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WOORD VOORAF
Met trots presenteren we de studiegids Bedrijfskunde voor het studiejaar 2018-2019! Hierin vind je alle
informatie over jouw studie. Een belangrijk onderdeel van deze studiegids is Het Onderwijs- en
Examenregelement (OER). Hierin staan jouw rechten en plichten als student bij onze opleiding. In het OER
vind je ook het onderwijsleerplan (OLP), waarin de basisgegevens per vak staan beschreven.
Op de opleiding hanteren we het principe van afnemende sturing en toenemende complexiteit.
Afnemende sturing wil zeggen dat naarmate je vordert in je studie, je zelf meer keuzes kunt maken over hoe
jij je studie en loopbaan inricht. Ook houdt dat in dat je naarmate je studie vordert, je minder aan de hand
wordt genomen. Als student Bedrijfskunde zal je dus ook zelf initiatief en verantwoordelijkheid moeten
nemen om succesvol in je studie te zijn. De toenemende complexiteit is vooral op inhoudelijk vlak te zien. In
het begin van de studie ligt de nadruk op individuele vakken, maar verderop in de studie zal er steeds meer
integraal worden aangeboden. In projecten, stage en 3e-jaars vakken zal je door integratie van verschillende
vakgebieden inzicht krijgen in het gebied dat de Bedrijfskunde beslaat. Het is van belang goed te plannen en
je te (laten) informeren bij het maken van studie- en loopbaankeuzes. Als opleiding bieden we daarvoor in
het programma handvatten. We doen dat in de klas en ook individueel via tutoring en gesprekken met
docenten professionaliseren en met de decaan. Uiteraard is het zorgvuldig door ons samengestelde
curriculum van vakken, projecten en praktijkopdrachten de belangrijkste basis om je studie succesvol te
doorlopen. Het is zo ingericht dat de volgordelijkheid van de studieonderdelen je optimaal steunen om jouw
studieloopbaan tot een succes te maken. In de lessen brengen we veel variatie in werkvormen en
opdrachten. Ons advies is dan ook: volg de lessen en doe actief mee want daarmee vergroot je de kans op
succes aanzienlijk!. We zijn ervan overtuigd dat deze gids eraan bijdraagt dat je hier met veel plezier en
succes studeert en je in staat stelt de goede keuzes te maken die jouw ontwikkeling als Bedrijfskundige
professional mogelijk maakt.
Lees deze gids goed en maak een link op jouw persoonlijke startpagina op studentennet, zodat je de gids
makkelijk terug kunt vinden. Je zult merken dat studeren bij Bedrijfskunde jezelf uitdagen en ontwikkelen is.
Laten we er met elkaar een mooie studie-ervaring van maken.
Namens alle medewerkers van de opleiding Bedrijfskunde: veel succes en plezier toegewenst.

Ronald van Vliet (Opleidingsmanager)
Phine van Doorne (Teamleider)
Ginger Martina-du Chatenier (Teamleider)
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INLEIDING
Deze gids vormt het handboek van de opleiding Bedrijfskunde van De Haagse Hogeschool. In dit document
is alle belangrijke informatie met betrekking tot de opleiding samengebundeld en beknopt weergegeven.
Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op het Studentennet.
Hoe vind je de weg in deze gids?
In het eerste deel van deze gids vind je belangrijke informatie over de opleiding
Hoofdstuk 1 bevat de organisatiestructuur, de onderwijsvisie en de opbouw van de studie en
onderwijsprogramma’s.
In hoofdstuk 2 vind je informatie over minoren en keuzenmodules.
Informatie over opleidingscommissies, medezeggenschap en samenwerkingsorganisaties is te vinden in
hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 vind je vooral praktische informatie zoals roostertijden en vakantieplanning, de belangrijkste
informatiekanalen, belangrijke adressen en contactinformatie.
Hulp nodig tijdens je studie? In paragraaf 4.6 vind je informatie over hoe die te krijgen.
Tot slot geven we in paragraaf 4.7 een overzicht van de dienstverlening die de hogeschool te bieden heeft.
Naast praktische zaken vind je in de gids ook meer formele zaken zoals het opleidingsleerplan (hoofdstuk 5)
en de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding (hoofdstuk 6).
In de OER staat informatie over de inhoud van de opleiding en een overzicht van je rechten en plichten die
te maken hebben met het onderwijs en de examens. De OER maakt onderdeel uit van het studentenstatuut
dat te vinden is op het Studentennet. In de bijlagen van deze gids vind je een korte samenvatting van de
kenmerken van elke onderwijseenheid binnen de opleiding. De volledige modulehandleiding kan je vinden op
Blackboard.
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De Opleiding Bedrijfskunde
1.1 Organisatiestructuur
De faculteitsdirecteur geeft leiding aan de faculteit Management & Organisatie, waarvan de opleiding
Bedrijfskunde deel uitmaakt. Voor de opleiding Bedrijfskunde is de opleidingsmanager verantwoordelijk. De
opleidingsmanager stuurt samen met de teamleiders het team docenten aan. De opleidingsmanager en de
teamleiders vormen het opleidingsmanagementteam (OMT).

1.2 Onderwijsvisie
De Haagse opleiding Bedrijfskunde leidt studenten op voor een loopbaan als ethisch
verantwoorde en maatschappelijk bewuste professional die met toegepaste wetenschappelijke
kennis, organisaties helpt hun bedrijfsprocessen effectief, doelmatig en duurzaam te
organiseren. De Haagse bedrijfskundige voelt zich thuis in een internationale beroepsomgeving,
dichtbij in de Haags-Rotterdamse metropoolregio en in het buitenland.
Missie en Visie Bedrijfskunde
De Haagse Hogeschool (HHs) profileert zich als een netwerkhogeschool die studenten opleidt als
wereldburgers voor een internationale beroepsomgeving. Binnen de opleiding Bedrijfskunde (BK) richten wij
ons op een werkveld dat zich continu moet aanpassen aan veranderende omstandigheden in binnen- en
buitenland. Ten gevolge van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in dit veld is een open
vizier en een brede vernieuwingsgerichte blik voor een aankomend bedrijfskundige belangrijker dan ooit.
Mede door deze veranderingen in het veld wordt het steeds moeilijker te voorspellen voor welke banen we
onze studenten precies opleiden. Waar 5 jaar geleden 40% van onze studenten in de banken- en
verzekeringssector een baan vond, is dat vandaag de dag nog maar 5%. Daarnaast ontstaan nieuwe
werkvelden die snel opkomen en soms ook weer snel verdwijnen. Enerzijds is een brede opleiding als BK
uitermate geschikt om hierop in te spelen. Anderzijds vraagt dit van onze opleiding een focus op het
aanleren van een innovatieve houding waardoor afgestudeerde BK-alumni zich snel nieuwe kennis en
vaardigheden eigen kunnen maken.
De Haagse BK-opleiding heeft een sterk eigen profiel, waarmee we uniek zijn binnen de Nederlandse BKopleidingen. Onze positie in de stad Den Haag met zijn ministeries, ambassades, internationale
rechtscolleges en vele andere publieke en non-profit organisaties kleurt dit profiel. Ten eerste doen wij dit
door ons te richten op de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap met een internationaal perspectief en
gericht op duurzaam ondernemen. Verder onderscheiden we ons door in te spelen op een van de
opkomende markten in de Haagse regio: de publieke sector. Uit alumni-onderzoek blijkt dat steeds meer
afgestudeerden als bedrijfskundige in de publieke sector aan de slag gaan. We zijn door onze profilering ook
bewust anders dan verwante opleidingen. Zo richt Technische Bedrijfskunde zich meer op de maakindustrie
en Bestuurskunde focust zich vooral op beleidsontwikkeling.
De opleiding BK kent een voltijd- en een deeltijdvariant. Deze varianten leiden op tot hetzelfde eindniveau
maar de didactische aanpak van de docenten en de leerwegen van de studenten zijn verschillend.
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1.3 Opbouw van de studie en onderwijsprogramma
Voltijd
Jaar 1

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

Management Accounting 3

Financiële Administratie

BLOK 4
3

Financiële Analyse

3

Bedrijfsproject
Strategisch Management

3
3

Business English 1.5

3

Micro Economie 3
Marketing 1 3

Marketing 2 3

Organsatiekunde 3

Gedrag en Organisatie 3

Professionaliseren 1 1

Professionaliseren 1 1
Business Game 1
Business Process
3
Management
Bedrijfsprocessen 3

Onderzoeksvaardigheden 3
Publiekrecht
Schriftelijke Communicatieve

Vaardigheden

3

Privaatrecht 3

3

Business English 1.0 3

16

16

Mondelinge Communicatieve

Vaardigheden

3
16

12

jaar 2
BLOK 2

BLOK 1

BLOK 3

BLOK 4

Verslaggeving en Winst 3
Macro Economie 3

Internationale
Economische Betrekkingen

3
Contentmarketing 3

Management 3
Beleid en Strategie 3

Personeelsmanagement 3

Extern Bedrijfsproject

6

Big Data 3
Besluitvorming in
3
organisaties
Statistische Methoden en
3
Technieken

Processen in organisaties 3

Internationaal blok(IB):
Macro (Mondialisering)
Meso (Internationaal
Ondernemen)
Micro (Intercultureel
vakmanschap)
Experience Trip

15

Ondernemingsrecht 3
Business English 2.0 3
15

12
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Jaar 3
BLOK 1
Ethiek en maatschappelijk
5
verantwoord ondernemen
Verandermanagement 5

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

Profielkeuze
A Public Management
B Business Management

15

(Internationale) Stage

30

BV Ik 5
15

15

30

Jaar 4
BLOK 1

BLOK 2

Minor

15

BLOK 3

Minor

15

15

BLOK 4

Voortraject & Afstuderen

30
30

15

Deeltijd
Jaar 1

BLOK 2

BLOK 1

BLOK 4

BLOK 3

Management Accounting 3

Financiële Administratie

3

Marketing 1 3

Marketing 2

3

Financiële Analyse

3

Micro-economie
3
Rekenvaardigheden

Organisatiekunde 3

Gedrag in Organisaties 3
Onderzoeksvh/Bedrijfsproject
Strategisch management

6
3

Business
3
Process management
Bedrijfsprocessen 3

Publiekrecht

3

Privaatrecht 3
Schriftelijke communicatieve
Vaardigheden

Mondelinge communicatieve
3
vaardigheden
Business English 1.0
Business English 1.5

3
6

Professionaliseren en Praktijkleren 1 (P&P1) 3
12

15
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Jaar 2

BLOK 1

BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

Verslaggeving en Winst 3
Macro-economie 3
Contentmarketing

Internationale Economische 3
Betrekkingen

3
Personeelsmanagement 3

Management 3
Beleid en Strategie 3

Big Data
Besluitvorming
3
in organisaties

6

Extern Bedrijfsproject

Processen in organisaties

3
3

Statistische
3
Methoden en Technieken
Ondernemingsrecht 3
Business English 2.0 3
Professionaliseren en Praktijkleren 2 (P&P2) 15
12

Jaar 3

BLOK 1

12

BLOK 2

15
9

BLOK 3

BLOK 4

Verandermanagement 5
Business Management

Business Management
BM Succesvolle
3
Organisaties
BM Marketing Online
3

BM Winst- en Omzetbelasting

3

BM Actuele Ontwikkelingen 3
BM ERP SAP 3

27

BVIK:
Lumina WC
Luminatraining (2 dagen)
5
Onderhandelen
Sollicitatie & netwerken (Eng)
.

Internationaal blok:
Meso
15
Mondialisering
Intercult. Vakmanschap
Experience Trip (2 dagen)

Professionaliseren & Praktijkleren 3 (P&P3) 15
6

Jaar 4

BLOK 1

15

9

BLOK 2

Voortraject Afstuderen
Voortraject Afstuderen
Lintminor Ethiek en bewustzijnsontwikkeling
of
Lintminor Coachend Leidinggeven
Keuzeprofiel
Keuzeprofiel
Business Management
6
Business Management
6

3
15

10

30

BLOK 3

BLOK 4

Afstuderen

Afstuderen

9
27
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Minoren, keuzemodules en vrije keuzeruimte
Alle opleidingen aan De Haagse Hogeschool werken met de major-minorstructuur. Het hoofdonderdeel van
je opleiding heet de major. Daarnaast is er de minorruimte (30-45 EC). Je kiest zelf een invulling van de
minorruimte die past bij jouw persoonlijke interesses en ambities om je te verbreden of juist te verdiepen.
De minorruimte kun je vullen met:
o

Minoren bij de eigen opleiding (faculteitsminoren)

o

Minoren aan een andere opleiding binnen De HHs (hogeschoolminoren)

o

Minoren aan een andere instelling voor hoger onderwijs

o

Een zelf samengesteld pakket van keuzemodulen

o

Een stage in het buitenland, een minor, of losse vakken aan een instelling in het buitenland

o

Losse vakken bij een andere opleiding.

Ga voor meer informatie over minoren en keuzemodules naar Studentennet > Faculteiten > Faculteit
management & organisatie >Opleidingen > kies hier de relevante opleiding > Minoren en keuzemodulen.

Opleidingscommissies, medezeggenschap en
samenwerkingsorganisaties
In dit hoofdstuk vind je een korte beschrijving van de verschillende commissies binnen de opleiding. Wil je
meer weten over een bepaalde commissie ga dan naar Studentennet.
Examencommissie
De examencommissie stelt officieel de uitslag vast van het examen, waarvan het propedeutisch examen een
specifiek onderdeel is. Daarnaast is de examencommissie verantwoordelijk voor het uitbrengen van
studieadviezen, het beoordelen en opleggen van sancties bij fraude en het uitreiken van getuigschriften.
Toetscommissie
De toetscommissie draagt zorg voor de kwaliteit van het toetsproces. De toetscommissie werkt in opdracht
van de examencommissie en voert onder toezicht van de examencommissie de volgende taken uit:
• Het opstellen van het toetshandboek, waarin opleiding specifieke procedures en richtlijnen worden
vorm gegeven.
• De controle op de naleving van het in het toetshandboek vastgelegde toetsbeleid en de
kwaliteitscriteria.
Opleidingscommissie
Aan de opleiding is een opleidingscommissie (OC) verbonden. De OC bestaat uit studenten en docenten van
een opleiding. Ook een vertegenwoordiger van het beroepenveld kan hierin zitting nemen.
De commissie heeft een drietal taken:
• Het adviseren over de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding, Over bepaalde onderdelen
van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) heeft de opleidingscommissie instemmingsrecht. Dit betekent
dat het management zonder deze instemming niet tot uitvoering mag overgaan. Over de andere onderdelen
van de OER van de opleiding heeft de opleidingscommissie adviesrecht.
• Het jaarlijks beoordelen van de uitvoering van de OER.
• Het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de faculteitsraad en het managementteam over alles
wat met het onderwijs in de opleiding te maken heeft.
Opleidingscommissie behoren tot de medezeggenschap. Ze vergaderen met de opleidingsmanager over
bijvoorbeeld de OER of over de kwaliteit van het onderwijs.
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Meer informatie over medezeggenschap vind je op het Studentennet > Organisatie& beleid >
Medezeggenschap.
Kernteam kwaliteit
Het kernteam kwaliteit bewaakt de inhoud en samenhang van het curriculum. Het kernteam kwaliteit zorgt
voor consistentie van de didactiek in het vernieuwde curriculum en bewaakt tevens de vertaling van de
Haagse Bachelor en het opleidingsplan naar het curriculum. Het kernteam kwaliteit fungeert als denktank,
adviseert en rapporteert direct aan het management team.
Medezeggenschapsraad of Faculteitsraad
Iedere faculteit van De Haagse Hogeschool heeft zijn eigen medezeggenschaps- of faculteitsraad.
De medezeggenschapsraad van de faculteit Management & Organisatie bestaat uit studenten en
personeelsleden van de opleidingen die de faculteit verzorgt. De faculteitsraad vergadert met de
faculteitsdirecteur over bijvoorbeeld het faculteitsbeleidsplan en de faculteitsbegroting. Voor het beleidsplan
is de instemming van de faculteitsraad nodig, over de begroting mag de raad adviseren. De vergaderingen
van de faculteitsraad zijn openbaar.
Wil je weten wanneer de faculteitsraad vergadert en wie er lid zijn van de faculteitsraad, kijk dan op
Studentennet > Organisatie&Beleid > medezeggenschap > deelraden > Management en Organisatie.

Landelijke samenwerking
De opleiding is vanaf cohort 2013-2014 gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel dat te vinden is op
http://www.vereniginghogescholen.nl/opleidingsprofielen. Het landelijk profiel is opgesteld in samenwerking
met alle Bedrijfskunde opleidingen in Nederland en met vertegenwoordigers uit verschillende branches uit
het werkveld. Onze opleiding is ook vertegenwoordigd in dit landelijke overleg.
De opleiding bespreekt de kwaliteit en het niveau van afstudeerwerken in zgn. kallibratiesessies met andere
Bedrijfskunde-opleidingen uit het cluster zuid-west. Met de opleiding Bedrijfskunde uit Rotterdam wisselt de
opleiding examinatoren uit.
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Praktische informatie
In dit hoofdstuk vind je praktische informatie over de opleiding, zoals roostertijden, vakantie-planning, de
belangrijkste informatiekanalen, adressen, contactinformatie, hulp tijdens je studie en voorzieningen voor
studenten.

4.1 Studentennet en Opleidingsinformatie
Studentennet
Op het Studentennet (de interne website van de hogeschool) vind je alle informatie met betrekking tot
algemene zaken. Via het Studentennet heb je direct toegang tot o.a. Blackboard en Osiris. Je krijgt toegang
tot Studentennet als je inlogt met je gebruikersnaam en wachtwoord.
Ben je je wachtwoord vergeten? Ga dan met je gebruikersnaam en een geldig ID-bewijs naar de ITServicedesk. Er wordt dan een nieuw wachtwoord voor je aangemaakt.
Een uitgebreide instructie over het gebruik van Studentennet vind je op
Studentennet>Serviceplein>Facilitaire voorzieningen>Studie- en onderwijsvoorzieningen>Studentennet:
hoe werkt het?”
Opleidingsinformatie
Het Studentennet maakt gebruik van jouw persoonlijke profiel. Op je homepage krijg je o.a.
opleidingsberichten te zien van de opleiding waarvoor je officieel bent ingeschreven. Studie-informatie over
de opleiding vind je op de opleidingspagina.
Je wijzigt je profiel door te klikken op het pasfoto vak rechtsboven en vervolgens “Mijn Profiel” te
selecteren.
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4.2 Roostertijden en vakantieplanning
Lesuur
1e uur
2e uur

Tijd
08.45 - 09.30 uur
09.30 - 10.15 uur

3e uur
4e uur

10.30 - 11.15 uur
11.15 - 12.00 uur

5e uur
6e uur
7e uur

12.15 - 13.00 uur
13.00 - 13.45 uur
13.45 - 14.30 uur

8e uur
9e uur

14.45 - 15.30 uur
15.30 - 16.15 uur

10e uur
11e uur

16.30 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur

12e uur
13e uur

18.30 - 19.15 uur
19.15 - 20.00 uur

14e uur
15e uur
16e uur

20.15 - 21.00 uur
21.00 - 21.45 uur
21.45 - 22.30 uur

START BLOKKEN 2018-2019
Start blok 1: maandag 27 augustus 2018 (week 35)
Start blok 2: maandag 12 november 2018 (week 46)
Start blok 3: maandag 4 februari 2019 (week 6)
Start blok 4: dinsdag 23 april 2019 (week 17)
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VAKANTIE STUDIEJAAR 2018-2019
Vakantie (recesperioden)
Herfstreces
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekeinde
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag + vrijdag erna
Pinksteren
Zomerreces

Data
maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari 2019 t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april 2019 t/m maandag 22 april 2019
vrijdag 27 april 2019
zondag 5 mei 2019
donderdag 30 mei 2019 t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 30 augustus 2019

Week
43
52/1
9
16/17
17
18
22
24
29-35

4.3 Informatiekanalen

De belangrijkste officiële informatiekanalen die we als opleiding gebruiken om te communiceren staan
hieronder toegelicht.
• Studentennet:
Het Studentennet is een officieel middel om met studenten te communiceren. Mededelingen aan grote
groepen studenten worden veelal op de Studentennetpagina geplaatst. Het is dus belangrijk dat je deze
regelmatig checkt.
• Blackboard:
Blackboard is de online leeromgeving van de opleiding. Iedere onderwijseenheid is ondergebracht in een
aparte course, waarin alle studie informatie is ondergebracht. Bijvoorbeeld opdrachten voor de colleges,
kennisclips, powerpointsheets, opgegeven literatuur. Je kunt er via een forum, blog of wiki ook kennis uit
wisselen met medestudenten. Via Blackboard lever je ook alle schriftelijke opdrachten in. Via het menu
nieuws in de HHs studentenapp. kan je nieuws en Blackboard berichten de Haagse Hogeschool lezen.
• Osiris:
In Osiris kun je je inschrijven voor toetsen en tentamens. Je studievoortgang en de door jou behaalde
resultaten van afgelegde tentamens (toetsen) zijn hier te zien.
Van iedere module is in Osiris een beknopte omschrijving te vinden.
Een handleiding Osiris is te downloaden vanuit Studentennet.
• Studentenapp:
Met mijn HHS heb je als student altijd en overal toegang tot je lesrooster, cijfers en belangrijke
mededelingen. Heb je opmerkingen of hulp nodig?
De FAQ is te vinden op Studentennet > Serviceplein > IT voorzieningen > Roosters.
Daarnaast kun je ook terecht bij de Frontoffice van FZ&IT.
Roosterbureau
Lesrooster
De lesroosters worden voor een geheel lesblok van 10 weken vastgesteld en gepubliceerd op Studentennet.
Het rooster wordt niet meer gewijzigd, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Wel kunnen er
verschuivingen plaatsvinden in de toegewezen lokalen. Raadpleeg daarom regelmatig het rooster. Wil je je
rooster altijd up-to-date hebben koppel dan je rooster aan je agenda of download de HHs Studentenapp.

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.13

Toetsrooster
Het toets-rooster voor een toets ronde wordt in de regel minimaal 6 weken voor aanvang van die ronde
gepubliceerd in Webber. Onverhoopte wijzigingen in het rooster worden op dezelfde plaats kenbaar
gemaakt. In Osiris wordt het definitieve lokalenrooster gepubliceerd. Aan het begin van het studiejaar
wordt via het Studentennet nadere informatie gegeven over de toets organisatie.
Wil je meer weten over studentenroosters? Ga dan naar Studentennet > Serviceplein >IT voorzieningen >
Roosters.
Hier vind je o.a. het antwoord op veel gestelde vragen en kan je diverse handleidingen downloaden.
Tentamenbureau
Het tentamenbureau regelt de organisatie rondom de tentamens. Leidend voor de uitvoering van de taken en
werkzaamheden van het tentamenbureau is de Onderwijs- en Examenregeling (OER) aangevuld met de
Toetsregeling die jaarlijks door het College van Bestuur wordt vastgesteld. Bij vragen kun je terecht bij de
Front Office van de faculteit.
Tijdens tentamenperiodes is er een aparte tentamenbalie geopend.
Postvak medewerkers
De postvakken van de docenten zijn te vinden in de Slinger op de 3e etage (in de buurt van Slinger 3.32).
Let op dat je de spullen in het goede postvak stopt. Je bent hier als student zelf verantwoordelijk voor.
Informatieborden
De opleiding beschikt over informatieborden waar je actuele mededelingen met betrekking tot de studie kan
vinden.
Informatie over de studie en de studievoortgang
Informatie over de studie en de studievoortgang vind je in Osiris.

4.4 Belangrijke adressen en contactgegevens
Bezoekadres
De Haagse Hogeschool
Johanna Westerdijkplein 75
2521 EN Den Haag
Het centrale telefoonnummer is: 070 445 8888
Het gebouw is geopend van maandag t/m donderdag van 8.00 – 23.00 uur en op
vrijdag van 8.00 tot 19.00 uur.
Postadres
De Haagse Hogeschool
Opleiding BK
Postbus 13336
2501 EH Den Haag
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Centrale Studenten Inschrijving (CSI)
Bij de Centrale Studenten Inschrijving kan je terecht voor alles wat te maken heeft met de in- en
uitschrijving van je studie aan De Haagse Hogeschool.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact:

070 445 8585
OV. 1.02
maandag t/m vrijdag van 11.00-15:00 uur.
gebruik het contactformulier dat te vinden is op Studentennet > Serviceplein >Inschrijving
en uitschrijving

Frontoffice
Heb je een vraag en weet je niet waar je moet zijn? Ga dan naar de frontoffice. Zij beantwoorden je vraag of
helpen je verder.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact :

070 445 8600
OV 2.43
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur
MO-Frontoffice@hhs.nl

Frontoffice FZ&IT, hoofdvestiging
Het frontoffice FZ&IT is het startpunt voor je vragen, wensen, meldingen en klachten over dienstverlening
op het gebied van huisvesting, IT ondersteuning en facilitaire voorzieningen.
Telefoon:
Locatie:
Geopend:
Contact:

070 445 7777
OV 1.67
Maandag t/m donderdag van 08.00 – 19.30 uur. Vrijdag van 08.00 – 17.00 uur.
ifrontoffice.hhs.nl

Docenten en medewerkers
Informatie over medewerkers van de hogeschool en dus ook van jouw opleiding is te vinden in de ‘wiewat’waar’. Meer informatie over het gebruik van de wie-wat-waar is te vinden op Studentennet > Wie-watwaar.
Wil je weten wie de docent is van jouw opleiding kijk dan in Osiris of open het tabblad Rooster van de HHs
studentenapp. en klik op een roosteractiviteit.
Wil je een docent buiten de lesuren bereiken of een afspraak maken, stuur dan een e-mail naar het e-mail
adres van de docent. Via Studentennet>roosters kom je erachter of een docent lesgeeft. De docent
beantwoordt je e-mail in de regel binnen drie werkdagen).
Stel je eerst op de hoogte of een docent in een docentenkamer zou kunnen zijn voordat je daar binnenloopt.
Coördinatoren/management
Coördinator stage voltijd
Corine van Barendregt / ST 3.87 / c.i.barendregt@hhs.nl / 070 445 7977
Coördinator afstuderen voltijd en deeltijd
Eddie Nagtegaal / SL. 3.29 / e.f.nagtegaal@hhs.nl / 070 445 8241
Esther de Berg / ST 3.97 / E.C.L.deBerg@hhs.nl / 070 305 2319
Teamleiders
Phine van Doorne / ST 3.85 / s.h.vandoorne@hhs.nl / 070 445 8059
Ginger Martina / SL 3.28 / g.f.martina@hhs.nl / 070 445 7974
Opleidingsmanager
Ronald van Vliet / ST 3.81 / R.E.C.vanVliet@hhs.nl / 06-21106615
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Overzicht contactgegevens
Een overzicht van de contactgegevens van faculteiten, dienstverlening en faciliteiten is te vinden op het
Studentennet>Organisatie & beleid>… > Wie-wat-waar>Contacten faculteiten, diensten en
faciliteiten/balies.

4.5 Inschrijven voor toetsen en tentamens

In Osiris student kun je je inschrijven voor cursussen, toetsen, minoren en specialisaties. Ga daarvoor naar
het tabblad: Inschrijven.
Het wel of niet kunnen inschrijven is afhankelijk van termijnen die open of dicht staan. Als een inschrijving
wordt opengezet dan wordt je daar door de opleiding van op de hoogte gebracht.
Een handleiding Osiris is te downloaden op het Studentennet.

4.6 Hulp tijdens je studie

Studeren is lang niet voor iedereen een makkelijke weg naar de eindstreep. Mocht je wat hulp kunnen
gebruiken, dan is dat echt niet gek. In sommige situaties weet je dit al van tevoren. Bijvoorbeeld als je studeren
moet combineren met topsport of ouderschap, als je het Nederlands nog niet goed beheerst of als je een
functiebeperking hebt.
Het kan ook voorkomen dat je tijdens je opleiding vastloopt. Dit kan te maken hebben met iets wat op de
hogeschool gebeurt, maar ook door je situatie thuis. In alle gevallen is het raadzaam om zo snel mogelijk
aan te kloppen bij een decaan. Hij of zij adviseert je in een persoonlijk gesprek wat je het best kunt doen.
Meer informatie over hulp tijdens je studie is te vinden op Studentennet > Serviceplein > Begeleiding,
advies en trainingen.
Studenten decaan
Soms loop je vast in je opleiding of privé. Aarzel dan niet en wacht niet langer om hierover met de decaan
van je opleiding te praten. Je kunt bij de studentendecaan terecht voor informatie, advies, begeleiding, of
een second opinion over vragen en/of problemen waarmee je als student binnen en buiten de opleiding
wordt geconfronteerd.
De studentendecaan gebruikt zijn specifieke deskundigheid en verwijst zo nodig door naar de
studentenpsycholoog, een maatschappelijk werker of een hulpverlener van PsyQ, e.d. Ook is de
studentendecaan deskundig op het gebied van actuele wet- en regelgeving en de procedures die je moet
volgen bij geschillen.
De gesprekken met een decaan zijn altijd vertrouwelijk. De decaan heeft een vertrouwensfunctie en
geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming en medeweten wordt géén informatie aan anderen
doorgegeven. De decanen die werkzaam zijn op De Haagse Hogeschool zijn verdeeld over verschillende
opleidingen. Wil je weten welke decaan het aanspreekpunt is voor jouw opleiding? Bekijk dan het overzicht
decanen dat te vinden is op Studentennet > Serviceplein > Begeleiding, advies en trainingen > Studie
belemmerende omstandigheden > Decaan-overzicht per opleiding.
Studieloopbaanbegeleider
Elke eerstejaars student heeft ten minste 2 keer per jaar een gesprek met de studieloopbaanbegeleider om
de studieprestaties te bespreken. Na de propedeutische fase dient de student minimaal 50 studiepunten
behaald te hebben om bevorderd te worden naar de hoofdfase.
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4.7 Dienstverlening aan studenten

Op het Serviceplein van Studentennet vind je alle dienstverlening die de hogeschool jou te bieden heeft.
(informatie, gerelateerde documenten en formulieren).
Je kan kiezen uit de volgende categorieën.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding, advies en trainingen
Bibliotheek
Communicatiemiddelen en -producten
Cultuur, sport en ontspanning
Facilitaire voorzieningen
Geldzaken en financiële regelingen
Gezondheid, veiligheid en welzijn
Inschrijving en uitschrijving
Internationaal
IT voorzieningen
Klachten, bezwaar en beroep

Binnen het Serviceplein kan je zoeken binnen het zoekvlak of door te downdrillen binnen de gekozen
categorie. Heb je specifieke vragen? Bij elk onderwerp vind je contactgegevens.
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Opleidingsleerplan Bedrijfskunde
5.1 Voltijd
Jaar 1

Opleiding Bedrijfskunde voltijd 2018-2019
2018-2019 Bachelor jaar 1 voltijd
Studiepunten

Onderwijseenheid

3 BKVT-MIEC-15

Micro Economie
Schriftelijk tentamen

Written exam

3 BKVT-OK-16

Organisatiekunde

Organisational Science

2 BKVT-OLB-15

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)
1 2 3 4

Microeconomics

TOETS01

TOETS01

Blokken

Schriftelijk tentamen

Written exam

Professionaliseren 1

Professionalize 1

Toetsvorm

Hoorcollege
x

Werkcollege

x

Werkcollege

Schriftelijk

Schriftelijk

Individuele opdracht

Individual report

x x x x Consultancy*

Individuele opdrach

TOETS02

Aanw ezigheid

Presence

x x x x

Presentie

Onderzoeksvaardigheden

Research Skills

TOETS01
TOETS02
3 BKVT-PUBL-13
TOETS01
3 BKVT-SCV-13
TOETS01
3 BKVT-MAC-13
TOETS01
3 BKVT-MARK1-16
TOETS01

Groepsopdracht

Group report

Aanw ezigheidsplicht

Presence

Publiekrecht

Public Law

Schriftelijk tentamen

Written exam

Schriftelijke Comm. Vaardigheden

Written communication skills

Schriftelijke tentamen

Written exam

Management Accounting

Management Accounting

Schriftelijk tentamen

Written exam

Marketing 1

Marketing 1

Schriftelijk tentamen

Written exam

100%

100%

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 9

100%

Werkcollege*

x

Groepsopdracht

E.F. Nagtegaal

Tc2

20

64

2 uur

M. Haverkamp

Tc1, Tc2, Tc3

26

58

2 uur

Gc5, Gc6, Gc8

30,5

25,5

2 uur

M.G.A. van Asseldonk

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Gc1, Gc3, Gc6, Gc9

20

64

2 uur

B.G.L.M. Broersma - Gunst

Tc1, Tc2

26

58

2 uur

F.M. de Poorter

Gc6

24,5

59,5

2 uur

E.A.A. Verstappen

Tc2, Gc3, Gc6

29

55

2 uur

W.M.J. Pruijssers

Tc2

15,5

68,5

2 uur

Cijfer

V/O
V/O

100%

5,5

w eek 9/ blok 2
w eek 7

Presentie

Cijfer
V/O

Hoorcollege
x

Werkcollege

x

Werkcollege

x

Werkcollege

Schriftelijk

Schriftelijk

Schriftelijk

100%

100%

100%

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Cijfer

Cijfer

Cijfer

.
x

Werkcollege

Schriftelijk
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Toetsduur
(min)
waarvan….

