
OER_studiejaar 2021-2022 BSc Bestuurskunde 
pagina 2 van 42  

Toelatingseisen 

BSc BEDRIJFSKUNDE 

studiejaar 2022-2023 



 Inhoudsopgave

Paragraaf 1  Toelatingseisen en -procedures 1 .............................................................................................. 
Artikel 1  Reikwijdte van de regeling 1 ......................................................................................................... 
Artikel 2  Vooropleidingseisen 1 ................................................................................................................... 
Artikel 3  Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1 ............................................................................ 
Artikel 4  Colloquium Doctum 1 .................................................................................................................... 
Artikel 5  Toelatingseisen wiskunde 1 .......................................................................................................... 
Artikel 6  Toelatingseisen Nederlandse taal 1 .............................................................................................. 
Artikel 7  Toelatingseisen Engelse taal 2 ..................................................................................................... 
Artikel 8  Studiekeuzeadvies 2 ..................................................................................................................... 
Artikel 9  Toelating tot het tweede jaar 2 ...................................................................................................... 
Artikel 10  Verwijzing naar een specialisatie binnen de opleiding 3 .............................................................. 



 

Datum: 21 december 2021
Pagina: 1 van 3

Paragraaf 1  Toelatingseisen en -procedures

Artikel 1  Reikwijdte van de regeling

Deze regeling is van toepassing op studenten die zich ten behoeve van collegejaar 2022-2023 inschrijven voor de
opleiding Bedrijfskunde. 

Artikel 2  Vooropleidingseisen

Studenten met een vwo-diploma kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor de opleiding Bedrijfskunde als1.
zij voldoen aan de voor de desbetreffende opleiding landelijk vastgestelde nadere eisen, of wanneer zij
voldoen aan de vastgestelde vervangende eisen.
Studenten met een hbo-propedeuse na havo of mbo kunnen uitsluitend worden ingeschreven voor de2.
opleiding Bedrijfskunde indien zij tevens voldoen aan de in artikel 5 van deze regeling geformuleerde eisen
op het gebied van wiskunde.  

Artikel 3  Vervangende eisen deficiënties vooropleiding

De examencommissie van de opleiding stelt vast welke vervangende eisen van toepassing zijn.1.
De examencommissie kan een examinator in het desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of2.
meer toetsen.

Artikel 4  Colloquium Doctum

Bij het toelatingsonderzoek als bedoeld in artikel 7.29 van de wet worden voor de opleiding Bedrijfskunde de1.
volgende eisen gesteld:

Voldoende beheersing van vwo Wiskunde A (of B);a.
Voldoende beheersing van vwo Nederlands;b.
Voldoende beheersing van vwo Engels.c.

Artikel 5  Toelatingseisen wiskunde

Studenten met een hbo-propedeuse na havo of mbo dienen een certificaat te overleggen waaruit blijkt dat zij1.
het vak wiskunde A (of B) op
het eindexamenniveau van het vwo beheersen. De volgende certificaten worden in ieder geval geaccepteerd:

Staatsexamen vwo wiskunde A (of B);a.
CCVX deelcertificaten wiskunde A (of B) minimumscore 6.0 van 10.0;b.
Boswell-Bèta wiskundeA (of B) minimumscore 5.5 van 10.0;c.
Online Mathematics Placement Test (OMPT)-A minimum score 55%;d.
SAT test minimumscore voor mathematics: 600 van de 800.e.

Artikel 6  Toelatingseisen Nederlandse taal

Studenten die geen diploma hebben behaald van een Nederlandstalige opleiding van het vwo of hoger onderwijs
dienen om voor een opleiding of een specialisatie van een opleiding waarvan de onderwijstaal 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.
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Artikel 7  Toelatingseisen Engelse taal

Studenten die deelnemen aan het Engelstalige eerste jaar van de opleiding of een specialisatie van deze1.
opleiding waarvan de onderwijstaal 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 is

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 één van de bovenstaande voorwaarden dienen:2.
een TOEFL (iBT) certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 80, met deelscoresa.
van niet minder dan 20, of
een IELTS Academic certificaat te hebben behaald met een totaalscore van minimaal 6,0, metb.
deelscores van niet minder dan 6,0, of
een Cambridge C1 Advanced certificate te hebben behaald met een score van minimaal C, ofc.
een Cambridge C2 Proficiency certificate te hebben behaald met een score van minimaal C.d.

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

Artikel 8  Studiekeuzeadvies

Een student die zich vóór 1 mei voor de eerste maal aanmeldt voor het eerste jaar van een bacheloropleiding1.
heeft overeenkomstig de Regeling Studiekeuzecheck recht op een digitale studiekeuzecheck en als
uitvloeisel daarvan een studiekeuzeadvies. Wanneer de uitslag van de digitale check niet positief is, ontvangt
de student een uitnodiging voor een studiekeuzegesprek. Het advies is dan gebaseerd op de uitslagen van
digitale check en een gesprek. Wanneer de student geen gehoor geeft aan de uitnodiging voor een gesprek,
dan is het studiekeuzeadvies uitsluitend gebaseerd op de uitslag van de digitale check.
Het studiekeuzeadvies is niet bindend.2.

Artikel 9  Toelating tot het tweede jaar

Studenten die het eerste jaar in de Bedrijfskunde aan een andere Nederlandse universiteit dan de Radboud1.
Universiteit met goed gevolg hebben afgerond dan wel het eerste jaar in de economie, bedrijfseconomie,
bedrijfsinformatiekunde of bedrijfswetenschappen aan een Nederlandse universiteit met goed gevolg hebben
afgerond, worden tot het tweede jaar toegelaten indien hun verzoek door de examencommissie is
gehonoreerd.
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De examencommissie kan besluiten dat degene die op grond van lid 1 is toegelaten tot het tweede jaar,2.
alsnog één of meer propedeutische onderdelen dient te behalen. Dit besluit dient tegelijkertijd met het bericht
over de honorering van het toelatingsverzoek aan de betrokkene te worden medegedeeld.

Artikel 10  Verwijzing naar een specialisatie binnen de opleiding

Studenten van het Engelstalige eerste jaar die voor de specialisatie International Business Administration fase
opteren, dienen voor elk van de onderstaande onderwijseenheden ten minste 7,0 te behalen:

Organization Theory;1.
Cross-Cultural Management and Communication.2.
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