Bedrijfskunde óf Economie
en Bedrijfseconomie
Je wilt binnen je bachelor een focus op economie of bedrijfskunde? Dan kun je uit
verschillende managementstudies kiezen: 'Bedrijfskunde' en 'Economie en
Bedrijfseconomie' en de Engelstalige varianten 'Business Administration' en
'Economics and Business Economics'. Wat de verschillen zijn, zetten we hieronder
voor je op een rij.
Wat bestudeer je bij Bedrijfskunde?
Bedrijfskunde richt zich op het reilen en zeilen van bedrijven en
(commerciële) organisaties. Het gaat om de strategische kant van
het bedrijf. Je kunt hierbij denken aan de bedrijfsstrategie, marketing
of de structuur van de organisatie. Daarnaast houdt Bedrijfskunde
zich bezig met Human Resource-vraagstukken (personeelszaken).
Het gaat hier niet alleen om de winstgevendheid van het bedrijf of
het geld dat in het bedrijf omgaat. Tijdens de studie Bedrijfskunde
kijk je namelijk ook naar corporate responsibility (maatschappelijk
verantwoord ondernemen) en de tevredenheid van werknemers in
het bedrijf om zo uiteindelijk bepaalde doelen (dat kan dus winst
zijn) te bereiken.

samenhang en mogelijke oplossingen. Naast problemen en
mogelijke oplossingen van organisaties, verdiep je je ook in het
functioneren van organisaties:
•  Je analyseert bedrijven en ondernemingen.
•  Je bestudeert de invloed van technische ontwikkelingen en
maatschappelijke omstandigheden en bedenkt oplossingen die
organisaties kunnen implementeren.
•  Je leert in te grijpen in (organisatie)processen en deze te
verbeteren.
• 

Je krijgt een brede kennis van verschillende processen én doet
uitstekende academische en professionele vaardigheden op.

Welke beroepen oefenen oud-studenten zoal uit?
Binnen het studieprogramma van de opleiding Bedrijfskunde
verdiep je je in de problemen van organisaties, hun onderlinge
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• 
• 
• 
• 
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Consultant of adviseur bij diverse Nederlandse én Internationale
organisaties.
Business analist, bijvoorbeeld bij een retailbedrijf.
Projectmedewerker of -manager.
Human Resource directeur.
Marketeer of communicatieadviseur.
Ondernemer van een eigen bedrijf of ZZP'er, bijvoorbeeld op het
gebied van software.
Medewerker bij een non-profit organisatie.

Wat bestudeer je bij Economie en Bedrijfseconomie?
Economie en Bedrijfseconomie splitst, na anderhalf jaar
gezamenlijke economische vakken, op in drie richtingen: ﬁnanciële
economie, internationale economie en beleid, en bedrijfseconomie.
Bedrijfseconomie ligt het dichtste bij Bedrijfskunde, aangezien deze
variant kijkt naar alle geldstromen en ﬁnanciële informatie in het
bedrijf. Hoewel Economie en Bedrijfseconomie dus wel naar
bedrijven kijkt, kijkt deze studie ook naar andere organisaties
(overheden of banken) of de wereldeconomie en het maken van
economische keuzes in het algemeen. Waarom is het ene land
bijvoorbeeld welvarender dan het andere? En waarom maken

Overstapmogelijkheden

personen niet altijd rationele keuzes?
In Nijmegen kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar
economische onderwerpen. We gebruiken kennis uit andere
wetenschapsgebieden, zoals sociologie, psychologie,
rechtsgeleerdheid en ﬁlosoﬁe. Met deze academische kennis en
praktijkgerichte vaardigheden kun je maatschappelijke uitdagingen
en bedrijfseconomische problemen analyseren en eﬀectieve
oplossingen aandragen. Dat noemen we Economie+.

In het eerste jaar is het vrij eenvoudig om over te stappen van
Bedrijfskunde naar Economie en Bedrijfseconomie en andersom. Dit
is mogelijk omdat er binnen het eerste jaar een aantal vakken
overlappen..

Meer informatie?
www.ru.nl/bachelor
www.ru.nl/bachelor/bedrijfskunde
www.ru.nl/bachelor/economie

Welke beroepen oefenen oud-studenten zoal uit?
• 
• 
• 

Financieel analist binnen het bank- en verzekeringswezen of het
bedrijfsleven.
Accountant, business controller of consultant.
Beleidsmedewerker bij een internationaal opererend bedrijf, bij
een grote bank of bij de overheid.

Kiezen tussen een Nederlandstalige en Engelstalige
opleiding
Zowel 'Bedrijfskunde' als 'Economie en Bedrijfseconomie' kun je aan
de Radboud Universiteit ook in het Engels volgen. Deze opleidingen
heten 'Business Administration' en 'Economics and Business
Economics'. We kijken binnen deze opleidingen meer naar
internationale cultuur(verschillen) en de internationale context.
Daarnaast zijn bijna alle colleges, werkgroepen en boeken in het
Engels, waardoor je deze taal snel op een goed niveau beheerst en
de opleiding een goede voorbereiding is op de internationale
(arbeids)markt.

Heb je een inhoudelijke vraag? Neem
contact op met de studieadviseur van
de speciﬁeke opleiding
Studieadviseur Bedrijfskunde:
Ir. Lucas Meijssen
E-mail: lucas.meijssen@ru.nl
Studieadviseur Economie en Bedrijfseconomie/Economics and
Business Economics:
Marije van den End, MSc
E-mail: marije.vandenend@ru.nl
Studieadviseur Business Administration:
Maud Hippmann, MSc
E-mail: maud.hippmann@ru.nl

Verschillen tussen een opleiding 'Bedrijfskunde' en
'Economie en Bedrijfseconomie' in Nijmegen en
in andere steden
De Radboud Universiteit in Nijmegen biedt kwalitatief hoogstaande
opleidingen met sociaal relevant wetenschappelijk onderzoek en
onderwijs. Op het gebied van bedrijfskunde en bedrijfs-economie
ligt de focus op sociale aspecten en processen. Dit verschilt met de
opleidingen in andere steden die een meer economische of
technische insteek hanteren. In Nijmegen richten we ons
nadrukkelijk op de sociale en maatschappelijke processen en hun
fundamentele rol in organisaties en in relatie met hun stakeholders.
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