Competenties

Cijfer

Hoorcollege*
x

Contact- (Zelf-)studieuren
uren

Module coordinator

Werkcollege*

TOETS01

3 BKVT-OV-15

Deeltoetsen
Toets moment
Minimumcijfe
Cijfer /
wegingsr
V/O
Herkansing
factor
moment

100%

Cijfer
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1 BKVT-BG-14
TOETS01
3 BK-PVTBPM-18

Business Game

Business Game

Assessment/aanw ezigheid

Assessment

Business Process Management

Business process management

TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

TOETS02

Groepspresentatie

Presentation

3 BKVT-BP-13

Bedrijfsprocessen

Business Processes

TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

Business English 1.0

Business English 1.0

3 BKVT-E1-14
TOETS01
3 BKVT-FAD-13
TOETS01
3 BKVT-MARK2-16
TOETS01
3 BKVT-GORG-16

Schriftelijk tentamen

Written exam

Financiële Administratie

Financial Administration

Schriftelijk tentamen

Written exam

Marketing 2

Marketing 2

Schriftelijk tentamen

Written exam

Gedrag en Organisatie

Behaviour and Organisation

x

Project*

x

Werkcollege*

x

x

Werkcollege

x

Werkcollege

x

Werkcollege

x

Werkcollege

x

Werkcollege*

TOETS02

Schriftelijk tentamen

Written exam

x

Werkcollege

TOETS03

Aanw ezigheid

Presence

x

Privaatrecht

Private Law

Schriftelijk tentamen

Written exam

Mondelinge Comm. Vaardigheden

Oral communication skills

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Schriftelijk

100%

Presentatie

100%

Schriftelijk

100%

Schriftelijk

Schriftelijk

100%

100%

Schriftelijk

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

Individuele opdrach

60%

5,5

Schriftelijk

40%

5,5

Schriftelijk

100%

5,5

Schriftelijk

5,5

w eek 9/
blok 4

5,5

w eek 9/
blok 4

Werkcollege

Assessment

50%

4,5

TOETS02

Individuele opdracht

Individual report

x

Werkcollege

Individuele opdrach

50%

4,5

TOETS03

Presentatie

Presentation

x

Werkcollege

Presentatie

TOETS04

Aanw ezigheid

Presence

x

Financiele Analyse

Financial Analyse
Written exam

Bedrijfsproject

Business Project

x Werkcollege

Assessment

Assessment

x Werkcollege*

Assessment

TOETS02

Aanw ezigheid

Presence

x

Presentie

Strategisch Management

Strategic Management

50%

5,5

Individueel rapport

Individual report

x Werkcollege

Individuele opdrach

50%

5,5

Business English 1.5

Business English 1.5
5,5

w eek 9/
blok 4

Written exam

x Werkcollege

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

Schriftelijk

60,5

4 uur

A. Eigenraam

Tc2, Tc3, Tc5, Gc2

20

64

2 uur

L.C.F. Kamperman - Elbracht

Gc6

18

66

2 uur

E.A.A. Verstappen

Tc2, Gc6

38

46

2 uur

W.M.J. Pruijssers

Tc2

19,25

64,75

2 uur

M. Haverkamp

Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc8

26

58

2 uur

T.J.L. Schlaman

Tc2 Tc3, Tc5, Gc7 (het blijft TC2 en GC7)

26

58

2 uur

C.I. Barendregt

Tc2, Tc5, Gc6, Gc8

20,5

63,5

4 uur

E.A.A. Verstappen

Tc2, Gc3, Gc6

26

58

2 uur

E.A.A. Verstappen

Tc1, Tc2, Tc3, Gc1, Gc2, Gc6, Gc9

28,75

55,25

4 uur

E.C.L. de Berg

Tc1, Tc2, Gc6

20

64

2 uur

L.C.F. Kamperman - Elbracht

Gc6

26

58

2 uur

Cijfer

Cijfer
Cijfer

Cijfer

Cijfer
Cijfer
V/O
V/O

Cijfer

Cijfer
V/O

Schriftelijk

Schriftelijk tentamen

23,5

Cijfer

.
x Werkcollege

TOETS02

TOETS01

100%

Written exam

Schriftelijk tentamen

3 BKVT-E15-14

100%

w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4

TOETS01

Tc2, Tc3, Gc3, Gc6, Gc7, Gc9

Cijfer

Hoorcollege

TOETS01

3 BKVT-SM-14

w eek 9/blok 4
meireces

Presentie

x

Schriftelijk tentamen

w eek 9/blok 4
meireces
w eek 9/blok 4
meireces

w eek 9 /blok 4
meireces
w eek 9 /blok 4
meireces
w eek 9 /blok 4
meireces
w eek 9 /blok 4
meireces

Assessment

TOETS01

J.C. Mulder

Cijfer

5,5

Assessment

3 BKVT-BPROJ-16

4 uur

V/O

TOETS01

3 BKVT-FAN-13

28

Cijfer

Hoorcollege
Werkcollege

Tc3, Gc2, Gc5, Gc6, Gc7, Gc9

V/O

Presentie

x

C.I. Barendregt
V/O

Hoorcollege

Individual report

TOETS01

5,5

Hoorcollege

Individuele opdracht

3 BKVT-MCV-16

100%

Hoorcollege

TOETS01

3 BKVT-PRIV-13

Assessment

Week 8/ blok 3
w eek 9

100%

Cijfer
Cijfer

Cijfer
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Jaar 2
2018-2019 Bachelor jaar 2 voltijd
Blokken

Studiepunten

Onderwijseenheid
1 2 3 4

3 BKVT-MAEC-14
TOETS01
3 BKVT-B&S-14
TOETS01
TOETS02
3 BKVT-BIO-14
TOETS01
3 BKVT-SMT-14

Macro Economie

Macro economics

Schriftelijk tentamen

Written exam

Beleid en Strategie

Policy & strategy

Schriftelijk tentamen

Written exam

Groepspresentatie

Group presentation

Besluitvorming in organisaties

Decision-making in organizations

Schriftelijk tentamen

Written exam

Statistische Methoden & Technieken

Statistical Methods and Skills

TOETS01

Groepsrapport

Group report

TOETS02

Schriftelijk tentamen

Written exam

Business English 2.0

Business English 2.0

3 BKVT-E2-14
TOETS01
3 BKVT-IEB-14
TOETS01
3 BKM-HVMA-17
TOETS01
TOETS02
6 BKVT-EBP-15

Schriftelijk tentamen

Written exam

Internationale Ec. Betrekkingen

International Economic Relations

Schriftelijk tentamen

Written exam

Management

Management

Schriftelijk tentamen

Written exam

Groepsopdracht

Group report

Extern Bedrijfsproject

External project

TOETS01

Assessment

Assessment

TOETS02

Aanw ezigheid

Presence

Big Data

Big Data

3 BKVT-BD-16
TOETS01

Groepsopdracht

Group report

TOETS02

Aanw ezigheid

Presence

Ondernemingsrecht

Corporate law

3 BKVT-OR-14
TOETS01
3 BKVT-VGW-14
TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

Verslaggeving en Winst

Reporting and profit

Schriftelijk tentamen

Written exam

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Toets moment
Minimumcijfe
wegingsr
factor
Herkansing
moment

Cijfer /
V/O

Hoorcollege
x

Werkcollege

x
x

x

x

x

5,5

Hoorcollege

Schriftelijk

50%

5,5

Werkcollege

Presentatie

50%

5,5

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7

Schriftelijk

100%

Werkcollege

Groepsopdracht

40%

5,5

Werkcollege

Schriftelijk

60%

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7

5,5

w eek 10/ blok 2
w eek 7

Werkcollege

x

100%

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7

Werkcollege

x

Schriftelijk

w eek 10/ blok 2
w eek 7

Werkcollege

Schriftelijk

Schriftelijk

100%

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

x

x x

Werkcollege

Schriftelijk

50%

5,5

Werkcollege

Groepsopdracht

50%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9
Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Werkcollege

x x

Assessment

100%

Presentie

Werkcollege*

x

Groepsopdracht

Werkcollege

x

Werkcollege

Schriftelijk

Schriftelijk
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Tc2

M. De Zeeuw

20

64

2 uur

Tc1, Tc2, Gc2, Gc5

14,25

69,75

2 uur

A. Eigenraam

Tc2, Tc3, Gc2, Gc3

26

58

2 uur

H.B.F. Chin

Tc2, Gc1, Gc9

26

58

2 uur

L.C.F. Kamperman - Elbracht

Gc6

15

69

E.F. Nagtegaal

Tc2

14

70

2 uur

M. Haverkamp

Tc1, Tc2, Tc3, Gc2

14

70

2 uur

C.I. Barendregt

c1, Tc2, TC3, Tc4, Tc5, Gc1, Gc2, Gc3, Gc5, Gc6, Gc7, Gc8, Gc

52

116

4 uur

J.C. Mulder

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Gc1, Gc3, Gc4, Gc6

21,5

62,5

2 uur

T.J.L. Schlaman

Tc2

14

70

2 uur

E.A.A. Verstappen

Tc2, Gc6

20

64

2 uur

Cijfer

Cijfer

Cijfer
Cijfer

Cijfer

2 uur

Cijfer

Cijfer
Cijfer

Cijfer
V/O

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Presentie

x

E.F. Nagtegaal

Contact- (Zelf-)studie- Toetsduur
uren
uren
(min)

Cijfer

Hoorcollege
x

Competenties

Cijfer

Hoorcollege
x

Module coordinator

Cijfer
V/O

100%

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

Cijfer

Cijfer

p.20

3 BKM-HVCM-17
TOETS01
3 BKVT-PM-15
TOETS01
3 BKVT-PIO-14
TOETS01

4 BKVT-MACRO-14
TOETS01
4 BKVT-MESO-14
TOETS01
4 BKVT-MICRO-15
TOETS01
3 BKVT-INEX-16

Contentmarketing

Contentmarketing

Individuele opdracht

Individual report

Personeelsmanagement

Staff management

Schriftelijk tentamen

Written exam

Processen in organisaties

Management: Corporate Processes

Schriftelijk tentamen

Written exam

Internationaal Blok (IB)

International Block (IB)

Macro: Mondialisering

Macro: Globalization

Schriftelijk tentamen

Written exam

Meso: Internationaal Ondernemen

Meso: International Business

Groepsrapport

Group report

Micro: Intercultureel Vakmanschap

Micro: Intercultural Workmanship

Schriftelijk tentamen

Written exam

International Experience Trip

International Experience Trip

Werkcollege
x

Consultancy

Individuele opdrach

100%

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

Werkcollege

Schriftelijk

100%

5,5

w eek 9 /blok 4
meireces

Werkcollege

Schriftelijk

100%

5,5

w eek 9/
blok 4

Schriftelijk

100%

5,5

w eek 9/
blok 4

Groepsopdracht

100%

5,5

w eek 9/
blok 4

Schriftelijk

100%

TOETS01

Rapport individueel

Individual report

x Excursie

Individuele opdrach

TOETS02

Aanw ezigheid

Presence

x

Presentie
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100%

5,5

Tc1, Gc2, Gc6, Gc7

15,5

68,5

2 uur

A. Eigenraam

Tc2, Tc3, Tc5, Gc3, Gc4

26

58

2 uur

R.S. Groen

Tc1, Tc2, Gc2, Gc4, Gc8

23

89

2 uur

E.A.A. Verstappen

Tc2, Gc3, Gc6

23

89

2 uur

W.M.B. van Let

Tc1, Gc2, Gc5, Gc7, Gc8

23

89

2 uur

Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc8

40,5

43,5

Cijfer

Werkcollege*
w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4

W.M.B. van Let

Cijfer

Hoorcollege
x Werkcollege

1 uur

Cijfer

Hoorcollege
x Werkcollege

77

Cijfer

Hoorcollege
x Werkcollege

7

Cijfer

.
x

Tc1, Tc2, Gc1, Gc3, Gc4, Gc6

Cijfer

Hoorcollege
x

W.M.J. Pruijssers

Cijfer
V/O
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Jaar 3
2018-2019 Bachelor jaar 3 voltijd
Studiepunten

Blokken

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Onderwijseenheid
1 2 3 4

5 BKVT-EMVO-15
TOETS01
5 BKM-HVVM-17
TOETS01
TOETS02
5 BKVT-BVIK-16
TOETS01
TOETS02
TOETS03

3 BK-HVTPMIM-18

Ethiek en MVO

Ethics and corporate social respons.

Schriftelijk tentamen

Written exam

Verandermanagement

Change management

Schriftelijk tentamen

Written exam

Groepsopdracht

Group report

B.V. IK

B.V. IK

Assessment
Portfolio

Assessment
Portfolio

Werkcollege

x
x

x
x

Aanw ezigheid

Presence

Profiel Publiek Management (PM)

Profiel Publiek Management (PM)

PM: Informatieman. binnen overheid

PM: information management government

Schriftelijk

50%

5,5

Werkcollege

Groepsopdracht

50%

5,5

Group report

x

PM: Beleid, Organisatie en Politiek

PM: Policy, Organisation and politics

Werkcollege*

Assessment

30%

5,5

Training*

Portfolio

70%

5,5

Schriftelijk tentamen

Written exam

PM: Bestuurlijke kaart van NL

PM: Administrative map of the Netherlands

Werkcollege

Portfolio

50%

Groepsopdracht

50%

100%

Week 8/ blok 3
w eek 9

x

x
x

Werkcollege

Schriftelijk

Werkcollege*

Schriftelijk

50%

5,5

50%

5,5

Rapport

Report

Werkcollege*

Groepsopdracht

Aanw ezigheid

Presence

Presentie

Presentie

PM: Financieel Man. Non-Profit

PM: Financieel Man. Non-Profit

.

TOETS01

TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

PM: Public Consultancy

PM: Public Consultancy

Integrale opdracht

Report

TOETS02

Assessment

Assessment

TOETS03

Aanw ezigheid

Presence

Profiel Business Management (BM)

Profiel Business Management (BM)

x

x
x
x

5,5

Werkcollege

Consultancy*

Schriftelijk

100%

5,5

50%

5,5

Assessment

50%

5,5
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P.A. van Dashorst

Gc7, Gc8

P.A. van Dashorst

Contact- (Zelf-)studie- Toetsduur
(min)
uren
uren

38

102

2 uur

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Gc2, Gc5

18,5

121,5

2 uur

W.M.J. Pruijssers

Gc2, Gc5, Gc6, Gc8

50,25

89,25

0,5 uur

A.B. Levinson

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Gc2, Gc6, Gc8, Gc9

24

60

0 uur

R.S. Groen

Tc1, Tc2, Tc4, Gc1, Gc2, Gc4, Gc6, Gc8

26

58

2 uur

B.G.L.M. Broersma - Gunst

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Gc1, Gc2, Gc6

24,5

59,5

2 uur

R.S. Groen

Tc1, Tc2, Tc5, Gc2, Gc4

14

70

2 uur

R.S. Groen

Tc1, Tc2, Tc5, Gc2, Gc4

14

Cijfer

Cijfer
Cijfer
V/O

Cijfer
Cijfer

Cijfer

Cijfer
Cijfer
V/O

Groepsopdracht

Presentie

Week 8/ blok 3
w eek 9
Week 8/ blok 3
w eek 9

Competenties

Cijfer

Hoorcollege

TOETS03

3 BK-HVTPMCONS-18

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7

Week 8/ blok 3
5,5B119:L120
w eek 9
Week 8/ blok 3
5,5
w eek 9

TOETS02

3 BKVT-PMFM-15

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7

Module coordinator

Cijfer

Hoorcollege

Groepsopdracht

Written exam

5,5

Presentie

TOETS02

Schriftelijk tentamen

100%

Werkcollege

x

x

TOETS01

Schriftelijk

w eek 10/ blok 2
w eek 7

Hoorcollege*

Portfolio

TOETS01

Cijfer /
V/O

Hoorcollege

Portfolio

3 BKVT-PMBKNL-16

Deeltoetsen
Toets moment
Minimumcijfe
wegingsr
Herkansing
factor
moment

Werkcollege
x

TOETS01

3 BKVT-PMBOP-15

Toetsvorm

Week 8/ blok 3
w eek 9
Week 10/ blok 3
w eek 10
Week 10/ blok 3
w eek 10

Cijfer

Cijfer
Cijfer
V/O

p.22

3 BKVT-BMES-15
TOETS01
3 BKM-HVBMSO-17
TOETS01
3 BKVT-BMWO-15
TOETS01
3 BKVT-BMAOM-16
TOETS01
3 BKVT-BMOM-15
TOETS01
30 BKVT-STAGE-16

BM: ERP/SAP

.

BM: ERP/SAP

Schriftelijk tentamen

Written exam

BM: Succesvolle Organisaties

BM: Succesfull organizations

Groepsrapport

Group report

BM: Winst en Omzetbelasting

BM: Profit- and sales tax

Schriftelijk tentamen

Written exam

BM: Actuele Ontwikkelingen

BM: Actual developments SME

Individuele presentatie

Presentation

BM: Online Marketing

BM: Online Marketing

Schriftelijk tentamen

Written exam

(Internationale) Stage *1

Internship

x

Werkcollege

Schriftelijk

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Werkcollege

Groepsopdracht

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Werkcollege

Schriftelijk

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Werkcollege

Presentatie

100%

5,5

Week 8/ blok 3
w eek 9

Hoorcollege

Schriftelijk

100%

A. Eigenraam

Tc2, Tc5, Gc2, Gc6, Gc7, Gc8, Gc9

20

64

2 uur

T.J.L. Schlaman

Tc2

20

64

2 uur

A. Eigenraam

Tc2, Tc3, Tc5, Gc4, Gc5

22

62

4 uur

W.M.J. Pruijssers

Tc2, Gc2, Gc4

21,5

62,5

2 uur

18

822

Cijfer

Intervisie*

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Gc1, Gc2, Gc3, Gc4, Gc5, Gc6, Gc7, Gc8,

TOETS01

Individueel rapport

Individueel report

x x

TOETS02

Assessment

Assessment

x x Terugkomdagen* Assessment

TOETS03

Aanw ezigheid

Presence

x x
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2 uur

Cijfer

Werkcollege
x

59,5

Cijfer

.
x

24,5

Cijfer

.
x

Gc2, Gc9

V/O

.
x

E.A.A. Verstappen

Individuele opdrach

Presentatie

30%

5,5

70%

5,5

w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4

Cijfer
Cijfer
V/O

p.23

Jaar 4
2018-2019 Bachelor jaar 4 voltijd
Studiepunten

Blokken

Onderwijseenheid

1 2 3 4

15

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Toets moment
Minimumcijfe
wegingsr
Herkansing
factor
moment

Cijfer /
V/O

Contact- (Zelf-)studie- Toetsduur
(min)
uren
uren

Module coordinator

Competenties

J.C. Mulder

Tc1, Tc2, Gc1, Gc2, Gc6, Gc8, Gc9

8,5

75,5

4 uur

E.C.L. de Berg

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Gc1, Gc2, Gc3, Gc6, Gc8

13

687

1 uur

Module coordinator

Competenties

volgt

Tc2, Tc3, Tc4, Gc1, Gc2

50

370

P.A. van Dashorst

Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

77

343

E.F. Nagtegaal

Tc1, Tc2, Gc2, Gc7

84

336

Minorruimte 1

15

Minorruimte 2 of Profielkeuze**
3 BKM-HVVAFST-17
TOETS01
27 BKM-HVAFST-17
TOETS01

Voortraject afstuderen

Pre-Graduation Route

Rapport individueel

Individual report

Afstuderen (zie instapeisen) *2

Final Project/Thesis

Onderzoek en verdediging

Individual Report/ Presentation

Werkcollege*
x
Consultancy
x x

2018-2019 Bachelor Minoren & Keuzemodules voltijd
Studiepunten

Onderwijseenheid

15 MO-HMVT16-L6S
TOETS01
TOETS02
15 MO-HMDT15-EB
TOETS01
TOETS02
TOETS03
TOETS04
15 MO-HMVT15-FIN

Minor Lean Six Sigma *3
Schriftelijk tentamen
Portfolio

Blokken
1 2 3 4

Minor Lean Six Sigma
Written exam
Portfolio

Essay vrijheid
Presentatie bew ustzijn

Take home exam ethics
Essay Freedom
Presentation aw areness

Assessment portfolio

Assessment portfolio

Minor Financiele markten *3

Minor Financiele markten

100%

diversen

V/O

5,5

diversen

Cijfer

100%
Individuele opdracht

Werkvorm (*
aanw ezigheidsplicht)

-

Toetsvorm

Deeltoetsen
Toets moment
Minimumcijfe
wegingsr
Herkansing
factor
moment

x

Werkcollege

Schriftelijk

50%

5,5

Werkcollege

Portfolio

50%

5,5

x x
x x
x x
x x

Werkcollege

Individuele opdrach

16%

5,5

Werkcollege

Individuele opdrach

16%

5,5

Werkcollege

Presentatie

16%

5,5

Werkcollege

Assessment

50%

5,5

Hoorcollege

Written exam financial product

x

Werkcollege

Schriftelijk

5,5

TOETS02

Tentamen Economie/Financiële Markten

Written exam Economics/Financial Market.

x

Werkcollege

Schriftelijk

5,5

TOETS03

Tentamen Financieel Recht

Written exam Financial Law

x

Werkcollege

Schriftelijk

5,5

x

Werkcollege

Individuele opdracht

5,5

Opdrachten

Individual Report
Sprokkelminor:

Keuze uit onderstaande keuze-

Keuze uit onderstaande keuze-

eenheden en/of keuze HHS keuze-

eenheden en/of keuze HHS keuze-

eenheden

eenheden
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Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)
Week 10 (5) /
blok 3 (15)

Contact- (Zelf-)studie- Toetsduur
uren
uren
(min)

Cijfer
Cijfer

Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer

100%

Tentamen Financiële Produkten

Sprokkelminor:

w eek 10/ blok 2
w eek 7
w eek 10/ blok 2
w eek 7

Werkcollege

TOETS01

TOETS04

Cijfer /
V/O

Hoorcollege
x

Ethiek en Bewustzijnsontwikkeling *3 Ethics & Conciousness Development
Take home tentamen ethiek

Individuele opdrach

Cijfer
Cijfer
Cijfer
V/O

p.24

2 uur

3 BKM-HVPRT-17
TOETS01

PR-team

PR-team

x x x x Werkcollege

Individuele opdrach

Individuele opdracht

Individual report

x x x x Werkcollege

Individuele opdracht

x x x x Consultancy

Groepsopdracht

100%

x x x x Training*

Portfolio

100%

3 BKM-HVJBC-17

Jaarboekcommissie

3 BKVT-TUTOR-16

Tutoring

Tutoring

TOETS01

Aanw ezigheid

Presence

TOETS02

Portfolio

Portfolio

Senior Tutoring

Senior Tutoring

3 BKVT-STUTOR-16

TOETS01
3 BKVT-RF-16
TOETS01
TOETS02

Overall exam/Assessment

Reframen

Reframes

Individueel rapport
Groepsopdracht

J.C. Mulder

5,5

blok 4 (25,26)

Cijfer

F.M. de Poorter

5,5

blok 4 (25,26)

PRAKTIJK

C.C. van Gent

Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

22

64

C.C. van Gent

Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

4

80

J. Hayes

Gc6

15

69

C. de Nie

Tc1, Tc2, Tc3, Gc1, Gc2, Gc6

26,5

57,5

Cijfer

x x x x Onderl. samenw erIndividuele opdrach

100%

5,5

blok 4 (25,26)

5,5

w eek 10 (45) /
blok 3 (16) blok 4
(20,21)
w eek 9/
blok 4

x
.

Business English 3.0

Overall toets/Assessment

Cijfer

x x x x

Werkcollege

100%
Schriftelijk

Cijfer

x

Individual report

x

Group report

x

Werkcollege

Individuele opdrach

50%

5,5

Werkcollege

Groepsopdracht

50%

5,5

Werkcollege

Presentatie

Werkcollege

Presentie

Cijfer
Cijfer

Presentatie

Presentation

TOETS04

aanw ezigheidsplicht

Presence

3 BKVT-OSB-16

Orientatie op Studie en Beroep

Orientation re. Study & Profession

x x x x Onderl. samenw erIndividuele opdracht

blok 4 (26)

V/O

3 BKVT-OSB2-16

Orientatie op Studie en Beroep 2

Orientation re. Study & Profession 2

x x x x Onderl. samenw erIndividuele opdracht

blok 4 (26)

V/O

C.I. Barendregt

Talentminor

Talent Minor

blok 4 (26)

Cijfer

F.M. de Poorter

2 TOETS01

Coaching

Coaching

3 TOETS02

Bedrijfskunde

Business administration

x

3 TOETS03

Tutoring

Tutoring

x x x x Training*

3 TOETS04

Systemisch w erken w erkstuk

Systemic w ork: Paper

0 TOETS05

Systemisch w erken aanw ezigheidsplicht

Systemic w ork: Presence

2 TOETS06

Kritisch denken

Critical thinking

0 TOETS07

Mentoring (Masterclass en begeleiding)

Mentoring (Masterclass and guidance)

Dienstenmarketing

Service marketing

2 TOETS08
MO-HMVT18-ABC

Personal Development

2 TOETS02

Journey

Journey

3 TOETS05

x Training*
Werkcollege

Bootcamp
Project
Portfolio

Bootcamp
Project
Portfolio

5,5

V/O
V/O

Portfolio

V/O

Schriftelijk

Cijfer

Portfolio

V/O

x Consultancy

Portfolio

Cijfer

x x x x Consultancy

C.I. Barendregt

Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

22

Portfolio

V/O

Gc8

Werkcollege

Individuele opdracht

Cijfer

Tc2, Gc2

12

x x x x Werkcollege

Individuele opdracht

V/O

Tc5, Gc6

16

Cijfer

Tc1, Tc2, Gc2

19

x

x

Werkcollege*

Schriftelijk

GEINTEGREERD

Personal Development

6 TOETS04

100%

ABC Internationaal Semester

3 TOETS01

1 TOETS03

x

5,5

w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4
w eek 9/
blok 4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

100%

8,25

5,5
nvt

Coaching

Assessment

20%

Field trips

Practicum

13%

Bootcamp

Practicum

7%

Group project

Groepsopdracht

40%

5,5

Workshop

Portfolio

20%

5,5
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2 uur

Cijfer

Hoorcollege

TOETS03

15 BKM-HMVT16-TM

15

Business English 3.0

blok 4 (25,26)

5,5
5,5

V/O

x
3 BKVT-E3-14

100%

nvt

V/O

Ines Ribbers

NVD/VD

Paul Treanor

nvt
NVD/VD
w eek 9 T / w eek
Cijfer
10 H
w eek 9 T / w eek
Cijfer
10 H

Veerle Ackerstaff
Corine Barendregt
Jacco van Uden

Kennis en Inzicht; Toepassen kennis en inzicht;
oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden
Kennis en Inzicht; Toepassen kennis en inzicht;
oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden
Kennis en Inzicht; Toepassen kennis en inzicht;
oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden
Kennis en Inzicht; Toepassen kennis en inzicht;
oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden
Kennis en Inzicht; Toepassen kennis en inzicht;
oordeelsvorming; communicatie; leervaardigheden

14

67

0,5 uur

12

22

nvt

40

16

nvt

21

112

1,5 uur

36

78

nvt

p.25

*1 De ingangseisen om op stage te mogen gaan moeten studenten BK aan onderstaande eisen voldoen.
•Propedeuse hebben afgerond.
•De student heeft 50 studiepunten in het hoofdfaseprogramma behaald (jaar 2 en jaar 3, blok 1).
Voor een geschikte stageplaats is het volgende nodig.
·
De stage wordt verricht in een binnenlandse- of buitenlandse arbeidsorganisatie.
·
Bij de stageorganisatie werken minimaal 5 personen (5 FTE). Als dit niet het geval is of bij twijfel, altijd overleggen met de stagecoördinator.
·
De stagewerkzaamheden zijn in het vakgebied van BK en bieden ruimte om de BK-competenties te ontwikkelen.
De stagewerkzaamheden zijn op hbo-niveau.
·
Er wordt gewerkt aan een onderzoeksopdracht, waar je minimaal 1 dag per week tijd aan besteedt.
·
·
De bedrijfsbegeleider[1] heeft minimaal hbo-niveau.
·
De bedrijfsbegeleider heeft (over)zicht op het functioneren van de student.
Er is een vaste werkplek beschikbaar waarbij de stagiair niet geïsoleerd is van overige medewerkers.
*2 De ingangseisen voor het afstudeertraject zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (zie hiervoor Artikel 5.2):
Uit de hoofdfase moeten zijn behaald:
onderwijseenheid stage
·
minimaal 120 studiepunten (voltijd) / minimaal 114 studiepunten (deeltijd)
Op het moment dat het Goedkeuringsformulier wordt ingediend (vrijdag week 9 van elk blok) moet aan deze ingangseisen zijn voldaan. Studenten die op dat
moment niet aan de ingangseis voldoen, kunnen het Goedkeuringsformulier een volgend blok indienen, wanneer zij het benodigde aantal punten hebben
behaald.
Studenten die willen starten met de afstudeeropdracht en die vanwege bijzondere redenen niet kunnen voldoen aan de ingangseisen, kunnen een verzoek
indienen bij de Examencommissie om toch te mogen starten met het afstudeertraject. Dit verzoek dient onderbouwd te zijn met een motivatie en studieplan
(in overleg met de studieadviseur)
Op het moment dat het Goedkeuringsformulier wordt ingediend (vrijdag week 9 van elk blok) moet aan deze ingangseisen zijn voldaan. Studenten die op dat
moment niet aan de ingangseis voldoen, kunnen het Goedkeuringsformulier een volgend blok indienen, wanneer zij het benodigde aantal punten hebben
behaald.
Studenten die willen starten met de afstudeeropdracht en die vanwege bijzondere redenen niet kunnen voldoen aan de ingangseisen, kunnen een verzoek
indienen bij de Examencommissie om toch te mogen starten met het afstudeertraject. Dit verzoek dient onderbouwd te zijn met een motivatie en studieplan
(in overleg met de studieadviseur)
Studenten wordt geadviseerd dit verzoek tijdig te doen (ruim voor het indienen van het Goedkeuringsformulier), zodat de uitspraak van de Examencommissie
toegevoegd kan worden aan het Goedkeuringsformulier.
*3 Minor
Lean 6 Sigma
Ethiek en bewustzijnsontwikkeling
Financiële markten

