.
gemaakt, samengesteld uit de Engelstalige vakken uit het bachelorprogramma van GPM. Dit op maat
gemaakte pre-masterprogramma wordt vastgesteld door de examencommissie.
Op de pre-master zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
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Paragraaf 7  Premaster programma voor de Masteropleiding Human

Geography & de Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde

Artikel 47  Premaster voor wo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of
masteropleiding dan de in lid 2 bedoelde opleidingen, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een
pre-master voor wo-instromers.
De premasterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere bachelor dan de2.
bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu en hebben een maximale omvang van 60 EC. De
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer onderwijseenheden. De inhoud van de
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 48.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.

Artikel 48  Premaster voor hbo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de pre-masterprogramma’s Human Geography
(algemeen) en Human Geography (Conflicts, territories and identities) voor hbo- instromers.
De premaster voor hbo-instromers heeft een omvang van 60 EC.2.
Studenten met een relevant hbo-bachelordiploma worden tot de pre-master toegelaten volgens de criteria3.
vermeld in bijlage 1 artikel 3.
Op de pre-master zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
De premasterprogramma’s omvatten de volgende onderwijseenheden:5.

Premaster Human Geography (algemeen)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN120B Academic Skills 1 - Human Geography 6 EN 1 en 2

MAN-BCU306 Borders and Identities in Europe 6 EN 1

MAN-BCU2030EN Quantitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2029 Globalising Worlds 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2033 Qualitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BIN121 Academic Skills 2 6 EN 3 en 4

MAN-BCU2043 Colloquium Doctum (Human Geography) 6 EN 3
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MAN-BKV65 Migration and Society 6 EN 3

MAN-BCU2036 Theorising Spatial Practices 6 EN 4

MAN-BCU2035 Stedelijke Economie in Europa 6 NL 4

Premasterprogramma Tweejarige Educatieve Master Aardrijkskunde

De inhoud van dit programma is hetzelfde als het programma van de algemene premaster.

Premasterprogramma Human Geography (Conflicts, territories and identities)

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN120B Academic Skills 1 - Human Geography 6 EN 1 en 2

MAN-BCU306 Borders and Identities in Europe 6 EN 1

MAN-BCU2030EN Quantitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2029 Globalising Worlds 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2033 Qualitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BIN121 Academic Skills 2 6 EN 3 en 4

MAN-BCU2043 Colloquium Doctum (Human Geography) 6 EN 3

MAN-BCU2036 Theorising Spatial Practices 6 EN 4

 Keuzevak op gebied van conflict 6  3 of 4

 Keuzevak op gebied van conflict 6  3 of 4

Artikel 49  Taal van de premasters

De onderwijstaal in de premasters is het Engels. 1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. 2.

Artikel 50  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit het hbo-1.
instroomprogramma volgen, zie artikel 7. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de onderwijseenheden
Academic Skills 1 en 2 en Colloquium doctum niet tijdens de hbo-opleiding kunnen worden gevolgd, maar
pas nadat het hbo-einddiploma is behaald.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor2.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
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Artikel 51  Geheel vooruitgeschoven premaster

Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld artikel 8 zijn er geen nadere regelingen als bedoeld in
genoemd artikel 8 getroffen.

Artikel 52  Premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster.
De premaster heeft een maximale omvang van 60 EC2.
De premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding wordt per student op maat3.
gemaakt, samengesteld uit de Engelstalige vakken uit het bachelorprogramma van GPM
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
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Paragraaf 8  Premaster programma voor de Masteropleiding

Environment and Society Studies

Artikel 53  Premaster voor wo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten die bij1.
een Nederlandse instelling voor Wetenschappelijk Onderwijs deelnemen aan een andere bachelor- of
masteropleiding dan de in lid 2 bedoelde opleidingen, of deze hebben afgerond, toegang verlenen tot een
premaster voor wo-instromers.
De premasterprogramma’s voor wo-instromers zijn bestemd voor studenten met een andere bachelor dan de2.
bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu en hebben een maximale omvang van 60 EC. De
examencommissie kan vrijstellingen verlenen voor een of meer onderwijseenheden. De inhoud van de
programma’s is hetzelfde als die van de programma’s in artikel 54.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.

Artikel 54  Premaster voor hbo-instromers

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
afgeronde relevante hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster voor hbo-instromers.
De premaster heeft een omvang van 60 EC.2.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor3.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.
De premaster voor hbo-instromers omvat de volgende onderwijseenheden:4.