Ingangseisen
Geen harde ingangseisen.
3e en 4e jaars studenten. Dit vanwege een
basisontwikkeling gerelateerd aan deze minor.
Basiskennis algemene-,monetaire economie
(ter beoordeling minorcoördinator)
Studenten Bedrijfskunde : 4e jaars studenten
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5.2 Deeltijd
Jaar1

Opleiding Bedrijfskunde deeltijd 2018-2019
2018-2019 Bachelor jaar 1 deeltijd
Blokken

Studiepunten

Onderwijseenheid

Werkvorm
(* aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minimum
wegingscijfer
factor

1 2 3 4
3 BKDT-MIEC-15
TOETS01
3 BKDT-P&P-15

Micro-Economie

microeconomics

Schriftelijk tentamen

Written exam

Professionaliseren & Praktijkleren 1

Professionalization & Prac. education 1

TOETS01

Individueel rapport

Individual report

3 BKDT-OK-13

Organisatiekunde

Organisational Science

TOETS01
3 BKDT-PUBL-13

Schriftelijk tentamen

Written exam

Publiekrecht

Public Law

3 BKDT-BPM-16
TOETS01
3 BKDT-MAC-13

Werkcollege Schriftelijk

100%

5,5

x x x x

Werkcollege Individuele opdracht

Werkcollege Schriftelijk

Werkcollege Schriftelijk

Business Process Management

Business Process Management

Werkcollege

Individual report
Management Accounting

TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

3 BKDT-BP-14

Bedrijfsprocessen

Business Processes

TOETS01
3 BKDT-MARK1-16
TOETS01
3 BKM-PDGORG-17
TOETS01
3 BKDT-SCV-13

Schriftelijk tentamen

Written exam

Marketing 1

Marketing 1

Schriftelijk tentamen

Written exam

Gedrag in Organisaties

Behaviour and Organisation

Individueel rapport

Individual report

Schriftelijke Comm. Vaardigheden

Written communication skills

x

Werkcollege Individuele opdracht

100%

blok 4 blokw eek 5 (21) / blok 4
blokw eek 10 blok 4 (26)

100%

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 9 (4)

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Werkcollege Schriftelijk

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Werkcollege Schriftelijk

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Werkcollege Schriftelijk

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
10 (16)

100%

100%

100%

Werkcollege Individuele opdracht

100%

x
TOETS01
3 BKDT-FAD-14
TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

Werkcollege Schriftelijk

Financiele Administratie

Financial Administration

Werkcollege

Schriftelijk tentamen

Written exam

x

Werkcollege Schriftelijk
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E. Haasnoot

Gc5, Gc6, Gc8

36

52

14

70

2 uur

14

70

2 uur

100%

5,5

A.J.Mulder

Tc2,Tc3, Gc3, Gc6, Gc7, Gc9

12

72

W.J. Smeele

Tc2, Gc3, Gc6

14

70

2 uur

M.R. Katerberg Tc2, Tc3, Tc5, Gc2

14

70

2 uur

E.C.L. de Berg Tc2

14

70

2 uur

M. Haverkamp Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc8

12

72

F.M. de Poorter Gc6

14

70

2 uur

14

70

2 uur

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Werkcollege
blok 1 instaptoets/w eek 10 (5)/blok
3 blokw eek 6 of 7 (12 of 13)

Cijfer
W.J. Smeele

100%

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (22 of 23)

2 uur

Cijfer

Werkcollege
x

70

Cijfer

Werkcollege
x

14

Cijfer

Werkcollege
x

Tc2

B.G.L.M. Broersma - GTc1, Tc2

100%

Toetsduur (min)

W.J. Smeele

M. Haverkamp Tc1, Tc2, Tc3

100%

(Zelf-)
studieuren

V/O

Werkcollege
x

Competenties

Contact
tijd in
klokure
n

Cijfer

Werkcollege

Written exam

Individueel rapport

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

Werkcollege
x

Module
coordinator /
docent

Herkansing moment
(kalender weken)

Werkcollege

Schriftelijk tentamen

Management Accounting

Cijfer / V/O

Werkcollege
x

x
TOETS01

Toets moment
(kalender week)

Tc2, Gc6

Cijfer
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3 BKDT-PRIV-13
TOETS01

Privaatrecht
Schriftelijk tentamen

3 BKM-PDMARK2-17 Marketing 2
TOETS01
3 BKDT-MCV-16

Private Law
Written exam

Werkcollege Schriftelijk

Marketing 2

Individueel rapport

Individual report

Mondelinge comm. Vaardigheden

Oral communication skills

TOETS01

Assessment

Assessment

TOETS02

Individuele opdracht

Individual assignment

Business English 1.0

Business English 1.0

3 BKDT-E1-14

Werkcollege
x

100%

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (22 of 23)

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
10 (26)

Werkcollege Individuele opdracht

100%

x

Assessment

50%

4,5

Individuele opdracht

50%

4,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (23 of 24)
blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
10 (26)

5,5

blok 1 instaptoets/blokw eek 10
(16) / blok 4 blokw eek 6 of 7 (22 of
23)

3 BKDT-E15-14

Schriftelijk tentamen

Written exam

Werkcollege Schriftelijk

Business English 1.5

Business English 1.5

Werkcollege

100%

x
TOETS01
3 BKDT-FAN-14
TOETS01
3 BKDT-SM-15
TOETS01
6 BKDT-OVBP-15
TOETS01

Schriftelijk tentamen

Written exam

Werkcollege Schriftelijk

Financiele Analyse

Financial Analyse

Werkcollege

Schriftelijk tentamen

Written exam

Strategisch Management

Strategic Management

Schriftelijk tentamen

Written exam

Onderzoeksvaardigh/Bedrijfsproject

research skills/ business project

Assessment

Assessment

x

Werkcollege Schriftelijk

100%

100%

5,5

blok 1 instaptoets/blokw eek 10
(16) /blok 4 blokw eek 6 of 7 (22 of
23)

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

Werkcollege Schriftelijk

100%

5,5

blokw eek 8 en 9 (24+25) / blok 4
blokw eek 11 (27)

Werkcollege Assessment
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100%

12

72

F.M. de Poorter Tc2, Tc5, Gc6, Gc8

16

68

4 uur

L.C.F. Kamperman - Elb Gc6

14

70

2 uur

L.C.F. Kamperman - Elb Gc6

14

70

2 uur

W.J. Smeele Tc2, Gc3, Gc6

14

70

2 uur

P.A. van Dashorst Tc1, Tc2, Gc2, Gc6

14

70

2 uur

P.A. van Dashorst Tc1, Tc2, Tc3, Gc1, Gc2, Gc6, Gc9

28

46

4 uur

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Cijfer

Werkcollege
x

E.C.L. de Berg Tc2

Cijfer

Werkcollege
x

2 uur

Cijfer

Werkcollege
x

TOETS01

70

Cijfer

Training
x

14

Cijfer

Werkcollege
x

B.G.L.M. Broersma - GTc2, Gc7

Cijfer
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Jaar 2
2018-2019 Bachelor jaar 2 deeltijd
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid

Werkvorm
(* aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minimum
w egingscijfer
factor

TOETS01
3 BKDT-BIO-14
TOETS01
15 BKM-HDPP2-17
ingangseis *1

TOETS01
3 BKM-HDCM-17
TOETS01
3 BKDT-E2-14
TOETS01
3 BKM-HDMA-17
TOETS01
3 BKDT-IEB-14
TOETS01
3 BKDT-SMT-14
TOETS01
TOETS02
3 BKDT-B&S-16
TOETS01
3 BKDT-VGW-14
TOETS01
3 BKDT-PIO-14
TOETS01
3 BKM-HDBD-17
TOETS01
3 BKDT-OR-14
TOETS01
3 BKDT-PM-15
TOETS01

Macro-economie

Macro economics

Schriftelijk tentamen

Written exam

Besluitvorming in organisaties

Decision-making in organizations

Schriftelijk tentamen

Written exam

Professionaliseren & Praktijkleren 2

Professionalization & Prac. education 2

Individuele opdracht

Individual report

Contentmarketing

Contentmarketing

Individuele opdracht

Individual report

Business English 2.0

Business English 2.0

Schriftelijk tentamen

Written exam

Management

Management

Individuele opdracht

Individual report

Written exam

Statistische Methoden en Technieken

Statistical Methods and Skills

Groepsrapport

Group report

Schriftelijk tentamen

Written exam

Beleid en Strategie

Policy & Strategy

Schriftelijk tentamen

Written exam

Verslaggeving en Winst

Reporting and profit

Schriftelijk tentamen

Written exam

Processen in organisaties

Management: Corporate Processes

Schriftelijk tentamen

Written exam

Big Data

Big Data

Individuele opdracht

Individual report

Ondernemingsrecht

Corporate Law

Schriftelijk tentamen

Written exam

Personeelsmanagement

Staff management

Schriftelijk tentamen

Written exam

Extern Bedrijfsproject

External project

TOETS01

Assessment

Assessment

TOETS02

Aanw ezigheidsplicht

Presence

6 BKDT-EBP-15

Werkcollege
x

100%

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

100%

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

5,5

blok 4 blokw eek 5 (21) / blok 4
blokw eek 9 blok 4 (25)

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 9 (4)

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 6 of 7 (51 of 2)

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
9 (15)

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Cijfer

Cijfer

Werkcollege

x

Werkcollege Schriftelijk
Werkcollege

x x

x

x

Werkcollege Individuele opdracht

100%

100%

100%

100%

100%

Werkcollege Groepsopdracht

40%

5,5

Werkcollege Schriftelijk

60%

5,5

100%

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Cijfer

100%

5.5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (22 of 23)

Cijfer

100%

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (22 of 23)

Cijfer

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
9 (25)

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

100%

14

70

12

72

14

70

2 uur

Tc2, Gc1, Gc3, Gc6, Gc9

20

64

2 uur

Tc1, Tc2, Gc2, Gc5

14

70

2 uur

Tc2, Gc6

14

70

2 uur

Tc2, Tc3, Tc5, Gc3, Gc4

14

70

2 uur

12

72

14

70

2 uur

14

70

2 uur

48

118

4 uur

c1, Tc2, Tc3, Tc4, Gc1, Gc3, Gc4, Gc

T.J.L. Schlaman Tc2, Gc7

Werkcollege Schriftelijk

100%

M.Katerberg

Werkcollege Schriftelijk

100%

Presentie

100%

Tc2, Gc2, Gc6, Gc7

Cijfer

Werkcollege, Training, Project, Consultancy
Werkcollege Assessment

P.van Hekke c2, Tc4, Gc1, Gc2, Gc3, Gc5, Gc6, Gc
5,5
NVD/VD

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)
blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

2 uur

Cijfer

Werkcollege
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72

Cijfer

Werkcollege

Werkcollege*

12

A.Levinson

Werkcollege Individuele opdracht

x

392

M.de Zeeuw

Werkcollege

x

28

Cijfer

Werkcollege
Werkcollege Schriftelijk

x

Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

A.Koehler

Werkcollege Schriftelijk

x

E. Haasnoot

Cijfer

Werkcollege

x

2 uur

M.de Zeeuw

Werkcollege Schriftelijk

x

70

H.B.F. Chin
blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
9 (15)
blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Werkcollege

x

14

Cijfer

Werkcollege

x

Tc2, Tc3, Gc2, Gc3

E.F. Nagtegaal Tc2

Werkcollege Schriftelijk

x

A.Koehler

Cijfer

Werkcollege

x

2 uur

P.van Dashorst

Werkcollege Individuele opdracht

x

70

Cijfer

Werkcollege

x

14

L.C.F. Kamperman-ElbrGc6

Werkcollege Schriftelijk

x

Toetsduur (min)

Cijfer

Werkcollege

x

(ZelfContact)studieuren
uren

Tc2

E.C.L. de Berg Tc1, Tc2, Gc1, Gc3, Gc4, Gc6

Consultancy Individuele opdracht

x

Competenties

Cijfer

Werkcollege
x

Module
coordinator /
docent

W.J. Smeele

Werkcollege Schriftelijk

x

Internationale Economische Betrekkingen International Economic Relations
Schriftelijk tentamen

Cijfer / V/O

Herkansing moment (kalender
w eken)

1 2 3 4
3 BKDT-MAEC-14

Toets moment
(kalender w eek)

Cijfer
NVD/VD
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Jaar 3
2018-2019 Bachelor jaar 3 deeltijd
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid

Werkvorm (
* aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minimum
w egingscijfer
factor

TOETS01
3 BKDT-BMOM-16
TOETS01
15 BKM-HDPP3-17
ingangseis *1

TOETS01
TOETS02

BM: Succesvolle Organisaties
Groepsopdracht

Group Report

BM Marketing Online

BM: Online marketing

Schriftelijk tentamen

Written exam

Professionaliseren & Praktijkleren 3

Professionalization & Prac. education 3

Individuele rapport (onderzoek)
Aanw ezigheidsplicht

3 BK-DTHBMAOM-18 BM: Actuele Ontw ikkelingen
TOETS01
3 BKDT-BMWO-16
TOETS01
3 BKDT-BMES-16
TOETS01
5 BKDT-VM-15
TOETS01
5 BKDT-BVIK-16

BM: Succesfull organizations

Report research
Presence

Individuele opdracht

Individual Report
BM: Profit and sales tax

Schriftelijk tentamen

Written exam

BM ERP/SAP

BM: ERP/SAP

Schriftelijk tentamen

Written exam

Verandermanagement

Change management

Schriftelijk tentamen

Written exam

BV IK

BV IK

TOETS01

Assessment (onderhandelen)

Assessment (onderhandelen)

TOETS02

Portfolio

Portfolio

TOETS03

4 BKDT-MICRO-15
TOETS01
4 BKDT-MESO-15
TOETS01
4 BKDT-MACRO-15
TOETS01
3 BKDT-EXTR-15

Werkcollege
x

Werkcollege Individuele opdracht

Aanw ezigheidsplicht

Aanw ezigheidsplicht

Internationaal Blok (IB)

International Block (IB)

Micro: Intercultureel Vakmanschap

Micro: intercultural w orkmanship

Schriftelijk tentamen

Written exam

Meso: Internationaal Ondernemen

Meso: International Business

Groepsopdracht

Group report

Macro: Mondialisering

Macro: Globalizaition

Schriftelijk tentamen

Written exam

International Experience Trip

International Experience Trip

TOETS01

Individueel rapport

Individueel rapport

TOETS02

Aanw ezigheidsplicht int. activiteit

Presence international actiivity

100%

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 9 (4)

x

Werkcollege Schriftelijk

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 10 (5)

100%

Werkcollege*

NVD/VD

Blok 3 blokw eek 10 (16)/ blok 4
blokw eek 9 (25)
Blok 3 blokw eek 10 (16)/ blok 4
blokw eek 9 (25)

5.5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
9 (15)

100%

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
6 of 7 (12 of 13)

Cijfer

100%

5,5

blokw eek 8 (3)/ blok 3 blokw eek 9

Cijfer

5,5

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
6 of 7 (23 of 24)

100%

Presentie

5,5

Werkcollege Individuele opdracht

Werkcollege Schriftelijk

100%

Werkcollege
100%

x

Werkcollege Assessment

30%

Training

70%

Werkcollege*

Portfolio
Presentie

blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
5,5
10 (26)
blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
5,5
9 (25)
blokw eek 10 (16) /blok 4 blokw eek
NVD/VD
9 (25)

Werkcollege Schriftelijk

100%

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

Werkcollege Groepsopdracht

Werkcollege Schriftelijk

Werkcollege Individuele opdracht

x Excursie*
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12

408

M.de Zeeuw

Tc2, Tc3, Tc5, Gc4, Gc5

12

72

T. Schlaman

Tc2

12,5

71,5

2 uur

9

75

2 uur

18

122

2 uur

M.R. Katerberg

28

112

4 uur

W.M.B. van Let Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc7, Gc8

12

100

2 uur

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

M.R. Katerberg Tc2, Gc3, Gc6

10

102

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

12

100

5,5

blokw eek 10 (26) / blok 4
blokw eek 11 (27)

28,5

65,5

Cijfer

NVD/VD

Blokw eek 5

NVD/VD

Cijfer

100%

Cijfer
P.A. van Dashorst Tc1, Tc2, Gc2, Gc4, Gc8

100%

Cijfer

x Werkcollege
x

Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, GC6

E.Haasnoot
100%

2 uur

NVD/VD

Werkcollege
x

70

Cijfer

Werkcollege
x

14

Cijfer

Werkcollege
x

Tc2, Gc2, Gc4

Cijfer

Werkcollege

x

W.Pruijssers

P.A. van Dashorst Tc1, Tc2, Tc4, Tc5, Gc2, Gc5

Werkcollege Schriftelijk

x

72

A. Eigenraam Tc2, Gc9

Werkcollege Schriftelijk

x

12

Cijfer

Werkcollege
x

Tc2, Tc5, Gc1, Gc2, Gc3, Gc6

NVD/VD

Werkcollege
x

Toetsduur (min)

Cijfer

Werkcollege
x

(ZelfContact)studieuren
uren

M.de Zeeuw

P.Cuppers

Werkcollege Individuele opdracht

x x x

Competenties

Cijfer

Werkcollege
x x x

Module
coordinator /
docent

Cijfer

Werkcollege

BM: Actual developments

BM Winst- en Omzetbelasting

Cijfer / V/O

Herkansing moment
(kalenderw eek)

1 2 3 4
3 BK-DTHBMSO-18

Toets moment
(kalenderw eek)

Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc8
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2 uur

Jaar 4
2018-2019 Bachelor jaar 4 deeltijd
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid

Werkvorm
(* aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minimum
w egingscijfer
factor

Minorruimte 1

15

Minorruimte 2 of Profielkeuze**

3 BKM-HDVAFST-17 *2 Voortraject Afstuderen
ingangseis *2

TOETS01

27 BKDT-AFST-16
ingangseis *2

TOETS01

Pre-Graduation Route

Rapport individueel

Individual report

Afstuderen

Final Project/Thesis

onderzoek en verdediging

Individual Report/ Presentation

Cijfer / V/O

Module
coordinator /
docent

Competenties

A.Mulder

Tc1, Tc2, Gc1, Gc2, Gc6, Gc8, Gc9

(ZelfContact)studieuren
uren

Toetsduur (min)

Herkansing moment
(kalenderw eek)

1 2 3 4
15

Toets moment
(kalenderw eek)

Werkcollege
x x x x Werkcollege Individuele opdracht

Diverse data

100%

Tentamenw eek blok

Consultancy
x x x x Werkcollege Individuele opdracht

100%

5,5

5x per jaar

16

66

14

742

V/O
E.C.L. de Berg Tc1, Tc2, Tc3, Tc4, Tc5, Gc1, Gc2, G
Cijfer

2018-2019 Lintminoren BKM deeltijd
Blokken

Studiepunten

Onderw ijseenheid

Werkvorm
(* aanw ezigheidsplicht)

Toetsvorm

Deeltoetsen
Minimum
w egingscijfer
factor

ingangseis *3

TOETS01
TOETS02
TOETS03
TOETS04

15 MO-HMDT15-CLG
ingangseis *3

TOETS01

Ethiek & Bew ustzijnsontw ikkeling
Take home tentamen ethiek
Essay vrijheid
Presentatie bew ustzijn

Ethics & Conciousness Development
Take home exam ethics
Essay Freedom
Presentation aw areness

Assessment portfolio

Assessment portfolio

Coachend Leidinggeven

Minor Coaching and Leadership

Portfolio/ Video assessment

Cijfer / V/O

Portfolio/ Video assessment

Module
coordinator /
docent

Competenties

P.A. van Dashorst Tc1, Gc2, Gc5, Gc6, Gc7, Gc8
x
x
x
x

Werkcollege Individuele opdracht

16%

5,5

Werkcollege Individuele opdracht

16%

5,5

Werkcollege Presentatie

16%

5,5

Werkcollege Assessment

50%

5,5

blokw eek 10 (45) / blok 2
blokw eek 10 (5)
blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
10 (16)
blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
10 (16)
blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
10 (16)

Toetsduur (min)

5,5

blokw eek 10 (5)/ blok 3 blokw eek
10 (16)

Werkcollege Individuele opdracht
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332

4 uur

48

380

4 uur

Cijfer
Cijfer
Cijfer
Cijfer
G.F. du Martina - du ChaGc5, Gc6, Gc7, Gc8

x x

(ZelfContact)studieuren
uren

Herkansing moment
(kalenderw eek)

1 2 3 4
15 MO-HMDT15-EB

Toets moment
(kalenderw eek)

Cijfer
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Algemene uitgangspunten herkansingen:
herkansingen van schriftelijke toetsen in het volgende blok ingeroosterd in toetsweek 6 en 7
herkansingen van opdrachten kunnen worden ingeleverd in het volgende blok uiterlijk lesweek 9 (voor de toetsweek)
herkansingen van presentaties en assessments worden in het volgende blok op afspraak ingeroosterd, uiterlijk in de toetsweek
*1

De ingangseisen voor PP2 en PP3 zijn voor studenten BK dt:
Voor een geschikte werkplek is het volgende nodig.
·
Bij de organisatie werken minimaal 5 personen (5 FTE). Als dit niet het geval is of bij twijfel, altijd overleggen met de coördinator dt.
De werkzaamheden zijn in het vakgebied van BK en bieden ruimte om de BK- competenties te ontwikkelen naar hbo niveau.
·
Er wordt gewerkt aan een onderzoeksopdracht
·
·
De bedrijfsbegeleider[1] heeft minimaal hbo-niveau.
·
De bedrijfsbegeleider heeft (over)zicht op het functioneren van de student.

De ingangseisen voor het afstudeertraject zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (zie hiervoor Artikel 5.2):
Uit de hoofdfase moeten zijn behaald:
·
minimaal 114 studiepunten (deeltijd)
Op het moment dat het Goedkeuringsformulier wordt ingediend (vrijdag week 9 van elk blok) moet aan deze ingangseisen zijn voldaan.
Studenten die willen starten met de afstudeeropdracht en die vanwege bijzondere redenen niet kunnen voldoen aan de ingangseisen, kunnen een
verzoek indienen bij de Examencommissie
*2

*3

De ingangseisen voor minoren:
Ethiek en Bewustzijnsontwikkeling
.
3e en 4e jaars studenten. Dit vanwege een basisontwikkeling gerelateerd aan deze minor.
Coachend Leidinggeven
.
3e en 4e jaars studenten. Dit vanwege een basisontwikkeling gerelateerd aan deze minor.
.
Om deel te nemen aan de minor is het aan te bevelen dat men enige affiniteit heeft met begeleidingskunde.
.
Je hoeft geen leidinggevende ervaring te hebben. Het hebben van werkervaring en de bereidheid tot reflectie is een pré.
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Onderwijs en Examenregeling (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING
Bedrijfskunde (Croho 34035)
De Haagse Hogeschool
2018-2019
Model-OER vastgesteld door het College van Bestuur op 7 maart 2018 na verkregen advies
van en instemming door de Hogeschoolraad conform art. 7 lid 4 sub c en d van het
Medezeggenschapsreglement Haagse Hogeschool 2017.
Onderwijs- en Examenregeling
Bedrijfskunde
De Haagse Hogeschool
2018-2019
Vastgesteld door de directeur van de Faculteit Management en Organisatie op 27 juni
2018 na verkregen advies en instemming door de Faculteitsraad en opleidingscommissie op
26 juni 2018 conform art. 16 lid 3 sub a en b resp. art. 21 lid 1 en art. 22 van het
Medezeggenschapreglement Haagse Hogeschool 2017.
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Voorwoord

Elke opleiding is wettelijk verplicht (art. 7.13 lid 1 WHW) te voorzien in een Onderwijs- en
Examenregeling (OER). Deze regeling bevat informatie over de opleiding en de geldende
procedures en rechten en plichten met betrekking tot het onderwijs en de examens. De OER
is, samen met het Onderwijsleerplan (OLP), te zien als het opleidingsdeel van het
studentenstatuut en wordt daarom ook wel Studentenstatuut deel 2 genoemd. Samen met
het Studentenstatuut deel 1, waarin de regels zijn vastgelegd die voor alle studenten van
De Haagse Hogeschool gelden, vormt de OER ‘het studentenstatuut’ (art 7.59 WHW).
De opleidings-OER wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur van de faculteit waar de
opleiding toe behoort en geldt voor de duur van één studiejaar. Een OER van een vorig
studiejaar is dan ook niet meer geldig in een nieuw studiejaar, tenzij in de OER anders is
bepaald. Er wordt voorzien in overgangsmaatregelen als er zaken voor de zittende
studenten worden gewijzigd t.o.v. het vorige studiejaar. Deze overgangsmaatregelen zijn
apart beschreven in elke OER.
Besluitvorming
Het College van Bestuur stelt ieder jaar de model-OER vast, na deze aan de Hogeschoolraad
te hebben voorgelegd (art. 7 lid 4 sub c en d Reglement Medezeggenschap).Deze modelOER wordt door elke opleiding gebruikt om een opleidings-OER van te maken. Dit jaar is
voor het eerst een concept-model OER naar de opleidingen gestuurd. Deze werkwijze
bewerkstelligt dat alle geledingen van de opleiding gezamenlijk input kunnen leveren op de
hogeschool brede bepalingen van de OER.

In het studiejaar 2018-2019 kent elke opleiding of groep van opleidingen een
opleidingscommissie welke, naast de faculteitsraad, als wettelijk medezeggenschapsorgaan
functioneert. Deze organen hebben op delen van de OER verschillende advies- en
instemmingsrechten. De directeur van de faculteit kan de opleidings-OER-en aldus pas
vaststellen nadat de te onderscheiden decentrale medezeggenschapsorganen, te weten de
faculteitsraad en de opleidingscommissie(s) hun rechten hebben uitgeoefend. De basis
hiervoor is neergelegd in het Medezeggenschapsreglement van de Haagse Hogeschool,
laatstelijk gewijzigd op 15 februari 2017.
De OER geeft de wederzijdse rechten- en plichten van de opleiding en de student weer. Met
uitzondering van de bepalingen op het gebied van onderwijs en studiebegeleiding/coaching
geldt de OER echter ook voor extranei. Waar ‘student’ staat, kan in voorkomende gevallen
dus ook ‘extraneus’ worden gelezen. Omwille van de leesbaarheid wordt de student in de
OER aangeduid met ‘hij’. Hier wordt eveneens ‘zij’ bedoeld.
Daar waar in de OER sprake is van de aanduiding ‘schriftelijk(e)’ kan ook per email worden
verstaan.
De opleiding evalueert jaarlijks het onderwijs door alle onderwijsmodulen te evalueren.
Vervolgens worden in focusgesprekken met klassevertegenwoordigers de resultaten
besproken met studenten. Met de docenten wordt op basis van de feedback
Questbackgesprekken gevoerd. Deze kunnen leiden tot aanpassingen in het onderwijs.
Binnen de curriculumcommissie worden voorstellen tot aanpassingen besproken. De
veranderingen in het onderwijs, die een gevolg zijn van de evaluaties, worden vermeld in de
modulenbeschrijviingen in de studiegids.
(art. 7.13 lid 2 sub a1WHW)
Deze OER is beschikbaar in digitale vorm op Studentennet. Een papieren versie ligt ter
inzage bij de Frontoffice van de faculteit Management en Organisatie.
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Begripsbepalingen
In deze Onderwijs- en Examenregeling wordt verstaan onder:
Associate degreeprogramma
(Ad-programma)
Bacheloropleiding

Beroep
Bezwaar
College van Beroep
voor de Examens
College van Bestuur
Competentie

Coach
Contactuur

CROHO
Cumulatief toetsen
Deeltijdopleiding

Deeltoets
Driejarig HBO-traject

Een zelfstandige opleiding zonder propedeutische fase met een
studielast van 120 studiepunten die leidt tot het behalen van
de graad Associate degree (art. 7.3a lid 2 sub a WHW).
Een zelfstandige opleiding met propedeutische fase met een
studielast van 180 of 240 studiepunten die leidt tot het
behalen van de graad Bachelor als bedoeld in art.7.3a lid 2 sub
b WHW.
Rechtsgang bij het College van Beroep voor de Examens of de
Geschillenadviescommissie, gericht op heroverweging door
een ander orgaan.
Rechtsgang bij de examencommissie of een ander orgaan dat
een besluit met rechtsgevolg heeft genomen, gericht op
heroverweging door hetzelfde orgaan.
Het College van Beroep voor de Examens van de Haagse
Hogeschool (art. 7.60 WHW, zie ook het Reglement College
van Beroep voor de Examens in het Studentenstatuut deel 1.
Het bestuur van de hogeschool (art 10.2 WHW, art 1.1 sub j
WHW).
Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en
houding, dat nodig is om in een beroepscontext
beroepsproducten te realiseren die aan de geldende
kwaliteitseisen voldoen.
Functionaris die de student helpt in zijn studievoortgang en op
persoonlijk en professioneel vlak
Een onderwijs uur waarbij een docent of een gekwalificeerd
begeleider fysiek aanwezig is, dan wel op een andere wijze
persoonlijk contact heeft met de student. Onder contacttijd
vallen onder meer hoor- en werkcolleges, studiebegeleiding,
stagebegeleiding, toetsen en examens, en ook persoonlijke en
studieloopbaanbegeleiding, voor zover de instelling dit voor
alle studenten heeft geprogrammeerd. Tijd voor zelfstudie,
(onbegeleide) tijd voor stages/werkplekleren,
afstudeeronderzoek en scriptie behoort niet tot de contacttijd.
Het aantal contacturen is per onderwijseenheid vermeld,
waarbij ook de toetstijd is opgeteld.
Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
Een manier van toetsen waarbij op een of meerdere
opvolgende toets moment(en) de getoetste inhoud van het
vorige moment opnieuw wordt getoetst.
Een opleiding waarbij eisen mogen worden gesteld omtrent het
verrichten van werkzaamheden indien deze werkzaamheden in
de OER/OLP worden aangemerkt als onderwijseenheden (art.
7.27 WHW).
Een onderzoek naar kennis, inzicht en/of vaardigheden van de
student waaraan een resultaat wordt toegekend en dat
onderdeel uitmaakt van een toets (zie verderop)
Een traject binnen een bacheloropleiding met een studielast
van 180 studiepunten en een nominale studieduur van drie jaar
dat alleen toegankelijk is voor bezitters van een vwo-diploma
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Duale opleiding

EC
Examen

Examencommissie

Examinator
Extraneus

Faculteit
Faculteitsdirecteur
Faculteitsraad
Fraude
Functiebeperking
Getuigschrift

Hogeschool
Honoursprogramma
Hoofdfase
Keuze-eenheid

of een daaraan naar het oordeel van de hogeschool
gelijkgesteld diploma (art. 7.9a WHW).
Een opleiding waarin het volgen van onderwijs (onderwijsdeel)
gedurende een of meer perioden wordt afgewisseld met
beroepsuitoefening (praktijkdeel) in verband met dat onderwijs
(art. 7.7 lid 2 WHW). De beroepsuitoefening vindt plaats op
basis van een overeenkomst gesloten door de opleiding, de
student en de werkgever (art. 7.7 lid 5 WHW).
European Credit; Een EC is de eenheid van de studielast in het
ECTS, European Credit Transfer System. Een EC is gelijk aan
een studiepunten staat voor 28 studiebelastingsuren.
Het examen is afgelegd indien de toetsen van de tot een
opleiding of propedeutische fase van een opleiding 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, het inzicht en de vaardigheden van de examinandus
(art. 7.10 lid 2 WHW).
Het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of
een student voldoet aan de voorwaarden die de onderwijs- en
examenregeling stelt aan kennis, inzicht en vaardigheden die
nodig zijn voor het verkrijgen van een graad (art. 7.12 lid 2
WHW). Tevens is de Examencommissie verantwoordelijk voor
het borgen van de kwaliteit van de organisatie en de
procedures rondom tentamens en examens (7.12b lid 1 sub e
WHW).
Een door de examencommissie aangewezen docent of
gecommitteerde die belast is met het afnemen van toetsen en
het vaststellen van de uitslag daarvan (art. 7.12c lid 1 WHW).
Degene die door de hogeschool is ingeschreven als extraneus
en die volgens art. 7.36 WHW uitsluitend het recht heeft om
de toetsen van de onderwijseenheden behorende tot de
opleiding, alsmede de examens behorende tot de opleiding af
te leggen en in principe recht heeft op toegang tot de
inrichtingen en verzamelingen van de hogeschool (zoals de
bibliotheek).
Een groep van opleidingen onder bestuur van een
faculteitsdirecteur.
De functionaris die de faculteit bestuurt.
Een deelraad zoals bedoeld in art. 10.25 WHW als
medezeggenschapsorgaan verbonden aan een faculteit.
Zie de beschrijving in artikel 8.1.
Een zichtbare of onzichtbare beperking in het functioneren als
gevolg van een fysieke of mentale beperking of een chronische
ziekte.
Het bewijsstuk dat uitgereikt wordt wanneer de
examenkandidaat het propedeutisch of afsluitend examen van
de opleiding met goed gevolg afgelegd heeft (art. 7.11 lid 1
WHW).
De Haagse Hogeschool.
Een programma binnen een opleiding bovenop de studielast
van het reguliere bachelorprogramma waarvoor vooraf
vastgestelde selectiecriteria gelden
Het deel van de opleiding dat volgt op de propedeutische fase.
Een onderwijseenheid die kan worden ingezet ter invulling van
de minorruimte. Dit kan een keuzemodule of vakken van het
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Major
Minor
Minorruimte

Modulebeschrijving

Onderwijs- en
Examenregeling
(OER)
Onderwijsdeel
Onderwijseenheid

Onderwijsleerplan
Onderwijsprogramma

Onregelmatigheid
Opleiding

Opleidingscommissie

OSIRIS
OSIRIS-Zaak
Overmacht

majoronderwijs van een andere opleiding, al dan niet binnen de
hogeschool, betreffen.
Dat deel van de opleiding waarmee de student in staat
gesteld wordt het competentieprofiel te verwerven.
Een samenhangende onderwijseenheid van 15 of 30
studiepunten ter invulling van de minorruimte.
Het deel van de opleiding dat de student zelf kan invullen ter
algemene verbreding of ter inhoudelijke verdieping van de
competenties uit de major. De minorruimte bedraagt 30 of 45
studiepunten voor voltijdse opleidingen en 15 tot 30
studiepunten voor deeltijdse, duale en driejarige opleidingen.
Beschrijving van de inhoud van een onderwijseenheid, waarin
tevens voor zover van toepassing informatie over onder andere
de voertaal, toetsing en verplichte deelname aan praktische
oefeningen is opgenomen. De modulebeschrijvingen zijn te
vinden in de studiegids.
De regeling waarin adequate en heldere informatie over de
opleiding is opgenomen, alsmede de geldende procedures en
rechten en plichten ten aanzien van het onderwijs en de
examens (art. 7.13 lid 1 en 2 WHW).
Het gedeelte van de duale opleiding dat bestaat uit het volgen
van het door de opleiding verzorgde onderwijs.
Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat afgesloten
wordt met een toets en dat kan bestaan uit meerdere
deeltoetsen (art. 7.3 lid 2 WHW). Een onderwijseenheid kan
tevens worden aangeduid als ‘cursus’, ‘vak’ of ‘module’.
Bijlage 2 van de OER dat o.a. de onderwijseenheden,
semesters, competenties, werkvormen, contacturen en
zelfstudie-uren vermeldt en wordt afgekort tot OLP.
Het geheel van onderwijseenheden (inclusief stages en door de
student te kiezen onderwijseenheden in de minorruimte) en de
daaraan verbonden toetsen die behoren tot de propedeutische
fase en de hoofdfase of tot het Ad-programma.
Zie de omschrijving in art. 8.1.
Een opleiding is een samenhangend geheel van
onderwijseenheden, gericht op de verwezenlijking van
competenties of doelstellingen op het gebied van kennis,
inzicht, attitudes en vaardigheden waarover degene die de
opleiding voltooit, dient te beschikken (art. 7.3 lid 2 WHW).
Opleidingen kunnen in voltijdse, deeltijdse en duale vorm
worden aangeboden. Waar in deze OER sprake is van een
opleiding, wordt een bacheloropleiding bedoeld, inclusief het
Ad-programma, indien een opleiding dit programma kent.
De commissie die voor elke opleiding of groep van opleidingen
wordt ingesteld en tot taak heeft te adviseren over het
bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleiding.
(art. 10.3c WHW en art. 10.17 WHW 3de t/m 8ste lid). De
opleidingscommissie is een medezeggenschapsorgaan.
Het digitale studievolgsysteem waarin alle studiegegevens van
alle studenten zijn opgenomen.
Applicatie van OSIRIS waarmee de student, verzoeken,
bezwaren en klachten kan indienen bij de examencommissie
en bij het Loket Rechtsbescherming.
Van overmacht is sprake in geval van een onmogelijkheid om
een verplichting na te komen die niet aan de desbetreffende
(tekortschietende) persoon kan worden toegerekend.
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Participatieplicht
Plagiaat
Praktijkdeel
Praktische oefening

Profileringsfonds

Propedeutische fase

Student
Studentendecaan
Studentenstatuut

Studieadvies

Studiejaar

Studieloopbaanbegeleider

Een plicht voor de student om actief te participeren tijdens een
praktische oefening of in de voorbereiding daarvan.
Zie de omschrijving in hoofdstuk 8.1.
Het gedeelte van een duale opleiding dat bestaat uit
beroepsuitoefening en dat deel uitmaakt van het onderwijs.
Een praktische oefening (art. 7.13 lid 2 sub d WHW) die
gericht is op het verwerven van bepaalde vaardigheden.
Daaronder vallen in ieder geval de scriptie, het maken van een
werkstuk of proefontwerp, het doen van een stage, deelname
aan veldwerk of excursies en het uitvoeren van proeven of
experimenten.
Naam van het fonds dat de instelling bij wijze van voorziening
van financiële ondersteuning van voltijdstudenten heeft
ingesteld.
Het gaat om studenten bij wie een bijzondere persoonlijke
omstandigheid tot studievertraging heeft geleid of zal leiden
(art. 7.51 WHW).
De eerste periode van een bacheloropleiding met een studielast
van 60 ects, voorafgaand aan de hoofdfase, waarin studenten
inzicht krijgen in de inhoud van de opleiding en het
toekomstige beroep. Aan het einde van deze fase is selectie en
verwijzing mogelijk (art. 7.8 lid 2 WHW).
Degene die door de hogeschool is ingeschreven voor een
opleiding en het recht heeft om deel te nemen aan het
onderwijs en toetsing van de opleiding.
De onafhankelijke functionaris die studenten adviseert en
begeleidt bij persoonlijke problemen van materiële en
immateriële aard, en waar nodig bemiddelt.
Het studentenstatuut bestaat uit twee delen: het instelling
specifieke deel (deel 1) en het opleiding specifieke deel (deel
2). Het eerste deel bevat de rechten en plichten van de
studenten en de hogeschool en een overzicht van de
regelingen die de rechten van de studenten beschermen. Het
tweede deel bevat de OER, een algemene beschrijving van de
studieopbouw, de studentenvoorzieningen en de faciliteiten
betreffende de studiebegeleiding (art. 7.59 WHW).
Advies aan de student over de voortzetting van de studie
binnen of buiten de opleiding, dat wordt uitgebracht uiterlijk
aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de
propedeutische fase en zolang de student het propedeutische
examen niet behaald heeft (art. 7.8b WHW). Bij een
deeltijdopleiding regelt het bestuur het tijdstip waarop het
advies wordt uitgebracht. Het studieadvies kan worden
onderscheiden in een positief en negatief bindend studieadvies
en kan ook met voorwaarden worden uitgesteld indien er
sprake is van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31
augustus van het daaropvolgende jaar, tenzij het
opleidingsprogramma niet op 1 september start. In dat geval
dient de afwijkende begindatum te zijn vermeld in de
jaarplanning (bijlage bij de OER) en wordt onder studiejaar
verstaan de periode van 12 maanden vanaf de start van het
opleidingsprogramma.
Een door de opleiding aangewezen begeleider die het proces
ondersteunt waarin de student sturing geeft aan de inhoud van
zijn onderwijsprogramma door middel van activiteiten die erop
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Studiegids

Studiepunt
Toets

Toetsregels

Topprestatie
Topsporter

Variant
Verkort programma

Versneld programma
Voltijdopleiding
Werkdag

WHW
WSF2000

gericht zijn dat de student zicht krijgt op de eigen motivatie,
drijfveren, talent en visie.
Informatiegids voor studenten voor een of meer opleidingen
welke in ieder geval de OER en het OLPbevat en praktische
informatie.
De eenheid om studielast in uit te drukken. Eén studiepunt is
volgens het European Credit Transfer System (ECTS) gelijk aan
28 uur studie (artikel 7.4, lid 1, WHW).
Een onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van de
student, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van dat
onderzoek. Een toets kan bestaan uit verschillende deeltoetsen
of voortgangstoetsen. Het begrip ‘toets’ staat gelijk aan begrip
‘tentamen’ als bedoeld in artikel 7.10, WHW.
De nadere bepalingen met betrekking tot de uitvoering van
toetsen en deeltoetsen. Deze kunnen onder meer betrekking
hebben op inschrijving, aanwezigheid, de inleverwijze en
–termijn van opdrachten, gedrag, toegestane hulpmiddelen en
verboden handelingen.
Prestatie op hoog niveau waarbij de student behoort tot de
(inter)nationale top in zijn discipline, ter beoordeling van het
College van Bestuur.
Een student die nationaal of internationaal op het hoogste
niveau meedoet aan wedstrijden en die via het NOC*NSF een
status heeft gekregen of een student die op het hoogste
landelijk niveau zijn sport bedrijft, waarbij sprake moet zijn van
een gemiddelde tijdsbesteding van ten minste 15 uur per
week.
De inrichting van een opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.
Een bachelorprogramma waarvan het studieprogramma
zodanig is ingericht dat de opleidingsduur wordt verkort
vanwege individuele vrijstellingen op grond van de
vooropleiding van de student.
Een bachelorprogramma waarvan het reguliere aantal
studiepunten binnen een kortere doorlooptijd wordt
aangeboden en getoetst.
Een opleiding waarbij de praktische vorming (stage) deel
uitmaakt van het onderwijs.
Alle dagen van het jaar met uitzondering van zaterdagen,
zondagen, de verplichte feestdagen en de vakantiedagen zoals
formeel vastgesteld voor medewerkers en studenten van de
hogeschool.
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek,
te raadplegen via www.wetten.nl.
Wet op de Studiefinanciering 2000 en latere aanvullingen en
wijzigingen.
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Onderwijs- en Examenregeling
HOOFDSTUK 1.
Artikel 1.1

ALGEMENE BEPALINGEN

Reikwijdte

1. Deze Onderwijs- en Examenregeling is van toepassing op de voltijdse en deeltijdse
vorm van de opleiding Bedrijfskunde in het studiejaar 2018-2019.
2. De student kan geen rechten ontlenen aan Onderwijs- en Examenregelingen die golden
in voorafgaande studiejaren, tenzij expliciet is aangegeven dat deze deel uitmaken van
een overgangsregeling als bedoeld in artikel 3.6.
Artikel 1.2

Informatievoorziening

1. De opleiding verstrekt reguliere informatie over het onderwijs tijdig aan de student via
het Studentennet of Blackboard.
2. De opleiding stelt het les- en toetsrooster voor een gehele onderwijsperiode ten minste
10 werkdagen voor aanvang van de periode aan de student ter beschikking.
3. De opleiding brengt geen wijzigingen meer aan in roosters die aan de student ter
beschikking zijn gesteld, tenzij er sprake is van onvoorziene omstandigheden. In dat
geval maakt de opleiding roosterwijzigingen zo spoedig mogelijk bekend.
4. De student is verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van zijn hogeschool-emailadres, het Studentennet en Blackboard.
5. Communicatie met de examencommissie vindt plaats, via OSIRIS Zaak.
Artikel 1.3

De examencommissie

1. Elke faculteit van de hogeschool heeft één of meerdere examencommissies. Voor de
opleiding Bedrijfskunde is dit de examencommissie BK/HRM/FM. De examencommissie
is bereikbaar via MO-Examencommissie@hhs.nl. Verzoeken aan de examencommissie
worden digitaal behandeld via OSIRIS Zaak, een module van OSIRIS. OSIRIS Zaak is te
vinden op een apart tabblad in OSIRIS. Een korte handleiding is terug te vinden op de
OSIRIS-pagina van het intranet.
2. De examencommissie is het orgaan dat op objectieve en deskundige wijze vaststelt of
een student voldoet aan de voorwaarden die de Onderwijs- en Examenregeling stelt ten
aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het slagen voor het
examen en het verkrijgen van het getuigschrift .
3. De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het Reglement
Examencommissies van de hogeschool. De regels over de uitvoering van deze taken en
bevoegdheden zijn vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van de examencommissie.
4. Een student kan zich tot de examencommissie wenden vanwege onder meer een verzoek
voor:
a. vrijstelling van een of meer toetsen;
b. vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het oog
op de toelating tot het afleggen van de desbetreffende toets, al dan niet onder
oplegging van vervangende eisen;
c. ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een toets;
d. toelating tot verkorte of versnelde routes;
e. toelating tot een honoursprogramma;
f. toelating tot een minor of andere invulling van de minorruimte;
g. verlenging van de geldigheidsduur van een met goed gevolg afgelegde toets of
deeltoets;
h. uitstel van de uitreiking van een getuigschrift;
i. voorzieningen en aanpassingen vanwege een functiebeperking of chronische ziekte;
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j.

studiefaciliteiten vanwege het beoefenen van topsport of het leveren van
topprestaties op cultureel of ander gebied;
k. af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling indien de toepassing daarvan zou
leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; dan wel
l. een bezwaar tegen een beoordeling door een examinator.
Artikel 1.4

Rechtsbescherming

1. Een student kan bezwaar aantekenen bij de examencommissie tegen:
a. het niet tijdig bekend maken van het resultaat van een toets of deeltoets;
b. een beoordeling door een examinator;
c. de wijze waarop een kennelijke fout, als bedoeld in lid 6, wordt hersteld.
2. Een student moet zijn bezwaarschrift indienen binnen 20 werkdagen na de officiële
publicatie van het resultaat in OSIRIS, dan wel binnen 20 werkdagen na de datum
waarop het resultaat in OSIRIS gepubliceerd had moeten worden indien het bezwaar
zich richt tegen het niet tijdig bekend maken van een resultaat.
3. Indien de examencommissie dit noodzakelijk acht, belegt zij een zitting waarin zowel de
student als de examinator gehoord worden.
4. Indien de examinator tegen wie het bezwaar is gericht lid is van de examencommissie,
neemt hij geen deel aan de behandeling van het bezwaar.
5. De examencommissie deelt haar beslissing schriftelijk mee aan de student, uiterlijk 15
werkdagen na de dag waarop zij het bezwaarschrift van de student heeft ontvangen.
6. De examencommissie kan een kennelijke fout in OSIRIS tot uiterlijk twee maanden na
de datum waarop de toets of deeltoets is afgenomen herstellen. De examencommissie
deelt dit herstel schriftelijk mee aan de student.
7. Tegen een beslissing van een examinator of van de examencommissie kan een student
binnen zes weken beroep instellen bij het Loket Rechtsbescherming via OSIRIS Zaak.
Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na de schriftelijke bekendmaking
van de beslissing aan de student. De procedure en de eisen waaraan een beroepsschrift
moet voldoen zijn beschreven in het Studentenstatuut deel 1.
8. Met een beslissing wordt gelijkgesteld: een weigering om te beslissen binnen de
daarvoor krachtens de wet of deze regeling gestelde termijn, of, bij het ontbreken van
een dergelijke termijn binnen 6 werkweken.
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HOOFDSTUK 2.
Artikel 2.1

OPLEIDING

Doel van de opleiding

De opleiding Bedrijfskunde leidt de student op tot een startende bedrijfskundige die in staat
is oplossingen te bieden voor problemen en uitdagingen die zich binnen bedrijfsprocessen
kunnen voordoen. De bedrijfskundige put hierbij uit een kennisbasis op het gebied van
finance/accounting, business law en ethics, economics, information management, marketing,
organisational behaviour, qualitative and quantitave techniques, strategic management en
operations management. Daarnaast verlaten de afgestudeerden de opleiding als
wereldburgers. Daarvoor zitten in de opleiding trainingen op personal (21st century) skills en
worden studenten voorbereid op een internationaal en intercultureel werkveld.

Artikel 2.2

Opleidingsprofiel

Deze opleiding is gebaseerd op het landelijk opleidingsprofiel dat te vinden is op
http://www.vereniginghogescholen.nl/opleidingsprofielen. Dit profiel bevat de volgende
competenties:
Taakcompetenties:
1. Probleemidentificatie: De BK-professional is in staat om problemen van
organisatorische aard te herkennen, te formuleren en consistent operationeel uit
te werken tot een organisatievraagstuk en dit bij beslissers onder de aandacht te
brengen.
2. Diagnosticeren: De BK-professional is door onderzoek in staat een diagnose te
stellen over de effectiviteit van een organisatie en de achtergronden, oorzaken
en samenhangen van het disfunctioneren
3. Ontwerpen: De BK-professional is in staat om de effectiviteit van een
organisatie te verbeteren door op basis van een programma van eisen en
evidence based practice bedrijfsprocessen te (her)ontwerpen.
4. Veranderen: De BK-professional is in staat om (complexe)
veranderingsprocessen vorm te geven en te (bege)leiden, waardoor de gewenste
situatie voor de organisatie wordt gecreëerd. Hij hanteert hierbij een integrale en
op draagvlak gerichte aanpak.
5. Evalueren: De BK-professional is in staat om door onderzoek de effectiviteit van
verbeteracties te beoordelen en advies te geven over eventueel
vervolgonderzoek. De evaluatie is gericht op de juistheid van de diagnose,
oplossingsrichting (ontwerp) en de implementatie.
Generieke competenties:
1. Methodisch handelen: De BK-professional is in staat in een (multidisciplinaire)
omgeving methoden en technieken op het gebied van onderzoek en
projectmanagement te selecteren en toe te passen voor het doelgericht
aanpakken van organisatievraagstukken.
2. Schakelen en verbinden: De BK-professional is in staat om bij de aanpak van
bedrijfskundige vraagstukken te schakelen tussen en verbindingen te maken
tussen de verschillende functionele gebieden en –niveaus. Hij hanteert hierbij
een integrale aanpak en werkt multi- en interdisciplinair vanuit verschillende
rollen.
3. Adviseren: De BK-professional is in staat veranderingen of verbeteringen aan te
bevelen, waarmee de opdrachtgever en de overige stakeholders geholpen zijn,
gericht op de effectiviteit van de organisatie.
4. Innoveren: De BK-professional is in staat met een onderzoekende en
nieuwsgierige geest nieuwe en originele ideeën te signaleren, genereren en uit te
voeren bij de vernieuwing van strategie, producten, processen en markten.
5. Samenwerken/netwerken: De BK-professional kan (internationale)
samenwerkings-contacten aangaan gericht op het behalen van
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6.

7.

8.

9.

Artikel 2.3

gemeenschappelijke doelstellingen en profileert en legitimeert zich binnen die
contacten. Hij kan relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen
organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen
van informatie, steun en medewerking.
Communiceren: De BK-professional kan, zowel in de Nederlandse als Engelse
taal, ideeën, meningen, standpunten en besluiten begrijpelijk mondeling
verwoorden en afstemmen op de toehoorder en in begrijpelijke en correcte taal
op schrift stellen en afstemmen op de lezer.
Verantwoord handelen: De BK-professional is zich bewust van de ethische
aspecten van de context waarin hij opereert, en signaleert maatschappelijk,
cultureel en moreel gevoelige punten en past zijn gedrag en/of adviezen hierop
aan.
Professionaliseren: De BK-professional is in staat via de weg van reflectie zich
professioneel te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van de organisatie en de beroepsgroep door opgedane kennis te
borgen, over te dragen en te verspreiden.
ICT-vaardig: De BK-professional is in staat om ICT-applicaties en ICTtoepassingen effectief en efficiënt in te zetten in de uitvoering van zijn
professionele taken en/of toe te passen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen.
Inrichting van de opleiding

De opleiding Bedrijfskunde wordt aangeboden in voltijdse en deeltijdse vorm.
Artikel 2.4

Voertaal

1. Het onderwijs wordt aangeboden in het Nederlands.
2. Indien een onderwijseenheid wordt aangeboden in een andere taal, dan wordt dit
expliciet aangegeven in de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid,
conform de Gedragscode Vreemde Talen in het Studentenstatuut deel 1.
Artikel 2.5

Toelating tot de opleiding

Toelating tot de opleiding vindt plaats op grond van het Reglement In- en Uitschrijving
Bacheloropleidingen van de hogeschool. Informatie over toelatingseisen en –voorwaarden is
te vinden op http://www.dehaagsehogeschool.nl/bachelorstudies/toelatinginschrijving/toelating-inschrijving.
Artikel 2.6

Studielast

De studielast van de opleiding bedraagt 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de
propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase.
Artikel 2.7

Afstudeerrichtingen en specialisaties

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen of specialisaties:
a. Public management (derde jaar, 15 EC)
b. Business management (derde jaar, 15 EC)
Artikel 2.8

Driejarige HBO-trajecten en verkorte routes

1. De opleiding kent geen driejarig HBO-traject.
2. De opleiding kent geen verkorte route.
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Artikel 2.9

Bijkomende kosten

1. De inschrijving als student is niet afhankelijk van een andere geldelijke bijdrage dan het
collegegeld.
2. De aanschaf van bepaalde leer(hulp)middelen wordt noodzakelijk geacht voor het
studieprogramma. De kosten hiervan bedragen naar verwachting circa € 850,= per
collegejaar. Dit betreft de volgende leer(hulp)middelen:
a. studieboeken;
b. readers
c. overig studiemateriaal zoals licenties voor het simulaties die gebruikt worden in de
modules
3. Aan excursies en werkbezoeken die deel uitmaken van het onderwijsprogramma kunnen
kosten verbonden zijn. Indien de student deze kosten niet kan dragen, wordt de student
een gelijkwaardig alternatief, gericht op het behalen van dezelfde leerdoelen, aangeboden.
De aanvraagprocedure hiervoor is beschreven in de modulebeschrijving van de
betreffende onderwijseenheid. Dit betreft de volgende excursies en werkbezoeken:
Internationale studiereizen gedurende het internationale blok in jaar 2 voor de voltijd en
jaar 3 voor de deeltijd (de kosten variëren per bestemming). Er is een kosteloos alternatief
in Den Haag.

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.46

HOOFDSTUK 3.
Artikel 3.1

ONDERWIJS

Opbouw van het onderwijsprogramma

1. Een studiejaar bestaat uit twee semesters.
2. De indeling van het studiejaar in periodes, inclusief de momenten waarop toetsing
plaatsvindt, is beschreven in de jaarkalender in bijlage 1.
3. De onderwijseenheden waaruit een opleiding is opgebouwd zijn beschreven in bijlage 2.
Hierin zijn per onderwijseenheid ten minste de volgende zaken beschreven:
a. de naam van de onderwijseenheid;
b. of de onderwijseenheid onderdeel uitmaakt van het kwalitatief criterium van het
studieadvies;
c. de periode(n) waarin de onderwijseenheid wordt aangeboden;
d. de bij de onderwijseenheid behorende competenties;
e. de werkvorm(en) waarin het onderwijs wordt aangeboden en de eventuele
aanwezigheidsplicht of participatieplicht bij werkcolleges en practica;
f. het aantal contacturen en zelfstudie-uren;
g. het aantal studiepunten;
h. de toetsvorm, inclusief de wegingsfactoren van eventuele deeltoetsen;
i. de week waarin de toets wordt aangeboden.
Artikel 3.2

Stages, werkzaamheden en beroepsuitoefening

1. Het programma van de voltijdse opleiding bevat 21 weken stage. Hieraan worden 30
studiepunten toegekend. Nadere bepalingen, voorwaarden en informatie zijn beschreven
in de stagehandleiding. Deze is te vinden op Blackboard.
2. In het programma van de deeltijdse opleiding worden 30 studiepunten toegekend aan
het verrichten van relevante werkzaamheden. Dit betreft de onderwijseenheden
Professionaliseren en Praktijkleren 2 en 3 (zie OLP).
De voorwaarden waaraan deze werkzaamheden moeten voldoen zijn:
De student kan administratieve, management ondersteunende of anderszins
bedrijfskundige taken uitvoeren. De student doet een nulmeting en stelt een
leerwerplan op waarin beschreven staat hoe de generieke opleidingscompetenties
ontwikkeld kunnen worden.
De student heeft de mogelijkheid om een bedrijfskundige opdracht uit te voeren
waarmee de Bedrijfskundige taakcompetenties kunnen worden ontwikkeld.
Hiervoor is het nodig dat de organisatie minimaal een omvang heeft van 5 fte en er
HBO denk- en werkniveau aanwezig is.
Mocht de student (tijdelijk) geen werkplek hebben, dan kan hij de opdrachten in een latere
fase van de opleiding of in een andere context uitvoeren (bijv. in een stagebedrijf).
Artikel 3.3
Minoren en keuze-eenheden
1. De minorruimte bedraagt per opleiding 30 studiepunten zowel in de voltijdse als de
deeltijdse variant. De minorruimte dient ter algehele verbreding en/of verdieping van de
beroepscompetenties uit de major.
2. De periodes die zijn gereserveerd als minorruimte zijn beschreven in bijlage 2. De
minoren en keuze-eenheden die worden verzorgd door de opleiding Bedrijfskunde zijn
beschreven in bijlage 2.
3. De minorruimte kan binnen of buiten de opleiding worden gevuld met:
a. minoren, te weten:
1° minoren waarvoor geen ingangseisen gelden; er mogen niet alleen minoren
zonder ingangseisen worden gekozen.
2° minoren waarvoor ingangseisen gelden;
3° minoren aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
b. een stage
c. keuze-eenheden, te weten:
1° keuzemodules aan de hogeschool;
2° keuzemodules aan een andere instelling voor hoger onderwijs;
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4.
5.

6.

7.

3° vakken van het majoronderwijs van een andere opleiding, al dan niet binnen de
hogeschool;
4° bijzondere taken, zoals een rol als tutor of mentor of een taak in de PRcommissie van de faculteit;
5° een stage in het buitenland
De minoren en keuze-eenheden waarvoor de student zich kan inschrijven zonder
goedkeuring van de examencommissie zijn opgenomen in een lijst die te vinden is op het
Studentennet.
De student moet in de volgende situaties ten minste 15 werkdagen voor aanvang van
de betreffende minor of keuze-eenheid een verzoek indienen bij de examencommissie:
a. voor het volgen van een minor of keuze-eenheid binnen of buiten de hogeschool die
niet is opgenomen op de lijst als bedoeld in lid 4;
b. voor het vragen van vrijstelling van een minor op grond van eerder behaalde
resultaten in een andere opleiding.
Indien de student een keuze-eenheid invult met bijzondere taken als bedoeld in artikel
3.3, lid 3, onder b, ten 4°, worden hiervoor bij een voldoende beoordeling 3
studiepunten toegekend, voor zover aan de volgende voorwaarden is voldaan:
a. de student zet zich actief in en is, voor zover van toepassing, aanwezig bij ten
minste 80% van de vergaderingen van de betreffende commissie;
b. de student stelt een verslag op van de door hem verrichte activiteiten in het kader
van de bijzondere taak, inclusief een urenverantwoording, en stuurt dit voor het
einde van het betreffende studiejaar aan de examencommissie of aan een door de
examencommissie aan te wijzen examinator;
c. de student ontvangt geen financiële ondersteuning uit het Profileringsfonds voor zijn
lidmaatschap van de betreffende commissie.
Indien de student een keuze-eenheid invult met een stage in het buitenland conform het
minorbeleid als bedoeld in artikel 3.3, lid 3, onder b, ten 5°, moet hij hierover
inhoudelijke verantwoording afleggen. De examencommissie stelt vast op welke wijze
deze verantwoording dient plaats te vinden.

Artikel 3.4

Honoursprogramma

De opleiding biedt geen honoursprogramma aan.
Artikel 3.5

Talentontwikkelingsprogramma

Bedrijfskunde biedt een aparte talentontwikkelingscatalogus aan, waarvan onderdelen in de
minorruimte (via een zogenaamde ‘sprokkelminor’) gevolgd kunnen worden. Zo wordt een
nieuwsbrief geschreven door studenten met goede resultaten voor het vak Schriftelijke
Communicatieve Vaardigheden (die al in blok 1 het aanbod krijgen te schrijven voor de
nieuwsbrief) en krijgen uitblinkende studenten in de module Mondelinge Communicatieve
Vaardigheden de kans als student-assistent hun medestudenten mede te beoordelen en van
feedback te voorzien. Studenten kunnen lid worden van het PR-team van de opleiding,
kunnen middelbare scholieren ondersteunen bij hun profielwerkstuk, kunnen studiepunten
verdienen met vrijwilligerswerk en er is de mogelijkheid om buiten de major Engels op C1niveau te doen in een module die gemodelleerd is naar het Cambridge-C1-examen.
Als grootste onderdeel in omvang en ambitie is er de talentminor. Dit is een beperkt
toegankelijk programma dat als lintminor wordt aangeboden in jaar 2 bovenop het
majorprogramma. Selectie vindt plaats op basis van studieresultaten en motivatie. Het
aanbod bevat zowel verdiepende als verbredende (die soms buiten de ‘comfort zone’ van de
student liggen) vakken.
Studenten in het talenontwikkelingsprogramma krijgen ook begeleiding van de coördinator
talentontwikkeling, gericht op ondersteuning van hun talenttraject.
Voor studenten die dat willen is er de mogelijkheid een half jaar te versnellen; die
versnelling wordt gerealiseerd door de minorruimte van jaar 4 versneld af te ronden en dan
de afstudeeropdracht een half jaar vervroegd te doen.
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Artikel 3.6
Deficiëntieprogramma rekenvaardigheid
Noodzakelijk voor het succesvol doorlopen van de opleiding Bedrijfskunde is beheersing van
de rekenvaardigheid op HAVO-niveau. Aan alle studenten, die niet minimaal een 5,5 hebben
behaald voor een rekentoets (die qua niveau vergelijkbaar is met de 3F toets op de HAVO),
wordt de gelegenheid geboden deel te nemen aan de deficiëntietoets rekenvaardigheden.
Indien deze toets onvoldoende wordt gemaakt biedt de opleiding een deficiëntieprogramma
aan. Hieraan zijn geen studiepunten verbonden. In blok 1 en 2 van jaar 1 worden klassikale
lessen gegeven voor rekenvaardigheden. In blok 3 van jaar 1 wordt consultancy
aangeboden.