Cursuscode Naam EC Onderwijstaal Periode

MAN-BIN120C Academic Skills 1 - Environment and Society Studies 6 EN 1 en 2

MAN-
BCU2030EN

Quantitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BCU348A Space and Environment in the European Union 6 EN 1

MAN-BCU2029 Globalising Worlds of
6

EN 1 en 2

MAN-BKV55 Duurzaam Ondernemen NL 1

MAN-BCU2033 Qualitative Methods 6 EN 1 en 2

MAN-BCU2044 Colloquium Doctum (Environment Society Studies) 6 EN 3

MAN-BCU2032 Environment and Society 6 EN 3

MAN-BCU347 Sustainable Intervention Methods 6 EN 3
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MAN-BCU2036 Theorising Spatial Practices 6 EN 4

MAN-BIN121 Academic Skills 2 6 EN 4

Artikel 55  Taal van de premasters

De onderwijstaal in de premasters is het Engels.1.
De taal van het onderwijs en de tentamens kan afwijken van de onderwijstaal van de premaster. 2.

Artikel 56  Gedeeltelijk vooruitgeschoven premaster

Hbo-studenten kunnen tijdens hun hbo-opleiding maximaal vijf onderwijseenheden uit het hbo-1.
instroomprogramma volgen, zie artikel 7. Hierbij geldt als randvoorwaarde dat de onderwijseenheden
Academic Skills 1 en 2 en Colloquium doctum niet tijdens de hbo-opleiding kunnen worden gevolgd, maar
pas nadat het hbo-einddiploma is behaald.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor2.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.

Artikel 57  Geheel vooruitgeschoven premaster

Aangezien er geen convenanten zijn afgesloten als bedoeld artikel 8 zijn er geen nadere regelingen als bedoeld
artikel 8 getroffen.

Artikel 58  Premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding

In het kader van de toelatingsregeling voor de masteropleiding kan de examencommissie studenten met een1.
in het buitenland afgeronde relevante wo- of hbo-opleiding toegang verlenen tot de premaster.
Het premaster programma bestaat uit 60 EC.2.
De premaster voor studenten met een in het buitenland afgeronde vooropleiding wordt per student op maat3.
gemaakt, samengesteld uit de Engelstalige vakken uit het bachelorprogramma van GPM.
Op de premaster zijn de volgende paragrafen van de Onderwijs en Examenregeling van de bachelor4.
Geologie Planologie en Milieu van toepassing: Toegang tot het onderwijs en de tentamens, Inrichting en
vormgeving onderwijseenheden, Toetsing en examinering met uitzondering van artikel 35 en 36,
Studievoortgang, -begeleiding en –advies met uitzondering van artikel 39.



 Paragraaf 1  Toelatingseisen en -procedures

Artikel 1  Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op studenten die zich ten behoeve van collegejaar 2022-2023 inschrijven voor een
pre-master, een geheel óf gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master, het schakelprogramma Recht en Management
of de minor Recht en Economie van de Faculteit der Managementwetenschappen.

Artikel 2  Toelatingseisen pre-master voor wo-instromers

Studenten die een wo-bachelor of -master succesvol hebben afgerond, worden toegelaten tot een van de facultaire
pre-masterprogramma's voor wo-instromers.

Artikel 3  Toelatingseisen pre-master voor hbo-instromers

Studenten met een diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding worden toegelaten tot een1.
van de facultaire pre-masterprogramma’s voor hbo-instromers wanneer zij voor de vakken van de laatste 120
EC zoals vastgelegd in het examenprogramma van de hbo-opleiding 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 de2.
laatste 120 EC zoals vastgelegd in het examenprogramma van de hbo-opleiding 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 verzenden aan de examencommissie. Op
basis van de cijferlijst en de motivatiebrief beslist de examencommissie of zij worden toegelaten.
In afwijking van lid 2 en 3 worden tot de pre-master Business Administration tevens studenten met een3.
diploma van een geheel afgeronde relevante hbo-opleiding toegelaten wanneer ze een GMAT score van 600
of meer hebben behaald.
De examencommissie van de opleiding die de pre-master aanbiedt bepaalt welke hbo-opleidingen relevant4.
zijn.