Artikel 3.7
Overgangsmaatregelen
In het cursusjaar 2013-14 is Bedrijfskunde gestart met een nieuw propedeuseprogramma
en in het schooljaar 2016-2017 is het vierdejaarsprogramma aangepast aan het nieuwe
curriculum. Studenten die nominaal studeren, volgen dus het nieuwe programma. In het
afgelopen jaar zijn de laatste bezemkansen voor het oude programma aangeboden.
Nadat een vak uit een oud programma is vervallen en gedurende een jaar is gebezemd
wordt het vak geconverteerd naar het nieuwe curriculum. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van een conversietabel. (zie onderstaande tabellen voor voltijd en deeltijd)
Conversietabel BDK Voltijd Volgt

Overgangsmaatregelen Bedrijfskunde Deeltijd 2018-2019

Er zijn geen nieuwe conversies, dus ook geen conversietabel.
Alle codes die vermeld staan in het overzicht Bezemtentamens en toetsen BK Deeltijd van
2017-2018, vervallen in studiejaar 2018 -2019. Zij worden vervangen door de
onderwijseenheden zoals vermeld in de conversietabel 2017-2018
(https://intranet.hhs.nl/nl/opleidingen/bedrijfskunde-mer-deeltijd/Paginas/statutenregelingen.aspx)
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HOOFDSTUK 4. TOETSEN
Artikel 4.1

Toetsen en deeltoetsen

1. Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een toets.
2. Een toets kan bestaan uit meerdere deeltoetsen.
Artikel 4.2

Wijze en tijdstip van afnemen van toetsen

1. In bijlage 2 staat voor elke onderwijseenheid beschreven op welke wijze de toets en
eventuele deeltoetsen worden afgenomen. De examencommissie kan in bijzondere
gevallen beslissen dat hiervan wordt afgeweken.
2. Het tijdstip waarop de toets en eventuele deeltoetsen van een onderwijseenheid worden
afgenomen wordt uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de desbetreffende
onderwijseenheid gepubliceerd in het rooster.
Artikel 4.3

Voorwaarden voor deelname aan toetsen

1. De student is verplicht de algemene toetsregels uit de Toets regeling, en indien van
toepassing de digitale toetsregels, na te leven.
Indien de student verplicht moet deelnemen aan en/of participeren in praktische oefeningen,
voordat hij een toets of deeltoets mag afleggen, is dit vastgelegd in bijlage 2 en in de
modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid. In de modulebeschrijving is
tevens vastgelegd welke procedure de student moet volgen om bij de examencommissie
vrijstelling van deze verplichting te verzoeken, waarbij de examencommissie kan beslissen
om vervangende eisen te stellen.
2. Indien de student een of meer toetsen met goed gevolg moet hebben afgelegd om als
instapeis een bepaalde vervolgtoets of deeltoets te kunnen afleggen, is dit vastgelegd in
bijlage 2 en in de modulebeschrijving van de onderwijseenheid waartoe de af te leggen
vervolgtoets of deeltoets behoort.
Artikel 4.4

Openbaarheid van mondelinge toetsen en examens

Mondelinge toetsen en examens zijn niet openbaar, tenzij in de modulebeschrijving van de
desbetreffende onderwijseenheid anders is bepaald. In bijzondere gevallen kan de
examencommissie beslissen hiervan af te wijken.
Artikel 4.5

Beoordeling

1. Een toets of deeltoets kan worden beoordeeld met:
a. de kwalificatie ‘voldoende’ of ‘onvoldoende’, of
b. een cijfer op een schaal van 1.0 tot 10.0.
2. Indien een toets of deeltoets wordt beoordeeld met een cijfer als bedoeld in lid 1, onder
b, dan wordt dit cijfer uitgedrukt met één decimaal. Bij cijfers die het resultaat zijn van
een gewogen of rekenkundig gemiddelde van meerdere deeltoetsen, wordt dit
gemiddelde berekend op basis van deelcijfers die zijn uitgedrukt met één decimaal.
Indien dit gemiddelde cijfer uit meer dan één decimaal bestaat, dan wordt het
gemiddelde cijfer afgekapt na de eerste decimaal (bijvoorbeeld: 6,49 wordt 6,4).
3. Onderwijseenheden zoals de stage en de eindscriptie met een omvang van 10
studiepunten of meer worden beoordeeld met een cijfer op een schaal van 1.0 tot 10.0.
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Artikel 4.6

Bepalingen bij deeltoetsen

1. Indien een toets bestaat uit meerdere deeltoetsen wordt het toetsresultaat alleen
vastgesteld indien:
a. voor alle deeltoetsen die worden beoordeeld met een kwalificatie ‘voldoende’ of
‘onvoldoende’, de kwalificatie of ‘voldoende’ is behaald, en
b. voor elke deeltoets die wordt beoordeeld met een cijfer tenminste een 4,5 is
behaald, tenzij in de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid en
in het OLP anders is bepaald.
2. Indien aan de voorwaarden als bedoeld in lid 1 is voldaan, wordt het toetsresultaat
vastgesteld als het gewogen gemiddelde van de resultaten van die deeltoetsen die
worden beoordeeld met een cijfer. De wegingsfactoren van de deeltoetsen zijn
beschreven in bijlage 2.
Artikel 4.7

Toekenning van studiepunten

1. Aan een onderwijseenheid, de eindscriptie, minor(en) en stage uitgezonderd, is een
geheel aantal van minimaal 3 en in de propedeuse maximaal 6 studiepunten verbonden.
Deze studiepunten worden toegekend indien de student voor de desbetreffende toets:
a. de kwalificatie ‘voldoende’ heeft behaald, als bedoeld in artikel 4.5, lid 1, of
b. een cijfer van 5,5 of hoger heeft behaald of
c. vrijstelling heeft gekregen van de examencommissie.
2. Er worden geen studiepunten toegekend voor het met goed gevolg afleggen van een
deeltoets.
3. De resultaten van onderwijseenheden kunnen niet onderling worden gecompenseerd,
resultaten van deeltoetsen wel.
Artikel 4.8

Bekendmaking van resultaten

1. Het resultaat van een toets of deeltoets wordt uiterlijk 15 werkdagen na de datum
waarop de toets of deeltoets is afgenomen doch tenminste 3 werkdagen voorafgaand
aan de herkansingsmogelijkheid bekendgemaakt in OSIRIS.
2. De examencommissie kan kennelijke fouten in OSIRIS herstellen binnen een termijn van
twee maanden na de datum waarop de toets of deeltoets is afgenomen. Na deze
termijn kan de student rechten ontlenen aan de resultaten die in OSIRIS staan vermeld.
Artikel 4.9

Inzage

1. De examencommissie draagt er zorg voor dat de normering van de verschillende
onderdelen van de toets of deeltoets bekend wordt gemaakt voorafgaand aan de toets
of op de toetsopgaven. Indien de normering niet wordt vermeld, geldt voor alle
onderdelen van de toets dezelfde normering. Op basis van de kwalitatieve analyse van
de toets kan de examinator de normering achteraf aanpassen.
2. De student wordt in de gelegenheid gesteld om inzage te krijgen in de beoordeelde
toets of deeltoets en de gehanteerde normen op een door de opleiding bekend te maken
moment. Dit inzagemoment vindt uiterlijk 10 werkdagen na bekendmaking van het
resultaat in OSIRIS en tenminste 3 werkdagen voor de herkansingsmogelijkheid plaats.
De student kan buiten dit inzage moment om, een afspraak maken met de examinator
indien de student kan aantonen een gegronde reden te hebben niet aanwezig te kunnen
zijn op het aangekondigde inzage moment.
Artikel 4.10

Overmacht

Wanneer de student door overmacht is verhinderd aan een toets of deeltoets deel te
nemen, kan de examencommissie beslissen dat de student de toets of deeltoets op een
ander moment mag afleggen. Hiertoe kan de student een schriftelijk en gemotiveerd
verzoek indienen bij de examencommissie. Van overmacht is sprake in geval van een
onmogelijkheid om een verplichting na te komen die niet aan de desbetreffende
(tekortschietende) persoon kan worden toegerekend. Dit verzoek moet uiterlijk 5 werkdagen
na de betreffende toets of deeltoets worden ingediend bij de examencommissie.
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.51

Artikel 4.11

Herkansing

1. Voor elke toets en deeltoets wordt één herkansing in hetzelfde studiejaar aangeboden.
In de modulebeschrijving van de desbetreffende onderwijseenheid is voor elke toets en
deeltoets vermeld wanneer de herkansing plaatsvindt. Indien een toets of deeltoets niet
in hetzelfde studiejaar kan worden herkanst, omdat een herkansing redelijkerwijs niet
valt in te passen in het onderwijsprogramma wegens het specifieke karakter van een
onderwijseenheid, is dit eveneens aangegeven in de modulebeschrijving.
2. De student mag aan dezelfde toets of deeltoets maximaal tweemaal per studiejaar
deelnemen, voor zover de toets of deeltoets meer dan tweemaal per studiejaar wordt
aangeboden. De student mag voldoendes herkansen in het studiejaar waarin deze zijn
behaald en het studiejaar daaropvolgend. In de studiejaren daarna mag de student geen
voldoendes herkansen.
3. Bij herkansing van een toets of deeltoets geldt het hoogst behaalde resultaat.
4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie beslissen om af te wijken van het
bepaalde in lid 1 en 2 en een extra herkansing toestaan. Hiertoe kan de student een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet
uiterlijk 15 werkdagen na bekendmaking van het resultaat van de betreffende toets of
deeltoets worden ingediend bij de examencommissie.
Artikel 4.12

Vrijstelling

1. De examencommissie kan een student vrijstelling verlenen voor het afleggen van een
toets, indien zij van mening is dat de student reeds aan de vereisten wat betreft inhoud
en niveau van de desbetreffende onderwijseenheid heeft voldaan. Voor een deeltoets
kan geen vrijstelling worden verleend.
2. Vrijstelling kan worden verleend op basis van:
a. toetsresultaten die bij een andere NVAO-geaccrediteerde opleiding zijn behaald.
b. Door (werk)ervaring verworven competenties, kennis of vaardigheden kunnen niet
tot een vrijstelling leiden.
Studenten die zijn ingestroomd in 2017 of eerder kunnen nog vrijstellingen aanvragen
op basis van de oude OER-regeling dat ook toetsresultaten behaald bij niet NVAOgeaccrediteerde opleidingen tot vrijstelling kunnen leiden!
3. De student die in aanmerking wil komen voor vrijstelling kan hiertoe via OSIRIS Zaak
een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Hierbij moeten tevens de
bewijsstukken worden gevoegd waaruit blijkt dat de student reeds aan de vereisten van
de desbetreffende onderwijseenheid heeft voldaan. Dit verzoek moet uiterlijk 5
werkdagen na aanvang van de desbetreffende onderwijseenheid worden ingediend bij
de examencommissie.
4. Indien het verzoek niet volledig is, kan de examencommissie beslissen dat de student
het verzoek kan aanvullen binnen een door de examencommissie vast te stellen termijn.
5. De examencommissie deelt binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek haar
beslissing schriftelijk aan de student mee. Indien de student de gelegenheid heeft
gekregen het verzoek aan te vullen als bedoeld in lid 4, deelt de examencommissie haar
beslissing binnen 15 werkdagen na ontvangst van de aanvulling aan de student mee.
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Artikel 4.13

Geldigheidsduur van toetsresultaten

1. Een behaald propedeutisch of afsluitend examen is onbeperkt geldig.
2. a. (Deel)toetsresultaten en vrijstellingen zijn ten minste vijf jaar geldig en kunnen na die
periode hun geldigheid verliezen indien kennis, kunde of inzicht aantoonbaar is
verouderd.
b. De opleiding publiceert jaarlijks welke toetsresultaten het daaropvolgende studiejaar
zullen zijn verouderd. De examencommissie stelt vervolgens vast of aan een individueel
behaald resultaat de geldigheid in redelijkheid kan worden ontnomen.
3. In afwijking van lid 2 sub a geldt de volgende overgangsregeling voor behaalde
toetsresultaten en vrijstellingen van voor 1 sept 2017. Lid 2 sub b is van toepassing:
a. (deel)toetsresultaten en vrijstellingen, behaald voor 1 september 2007, zijn
onbeperkt geldig, tenzij in de toenmalig geldende Onderwijs- en Examenregeling een
beperkte geldigheidsduur was vastgelegd;
b. (deel)toetsresultaten en vrijstellingen, behaald tussen 1 september 2007 en 31
augustus 2011, zijn ten minste tien jaar geldig zolang het examen van de
betreffende opleidingsfase nog niet is behaald en voor deeltoetsen zolang de
onderwijseenheid waarvan de deeltoets onderdeel uitmaakt nog niet is afgesloten,
tenzij in de toenmalig geldende Onderwijs- en Examenregeling een andere
geldigheidsduur was vastgelegd;
c. (deel)toetsresultaten behaald vanaf 1 september 2011, zijn tenminste vijf jaar
geldig, gerekend vanaf de datum waarop de desbetreffende toets is afgenomen.
4. In bijzondere gevallen, zoals bedoeld in art. 7.5 doch niet uitsluitend, kan de
examencommissie, op schriftelijk verzoek van de student, beslissen om de
geldigheidsduur van een resultaat van een toets, deeltoets of vrijstelling te verlengen, of
om een aanvullende of vervangende toets af te nemen. Verzoeken tot verlenging van de
geldigheidsduur gebaseerd op erkende persoonlijke omstandigheden worden minimaal
gehonoreerd met het aantal maanden waarvoor een tegemoetkoming uit het
Profileringsfonds is erkend dan wel het aantal maanden toegekende verlening van de
studiefinanciering. Dit verzoek moet uiterlijk 15 werkdagen voor het verlopen van de
geldigheid van de desbetreffende toets of deeltoets worden ingediend bij de
examencommissie.
Artikel 4.14

Ongeldig verklaren van toetsen of deeltoetsen

1. Indien onregelmatigheden bij een toets of deeltoets zijn vastgesteld, kan de
examencommissie na overleg met de faculteitsdirecteur beslissen dat de desbetreffende
toets of deeltoets ook ongeldig wordt verklaard voor studenten bij wie geen
onregelmatigheden zijn vastgesteld, indien de examencommissie krachtens haar rol als
bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van oordeel is dat de borging van de kwaliteit van de
toetsing en examens in het gedrang is gekomen.
2. Indien er geen onregelmatigheden bij een toets of deeltoets zijn vastgesteld kan de
examencommissie, na zorgvuldig onderzoek te hebben gedaan en na overleg met de
faculteitsdirecteur, vanuit haar wettelijke taak om de kwaliteit van de tentamens en
examens te borgen (artikel 7.12b lid 1 sub a WHW), bepalen dat een toets of deeltoets
ongeldig is, als zij van oordeel is dat de kwaliteit van de toetsing niet meer
gegarandeerd kan worden.
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HOOFDSTUK 5.
Artikel 5.1

EXAMENS EN GETUIGSCHRIFTEN

Examens

1. Aan zowel de propedeutische fase als aan de hoofdfase van een bacheloropleiding is
een examen verbonden.
2. De examencommissie stelt de uitslag van een examen vast. De datum waarop de
examencommissie de uitslag van het examen heeft vastgesteld wordt vastgelegd als
examendatum.
3. Een examen is afgelegd indien de student met goed gevolg de toetsen heeft afgelegd
van de onderwijseenheden die tot de betreffende fase behoren.
4. In afwijking van lid 2 kan de examencommissie, voordat zij de uitslag van een examen
vaststelt, zelf een onderzoek instellen naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden
van de student indien de uitslagen van de desbetreffende toetsen daartoe aanleiding
geven.
Artikel 5.2

Afstuderen

In de modulebeschrijving van het afstuderen zijn regelingen opgenomen met betrekking tot
afstuderen, de beoordeling in de afstudeerfase en de vaststelling van de uitslag. De
afstudeerhandleiding is te vinden op Blackboard.
Artikel 5.3

Graadverlening

1. Indien de examencommissie heeft vastgesteld dat de student het afsluitend examen
heeft behaald, verleent het College van Bestuur de student de graad Bachelor of
Business Administration.
2. De student mag de verleende graad in zijn eigen naamsvermelding tot uitdrukking
brengen als bedoeld in artikel 7.19a, WHW.
Artikel 5.4

Getuigschrift

1. Ten bewijze dat het propedeutisch of afsluitend examen met goed gevolg is afgelegd,
reikt de examencommissie aan de student een getuigschrift uit.
2. Uitreiking van een getuigschrift als bedoeld in lid 1 kan slechts plaatsvinden nadat de
student aan de procedurele eisen voor afgifte van het getuigschrift, zoals beschreven in
het Reglement In- en Uitschrijving Bacheloropleidingen heeft voldaan.
3. De student die heeft voldaan aan de voorwaarden voor het afleggen van een examen
kan de examencommissie verzoeken het getuigschrift op een latere datum dan de
examendatum uit te reiken. Hiertoe moet de student uiterlijk vijf werkdagen
voorafgaand aan de vergadering van de examencommissie een schriftelijk en
gemotiveerd verzoek indienen. De examencommissie deelt de student haar beslissing na
afloop van de vergadering schriftelijk mee.
4. De tekst op het getuigschrift wordt opgesteld in het Nederlands en in het Engels.
5. Het getuigschrift bestaat uit een diploma en een cijferlijst. Hierop worden vermeld:
a. de volledige namen en geboortedatum van de student;
b. de datum van de vergadering waarin de examencommissie de uitslag van het
examen heeft vastgesteld;
c. de naam van de hogeschool en de naam van de opleiding zoals vermeld in het
Centraal register opleidingen hoger onderwijs; 1
d. een overzicht van de behaalde onderwijseenheden en de daarvoor behaalde
resultaten;
e. de datum waarop de opleiding voor het laatst is geaccrediteerd, dan wel de datum
waarop de opleiding de toets nieuwe opleiding met goed gevolg heeft ondergaan;
f. bij het afsluitend examen: de graad die aan de student is verleend;
0F

1 Het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO) wordt beheerd door DUO en is raadpleegbaar via
http://www.duo.nl/zakelijk/ho/croho/croho.asp.
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g. bij het afsluitend examen: de bevoegdheid die aan het behalen van het afsluitend
examen is verbonden, indien van toepassing.
6. Bij het afsluitend examen wordt aan het getuigschrift een diplomasupplement volgens
het Europese standaardformaat toegevoegd, als bedoeld in artikel 7.11, lid 4, WHW. Dit
diplomasupplement is in het Engels opgesteld. Indien de student met goed gevolg heeft
deelgenomen aan een honoursprogramma, wordt hiervan een aantekening opgenomen
in het diplomasupplement en ontvangt de student een afzonderlijk certificaat.
7. Indien de student zijn studie staakt en de examencommissie geen getuigschrift aan hem
kan uitreiken, ontvangt hij desgevraagd een verklaring waarop vermeld wordt welke
toetsen de student met goed gevolg heeft afgelegd. Hiertoe moet de student een
schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie.
Artikel 5.5

Judicium

1. De examencommissie stelt voor zowel het propedeutisch als het afsluitend examen vast
of de student met lof of met de hoogste lof is geslaagd. Indien de student voldoet aan
alle voorwaarden voor een van deze judicia, wordt het judicium op het getuigschrift
vermeld.
2. De voorwaarden voor deze judicia zijn als volgt:
a. het gewogen gemiddelde van de resultaten die de student heeft behaald voor alle
onderwijseenheden die tot de propedeutische fase of de hoofdfase behoren is ten
minste:
1° 8,0 voor het judicium ‘met lof’;
2° 9,0 voor het judicium ‘met de hoogste lof’, en
b. voor alle onderwijseenheden die tot de propedeutische fase of tot de hoofdfase
behoren heeft de student ten minste de volgende beoordeling verkregen:
1° 7,0 of ‘voldoende’ voor het judicium ‘met lof’;
2° 8,0 of ‘voldoende’ voor het judicium ‘met de hoogste lof’, en
c. de student heeft voor minder dan de helft van het onderwijsprogramma van de
propedeuse of de hoofdfase vrijstelling gekregen, en
d. de examencommissie heeft nooit fraude vastgesteld bij de student.
3. Bij de berekening van het gewogen gemiddelde als bedoeld in lid 2, onder a, is het
aantal studiepunten van de betreffende onderwijseenheid de weegfactor. Resultaten die
zijn behaald voor onderwijseenheden waarbij de beoordeling plaatsvond op de schaal
goed-voldoende-onvoldoende worden niet meegewogen bij de bepaling van het
gemiddelde, evenals onderwijseenheden waarvoor de student vrijstelling heeft
gekregen.
Artikel 5.6

Certificaat bijzondere verdiensten

1. De student die actief is in organisaties ter verbetering van studie- en leefklimaat kan
naast zijn getuigschrift een certificaat ontvangen waarop de activiteiten vermeld staan,
mits hij voor deze activiteiten geen studiepunten of financiële ondersteuning heeft
ontvangen. De student dient voor een dergelijk certificaat te worden voorgedragen door
ten minste twee medewerkers van de hogeschool.
2. Een student kan voor een certificaat worden voorgedragen bij zijn faculteitsdirecteur
vanwege activiteiten binnen zijn faculteit of opleiding. Een student kan voor een
certificaat worden voorgedragen bij het College van Bestuur vanwege hogeschoolbrede
activiteiten.
3. De faculteitsdirecteur respectievelijk het College van Bestuur beslist of het certificaat
aan de student wordt afgegeven en geeft ingeval van een positieve beslissing, het
certificaat af aan de student.
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HOOFDSTUK 6.
Artikel 6.1

BEGELEIDING

Intake

De student wordt bij aanvang van een voltijdse opleiding uitgenodigd voor een
intakeprocedure. Deze bestaat uit een intakegesprek en een zelfassessment en kan tevens
een taaltoets bevatten. Hiermee wordt de match onderzocht tussen de student, de
opleiding en het toekomstige beroepenveld. De student krijgt op basis van de
intakeprocedure een advies
Artikel 6.2
Begeleiding
1. In het onderwijs wordt voor elke student begeleiding aangeboden. Deze begeleiding
bestaat uit het ondersteunen en coachen van de student in het succesvol volgen en
afronden van de studie en de ontwikkeling van de student op het persoonlijke en
professionele vlak. Bij bedrijfskunde wordt deze taak uitgevoerd door de docent
professionalisering tijdens jaar 1 en 2. Vanaf jaar 3 kan de student een beroep doen op
een van de studieadviseurs.
2. Zo lang de student de propedeuse nog niet heeft behaald, wordt hij uitgenodigd voor
ten minste twee gesprekken per studiejaar met zijn begeleider. In deze gesprekken
wordt de studievoortgang besproken op basis van de behaalde resultaten. Van deze
gesprekken wordt, steeds binnen een termijn van 10 werkdagen, een verslag gemaakt,
dat door zowel de begeleider als door de student wordt vastgesteld.
3. De activiteiten in het kader van begeleiding en coaching zijn beschreven in de
desbetreffende modulebeschrijvingen.

HOOFDSTUK 7.

STUDIEADVIES

Artikel 7.1 Studieadvies in de propedeutische fase
1. De student ontvangt aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving voor de
propedeutische fase van een opleiding advies over de voortzetting van zijn studie
binnen of buiten de opleiding waarvoor hij is ingeschreven. Dit advies wordt schriftelijk
of per e-mail aan het hogeschoolmailadres en/of het op dat moment bij de school
bekende courante emailadres van de student uitgebracht door de examencommissie,
namens en onder verantwoordelijkheid van de faculteitsdirecteur.
2. Een studieadvies kan worden uitgebracht zolang de student het propedeutische examen
nog niet heeft behaald.
3. Aan de student kan een positief studieadvies, een uitgesteld advies of een negatief
bindend studieadvies worden uitgebracht. Een negatief bindend studieadvies wordt
uitgebracht wanneer de student, met inachtneming van zijn persoonlijke
omstandigheden, niet geschikt wordt geacht voor de opleiding, doordat zijn
studieresultaten niet voldoen aan de eisen die in dit hoofdstuk worden gesteld.
4. Indien een student zijn inschrijving voor de propedeutische fase van een opleiding
tijdens het studiejaar heeft beëindigd, wordt aan hem alsnog uiterlijk aan het eind van
het betreffende jaar van inschrijving een studieadvies uitgebracht. Als de student zijn
opleiding om persoonlijke redenen heeft onderbroken en voor 1 juli van het betreffende
studiejaar een verzoek bij de examencommissie heeft ingediend om deze persoonlijke
redenen in acht te nemen, kan de examencommissie beslissen dat het uitbrengen van
een studieadvies wordt uitgesteld tot het eind van het eerstvolgende studiejaar waarin
de student zich opnieuw voor dezelfde opleiding inschrijft.
5. Indien de student zich uitschrijft voor 1 februari van het lopende studiejaar, wordt aan
hem geen studieadvies uitgebracht.
6. Indien een student met zijn opleiding is begonnen op een regulier instroommoment in
februari, wordt in dit hoofdstuk met ‘het eerste jaar van inschrijving’ bedoeld: de
periode vanaf het instroommoment tot en met de maand februari in het daaropvolgende
kalenderjaar, en wordt met ‘het tweede jaar van inschrijving’ bedoeld: de periode vanaf
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de maand februari in het kalenderjaar volgend op het instroommoment tot en met de
maand februari in het tweede kalenderjaar volgend op het instroommoment.
Artikel 7.2 Studievoortgangsnorm
1. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving zijn propedeutisch
examen heeft behaald, wordt aan hem een positief studieadvies uitgebracht.
2. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving ten minste 50
studiepunten heeft behaald, wordt aan hem een positief studieadvies uitgebracht.
3. Indien voor één of meer onderwijseenheden in de propedeutische fase vrijstelling is
verleend aan de student, geldt in afwijking van het in lid 2 genoemde aantal van 50
studiepunten dat de student ten minste 5/6e van de na aftrek van vrijstellingen te
behalen studiepunten uit de propedeutische fase, zo nodig af te ronden naar boven,
moet hebben behaald.
4. Indien de student aan het eind van zijn eerste jaar van inschrijving niet heeft voldaan
aan lid 2 of, indien van toepassing, lid 3 van dit artikel, wordt aan hem een negatief
bindend studieadvies uitgebracht.
5. Indien naar oordeel van de examencommissie de persoonlijke omstandigheden van de
student hiertoe aanleiding geven, kan het uitbrengen van een studieadvies worden
uitgesteld. De procedure hiervoor is beschreven in artikel 7.5.
Artikel 7.3 Positief studieadvies
De student aan wie een positief studieadvies is uitgebracht, mag zijn opleiding voortzetten.
Artikel 7.4 Negatief bindend studieadvies
1. De student aan wie een negatief bindend studieadvies is uitgebracht voor de opleiding
Bedrijfskunde MER, heeft tevens een negatief bindend studieadvies voor de opleiding
Bedrijfskunde aan De Haagse Hogeschool.
2. Een negatief bindend studieadvies kan alleen worden uitgebracht wanneer aan de
volgende voorwaarden is voldaan:
a. aan de student is studie(loopbaan)begeleiding aangeboden;
b. de gegevens over de studievoortgang van de student zijn opgenomen in het
studievolgsysteem OSIRIS;
c. de opleiding heeft voor elke onderwijseenheid ten minste één herkansing in
hetzelfde studiejaar aangeboden, met uitzondering van onderwijseenheden met een
specifiek karakter, zoals een stage of selecterend project, waarvoor een herkansing
redelijkerwijs niet valt in te passen in het onderwijsprogramma;
d. aan de student een waarschuwing is afgegeven op een zodanig tijdstip dat de
student de mogelijkheid had zijn studieresultaten te verbeteren;
e. er rekening is gehouden met persoonlijke omstandigheden voor zover de student
tijdig bij de examencommissie hierom heeft verzocht;
f. de student in de gelegenheid is gesteld om door de examencommissie gehoord te
worden voordat het (negatief bindend) studieadvies is uitgebracht.
3. Indien tijdens een studiejaar een negatief bindend studieadvies aan de student is
uitgebracht, wordt zijn inschrijving door het College van Bestuur beëindigd met ingang
van de tweede hele maand volgend op de maand waarin het negatief bindend
studieadvies schriftelijk of per hogeschoolemail of het op dat moment bij de school
bekende courante emailadres van de student uitgebracht. Indien de student zijn
inschrijving eerder wil beëindigen, moet hij daartoe tijdig een verzoek indienen bij de
Centrale Studenten Inschrijving.
4. Een negatief bindend studieadvies kan zich ook uitstrekken tot een bacheloropleiding of
een Associate degree-opleiding die de propedeutische fase van een bacheloropleiding
dan wel de eerste periode van een Associate degree-opleiding gemeenschappelijk heeft.
In dat geval wordt in het studieadvies vermeld op welke bacheloropleidingen of op welk
Associate degree-opleiding het studieadvies betrekking heeft.
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Artikel 7.5 Persoonlijke omstandigheden en uitstel van het studieadvies
1. De examencommissie kan, na kennis genomen te hebben van een gemotiveerd advies
van de studentdecaan, beslissen om het uitbrengen van het studieadvies uit te stellen
indien de persoonlijke omstandigheden van de student hiertoe aanleiding geven. Aan dit
uitstel wordt een termijn verbonden, waarna alsnog een studieadvies wordt uitgebracht.
Ook wordt aangegeven aan welke studievoortgangsnorm de student na deze termijn
dient te voldoen. Tevens kan de examencommissie beslissen om nadere voorwaarden
aan het uitstel te verbinden. De beslissing tot uitstel, inclusief de termijn, de
studievoortgangsnorm waaraan na uitstel moet zijn voldaan en de eventuele nadere
voorwaarden, wordt schriftelijk of per e-mail aan het hogeschoolmailadres of het op dat
moment bij de school bekende courante emailadres van de student uitgebracht.
2. Indien de student wil dat de examencommissie rekening houdt met zijn persoonlijke
omstandigheden, dan moet hij de studentendecaan en zijn studie(loopbaan)begeleider
over deze omstandigheden informeren op het moment dat deze zich voordoen, of zo
spoedig mogelijk daarna. Ook moet de student voor 1 juli, tenzij de omstandigheden
zich na 1 juli hebben voorgedaan, een gemotiveerd en onderbouwd verzoek bij de
examencommissie indienen om het uitbrengen van het studieadvies vanwege deze
persoonlijke omstandigheden uit te stellen. De student is zelf verantwoordelijk voor het
melden van de omstandigheden en het aannemelijk maken van daardoor ontstane
studievertraging, het doen van een verzoek bij de examencommissie en voor het in
overleg met de studieloopbaanbegeleider opstellen van een studieplan om eventuele
studievertraging te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.
3. Uitsluitend de volgende persoonlijke omstandigheden kunnen, ter beoordeling van de
examencommissie, aanleiding geven voor het verlenen van uitstel van het uitbrengen
van een studieadvies:
a. ziekte: elke lichamelijke of psychische ongesteldheid;
b. functiebeperking: een lichamelijke, zintuiglijke of psychische functiebeperking;
c. zwangerschap en bevalling;
d. bijzondere familieomstandigheden:
1° de langdurige verzorging van een zieke bloedverwant of iemand binnen het
eigen samenlevingsverband;
2° langdurige psychische en/of sociale problemen in het eigen
samenlevingsverband;
3° andere omstandigheden die als bijzondere familieomstandigheden worden
aangemerkt;
e. het beoefenen van topsport of andere activiteiten op hoog niveau waarbij de
student behoort tot de (inter)nationale top van zijn discipline en hieraan ten minste
15 uur per week besteedt;
f. het lidmaatschap van de hogeschoolraad, een faculteitsraad of
opleidingscommissie;
g. het lidmaatschap van een commissie binnen de hogeschool, voor zover deze
commissie is opgenomen in de ‘Lijst van Studentenorganisaties en
Medezeggenschapsorganen’ in het Studentenstatuut deel 1 van het desbetreffende
studiejaar;
h. het lidmaatschap van het bestuur van een studievereniging, studentenvereniging of
studentenorganisatie met volledige rechtsbevoegdheid, voor zover deze vereniging
of organisatie is opgenomen in de ‘Lijst van Studentenorganisaties en
Medezeggenschapsorganen’ in het Studentenstatuut deel 1 van het desbetreffende
studiejaar.
Artikel 7.6 Opnieuw inschrijven na negatief bindend studieadvies
1. a. Een student aan wie een negatief bindend studieadvies is uitgebracht kan zich
opnieuw voor de desbetreffende opleiding inschrijven. Dit is mogelijk na verloop van
vier jaren volgend op het studiejaar waarin hem een negatief bindend studieadvies is
uitgebracht.
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b. Voor studenten uit de studiejaren 2014/15, 2015/16, 2016/17 en 2017/18 gelden
de bepalingen uit de OER van hun studiejaar; zij kunnen na verloop van een jaar na het
einde van het studiejaar waarin een negatief bindend studieadvies is ontvangen een
verzoek richten aan de directeur om opnieuw te worden toegelaten tot dezelfde
opleiding.
c. Voor studenten uit studiejaren van voor 2014/15 geldt dat zij zich opnieuw kunnen
inschrijven voor dezelfde opleiding.
2. De faculteitsdirecteur kan de student toestemming geven zich opnieuw voor deze
opleiding in te schrijven, mits de student aannemelijk heeft gemaakt dat hij de opleiding
met vrucht zal kunnen volgen. De beoordeling hiervan vindt plaats door de
faculteitsdirecteur.
3. Indien de student toestemming krijgt zich opnieuw in te schrijven, volgt hij het
onderwijsprogramma dat geldt op het moment waarop hij opnieuw wordt ingeschreven.
Eerdere behaalde resultaten behouden, mits niet vastgesteld verouderd en mits nog
opgenomen in het curriculum, hun geldigheid. Er zal op het einde van het eerste jaar
opnieuw een studieadvies worden uitgebracht.
Artikel 7.7 Tijdsverloop
1. Het studieadvies wordt uiterlijk op 31 juli van het betreffende jaar van inschrijving
uitgebracht, tenzij er in de periode van 31 juli tot en met 31 augustus nog gelegenheid
is om studiepunten te behalen. In dat geval wordt het studieadvies uiterlijk op 31
augustus van het betreffende jaar van inschrijving uitgebracht.
2. Voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies wordt uiterlijk op 31 maart een
waarschuwing voor een mogelijk negatief bindend studieadvies afgegeven.
3. Indien de student wil dat de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies
rekening houdt met de persoonlijke omstandigheden, moet een verzoek daartoe uiterlijk
op 1 juli voorafgaand aan het uitbrengen van het studieadvies door de
examencommissie via OSIRIS Zaak zijn ontvangen.
Artikel 7.8 Bepalingen bij ingesteld beroep
1. Indien een student conform artikel 1.4, lid 7, beroep heeft ingesteld tegen de beslissing
om een negatief bindend studieadvies op te leggen, wordt de uitvoering van het
negatief bindend studieadvies opgeschort totdat het College van Beroep voor de
Examens uitspraak heeft gedaan over het beroep, of totdat de student het beroep heeft
ingetrokken.
2. De student kan zich derhalve desgewenst voor de duur van het beroep bij het College
van Beroep voor de Examens opnieuw inschrijven of ingeschreven blijven staan,
waardoor hij geen onnodige studievertraging oploopt wanneer het beroep gegrond
wordt verklaard. De eventueel in deze periode behaalde studieresultaten worden niet
meegewogen bij de beoordeling van het beroep door het College van Beroep voor de
Examens.
3. Indien het College van Beroep voor de Examens het beroep ongegrond of nietontvankelijk verklaart, dan wel indien de student het beroep intrekt, wordt de
inschrijving van de student door het College van Bestuur beëindigd. Deze beëindiging
vindt plaats met ingang van de maand die volgt op de maand waarin de student het
beroep heeft ingetrokken of waarin het Loket Rechtsbescherming de student op de
hoogte heeft gesteld van het feit dat het College van Beroep voor de Examens uitspraak
heeft gedaan.
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HOOFDSTUK 8.
Artikel 8.1

ONREGELMATIGHEDEN

Reikwijdte

1. Onder onregelmatigheden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. het niet opvolgen van schriftelijk of mondeling gegeven regels of aanwijzingen
omtrent de gang van zaken tijdens een toets;
b. fraude;
c. plagiaat.
2. Onder fraude wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:
a. het afkijken tijdens een toets;
b. het in het zicht of onder handbereik hebben van ongeoorloofd materiaal tijdens een
toets;
c. het inleveren van werk onder een andere naam dan de eigen naam;
d. het zich niet houden aan regels die (mede) zijn ingesteld om fraude te voorkomen
tijdens een toets;
e. het ter beschikking stellen van eigen materiaal aan anderen;
f. het zich voorafgaand aan de toets in kennis gesteld hebben van vragen, opgaven of
modelantwoorden van de betreffende toets;
g. het tijdens of na afloop van een toets overnemen van vragen en/of
modelantwoorden en deze zelf gebruiken of aan anderen ter beschikking stellen;
h. het aanwenden van vervalste gegevens voor onderzoek in het kader van een
onderwijseenheid of de scriptie;
i. het vervalsen van beoordelingen.
3. Onder plagiaat worden onder andere, maar niet uitsluitend, de volgende gedragingen
verstaan:
a. het letterlijk of in eigen woorden verwerken van delen van het werk van anderen of
eerder gepubliceerd eigen werk, al dan niet met aanhalingstekens, in eigen werk
zonder verdere specificatie of bronvermelding.
b. het presenteren van uitgewerkte ideeën of vondsten van anderen als eigen ideeën
of vondsten.
Artikel 8.2

Procedure bij het constateren van onregelmatigheden

1. Wanneer een onregelmatigheid voor, tijdens of na de toets wordt vermoed, geldt de
volgende procedure:
a. de surveillant of examinator maakt een aantekening op het door de student
ingeleverde of in te leveren werk en neemt eventuele bewijsstukken in;
b. de student wordt in de gelegenheid gesteld om de toets of het examen af te maken;
c. de surveillant of examinator maakt proces-verbaal op, waarin ten minste wordt
vastgelegd wat de surveillant of examinator heeft waargenomen en op grond
waarvan het vermoeden van fraude is ontstaan;
d. de surveillant of examinator stelt de examencommissie op de hoogte van het
vermoeden van fraude en overlegt daarbij het proces-verbaal;
e. binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding stelt de examencommissie de
student op de hoogte van het vermoeden van fraude;
f. binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de melding stelt de examencommissie
de student in de gelegenheid om te worden gehoord, waartoe de examencommissie
de student schriftelijk een uitnodiging stuurt;
g. binnen vijftien werkdagen na het tijdstip waarop de student in de gelegenheid is
gesteld om te worden gehoord stelt de examencommissie vast of er sprake is van
fraude;
h. indien nader onderzoek nodig is, kan de examencommissie beslissen de termijn van
vijftien werkdagen te verlengen en stelt zij de student hiervan tijdig op de hoogte;
i. de beslissing wordt tezamen met de eventueel opgelegde sancties schriftelijk aan de
student medegedeeld, waarbij tevens een afschrift aan de faculteitsdirecteur wordt
gestuurd.
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j.

in geval van een vastgestelde onregelmatigheid wordt een aantekening gemaakt in
OSIRIS.
2. Bij vermoeden van fraude, plagiaat of andere onregelmatigheden wordt het gemaakte
werk niet nagekeken. De examinator kent geen beoordeling toe aan het ingeleverde
werk. Indien de examencommissies vaststelt dat er geen sprake is van fraude, plagiaat
of andere onregelmatigheden, wordt het werk alsnog nagekeken en wordt er een
beoordeling toegekend.
3. Bij de detectie van plagiaat in teksten kan onder meer gebruik worden gemaakt van
elektronische detectieprogramma’s zoals Ephorus. De student dient een door Ephorus
leesbaar format in te leveren. De toegestane bestandformaten zijn pdf, Word, docx,
pptx, pbix, xlsx, sav. Met het aanleveren van de tekst geeft de student toestemming
tot het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma.
4. Indien plagiaat in een toets wordt geconstateerd of vermoed, kan de examencommissie
besluiten eerder door dezelfde student ingeleverde toetsen te onderzoeken op plagiaat.
De student dient aan een dergelijk onderzoek mee te werken.
Artikel 8.3

Sancties

1. Afhankelijk van de ernst van de gepleegde onregelmatigheid, herhaalde
onregelmatigheden daaronder begrepen, kan de examencommissie de student de
volgende sancties opleggen:
a. ongeldig verklaren van (een gedeelte van) de betreffende toets;
b. uitsluiting van deelname aan de betreffende toets tot een maximum van een jaar;
c. uitsluiting van meerdere, door de examencommissie aan te wijzen toetsen tot een
maximum van een jaar;
d. een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
2. Het College van Bestuur kan op verzoek van de examencommissie overgaan tot de
volgende sancties:
a. definitieve beëindiging van de inschrijving voor de opleiding van de student;
b. aangifte bij de politie;
c. een combinatie van bovengenoemde maatregelen.
3. Tegen een sanctie die de examencommissie of het College van Bestuur op basis van dit
artikel heeft opgelegd, kan binnen zes weken na de beslissing beroep dan wel bezwaar
worden ingesteld bij het Loket Rechtsbescherming via OSIRIS Zaak.
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HOOFDSTUK 9.
Artikel 9.1

BIJZONDERE VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

1. De student met een functiebeperking vanwege een handicap of chronische ziekte heeft
recht op doeltreffende, ofwel geschikte en noodzakelijke aanpassingen, tenzij deze voor
de hogeschool een onevenredige belasting vormen. Deze aanpassingen dienen ertoe
belemmeringen weg te nemen of te beperken en de zelfstandigheid en volwaardige
participatie van de student zoveel mogelijk te bevorderen. De aanpassingen kunnen
betrekking hebben op:
a. de toegankelijkheid van gebouwen;
b. het onderwijsprogramma, inclusief de stages;
c. de onderwijsroosters;
d. de werkvormen, inclusief de begeleiding;
e. de leermiddelen, en
f. de toetsing.
2. De student met een functiebeperking die aanspraak wil maken op aanpassingen, dient
hiertoe een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. Dit verzoek moet zijn
voorzien van een advies van de studentendecaan, dat gebaseerd is op een aan de
studentendecaan overhandigde verklaring van een BIG-geregistreerde zorgverlener,
waarin de persoonlijke gegevens van de student en de medische diagnose vermeld zijn.
In afwijking van de vorige volzin volstaat bij dyslexie een dyslexieverklaring op grond
van een door een erkende psycholoog of orthopedagoog verricht onderzoek. Wanneer
de examencommissie dit voor de door haar te nemen beslissing noodzakelijk acht, kan
zij op basis van geheimhouding inzage krijgen in de overhandigde verklaring.
3. Bij besluitvorming omtrent voorzieningen voor studenten met een functiebeperking
gelden de volgende termijnen:
a. de studentendecaan brengt binnen 15 werkdagen na de intake inzake een
functiebeperking van de student advies uit aan de examencommissie;
b. de examencommissie beslist binnen 15 werkdagen na ontvangst van het advies van
de studentendecaan over de toekenning van aanpassingen;
c. een beslissing om aanpassingen toe te kennen wordt uitgevoerd binnen 15
werkdagen nadat de beslissing is genomen;
d. indien het een verzoek tot een complexe voorziening betreft, kunnen elk van deze
termijnen met 15 werkdagen worden verlengd. De betrokken functionaris stelt de
student op de hoogte van deze verlenging voor het verstrijken van de
oorspronkelijke termijn.
Artikel 9.2

Voorzieningen voor studenten die een topprestatie leveren

1. De student die topsport beoefent of een topprestatie op cultureel of ander gebied op
het hoogste niveau levert, kan een verzoek indienen voor studiefaciliteiten. Dit verzoek
moet direct bij aanvang van het studiejaar, dan wel direct na het aanvangen van de
activiteiten worden ingediend bij de examencommissie.
2. De examencommissie beslist binnen 15 werkdagen na ontvangst van het verzoek.
Hierbij laat zij zich adviseren door de coördinator topsport indien er sprake is van de
beoefening van topsport, dan wel door de studentendecaan indien er sprake is van een
andere topprestatie.
Artikel 9.3

Voorzieningen voor studenten met een buitenlandse vooropleiding

1. De student die is toegelaten op grond van een buiten Nederland afgegeven diploma van
voortgezet onderwijs kan een verzoek indienen om gedurende het eerste jaar van
inschrijving aan de hogeschool voor Nederlandstalige toetsen en deeltoetsen 30% extra
toetstijd te krijgen en/of gebruik te mogen maken van een woordenboek. Dit verzoek
kan het gehele studiejaar worden ingediend doch dient bij voorkeur zo spoedig mogelijk
na aanvang van het studiejaar te worden gericht aan de examencommissie.
2. De examencommissie kan op verzoek van de student de aanpassingen uitbreiden.
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Artikel 9.4

Voorzieningen in andere situaties

In bijzondere gevallen kunnen voorzieningen worden getroffen voor studenten die niet
voldoen aan de voorwaarden als bedoeld in de artikelen 9.1 tot en met 9.3. De
faculteitsdirecteur beslist in deze gevallen over het al dan niet treffen van voorzieningen.

HOOFDSTUK 10. SLOTBEPALING
Artikel 10

Afwijking van de Onderwijs- en Examenregeling

1. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet of waarin de
toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling zou leiden tot een onbillijkheid van
overwegende aard, beslist de examencommissie, tenzij de faculteitsdirecteur op het
desbetreffende onderwerp bevoegd is.
2. Een student kan een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en Examenregeling
indienen bij de examencommissie. Indien de examencommissie op het desbetreffende
onderwerp niet bevoegd is, zendt de examencommissie het verzoek door naar de
faculteitsdirecteur.
3. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet in een redelijke termijn
waarbinnen de examencommissie op verzoek van student een besluit dient te nemen,
geldt een termijn van 15 werkdagen
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Bijlagen
Bijlage 1: Voorstel Jaarkalender met
Tentamenrooster 18-19 (concept) 12 juni
Het is niet uitgesloten dat er gedurende het studiejaar wijzigingen plaatsvinden. Eventuele
wijzigingen zullen ruim van te voren worden aangekondigd via studentennet.
Blok 1
Activiteit VT

Jaar 1

Jaar Jaar Jaar
2
3
4

1

Introactiviteiten

X

X

X

X

Introactiviteiten

X

X

X

X

35

3-sep
10-sep
17-sep
24-sep
1-okt
8-okt
15-okt

2
3
4
5
6
7
8

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Les
Les
Les
Les
Les
Les
Les

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

36
37
38
39
40
41
42

22-okt

HERFSTRECES

Datum

Week nr. HHS

27-aug

Activiteit DT

Jaar Jaar Jaar Jaar Kalender
1
2
3
4
week

HERFSTRECES

43

29-okt

9

Les

X

X

X

X

Les

X

X

X

X

44

5-nov

10

Toets per. 1

X

X

X

X

Toetsweek per. 1

X

X

X

X

45

Datum

Week nr. HHS

Activiteit VT

12-nov
19-nov
26-nov
3-dec
10-dec
17-dec

1
2
3
4
5
6

Jaar
2
X
X
X
X
x
X

Jaar
3
X
X
X
X
X
X

Jaar
4
X
X
X
X
X
X

Les
Les
Les
Les
Les
Les

Jaar
1
X
X
X
X
X
X

Jaar
2
X
X
X
X
X
X

Jaar
3
X
X
X
X
X
X

Jaar
4
X
X
X
X
X
X

46
47
48
49
50
51

17-dec

Hertoetsen blok 1 (ma), di, wo av

X

X

X

X

24-dec KERSTVAKANTIE

KERSTVAKANTIE

Blok 2

Les
Les
Les
Les
Les
Les

Jaar
1
X
X
X
X
X
X

31-dec KERSTVAKANTIE
7-jan

7

8-jan
14-jan

21-jan

8

9

Activiteit DT

52
1

KERSTVAKANTIE
Herkansing blok 1 X

-

-

-

Les

X

X

X

X

Tentamentraining
X
plus

-

-

-

hertoetsen blok 1 (ma), di, wo av

X

X

X

X

Congres FM/BK
Les
Toets per. 2

X
X
-

X
X
-

X
X
-

X

X

X

X

X

X

X

X

Les

X
X

-

X

X

X

Herkansing blok 1 -

X

X

X

Les
Training BM ERP/SAP do mi, vr

X

Les

X

2

3

TENTAMENTRAINING
X

X

X

X

X

X

X

X

+ Borrel stud en allumni
BUSINESS GAME X
28-jan

10

Toets per. 2

-

X

X

X

Toetsen blok 2

5

BUSINESS GAME X
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Blok 3
Datum
4-feb
11-feb
18-feb
25-feb
4-mrt
11-mrt
18-mrt

25-mrt

Weeknr. HHS
1
2
3
VOORJAARSREC
ES
4
5
6

7

Les
Les
Les

X
X
X

Jaar
2
X
X
X

Les
Les
Les

X
X
X

X
X
X

Activiteit VT

Jaar
1

Jaar
3
X
X
X

Jaar
4
X
X
X

Jaar
1
X
X
X

Jaar
2
X
X
X

Jaar
3
X
X
X

Jaar
4
X
X
X

Les
Les
Les

X
X
X

X
X
X

Les
Les
Les

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

Hertoetsen blok 2 (ma) di, wo av

X

X

X

X

Les

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14

X

X

X

X

15

X

X

X

X

16

Activiteit DT

VOORJAARSRECES

Les

X

X

X

X

Hertoetsen
1-apr

8

Les

x

X

X

X

blok 2 (ma) di, wo av

Les

6
7
8
9
10
11
12

13

TENTAMENTRAINING/
8-apr

9

Toetsen blok 3

X

X

X

X
Voorbereiden projecten/ int.exp.

15-apr

10 + Goede
vrijdag

Herkansing blok 2 X

Weeknr. HHS

Activiteit VT

Jaar

Jaar Jaar Jaar Activiteit DT

Les

X

X

X

X

Les

Herkansing blok 3 X

X

X

X

MEIRECES

Les
Les
Les

X
X
X

X
X
-

X
X
X

X
X
X

Les
Les
Les

X
X
X

X
X
X

X
X
-

X
X
X

-

X

-

-

International Experience

-

-

X

-

X

X

X

X

X

X

Hertoetsen blok 3 ma, di, wo av

X

X

X

X

Les

X

X

X

X

Hertoetsen blok 3 ma, di, wo av

X

X

X

X

X

X

X

Toetsen blok 3 ma, di, wo, do av
(muv Goede Vrijdag)

Blok 4
Datum

22-apr 1 + 2e Paasdag
2. MEIRECES
29-apr (incl. Koningsdag,
bevrijdingsdag)
6-mei
3
13-mei
4
20-mei
5
International
Experience
6+
Hemelvaartsdag
27-mei

3-jun

7

17-jun

8 + 2E
Pinksterdag
9

24-jun

10

1-jul

11

10-jun

8-jul
15-jul
22-jul
29-jul
5-aug
12-aug
19-aug
26-aug
2-sep

12

Jaar Jaar Jaar Jaar
1
2
3
4
X
X
X
X

17
18
19
20
21

Hemelvaartsdag
Les

X

Les

X

X

X

X

(vr. geen lesdag)

22

23

Les

X

X

X

X

Les

X

X

X

X

24

Toetsen blok 4

X

X

X

X

Les

X

X

X

X

25

Herkansing blok 4 X

x

X

X

Toetsen blok 4 ma, di wo av (vrijdag
X
inzage)

X

X

X

26

-

Hertoetsen blok 4 ma, di wo av

X

X

X

27

-

Do 4/7 cijfers ingevoerd
X

28

Diplomering (9/7)

X

Diplomering (9/7)

X

ZOMERRECES

Start Collegejaar
19/20

Dt: Deadlines HERKANSINGEN OPDRACHTEN niet in lesweken tijdens volgend blok, wel in
week 9 van het volgend blok
Dt: Herkansingen jaar 1 in blok 1 t/m 3 niet op MA avond i.v.m. lessen. HF wel
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Bijlage 2: Toetsregeling
Vastgesteld door het College van Bestuur op 9 mei 2017, aangepast op 10 oktober 2017.
Artikel 1.
Algemene bepalingen
1.1
In deze toetsregeling worden de regels voor de goede gang van zaken tijdens de
toetsen van alle bacheloropleidingen op De Haagse Hogeschool beschreven De
regeling vormt een bijlage bij de onderwijs- en examenregeling.
1.2
In deze regeling worden onder ‘toetsen’ tevens deeltoetsen en herkansingen
verstaan.
1.3
Overtreding van de toetsregels kan worden aangemerkt als onregelmatigheid in de
zin van hoofdstuk 8 van de Onderwijs- en Examenregeling.
1.4
Tegen het besluit dat is genomen op basis van deze regeling, kan de belanghebbende
binnen zes weken beroep indienen bij het Loket Rechtsbescherming. Deze termijn
vangt aan met ingang van de dag na de bekendmaking van het besluit aan de student
(via Osiris-zaak)) en loopt door tijdens vakantie-recesperiodes.
1.5
Indien de examencommissie op grond van artikel 9.1 van de Onderwijs- en
Examenregeling heeft besloten om voorzieningen te treffen voor een student met
een functiebeperking vanwege een handicap of chronische ziekte, kan dit leiden tot
afwijking van de bepalingen in deze toetsregeling ten aanzien van deze student, voor
zover het besluit van de examencommissie hiertoe aanleiding geeft.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10

Artikel 2.
Bepalingen bij schriftelijke en overige toetsen
De student dient ingeschreven te zijn voor de toets conform de regels zoals
vastgelegd in art. 4 van deze regeling.
De student dient op de aangegeven aanvangstijd van de toets in het toetslokaal
aanwezig te zijn en plaatsgenomen te hebben op de hem toegewezen plaats. Indien
de student na aanvang van de toets arriveert, wordt hem de toegang geweigerd. De
hogeschool neemt geen verantwoordelijkheid voor overmachtsituaties waardoor de
student niet tijdig bij de toets aanwezig kan zijn.
De student dient zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs als bedoeld in
artikel 4.3 lid 1 van de Onderwijs- en Examenregeling, te weten:
a. een paspoort of identiteitskaart, voor zover dit paspoort of deze identiteitskaart
is uitgegeven door een van de lidstaten van de Europese Unie,
Noorwegen,IJsland, Liechtenstein of Zwitserland, of
b. een Nederlands rijbewijs, of een EU-rijbewijs
c. een Nederlandse verblijfsvergunning, of
d. een Nederlands W-document of geprivilegieerdendocument.
De student dient de presentielijst te ondertekenen.
De student mag tijdens de toets slechts gebruik maken van de uitgereikte opgaven,
het uitgereikte tentamenpapier, het eventueel uitgereikte kladpapier en de
toegestane hulpmiddelen zoals vermeld op het voorblad van de toets. Andere dan
de toegestane hulpmiddelen dienen zich buiten het zicht en buiten handbereik van
de student te bevinden.
De student dient zijn jas, tas, mobiele telefoon, horloge en overige niet-toegestane
hulpmiddelen op een daartoe aangewezen plaats achter te laten en zijn mobiele
telefoon uit te zetten. Het tijdens de toets dragen van een horloge, waaronder tevens
worden begrepen smartwatches, is niet toegestaan.
Vanaf het moment dat de toetsopgaven worden uitgedeeld, is het de student niet
toegestaan op enigerlei wijze met anderen te communiceren of papier of
hulpmiddelen uit te wisselen, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2.9.
De student mag de opgaven pas inzien wanneer de surveillant daartoe het sein heeft
gegeven.
Indien er sprake is van onduidelijkheid, kan de student de surveillant vragen langs
te komen door zijn hand op te steken.
Toiletbezoek is niet toegestaan tijdens een toets die twee uur of korter duurt. Bij
een toets die langer dan twee uur duurt is toiletbezoek toegestaan na verloop van
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2.11

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

3.1
3.2
3.3
3.4

3.5

1.

2.
3.

twee uur. Dit dient onder begeleiding van een surveillant plaats te vinden. De student
dient zijn werk zodanig achter te laten dat het voor andere studenten niet mogelijk
is dit werk in te zien.
Het ingeleverde werk dient met pen te zijn geschreven. Op de eerste pagina van het
ingeleverde werk moet zijn aangegeven hoeveel pagina’s dit omvat. Elke pagina
dient een paginanummer en de naam en het studentnummer van de student te
bevatten.
Tijdens de eerste 15 minuten en de laatste 15 minuten van een toets mag de student
het lokaal niet verlaten.
Na het verlaten van het toetslokaal dient de student zich onmiddellijk buiten
gehoorsafstand van het lokaal te begeven
Bij digitale toetsen zijn de regels als bedoeld in dit artikel van overeenkomstige
toepassing. Tevens kunnen aanvullende toetsregels worden gesteld die voortvloeien
uit het specifieke karakter van de digitale toets. Deze regels worden vermeld op het
voorblad en/of instructieblad van de toets.
De opleiding draagt zorg voor het tijdig bekendmaken van de toetsregels bij
andersoortige toetsen zoals mondelinge toetsen, presentaties, papersassessments
en practica. Deze regels worden bekend gemaakt in de modulebeschrijving van de
desbetreffende onderwijseenheid.
De opleiding heeft een zorgplicht voor een adequate planning van de toetsen;
toetsen van een en dezelfde opleiding die op dezelfde dag en op significant
uiteenlopende geografische locaties plaatsvinden, dienen, met het oog op voldoende
reistijd voor de student, met tenminste twee uur tussentijd te worden gepland.
Artikel 3.
Toezicht en onregelmatigheden
Het toezicht op de gang van zaken tijdens de toetsen berust bij de surveillanten.
Tijdens de toets dient te allen tijde ten minste één surveillant in het toetslokaal
aanwezig te zijn.
De student dient de aanwijzingen van de surveillant en overige medewerkers op te
volgen.
Het is de student niet toegestaan tijdens de toets met de surveillant in discussie te
treden.
Indien de student tijdens de toets gedrag vertoont dat, ter beoordeling van de
surveillant, hinderlijk is voor andere studenten en dit gedrag na aanmaning door de
surveillant niet staakt, kan de surveillant beslissen de student uit het toetslokaal te
verwijderen.
Bij onregelmatigheden wordt de procedure gevolgd zoals deze in artikel 8.2 van de
Onderwijs- en Examenregeling is beschreven.
Artikel 4.
Wijze van inschrijven voor toetsen
De student schrijft zich, gedurende de daartoe opengestelde toetsinschrijfperiode,
zelf via Osiris in voor deelname aan alle (deel)toetsen. Uitzondering: de student die
zich bevindt in zijn eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van de
betreffende opleiding wordt voor de nog niet behaalde (deel)toets door de opleiding
ingeschreven. De opleiding is verantwoordelijk voor het adequaat op de hoogte
brengen van de inschrijfperiode aan de student.
De student schrijft zich zelf in voor minoren en ander keuzeonderwijs en daarmee
automatisch voor het eerste moment van de bij die onderwijseenheid horende
toetsen.
De student is zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige inschrijving voor alle
(deel)toetsen (dus niet alleen schriftelijke) in Osiris. De student dient zelf altijd tijdig
te controleren of hij is ingeschreven, en zo niet, onmiddellijk actie te ondernemen
om inschrijving via Osiris te realiseren.
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4.
5.

De student die niet wil deelnemen aan de toets waarvoor hij is ingeschreven,
dient zich tijdig uit te schrijven om ruimte te creëren voor medestudenten en/of
met het oog op een gelimiteerd aantal toetsdeelnamemogelijkheden.
Na de formele toetsinschrijfperiode wordt door de opleiding een nainschrijfmoment georganiseerd. De student die zich gedurende de formele
toetsinschrijfperiode om wat voor reden dan ook niet heeft ingeschreven voor
een (deel)toets, kan zich gedurende een door de opleiding nader te bepalen en
op de portal te publiceren beperkt tijdsvenster voor na-inschrijving in persoon
melden bij de balie van het Faculteitsbureau. Op basis van binnenkomst bij de
na-inschrijving, en uitsluitend voor zover organisatorisch mogelijk (o.a.
beschikbare plaatsen), kunnen studenten alsnog deelnemen aan de (deel)toets.
Indien de student zich ook niet in de na- inschrijfperiode heeft weten in te
schrijven is deelname aan de (deel) toets uitgesloten. 1

1

Elke toetsperiode kent een toetinschrijfperiode en een nainschrijfmoment. De beperkte duur van
een inschrijfmoment is vastgesteld op 120 minuten.
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Bijlage 3: Samenvatting modulehandleidingen
Voltijd
Jaar 1
Micro-Economie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ECTS

Blok 1
De student kan :
Eenvoudige wiskundige vergelijkingen uitvoeren
Werken met het begrip Marginaliteit
Eenvoudige differentiaalberekeningen uitvoeren
Concurrentieverhoudingen op markten weergeven
Leerdoelen (competentie)
Prijsvorming op markten verklaren
Vraag – en aanbodverhoudingen op markten verklaren
De rol van de overheid op markten verklaren
Eenvoudige optimaliseringsvraagstukken oplossen
Competenties (niveau)

Kernvakgebied

TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 1
Economics
Communicative skills

Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (60 % MP , 20 % casus , 20 % casus)

Literatuur

Onderneming en Omgeving H. 1 t/m 6 + H. 20 t/m 23

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Nagtegaal , Smeele (DT)

Organisatiekunde
Studielast
Periode
Studiejaar

3 ects
1
1
De student kent en/of kan:
− De student kan organisatiestructuren benoemen en reproduceren
en heeft inzicht in arbeidsverdeling en coördinatie.
Leerdoelen (competentie)
− De student kan de verschillende denkrichtingen over organisatie
en management onthouden en herkennen.
− De student kan de belangrijkste aspecten van management
reproduceren.
− De student kan zowel theoretisch al praktisch het bedrijfskundig
werkveld schetsen.
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−
−
−

Competenties (niveau)

De student kan verschillende partijen en omgevingsfactoren
benoemen die van invloed zijn op de organisatie en heeft inzicht
in de betekenis van deze invloeden op individuele organisaties.
Heeft kennis van bestuursproblematiek en bedrijfsprocessen in
organisaties en de wijze waarop deze bedrijfsprocessen worden
beheerst.
De student kan de verschillende bestuursniveaus en de
belangrijkste taken hiervan reproduceren en heb je kennis van
corporate governance.