Artikel 4  Toelatingseisen gedeeltelijk vooruitgeschoven pre-master

Voor toelating tot de gedeeltelijk vooruitgeschoven hbo-pre-master gelden de volgende voorwaarden:1.
de student heeft in de relevante hbo-opleiding minimaal 150 EC of het equivalent daarvan behaald meta.
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 metb.
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 beslist of deze
student wordt toegelaten.

De examencommissie van de opleiding die de vooruitgeschoven pre-master aanbiedt bepaalt welke hbo-2.
opleidingen relevant zijn.
In aanvulling op lid 1 dienen studenten die toegelaten willen worden tot een vooruitgeschoven pre-master3.
tevens in het bezit te zijn van:

een toestemmingsverklaring van de (instituuts)directie van de hbo-opleiding;a.
een toestemmingsverklaring van de examencommissie van de hbo-opleiding.b.

Na het behalen van het hbo-diploma is een op basis van lid 1 tot en met 3 toegelaten student rechtstreeks4.
toelaatbaar tot het resterende gedeelte van de pre-master voor hbo-instromers.
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Artikel 5  Toelatingseisen volledig vooruitgeschoven pre-master

De voorwaarden voor toelating tot een geheel vooruitgeschoven hbo-pre-master worden per opleiding vastgelegd in
het opleidingsspecifieke deel van de pre-master regeling.

Artikel 6  Toelatingseisen Engelstalige pre-master

De examencommissie van de opleiding kan studenten met een in het buitenland afgeronde relevante wo- of1.
hbo-opleiding toegang verlenen tot een Engelstalige pre-master.
Studenten met een relevant diploma die willen instromen in een Engelstalige pre-master kunnen door de2.
examencommissie gevraagd worden om aanvullende certificaten te overleggen.

Artikel 7  Toelatingseisen Engelse taal

Studenten die deelnemen aan een pre-master waarvan de onderwijstaal het Engels is dienen over voldoende1.
beheersing van de Engelse taal te beschikken. Aan deze eis is voldaan als de student voldoet aan één van
de volgende voorwaarden: de student

in het bezit van een Nederlands vwo-diploma;a.
in het bezit  van een diploma van een volledig Engelstalig propedeuseprogramma behaald in hetb.
Nederlands hoger beroepsonderwijs;
in het bezit van een bachelordiploma behaald in het Nederlands hoger beroepsonderwijs;c.
in het bezit van een International Baccalaureate diploma;d.
in het bezit  van een European Baccalaureate diploma waarbij  op zijn minst de onderwijseenheide.
English Language 1 of 2 is behaald;
in het bezit van een diploma dat voorkomt op de Diplomalijst van VSNU/Nuffic en daarbij mede isf.
geëxamineerd in het vak Engels;
in het bezit van een diploma van voortgezet onderwijs dat equivalent aan of hoger dan Nederlandsg.
vwo- niveau behaald aan een onderwijsinstelling gevestigd in een van de lidstaten van de EU/EER,
Australië, Canada (met uitzondering van Quebec (provincie)), Nieuw Zeeland, het Verenigd Koninkrijk
of de Verenigde Staten, waarvan de voertaal het Engels was.

Studenten die niet voldoen aan de in lid 1 genoemde voorwaarden dienen één van de volgende certificaten te2.
overleggen:

een TOEFL (iBT) certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 80, met deelscoresa.
van niet minder dan 20;
een IELTS Academisch certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 6,0, metb.
deelscores van niet minder dan 6,0;
een Cambridge C1 Advanced te hebben behaald met een score van minimaal C;c.
een Cambridge C2 Proficiency te hebben behaald met een score van minimaal C.d.

Andere dan de in lid 2 genoemde certificaten worden niet geaccepteerd.3.
Certificaten mogen niet ouder zijn dan twee jaar.4.

Artikel 8  Tijdstip van toelating

Uiterlijk op 31 augustus wordt vastgesteld of een student op de door het bestuur van de Radboud Universiteit1.
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.
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In afwijking van lid 1 kan de examencommissie op grond van bijzondere omstandigheden op een later tijdstip2.
vaststellen of studenten uiterlijk op 31 augustus hadden voldaan aan de eisen betreffende toelating tot een
pre-masterprogramma.

Deze studenten worden voorwaardelijk toegelaten tot het onderwijs van het pre-master programma;a.
Deze studenten mogen niet deelnemen aan tentamens totdat definitief is vastgesteld dat studentenb.
uiterlijk 31 augustus hadden voldaan aan de toelatingseisen.
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