TC1 Probleemherkenning (1)
TC2 Diagnosticeren /analyseren (1)
TC3 Ontwerpen (1)

Organisational Behavior
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Dit vak maakt onderdeel uit van de lijn organisational behavior.
modules
Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Docenten

Werkcolleges
Exam OV
Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management
(achtste druk 2015), Jos Marcus en Nick van Dam
Het oefengedeelte werd zeer gewaardeerd en wordt verder uitgebreid.
M. van Let, C. van Gent en M. Haverkamp

Professionaliseren jaar 1
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

2
Jaar
Blok 1, 2, 3 en 4
de student kan (GC5):
- De student kan het eigen netwerk gebruiken om feedback te
vragen over zijn/haar competenties;
- De student kan het eigen netwerk gebruiken om het werkveld
beter te leren kennen;
- De student kan een start maken met opbouwen van een
netwerk via LinkedIn.
de student (GC6):
- sluit zijn/haar taal aan aan de taal van de toehoorder/ontvanger
en gebruikt daarbij correct Nederlands en/of Engels;
- De student kan het werkveld professioneel benaderen.
de student (GC8):
- De student kan reflecteren op eigen leerstijl en vaardigheden en
wat dat betekent voor de studieplanning;
- De student ontdekt het werkveld vanuit verschillende
invalshoeken en onderzoekt de eigen positie;
- De student onderzoekt waar in het werkveld hij/zij pas
- GC5 Samenwerken/netwerken (niveau 1)
- GC6 Communiceren (niveau 1 )
- GC8 Professionaliseren (niveau 1
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Kernvakgebied
Leerlijn

Begeleiding (Professionaliseren)
- Organisatiekunde & Mens en Organisatie (propedeuse)
- Businessgame (propedeuse)
Aansluiting eerdere/latere - Projecten (jaar 1 en 2)
modules
- (Personeels)management (jaar 2)
- Verandermanagement (jaar 3)
- BV IK
- Hoorcolleges,
- Werkcolleges,
Werkvormen
- Individuele gesprekken, evt. groepsgesprekken
- Opdracht in het werkveld
- Individueel Verslag blok 4 V/O
Toetsvorm
- Aanwezigheidsplicht
Literatuur

Geen verplichte literatuur

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

NOA en capaciteitentest zijn komen te vervallen.
Introductieprogramma is aangepast: minder tijd tussen activiteiten en
heeft ook een binnen programma i.v.m. mogelijk slecht weer.
• G.F. Martina-du Chatenier (module-eigenaar)
• mw. I.A.M. Huisman
• dhr. M. Haverkamp
• Mw. C. van Gent
• dhr. F.M. de Poorter
• mw. C. de Nie
• mw. M. Asseldonk
• Mw. E.A.A. Verstappen
• dhr. J.C. Mulder
• dhr. P.A. van Dashorst

Betrokken docenten

Onderzoeksvaardigheden
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
Blok 1
• De student is, gebruikmakend van diverse databronnen, in
staat zich kritisch te verdiepen in het onderzoeksonderwerp en
een probleemanalyse te maken. (TC1)
• De student is in staat om, uit een probleemanalyse, een
hoofdvraag te destilleren en de doelstelling te formuleren.
(GC1)
• De student is in staat om correcte deelvragen te formuleren.
(GC1)
• De student is in staat om de begrippen populatie, steekproef en
onderzoekseenheden toe te lichten. (GC1)
Leerdoelen (competentie)
• De student is in staat om de kwalitatieve en kwantitatieve
varianten van dataverzameling van elkaar te onderscheiden.
(GC1)
• De student is in staat om een enquête op te stellen en als
middel in te zetten voor een uit te voeren kleinschalig
kwantitatief onderzoek. (GC1)
• De student is in staat om de verzamelde kwantitatieve data
zorgvuldig te analyseren met behulp van de hiervoor
aangereikte analysesoftware. (GC9, TC2)
• De student is in staat om correcte conclusies te formulieren en
deze met valide argumenten te onderbouwen.(TC2, TC3)
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.71

•

De student is in staat om op basis van onderzoeksuitkomsten
bruikbare aanbevelingen te formuleren. (GC3, TC4, TC5)
• De student is in staat om een door zichzelf uitgevoerd
kleinschalig onderzoek te rapporteren volgens de hieraan
gestelde eisen. (GC6)
TC1 Probleemherkenning (1)
GC1 Methodisch handelen (1)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC3 Adviseren (1)
Competenties (niveau)
TC3 Ontwerpen (1)
GC6 Communiceren (1)
GC9 ICT-Vaardig (1)
TC4 Veranderen (1)
TC5 Evalueren (1)
Quantitative/qualitative techniques
Kernvakgebied
Leerlijn
Integraal
Deze module sluit aan op het bedrijfsproject van jaar 1, het extern
Aansluiting eerdere/latere
bedrijfsproject van jaar 2 en is onderdeel van de onderzoekslijn tot en
modules
met afstuderen.
Werkvormen

Hoorcollege en werkcolleges

Toetsvorm

Rapport - groep

Literatuur

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Verplicht:
PowerPointpresentaties docenten
Aanbevolen:
Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek! Groningen: Noordhoff Uitgevers
• Het conceptverslag is verwijderd als extra inlevermoment,
deadline is vervroegd naar week 9 (de week voor de
tentamenweek); dit na klachten over te veel druk in week 10
• Meer aandacht voor eisen eindverslag door voorbeeldverslagen
op Blackboard te zetten (goede en slechte voorbeelden)
A. Becht, H. Chin, R. Groen

Publiekrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
Blok 1
De student kent en/of kan:
- een onderscheid aanbrengen in de twee hoofdonderdelen van het
Nederlands recht (TC1);
- gericht benodigde informatie op het gebied van het Publiekrecht
opzoeken in de wetbundel (TC2);
- de verschillende bevoegdheden van de staatsorganen in hoofdlijnen
typeren (TC2);
- een eenvoudige case met betrekking tot een omgevingsvergunning
oplossen (TC2);
Leerdoelen (competentie) - handelingen van het bestuur juridisch kwalificeren.
- een eenvoudige case met betrekking tot de Wet Economische
Delicten (WED) oplossen (TC2);
- de organisatie en het bestuur van de Europese Unie
definiëren.(TC2); en
- een eenvoudige case met betrekking tot Europese mededinging
oplossen (TC2).

Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (1)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)
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Business Law and Ethics
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen: Multiple choice en open vragen

Literatuur

Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht (laatste druk)
Wetteksten Hoger Onderwijs, Noordhoff Uitgevers (laatste druk)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Broersma

Schriftelijke Communicatieve Vaardigheden
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
Blok 1
De student kent en/of kan:
Regels toepassen op het gebied van spelling, waaronder
werkwoorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden. (GC6)
Regels toepassen op het gebied van stijl, waaronder
verwijswoorden en correcte zinsbouw. (GC6)
Een zakelijke tekst in een bedrijfskundige context op B2 niveau
Leerdoelen (competentie)
structureren. (GC6)
Een tekst analyseren op hoofd- en bijzaken en de resultaten van de
analyse toepassen in een schriftelijke opdracht. (GC6)
Een aan het publiek en doel aangepast taalgebruik, toon en stijl
toepassen. (GC6)
Lay-out en conventies van diverse zakelijke teksten (brief, artikel)
gebruiken. (GC6)
GC6 Communiceren (1)
Competenties (niveau)
Communicatieve vaardigheden
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief, integraal
Aansluiting eerdere/latere Deze module sluit aan op alle modules i.v.m. de schriftelijke
modules
vaardigheid.
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen Multiple choice en open vragen

Literatuur

Tiggeler, E. (2013). Beter in Nederlands. Den Haag: Academic Service.
(ISBN 978 90 395 2725 2)
Tiggeler, E. (2013). Beter in spelling. Den Haag : Academic Service.
(ISBN 978 90 395 2724 5)
Lesmateriaal is verder te vinden op Blackboard en wordt in de lessen
uitgedeeld.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Betrokken docenten

C. Barendregt, A. Becht, F. de Poorter
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Management accounting
Studielast
Periode

3 ects
Blok 2

De student kent en/of kan:
- de student kan kostprijs- en verkoopprijs berekeningen maken
- de student kan resultaten van productie - en verkoop volgens de AC
- DC methode berekenen
Leerdoelen (competentie) - de student kan een budget opstellen en een verschillenanalyse
weergeven
- de student kan uit de financiële administratie overzichten
samenstellen t.b.v. interne verslaglegging en een advies geven
m.b.t. de kostenstructuur
- de student kan uit de financiële administratie overzichten
samenstellen t.b.v. interne verslaglegging en gemaakte fouten
daarin opsporen en herstellen
TC2 Diagnostiseren/analyseren 1 GC3 Adviseren 1
Competenties (niveau)
GC6 communiceren 1
Kernvakgebied

Accounting/finance

Aansluiting eerdere/latere Jaar 1 vakken betreffende accounting finance
modules
Jaar 2 Excel, operations management, externe verslaggeving

Werkvormen

Werkcolleges
Zelfstudie

Toetsvorm

Schriftelijke toets
Titel: Basisboek Bedrijfseconomie (meest recente druk), Schrijver(s):
De Boer, Brouwers Koetzier, Uitgever: Noordhoff

Literatuur

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Titel: Basisboek Bedrijfseconomie (meest recente druk) Opgavenboek,
Schrijver(s): De Boer, Brouwers Koetzier, Uitgever: Noordhoff
Syllabus via Blackboard
Extra trainingen blok 3
Koehler
Koehler, Smeele
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Marketing 1
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
Jaar 1
2
De student is in staat:
• de basisbegrippen van marketing te beschrijven en uit te
leggen (TC2)
• om de behoeften van de klant te analyseren en uit te werken
naar een marketingstrategie (TC2)
• om de missie en visie van het bedrijf te beschrijven en te
interpreteren voor het maken van een marketingplan (TC2)
• een interne en externe analyse te maken voor een bedrijf (TC2)
• het strategisch proces in de marketing (zoals de keuze van
een doelgroep en positionering) te beschrijven en te
verduidelijken (TC2)
• de relatie aan te geven tussen strategische keuzes en de
uitwerking in de marketing-mix (TC2)
• de marketingmix-instrumenten te beschrijven en te
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Marketing

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur
Veranderingen t.o.v. vorig
jaar n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Licentie Edubook marketing 1 via HHS.MYEDUMUNDO.COM

Cognitief
Marketing 2, Bedrijfscommunicatie
werkcolleges

W. Pruijssers, E. de Berg

Naam onderwijseenheid:
Studielast
Studiejaar
Periode

Business Game
1 ects
Jaar 1
2, weken 9 en 10
• De student start in een groep van 10 studenten van verschillende
economische opleidingen een bedrijf in de kleding- of interieurbranche en
doet gedurende 3 fictieve maanden de in- en verkoop. (TC3)
• De student verdeelt de onderneming in verschillende afdelingen waarbij
ieder zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en verantwoording aflegt aan
elkaar, waarbij een integrale aanpak wordt gehanteerd. (GC2)
• De student werkt samen met teamleden van verschillende opleidingen
Leerdoelen (competentie) om het bedrijf draaiende te houden. (GC5)
• De student communiceert gedurende een week in het Engels, zowel
mondeling als schriftelijk. (GC6)
• De student houdt zich aan de regels die gelden binnen de Business
Game en verschijnt voor de fictieve rechter wanneer de student en
zijn/haar bedrijf zich niet aan de afspraken houdt.(GC7)
• De student is in staat een website en film te ontwerpen voor de
onderneming. (GC9)
TC3 Ontwerpen (1)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
Competenties (niveau)
GC5 Samenwerken/netwerken (1)
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GC6 Communiceren (1)
GC7 Verantwoord handelen (1)
GC9 ICT-Vaardig (1)
Kernvakgebied en leerlijn

integratie
Dit is een start in de kennismaking met de praktijk:
Er wordt samengewerkt in groepen die zijn samengesteld uit verschillende
opleidingen: CE, BE, IFMC, AC, BK, IBMS en SBRM.
Studenten krijgen de opdracht om met ongeveer 10 personen een bedrijf
op te zetten en dat gedurende een week draaiende te houden. Er dienen
relaties aangegaan te worden met instanties zoals de accountantsdienst,
de Kamer van Koophandel, de bank, de belastingdienst, het Centrum voor
Werk en Inkomen en het inkoopbureau. Er zullen diverse
Aansluiting eerdere/latere
beroepsgerelateerde producten geleverd moeten worden zoals een
modules
ondernemingsplan, een marketingplan, een boekhouding, een rapport en
een presentatie. Een van de opdrachten is te kijken in hoeverre de
reclamecampagne van een bedrijf moet worden aangepast wanneer men
zich in het buitenland vestigt.
Beroepsgerelateerde aspecten zijn: een brancheoverleg, een hoorzitting
met de gemeente, een reclamecampagne, sollicitatiegesprekken (in de rol
van sollicitant en van ondervrager), een verslag en een eindpresentatie.
De voertaal tijdens de Business Game is Engels.
Werkvormen
Project
Assessment
Toetsvorm
Dit onderdeel kan in hetzelfde studiejaar niet herkanst worden i.v.m.
aanwezigheidsverplichting.
Literatuur
Studiehandleiding die uitgereikt wordt tijdens de Business Game
Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
Geen
evaluaties
Verschillende docenten van de opleidingen CE, BE, IFMC, AC, BK, IBMS
Betrokken docenten
en SBRM.
Business Process Management
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
2
De student kent en/of kan:
- De student kan een bedrijfsproces herkennen en beschrijven. (TC1, TC2,
GC9)
- De student kan een bedrijfsproces tekenen (design) en verbeteren
(redesign). (TC3, GC6)
- De student weet wat BPM is kan verschillende activiteiten plaatsen
binnen de BPM Lifecycle. (TC2, GC7)
Leerdoelen
- De student kan verschillende ontwerpen van een proces vergelijken en
(competentie)
een keuze maken voor de beste oplossing. (TC2, GC7)
- De student kan het verband leggen tussen de strategie van een
onderneming en BPM. (TC2, GC3)
- de student kan de toegevoegde waarde van BPM aan het lean
organiseren van organsaties aantonen. (TC2, GC6)
- De student kan de relatie tussen BPM en informatiemanagement &
informatiebeveiliging leggen. (TC2 , GC6)
TC1 Probleemherkenning (1)
GC3 Adviseren (1)
Competenties (niveau) TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)
TC3 Ontwerpen (1)
GC7 Verantwoord handelen (1)
GC9 ICT-Vaardig (1)
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Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting
eerdere/latere modules

Information Management
Cognitief
Dit is de eerste module van het kernvakgebied Information Management.
Vakken die gerelateerd zijn, zijn: Bedrijfsprocessen (jaar 1), Big Data (jaar 2).

Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Aanbevolen literatuur

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Aanwezigheid.
Toets 100%.
Rapport 100% (v/o)
Dumas, La Rosa, Medling & Reijers (2013). Fundamentals of Business
Process Management. New York: Springer. (gratis te downloaden vanuit de
HHS: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-331435.pdf)
De werkcolleges zijn 1,5u. De volgorde van de onderwerpen tijdens de
werkcolleges is omgewisseld: eerst procesanalyse, daarna de context van
BPM. Schriftelijk individueel tentamen is als toets toegevoegd. De opbouw
van de lessen volgende de opbouw van het boek.
J.C. Mulder, A. Levinson

Bedrijfsprocessen
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
Blok 2
De student kent en/of kan:
- de student kan denken in processen en operationele (logistieke)
processen analyseren (TC2)
Leerdoelen (competentie) - de student kan financiële en planningtechnische hulpmiddelen
gebruiken ter ondersteuning van de beheersing van bedrijfsprocessen
(TC5)
- de student kan vanuit een casus en/of praktijksituatie een specifiek
proces of processen analyseren (TC2, GC2)
- de student kan begrippen binnen het vakgebied herkennen en
omschrijven (TC2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC2 Schakelen en verbinden (1)
Competenties (niveau)
TC3 Ontwerpen (1)
TC5 Evalueren (1)
Operations Management
Kernvakgebied
Accounting
Marketing
Aansluiting eerdere/latere Vakken betreffende accounting/finance en marketing jaar 1
modules
Werkcolleges
Werkvormen
Toetsvorm

individueel schriftelijk tentamen met open vragen

Literatuur

Basisboek logistiek; isbn 9789001877521; Noordhoff; druk 2
http://ho.noordhoff.nl/boek/basisboek-logistiek

Module-eigenaar

Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren is
de kwaliteit van de module verbeterd
Eigenraam

Docenten

Eigenraam/Verstappen

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
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Business English 1.0
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

3
Jaar 1
Blok 2

De student beheerst het zakelijk Engels in alle vier vaardigheden op
CEFR B1-niveau:
• Luisteren/lezen: begrijpt gesproken/geschreven Engels op
doelniveau.
Leerdoelen (competentie)
• Spreken/schrijven: is in staat op doelniveau een presentatie en
discussie te houden over een zakelijk onderwerp/een tekst te
produceren t.b.v. in- en externe communicatie.

Competenties (niveau)

GC 6 communiceren (1)

Communicative skills
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Business Game, Engelstalige bedrijfssimulatie en Business English 1.5
modules
Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Wood, I. (2013) Pass Cambridge BEC Preliminary Student’s Book.
Oxford: Summertown Publishing

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

geen

Betrokken docenten

J.Hayes, L.Kamperman

Financiële administratie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
- Kent de stappen in de boekhoudcyclus en kan deze weergeven en
toepassen (TC2 en GC6)
- Diverse boekingen op het gebied van belastingen, inkopen, verkopen,
personeel, vaste activa en interest toepassen (TC2)
Leerdoelen (competentie)
- Kent de werking van de permanence en kan deze toepassen (TC2)
- Kent de begrippen die behoren tot het Eigen vermogen, Vreemd
vermogen en Voorzieningen en kan de financiële verwerking hiervan
toepassen (TC2)
Competenties (niveau)

TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)

Accounting / Finance
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Rekenvaardigheden, Management accounting, Financiële Analyse
modules
Werkvormen

Werkcolleges
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Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen
Van Vlimmeren, Fuchs, van Vlimmeren, PDB Module Boekhouden in
Balans Theorieboek.
Roosendaal: van Vlimmeren

Literatuur

Van Vlimmeren, Fuchs, van Vlimmeren, PDB Module Boekhouden in
Balans Opgavenboek.
Roosendaal: van Vlimmeren

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Literatuur gewijzigd

Betrokken docenten

Koehler, Schlaman, Smeele, Verstappen

Marketing 2
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
• een onderzoek doen en toepassen op een praktijksituatie
• het koopgedrag van consumenten en bedrijven beschrijven en
toepassen op praktijksituaties
• beschrijven wat een online funnel, customer journey en
verdienmodellen zijn en toepassen op praktijksituaties
Leerdoelen (competentie) • aangeven welke rol zoekmachinemarketing(SEO en SEA) speelt
binnen marketing
• aangeven welke rol social media speelt binnen marketing
• diensten gericht op consumenten dan wel bedrijven toepassen op
praktijksituaties
• bepalen wat een nieuw product is en hoe productontwikkeling
gerealiseerd kan worden
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)
Competenties (niveau)
Marketing
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Marketing 1, Onderzoeksvaardigheden,
modules
Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Licentie Edubook marketing 2 via HHS.MYEDUMUNDO.COM

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Hoorcolleges geïntegreerd met werkcolleges

Betrokken docenten

W. Pruijssers, E. de Berg
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Gedrag in organisaties
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
3
-

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied

De student kan vanuit zichzelf als bedrijfskundig professional
gedrag typeren van zichzelf, van individuen en van groepen in
organisaties, in algemene en specifieke aspecten zoals motivatie,
samenwerking, persoonlijkheid, groepsdynamiek, leiderschap en
diversiteit.
(competentie GC2, GC5, GC8)
De student kan de organisatie als een dynamisch geheel bekijken,
de verschillende actoren daarin herkennen en benoemen en kan zijn
eigen rol/ gedrag daarin herkennen.
(competentie GC2, GC5, GC6)

-

De student kan verschillende soorten menselijk gedrag in
arbeidsorganisaties herkennen aan de hand van bijbehorende
basisbegrippen uit de sociologie en de (sociale) psychologie.
(competentie GC2, GC5)

-

De student kan vanuit motivatie- en leertheorieën zichzelf en
anderen typeren en hierop reflecteren.
(competentie GC8)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
GC5 Samenwerken/netwerken (1)
GC8 Professionaliseren (1)
GC6 Communiceren (1)

Organisational behaviour

Bij deze module wordt verwacht dat je gebruik maakt van kennis/
vaardigheden uit de volgende modules:
Aansluiting eerdere/latere - Organisatiekunde (blok 1)
modules
- Business Game (blok 2)
- Oriëntatie op loopbaan en beroep/professionaliseren (blok 1 en 2)
- Schriftelijke communicatieve vaardigheden (blok 1)
- Mondelinge communicatieve vaardigheden (blok 3)

Werkvormen

Toetsvorm

Literatuur
Veranderingen t.o.v.
vorig jaar
Docenten

Werkcolleges (inclusief consultancy)
Hoorcollege (gastspreker)
Individueel rapport 60 % procent en tentamen open vragen 40 %.
Ieder onderdeel moet met een 5,5 zijn afgerond.
Schriftelijke toets is een kennis toets, begrijpen en toepassen komt in
verslag aan bod.
Nick van Dam en Jos Marcus (2015). Een praktijkgerichte benadering
van organisatie en management. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Studiemateriaal in PDF vorm op BB. Testmateriaal op BB.
Interactiviteit in de lessen is vergroot, ppts aangescherpt.
Toetsbeschrijving is specifiek gemaakt.
I. Huisman, M. Haverkamp, P. van Dashorst
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Privaatrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
Blok 3
De student kent en/of kan:
- een eenvoudige case op het gebied van de overeenkomst oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- een juridisch houdbare overeenkomst opstellen;
- informatie opzoeken in de wetbundel;
- een eenvoudige case op het gebied van de onrechtmatige daad
oplossen en dit juridisch onderbouwen;
- een eenvoudige case op het gebied van koop oplossen en dit
juridisch onderbouwen
- een eenvoudige case op het gebied van goederenrecht oplossen en
dit juridisch onderbouwen
Leerdoelen (competentie)
- een eenvoudige case op het gebied van het arbeidsrecht oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- een eenvoudige case op het gebied van het ontslagrecht oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- de (in)directe verantwoordelijkheid van de werknemer ten
opzichte van de werkgever beschrijven; en
- de (in)directe verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte
van de werknemer beschrijven.

Competenties (niveau)

TC2 Diagnosticeren/analyseren
GC7 Verantwoord handelen

Business Law and Ethics
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Multiple choice en open vragen

Literatuur

Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht (laatste druk)
Loonstra, Hoofdstukken Sociaal Recht (laatste druk)
Wetteksten Hoger Onderwijs, Noordhoff Uitgevers (laatste druk)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Broersma, De Ruiter en Schlaman

Mondelinge Communicatieve Vaardigheden
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
verschillende vergaderrollen en technieken toepassen (GC6)
Leerdoelen (competentie) argumentatietechnieken toepassen (GC6)
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-

de basistheorie van communicatie in het algemeen en mondelinge
communicatie in het bijzonder demonsteren (GC6)
vaardigheidsspecifieke regels op het gebied van presenteren
toepassen(GC6)
een vergadering analyseren a.d.h.v. de behandelde theorie en een
conclusie formuleren (TC2)
verschillen signaleren tussen resultaten en doelstellingen van de
vergadering en op basis hiervan een conclusie formuleren (TC5)
Inzicht tonen d.m.v. reflectie voor- en achteraf in eigen sterkten en
zwakten en ontwikkeling m.b.t. presenteren en vergaderen
(GC8)

Competenties (niveau)

TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)
TC5 Evalueren (1)
GC8 Professionaliseren (1)
Communicatieve vaardigheden
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief, integraal
Deze module sluit aan op het bedrijfsproject in jaar 1, het extern
Aansluiting eerdere/latere
bedrijfsproject in jaar 2, de stage en het afstuderen, waar de
modules
mondelinge vaardigheden naar voren komen.
Werkvormen
Toetsvorm

Literatuur

Werkcolleges
Assessment, bestaande uit presentatie (v/o), assessment (cijfer) en
individueel rapport (cijfer), inleveren via Ephorus. Maximaal 15%
overlap.
Aanbevolen:
Schermer, K. en Wijn, M. (2014). Vergaderen en onderhandelen.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (ISBN 978 90 313 4156 6)
Lesmateriaal is verder te vinden op Blackboard en wordt in de lessen
uitgedeeld.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Betrokken docenten

C. Barendregt, A. Becht en F. de Poorter.

Financiële Analyse
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
4
De student kent en/of kan:
- de financiële structuur van de onderneming analyseren (TC2)
- vanuit de financiële administratie overzichten samenstellen t.b.v.
de financiering (TC2)
- verbanden tussen onderdelen van de balans, verlies en
Leerdoelen (competentie)
winstrekening, kasstroomoverzicht berekenen, beoordelen en
analyseren (TC2)
- informatie verstrekken, beoordelen, analyseren t.b.v. de financiële
besturing van de organisatie (GC6)
- uit een financiële analyse een advies opstellen t.b.v. de huidige en
toekomstige financieringsstructuur (GC3)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC3 Adviseren (1)
GC6 Communiceren (1)
Accounting / Finance
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.82

Aansluiting eerdere/latere
Rekenvaardigheden, Management Accounting, Financiële Administratie
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen

Literatuur

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie.
Groningen:
Noordhoff

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie,
Opgavenboek. Groningen: Noordhoff
Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren
is de kwaliteit van de module verbeterd

Betrokken docenten

Schlaman, Smeele, Verstappen

Bedrijfsproject
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
4
De student kent en/of kan:
- zelfstandig (of in tweetallen) een ondernemingsplan consistent
operationeel uitwerken in conclusies en aanbevelingen (TC1)
- het onderzoek zelfstandig (of in tweetallen) uitvoeren en op
basis van verzamelde gegevens een zakelijk rapport hierover
schrijven (TC3)
- het ondernemingsplan professioneel presenteren en verdedigen
tijdens het assessment (GC6).
- op basis van (vooraf gestelde) richtlijnen over de inhoud,
rapportage eisen een ondernemingsplan schrijven (GC9)
- onderzoekstechnieken voor kwantitatief en/of kwalitatief
onderzoek toepassen (GC1)
Leerdoelen (competentie)
- de diverse bedrijfskundige disciplines aan elkaar verbinden tot
een geheel in het ondernemingsplan (GC2)
- bedrijfskundige modellen/concepten (marketing, operations
management, organisational behaviour, law, strategic
management, finance) toepassen bij een zelfgekozen
organisatie
(TC2)
- zelfstandig (of in tweetallen) een ondernemingsplan schrijven
op B2 niveau Nederlands (GC6)

Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (1)
GC1
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC2
TC3 Ontwerpen (1)
GC6
GC9
Strategic Management
Cognitief

Methodisch handelen (1)
Schakelen en verbinden (1)
Communiceren (1)
ICT-vaardig (1)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
Diverse modules uit jaar 1
modules
Werkvormen

Hoorcollege en werkcolleges

Toetsvorm

Assessment
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Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

R. Grit, (meest recente druk), Zo maak je een Ondernemingsplan.
Groningen:Noordhoff
Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren
is de kwaliteit van de module verbeterd

Betrokken docenten

de Ruiter, Schlaman, Smeele, van Asseldonk

Literatuur

Strategisch Management
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
4
De student kan:
- uitleggen wat strategie is, wat strategisch management is en
wat het belang van beide is (TC1)
- uitleggen wat een doelstelling, visie en mission statement van
een organisatie is en de verschillen tussen deze begrippen
uitleggen (TC1)
- de externe omgeving analyseren en daarbij SWOT en
vijfkrachtenmodel van Porter toepassen (TC2)
- generieke strategieën identificeren, zowel op divisie- als op
corporate niveau (TC1)
- de externe analyse en strategiekeuze vertalen naar beleid en
Leerdoelen (competentie)
plannen en daarbij het volgende toepassen: Business Model
Canvas (GC2)
- keuzes weergeven voor strategieën om internationaal succes te
hebben (TC1)
- onderkennen hoe een organisatie de voortgang richting
gestelde doelen kan monitoren met gebruikmaking van de
Balanced Score Card (TC1)
- met een groep de strategie van het bedrijfsproject uitwerken
gebaseerd op externe ontwikkelingen (GC6)

Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (1)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)

Strategic Management
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere Deze module sluit aan op het Bedrijfsproject (jaar 1) en
modules
Beleid en Strategie (jaar 2)
Werkvormen
Toetsvorm

Literatuur

Werkcolleges
Tentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer
Rapportage/presentatie groep telt voor 50% mee in het eindcijfer
Beide cijfers dienen minimaal een 5,5 of hoger te zijn
Douma, S., Dooms, E., Oijen, A. van. (2016). Ondernemingsstrategie.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.
Hoofdstuk 1,2,3,4, 7.6, 9 + extra informatie over Business Model
Canvas en Treacy & Wiersema.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

-

Betrokken docenten

De Berg, Van Dashorst, De Zeeuw
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Business English 1.5
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

3
Jaar 1
Blok 4

LEESVAARDIGHEID.Student begrijpt tekst zodanig dat hij hoofd- en
bijzaken kan onderscheiden en begripsvragen erover kan beantwoorden
op het gevraagde competentieniveau
Leerdoelen (competentie) GRAMMATICA. Student herkent patronen, kan fouten opsporen en kan
combineren en herformuleren.
WOORDENSCHAT. Student kent de betekenis van begrippen en kan
die herkennen, reproduceren, vertalen en gebruiken/toepasssen in een
zakelijke context.
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (1-2)
Communicative skills
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
E1 en E2
modules
Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

schriftelijk

Literatuur

Syllabus verstrekt door docenten

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

geen

Betrokken docenten

J.Hayes, L.Kamperman
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Jaar 2 Voltijd
Macro-Economie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ECTS
Jaar 2
Blok 1
De student kan :
De opbouw van het BBP construeren en berekeningen uitvoeren
Het economisch belang van de 4 bestedingscomponenten overzien
De rol van banken uitleggen en demonstreren
De rol van geld in de economie uitleggen
De werking van financiele markten uitleggen
Leerdoelen (competentie)
De invloed van monetair beleid van de CB aantonen
De invloed van inflatie / deflatie op een economie aantonen
De werking van vraag en aanbod op macro-niveau aantonen
De samenhang tussen verschillende macro-eco variabelen overzien
De werking van de arbeidsmarkt overzien
Competenties (niveau)

Kernvakgebied

TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 1
Economics

Leerlijn
Cognitief, integraal, begeleiding (Professionaliseren)
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (deels open - , deels gesloten vragen)

Literatuur

Onderneming en omgeving H. 7 t/m 15 en H. 24

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Nagtegaal , Smeele (DT)

Beleid en Strategie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 1
De student kan:
- door middel van de opdrachten problemen herkennen en geschikte
maatregelen treffen (TC1).

- vanuit een maatschappelijk probleem oorzaken en dwarsverbanden
identificeren en formuleren in termen van doelstellingen en
Leerdoelen (competentie) speerpunten (TC1).
- door het maken van opdrachten problemen diagnosticeren (TC2).
- strategische opties identificeren en uitwerken op basis van
oplossingsgerichtheid (GC2).
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Competenties (niveau)

- diverse oplossingsalternatieven formuleren, stakeholders overtuigen
van het noodzakelijke beleid in een beleidsplan en daarbij
compromissen sluiten in een raadsvergadering voor het creëren van
een gewenste situatie (GC5).
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (2) GC5 Samenwerken/netwerken (2)

Strategic Management
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Strategisch Management/Public Management
modules
Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Hoorcolleges en werkcolleges
Tentamen telt voor 50% mee in het eindcijfer
Portfolio groep telt voor 50% mee in het eindcijfer
Beide cijfers dienen minimaal een 5,5 of hoger te zijn
Bovens, M.A.P (2017). Openbaar Bestuur.
Deventer: Wolters Kluwer
De game wordt niet meer gebruikt, sloot onvoldoende aan op de
lesstof en werd slecht onderhouden. Iedere week moeten studenten
opdrachten doen die worden verzameld in een portfolio. Deze
opdrachten dienen ter verwerking van de stof en bereiden ook voor op
het tentamen.
M. de Zeeuw, M. Haverkamp

Statistische methoden en technieken
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
1
De student kent en/of kan:
• De student is in staat om de kwalitatieve en kwantitatieve
varianten van dataverzameling van elkaar te
onderscheiden(GC1)
• De student is in staat om de begrippen populatie, steekproef en
onderzoekseenheden toe te lichten en toe te passen (GC1)
• De student is in staat om statistische begrippen en technieken
zoals optimale steekproefomvang, betrouwbaarheidsintervallen
en toetsen van hypothesen te kunnen berekenen en uit te
voeren(TC2, GC1)
• De student is in staat om statistische technieken te kunnen
toepassen op de verzamelde kwantitatieve data en deze
Leerdoelen (competentie)
zorgvuldig te analyseren, zowel zonder SPSS als met SPSS en
Excel (TC2, GC1, GC9)
• De student is in staat om een door zichzelf uitgevoerd
kleinschalig onderzoek aanbevelingen te formuleren op basis
van onderzoeksuitkomsten en deze te rapporteren volgens de
hieraan gestelde eisen.(GC6, GC9)
• de student is in staat ruwe enquête data in te voeren in
SPSS(GC9)
• De student is in staat om uit de onderzoeksgegevens
kruistabellen, grafieken te kunnen uitvoeren met behulp van de
hiervoor aangereikte analysesoftware (SPSS en Excel)( GC9)
Competenties (niveau)

TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC1 Methodisch handelen (2)
GC6 Communiceren (2)
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GC9 ICT-Vaardig
Kernvakgebied

Quantitative/qualitative techniques

Leerlijn
integraal
Aansluiting eerdere/latere
Onderzoeksvaardigheden jaar 1
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke toets (Statistiek), opdrachten (SPSS
-

Literatuur

-

Johan Smits en Ronald Edens (2011). Onderzoek met spss en excel
(3e druk). Amsterdam:Pearson Education
Materiaal op Blackboard
Stof die in de colleges behandeld wordt

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

SPSS opdracht aangepast

Betrokken docenten

H.Chin, J.C. Mulder

Business English 2.0
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

3
Jaar 2
Blok 1
De student beheerst het zakelijk Engels in alle vier vaardigheden op
CEFR B2-niveau:
• Luisteren/lezen: begrijpt gesproken/geschreven zakelijk Engels
Leerdoelen (competentie)
op doelniveau.
• Spreken/schrijven: is in staat op doelniveau een presentatie
over een zakelijk onderwerp te houden/een tekst te produceren
t.b.v. in- en externe communicatie.
Competenties (niveau)
GC 6 Communiceren (2)
Communicative skills
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
E.1.5 en E3.0
modules
Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk en mondeling

Literatuur

Wood, I.(2014). Pass Cambridge BEC Vantage. Student’s
Book.Oxford: Summertown Publishing

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

geen

Betrokken docenten

J.Hayes, L.Kamperman

Internationale Economische Betrekkingen
Studielast
Studiejaar
Periode
Leerdoelen (competentie)

3 ECTS
Jaar 2
Blok 2
De student kan :
De werking van valutamarkten uitleggen en berekeningen maken
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Verschillende handelstheorien uitleggen en berekeningen maken
De invloed van een importheffing aantonen
Onderdelen van de Betalingsbalans weergeven
Het belang van Europese integratie aantonen
Actuele informatie inbedden in de economische theorie
Kan werken met het begrip “comparatieve kostenverschillen”
Het belang van de Europese interne markt aantonen
Actuele informatie kritisch benaderen en zich een mening vormen
Internationale economische verbanden leggen
Competenties (niveau)

Kernvakgebied

TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 2
Economics

Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

Cognitief, integraal, begeleiding (Professionaliseren)

Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (4 hoofdstukken + artikelen Fin. Dagblad)

Literatuur

Onderneming en Omgeving H. 16 t/m 19

Veranderingen t.o.v. vorig
jaar n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Nagtegaal , Smeele (DT)

Management
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/
latere modules

3 ects
2
2
De student :
• heeft kennis van een aantal managementvaardigheden en
past deze toe in praktijkcases ( - Ontwikkelen van zelfinzichtManagen van werk en tijd- Innemen van je plaats als
manager- Presteren mogelijk maken- Motiveren van
medewerkers- Beinvloeden met macht- Bouwen van
effectieve groepen- Managen van besluitvorming- Managen
van conflicten) (TC1)
• past de managementmodellen van Covey en Quinn toe op
praktijkcases. (TC1,GC2)
• kan afgestemd op een team zichzelf
(managementvaardigheden en persoonskenmerken en visie)
mondeling presenteren (GC6)
• geeft van minimaal 3 van de aangeboden
managementvaardigheden aan wat zijn/ haar startpunt is (0
meting) en geeft aan hoe hij deze kan ontwikkelen op basis
van reflectie en gevraagde feedback. (GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
GC6 Communiceren (1)
GC8 Professionaliseren (2)
Organisatiekunde / organisational behaviour
Bij deze onderwijseenheid wordt verwacht dat je gebruik maakt van
kennis/vaardigheden uit de overige (eerder aangeboden)
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onderwijseenheden: Organisatiekunde, Mens en Organisatie,
Strategisch management (Propedeuse), Extern Project (jaar 2)
En deze onderwijseenheid dient als basis voor volgende
onderwijseenheden: Personeelsmanagement (jaar 2),
Verandermanagement, Professionaliseren (jaar 3)
Werkvormen
Werkcolleges
Toetsvorm
Groeps-rapport, Aanwezigheid
- Organisatie en Management, J. Marcus en N. van Dam
Literatuur
- Documenten op BB en hyperlinks in handleiding
Veranderingen t.o.v. vorig jaar De module is nu meer geënt op Managementmodellen, thema
n.a.v. evaluaties
Leiderschap en nieuwe management inzichten
Docenten
P.A. van Dashorst, M. Haverkamp, W.M.B. van Let
Extern BedrijfsProject
Studielast
Studiejaar

Leerdoelen
(competentie)

Competenties
(niveau)

6 ects
Jaar 2, periode 2 en 3
De student kent en/of kan:
• zelfstandig een eenvoudig bedrijfskundig vraagstuk planmatig aanpakken door
een Plan van Aanpak op te stellen en op basis daarvan een onderzoek uit te
voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse databronnen. (TC1).
• kwalitatieve en/of kwantitatieve data zorgvuldig analyseren met behulp van de
hiervoor aangereikte methodieken. (TC2).
• het onderzoek zelfstandig uitvoeren en op basis van verzamelde gegevens een
zakelijk rapport hierover schrijven op B2/C1 niveau, presenteren en verdedigen
tegenover de opdrachtgever.(TC3, TC4).
• problemen van organisatorische aard in kaart brengen, formuleren en
consistent operationeel uitwerken in conclusies en aanbevelingen en weet dit
professioneel onder de aandacht te brengen bij de opdrachtgever met een
presentatie. (TC5)
• onder geringe begeleiding een bedrijfskundig onderzoek van grotere
complexiteit gestructureerd opzetten. (GC1)
• tijdens het proces gesprekken voeren met de opdrachtgever over de uitvoering
van een opdracht en is daarbij in staat om in elke fase van het project ideeën,
standpunten en besluiten aan de opdrachtgever duidelijk te maken in correcte
taal en om te gaan met weerstanden tussen de opdrachtgever- en nemer. (GC2,
GC6)
• zelfstandig een goed uitgewerkt advies opstellen en uitbrengen en gebruikt
hierbij uitgebreide kennis en vaardigheden. (GC3)
• in een groep efficiënt en doelgericht samenwerken aan een
onderzoeksopdracht en levert daarbij een actieve bijdrage aan het met een groep
analyseren en onderzoeken van een probleem en het adviseren m.b.t. mogelijke
oplossingen van het probleem. Hierbij is de student in staat om relaties binnen
en buiten de projectgroep zodanig te ontwikkelen dat hij de benodigde
informatie, steun en medewerking krijgt. (GC5)
• handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en ethische
normen en waarden. Gaat zorgvuldig en discreet om met informatie over
personen en/of de organisatie. (GC7)
• functioneel omgaan met feedback van groepsgenoten en docenten om
gestructureerd aan zijn ontwikkeling te werken. (GC8)
• de basisprincipes van projectmanagement als managementdiscipline en kan
een project uitvoeren en succesvol afronden met gebruikmaking van het
programma MS Project. (GC9)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC3 Adviseren (2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2)
GC5
TC3 Ontwerpen (2)
Samenwerken/netwerken (2)
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TC4 Veranderen (2)
TC5 Evalueren (2)
GC1 Methodisch handelen (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
Kernvakgebied en
leerlijn

GC6
GC7
(2)
GC8
GC9

Communiceren (2)
Verantwoord handelen
Professionaliseren (2)
ICT-Vaardig (2)

Integratie

Aansluiting modules

Deze module sluit aan op onderzoeksvaardigheden, het bedrijfsproject van jaar 1
en is onderdeel van de onderzoekslijn tot en met afstuderen.

Werkvormen

Werkcolleges, samenwerking in projectgroepen, consultancy

Toetsvorm

Assessment en aanwezigheid

Literatuur

Zie Blackboard

Groepsindeling o.b.v. Belbin.
Veranderingen t.o.v. Activiteiten i.s.m. opdrachtgever opnemen in pva en daarop beoordeeld
vorig jaar n.a.v.
worden.
evaluaties
Bedrijfskundig model als leidraad voor onderzoek.
Groepswerk onderdeel van beoordelingsformulier.
Betrokken docenten Barendregt, Chin, Van Let, Becht, Van Gent, Groen
Big data & Analytics
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

3 ects
Jaar 2
2
De student kent en/of kan:
- De student kent de technische aspecten en voorwaarden voor het
gebruiken en analyseren van grote ongestructureerde
gegevensverzamelingen en deze daarop toepassen
- De student kan doelgroepen segmenteren op basis van big data
en daarmee persoonlijke klant- profielen maken
- De student kan basis marketing-principes toepassen op big data
om doelgroepen te segmenteren.
- De student kan huidige manier van toepassen van big data zien in
de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar.
- De student is in staat klanten een persoonlijk aanbod te doen op
basis van die data die door online gedrag is verzameld.
- De student is zich bewust van juridische randvoorwaarden bij het
verzamelen en verhandelen van user-data.
- De student is in staat om, rekening houdend met juridische en
ethische kaders, beslissingen te nemen die het commerciële
belang van organisaties dienen
TC1 Probleemherkenning 2
GC3 Adviseren 2
TC2 Diagnosticeren/analyseren 2 GC5 Samenwerken/netwerken 2
TC3 Ontwerpen 2
GC7 Verantwoord handelen 2
GC9 ICT-Vaardig 2
Informatiemanagement
Cognitief
Business Process Management, Statistische Methoden & Technieken

Werkvormen

Hoorcolleges, practica, samenwerken en zelfstudie.

Toetsvorm

Schriftelijk rapport (groepsrapport 100%), aanwezigheid

Literatuur

Zie Blackboard
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Veranderingen t.o.v. vorig
jaar n.a.v. evaluaties

De opdrachten zijn aangescherpt. Explicite rubrics bij de criteria in
het beoordelingsformulier.

Betrokken docenten

Arjan Mulder (j.c.mulder@hhs.nl)

Ondernemingsrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 2
De student kent en/of kan:
- aan de hand van juridisch relevante criteria de entiteit van de
onderneming bepalen.
- bepalen welke oprichtingsvereisten er gelden voor de verschillende
rechtsvormen voor ondernemingen.
- de juridische structuur van organisaties met betrekking tot intern
en extern (samen)werken bepalen.
- aan de hand van wet- en regelgeving bepalen wat de juridische
verantwoordelijkheden van de organen binnen de vennootschap
zijn.
Leerdoelen (competentie)
- met behulp van wet- en regelgeving onderbouwen op welke wijze
vermogen wordt aangetrokken.
- bepalen welke de rechten en plichten van de aandeelhouders zijn.
- misbruik van ondernemingsrecht bepalen.
- de juridische grenzen aangeven in bepaalde casuïstiek van
ondernemingsrecht.

Competenties (niveau)

TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC7 Verantwoord handelen (1)

Business Law and Ethics
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Privaatrecht
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Multiple choice en open vragen

Literatuur

Rutten, Praktisch ondernemingsrecht (laatste druk)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Syllabus opgesteld met nieuwe oefenopgaven.

Betrokken docenten

Schlaman

Verslaggeving en Winst
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
3
De student kent en/of kan:
- de basisbegrippen van externe verslaggeving benoemen en
Leerdoelen (competentie)
toepassen (TC2)
- de onderdelen van een jaarrekening conform de regelgeving
samenstellen en een toelichting geven (GC6)
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verbanden tussen de onderdelen van de balans, verlies- en
winstrekening en kasstroomoverzicht analyseren, beoordelen en
weergeven a.d.h.v. berekeningen (TC2)
- weet wat de functie en status is van het kasstroomoverzicht en
kan berekeningen maken van het kasstroomoverzicht (TC2)
- de basisregels van concernverslaggeving toepassen (TC2)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)
-

Competenties (niveau)

Accounting / Finance
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Modules betreffende accounting/finance jaar 1
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen

Literatuur

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie.
Groningen:
Noordhoff

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie,
Opgavenboek. Groningen: Noordhoff
Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren
is de kwaliteit van de module verbeterd

Betrokken docenten

Koehler, Eigenraam

Contentmarketing
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
2
3
- Student is zelfstandig in staat om uit een probleemanalyse een
hoofdvraag voor contentmarketing op te stellen (TC1)
- Student kan de doelen en elementen van een contentmarketingplan
voor een organisatie stapsgewijs toepassen vanuit de rol van
adviseur (TC2)
- Student is in staat zelfstandig een intake te doen bij een bedrijf met
behulp van interviewtechnieken (TC2/GC6)
Leerdoelen (competentie)
- Student is in staat een onderzoeksvoorstel te maken en het
onderzoek uit te voeren (deskresearch en/of fieldresearch)
(GC1/TC2)
- Student kan de onderzoeksresultaten zelfstandig analyseren en op
basis hiervan een praktisch contentmarketingadvies opstellen(GC3)
- Student is in staat om een creatief contentmarketingvoorstel te
maken (GC4)
- Student is in staat om individueel een contentmarketingplan op te
stellen op B2/C1 niveau (coherentie, zakelijk taalgebruik,
grammaticale correctheid, spelling en interpunctie) (GC6)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC3 Adviseren (2)
Competenties (niveau)
GC4 Innoveren (2)
GC6 Communiceren (2)
Marketing
Kernvakgebied
Cognitief/integratie
Leerlijn
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Aansluiting eerdere
modules

Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur

Marketing 1 en 2
Schriftelijke communicatieve vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden
- E-colleges/ kennisclips
- Werkcolleges
- Consultancy
Individueel contentmarketingplan
Bakker, S. de (2017). Contentmarketing. Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers.
ISBN 978-90-01-87756-9

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Esther de Berg: e.c.l.deberg@hhs.nl Strip 3.97
Wil Pruijssers: w.m.pruijssers@hhs.nl Strip 3.97

Personeelsmanagement
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 3
De student kent en/of kan:
- de betekenis en de positie van personeelsmanagement in
arbeidsorganisaties uitleggen en interpreteren (TC1)
- vanuit operationeel, tactisch en strategisch niveau (verschillende
perspectieven) personeelsmanagement herkennen en uitleggen
(TC1, GC6)
- de HRM-cyclus (in-, door- en uitstroom) met bijbehorende
Leerdoelen (competentie)
personeelsinstrumenten uitleggen, toepassen en daar naar
handelen (GC2, GC6)
- handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en
ethische normen en waarden ten aanzien
van personeelsmanagement (beleid, procedures en afspraken)
(GC7)
Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (niveau 2)
-

GC2 Schakelen en verbinden (niveau
2)
GC6 Communiceren (niveau 2)
GC7 Verantwoord handelen (niveau
1)

Organisational Behaviour
- Professionaliseren (propedeuse, jaar 2)
- Organisatiekunde (propedeuse)
Aansluiting eerdere/latere - Mens en Organisatie (propedeuse)
modules
- Management (jaar 2)
- Intercultureel vakmanschap (jaar 2)
- Verandermanagement (jaar 3)
Kernvakgebied

Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur

Hoorcollege en werkcolleges
Individueel schriftelijk tentamen (aan de hand van een of meerdere
casussen) met open vragen.
Irene Schoemakers & Fons Koopmans (2015).
Operationeel Personeelsmanagement, een praktische handleiding,
Groningen: Noordhoff Uitgevers, 4e druk, ISBN 978-90-01-86873-4
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Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

De huiswerkopdrachten worden binnen de werkcolleges gedaan.

Betrokken docenten

W.M.B. van Let, M.R. Katerberg

Processen in Organisaties
Studielast
Studiejaar
Periode
Betrokken docenten

3 ects
2
3
Dhr. A. Eigenraam

Mondialisering
Studielast
Periode

4 ects
4
De student kent en/of kan:
- De student kan de voor- en nadelen van politieke, culturele en
economische mondialisering noemen en diverse problemen
daaromtrent identificeren (TC1)
- De student kan beschrijven wat de gevolgen zijn van internationale
migratie in de sociaal-economische context van de bedrijfsvoering
(TC1)
- De student kan een complex probleem met betrekking tot
economische mondialisering tot de kernpunten terugbrengen met
Leerdoelen (competentie)
behulp van verschillende theorieën (TC2)
- De student kan vraagstukken mbt media en politiek in een breder
theoretisch kader plaatsen om daarmee te komen tot
vernieuwende, bruikbare inzichten (GC2)
- De student kan creatief denken, waardoor nieuwe mogelijkheden
of oplossingen worden ontwikkeld aan de hand van een casus of
vraag met betrekking tot belastingontwijking (GC4)
- De student maakt gebruik van zijn kennis en inzicht in ecologische
problemen om te kunnen reflecteren op zijn eigen handelen in de
diverse samenleving (GC8)
- De student kan theorieën over sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen zoals verstedelijking begrijpen, toepassen en
analyseren (GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC4 Innoveren (2)
GC8 Professionaliseren (2)
Economie
Strategisch Management
Kernvakgebied
Business English 1.0
Business English 1.5
Aansluiting eerdere/latere Macro-economie
modules
Business Game
Strategisch Management
Publiekrecht
Bij voorkeur: Business English 2.0
Hoorcolleges en werkcolleges
Werkvormen
Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen
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Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Boek: J.J.C. Voorhoeve, R. Keizer en S. Rademaker. (2018). Wereld
in Beweging. Boom Bestuurskunde: Meppel. ISBN: 978‐94‐6236‐849‐
1 Dit boek wordt vanaf december 2018 open access aangeboden.
Reader is te downloaden als 1 document i.p.v. van losse artikelen
Mogelijk is het boek vanaf 2019 online verkrijgbaar (gratis)
Rosa Groen
R.S. Groen r.s.groen@hhs.nl
C.C. van Gent C.C.vangent@hhs.nl

Intercultureel Vakmanschap
Studielast
Studiejaar
Periode

4 ects
2
4
• De student is vaardig in het omgaan met culturele dilemma’s
(TC1)
• De student kan de vorming van subculturen relateren aan
sociale identiteitsprocessen (GC2)
• De student is in staat om een ‘cultuur’ te beschouwen als een
dynamisch (veranderlijk) complex geheel van waarden, normen,
rituelen en symbolen (GC5)
• De student is vaardig in de omgang met culturele diversiteit
Leerdoelen (competentie)
(handelt cultureel sensitief) in een internationale/interculturele
setting door middel van een open, respectvol en nieuwsgierige
houding tegenover individuen met een andere achtergrond
(GC5)
• De student kan beschrijven hoe in- en uitsluitingsprocessen
werken en wat het effect van beeldvorming (vooroordelen,
stereotypen, stigma) hierop is en handelt verantwoord om
uitsluiting en discriminatie te voorkomen (GC7)
• De student is in staat om aan zijn professionele ontwikkeling te
werken door middel van reflectie op de eigen culturele identiteit
(GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
Competenties (niveau)
GC7 Verantwoord handelen (2)
GC8 Professionaliseren (2)
Oganisational behaviour
Kernvakgebied
Communicatieve vaardigheden
Aansluiting eerdere/latere Gedrag in Organisaties, Management, Personeelsmanagement en met
modules
de andere modulen uit het internationale blok
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke Tentamen
-

Literatuur

-

Interculturele samenwerking in organisaties, Herman Blom
(ISBN 978 90 469 04633, 2e herziene druk 2015).
Powerpoints van de hoor- en werkcolleges.
Aanvullende literatuur op Blackboard.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Module-eigenaar

W.M.B. van Let

Docenten

E. Büyüҫifҫi, W.M.B. van Let

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.96

Jaar 3 Voltijd
Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Studielast
Periode
Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen
Toetsvorm

5 ects
1
De student kent en/of kan:
- een moreel dilemma met de verschillende gangbare ethische
theorieën te analyseren (GC7)
- een moreel dilemma benaderen met meer handvatten dan zijn
eigen intuïtie alleen (GC8)
GC7 Verantwoord handelen (3)
GC8 Professionaliseren (3)
Business Law & Ethics
Latere modules: Keuze lintminor Ethiek en Bewustzijnsontwikkeling
Werkcolleges
Schriftelijk tentamen met open vragen en mc

Veranderingen n.a.v. evaluaties

Royakkers, Pieters, Verantwoord ondernemen, Amersfoort,
ThiemeMeulenhoff
Grondslagen van Corporate Governance, R.A.M. Pruijm, ISBN 978-9001-82369-2
Geen

Module-eigenaar

P.A. van Dashorst

Literatuur

Docenten

P.A. van Dashorst p.a.vandashorst@hhs.nl
M. R. Katerberg M.R.Katerberg@hhs.nl
A.M. de Ruiter A.M.deruiter@hhs.nl

Verandermanagement
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

5 ects
Jaar 3
Blok 1
De student kent en/of kan:
- een strategieverandering analyseren mbt de veranderdynamiek
en verandercapaciteit. De student doet dit met behulp van
meerdere analysetechnieken en informatiebronnen (TC1).
- in organisatiecontext een diagnose afleiden in een organisatie
context (TC2).
- een voorstel doen voor een organisatie ontwerp, rekening
houdend met kwaliteitscriteria en/of spanningsvelden bij
cultuurveranderingen (TC3).
- in een organisatiecontext een visie en een strategie bepalen
gericht op het creëren van de gewenste situatie (TC4).
- door onderzoek de effectiviteit van verbeteracties beoordelen.
De evaluatie is gericht op de juistheid van de diagnose, de
juistheid van de oplossingsrichting, de implementatie gericht op
continuïteit (TC5)
- vraagstukken in een breder (theoretisch) kader plaatsen om
daarmee te komen tot vernieuwende bruikbare inzichten (GC2).
- zijn eigen culturele diversiteit in relatie tot veranderkunde en
kan daarmee rekening houden. (GC5)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC5 Samenwerken/netwerken (2)

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.97

TC3 Ontwerpen (3)
TC4 Veranderen (2)
TC5 Evalueren (2)
Kernvakgebied

Organisational Behavior

Leerlijn

Cognitief
Voorgaande modules van organisational behaviour en strategisch
Aansluiting eerdere/latere modules
management
Werkvormen

Hoor en -werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen en groepsopdracht

Literatuur

John P. Kotter Leiderschap bij verandering

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Wijziging in de toetsvorm

Betrokken docenten

Van Dashorst, P.A., Mia van Let

BV IK i.o.
Studielast
Studiejaar

5 ects
3

Periode

1
-

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere modules

Werkvormen
Toetsvorm

Student is in staat om in het Nederlands en Engels een CV,
LinkedIn profiel en sollicitatiebrief te schrijven en een pitch
te doen
(GC 6)
Student is zich bewust van het effect van zijn handelen op
anderen, kan het eigen gedrag herkennen en daarop
bijsturen binnen de context van dit onderwerp met behulp
van Lumina. (GC8)
Student kan contacten strategisch inzetten in verschillende
situaties om keuzes te maken en om doelen te bereiken
door o.a. het inzetten van zijn netwerk voor het verkrijgen
van stage zowel in het Nederlands als in het Engels
(GC2/GC5)
- De student heeft inzicht in de fases in een
onderhandelingsproces en kan deze in verschillende
situaties effectief inzetten om doelen te bereiken zoals een
stageplek en een opdracht verwerven, (GC2/GC5)
De student kan algemene gespreksvaardigheden inzetten bij
diverse contacten (GC6)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
GC6 Communiceren (2)
GC8 Professionaliseren (3)
Professionaliseren
Professionaliseren jaar 1 en 2: SLB, OLB
Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
M&O, Personeelsmanagement, Management
Hoorcolleges en werkcolleges
Tweedaagse outdoortraining, netwerkmarkt
Portfolio BV-Ik i.o. (70%),
Assessment onderhandelen (30%)
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aanwezigheidsplicht
Excellent onderhandelen, R. Fisher, W. Ury en B. Patton,
Business Contact, 2007
Literatuur
Map met persoonlijk Lumina Spark profiel en werkboek.
Kosten € 75,=.
Veranderingen n.a.v. evaluaties
Irene Huisman, Loes Kamperman, Mick Katerberg, Wil
Pruijssers, Anne de Ruiter, Ellen Haasnoot

Betrokken docenten
BM: Winst- en omzetbelasting
Studielast
Periode

3 ects
Blok 2

Competenties (niveau)

De student kent en/of kan:
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om het
verzamelinkomen van een ondernemer te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de belastbare
winst uit onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om
ondernemingsfaciliteiten toe te passen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de
stakingswinst van een onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
een ondernemer BTW-plichtig is. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen
waarover omzetbelasting berekend moet worden (maatstaf van
heffing). (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen in
hoeverre er recht op aftrek van voorbelasting bij een onderneming
bestaat. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen op
welk tijdstip de ondernemer omzetbelasting moet voldoen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op OB-vrijstellingen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op bijzondere OB-regelingen. (TC2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2)

Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen
Toetsvorm

Business law & ethics
Privaatrecht, Publiekrecht, Ondernemingsrecht, Financiële administratie,
Verslaggeving en winst
Werkcolleges
individueel schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en open vragen

Leerdoelen (competentie)

Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek Convoy
(laatste druk)
Literatuur

Optioneel:
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek Convoy
(laatste druk)
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Veranderingen n.a.v. evaluaties

Syllabus beschikbaar met nieuwe opgaven.

Module-eigenaar

Schlaman

Docenten

Schlaman

BM: ERP/SAP
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
3
2

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

GC9

Student kan met ERP-SAP werken
binnen een gegeven integrale casus
Student benadert een
praktische casus vanuit een multi- en interdisciplinaire
aanpak

GC2
GC9 ICT-vaardig (3)

GC2 Schakelen en verbinden (3)

Werkvormen
Toetsvorm

Operations management en Informatiemanagement
Cognitief
Het totale bedrijfsproces heeft met ERP/SAP te maken. Dit betekent
dat voor vrijwel alle vakken een relaties kan worde benoemd.
Werkcolleges/practicum
Tentamen in de vorm van een opdracht tijdens de cursusweek

Literatuur

De praktijk van SAP ERP en IDES; isbn 978-90-01-82052

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere modules

Module-eigenaar

Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in het afgelopen jaar
is de kwaliteit van de module verbeterd
Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht/Pruijssers

Docenten

Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht Pruijssers

Veranderingen n.a.v. evaluaties

BM: Actuele Ontwikkelingen
Studielast
Periode

Leerdoelen (competentie)

3 ects
Blok 2 jaar 3 business management
De student kent en/of kan:
kan voor een aspect uit een ondernemingsplan een
verbetervoorstel maken
analyseert een zelf gekozen bestaand bedrijf binnen
het MKB mbt een aspect van het ondernemingsplan en
kan de keuze verantwoorden
op grond van het gekozen onderwerp/aspect tot
conclusies komen door vergelijking met andere
bedrijven, branche of theorie.
maakt gebruik van contacten/netwerk of creëert deze om
het advies m.b.t een aspect van een
ondernemingsplan voor het verkrijgen van informatie, steun
en medewerking
kan vanuit het zelf geformuleerde advies bijbehorende
processen structureren

Competenties (niveau)
GC4 Innoveren 3
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TC2 Diagnosticeren 3

TC5 Evalueren 3
GC5 samenwerken/netwerken 3

Werkvormen

TC3 Ontwerpen 3
Strategie/Operations Management/Accounting Finance
Aandacht voor strategische beslissingen binnen MKB waarbij de kennis
vanuit de andere modules binnen business management kan worden
benut.
Colleges (instructie, feedback, toetsmomenten)
Individuele opdracht uitvoeren

Toetsvorm

individuele presentatie met Pecha Kucha en verdediging.

Literatuur

Alle literatuur van blok 1 jaar 3 en alle gebruikte literatuur uit jaar 1 en
2

Veranderingen n.a.v. evaluaties

Presentatievorm tentamen

Module-eigenaar

Eigenraam/Koehler

Docenten

Eigenraam/Koehler

Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere modules

BM: Online marketing
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

3 ects
3
2
- de student kan uitleggen wat online marketing inhoudt (TC2)
- de student kan aangeven welk invloed online marketing op de
strategie van bedrijven heeft (TC2)
- de student kan diverse online consumentengedragingen
herkennen en analyseren (TC2)
- de student kan diverse onderdelen benoemen in het
productrealisatieproces (TC2)
- de student kan aangeven welke diverse online
marketingcommunicatie-instrumenten ingezet kunnen worden in
het online marketingproces (TC2)
- de student kan uitleggen wat conversie is en methoden
benoemen om de conversie van een webshop te verhogen (TC2)
- de student kan aangeven wat online crm inhoudt en in welke
situaties online crm het meest geschikt is (TC2)
- de student kan aangeven welke elementen de kwaliteit van een
website bepalen in de ogen van de gebruiker en de organisatie
(TC2)
- de student kan aangeven welke rol social media kunnen spelen
binnen online marketing (TC2)
- de student kan aangeven webanalytics inhoudt, wat de
belangrijkste kernprestatie-indicatoren zijn en welke rol
webanalytics spelen binnen online marketing (TC2)
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de student kan de diverse online marketing begrippen en
processen in een casus herkennen, toepassen, analyseren en op
basis hiervan een advies geven (TC2/GC2/GC4)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
GC4 Innoveren (3)
Marketing
Kernvakgebied
Marketing, Bedrijfscommunicatie, Bedrijfsprocessen en Strategisch
Aansluiting eerdere/latere modules
Management
Hoor en Werkcolleges
Werkvormen
Tentamen
Toetsvorm
Visser, M. en Sikkenga, B. (derde druk, 2018). Basisboek Online
Marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
Literatuur
ISBN 978-90-01-88714-8
-

Veranderingen n.a.v. evaluaties

Nieuwe druk

Betrokken Docenten

Loes Verstappen, Wil Pruijssers

PM: Public Consultancy
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competenties)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied
Leerlijn

3
3
2
-

De student is in staat om bedrijfskundige problemen en processen in
een publiek bestuurlijke omgeving te herkennen (TC1)
De student is in staat om als deel van een projectteam problemen in
een publieke omgeving te analyseren en hier methodisch bij te werk
te gaan (TC2)
De student is bekend met de wijze waarop het werken in een
politieke context doorwerkt in het bedrijfsmatig werken van een
overheidsorganisatie (TC2)
De student kan een visie op veranderingen en trends in de externe
politieke omgeving ontwikkelen (TC4)
De student is in staat om als deel van een projectteam problemen in
een publieke omgeving te analyseren en een advies op te stellen
(GC3)
De student is in staat efficiënt en doelgericht samen te werken aan
een onderzoeksopdracht en levert daarbij een actieve bijdrage aan
het met de groep analyseren en onderzoeken van een probleem
(GC5)
De student kan tijdens het uitwerken van de onderzoeksopdracht op
een heldere en professionele manier communiceren, zowel binnen de
groep als met de opdrachtgever (GC6)
De student is in staat tijdens het doen van onderzoek de relatie met
de opdrachtgever professioneel in te vullen, individueel en als groep
(GC8)
De student past de basisprincipes van projectmanagement als
managementdiscipline toe en kan het project uitvoeren en succesvol
afronden met de daarbij benodigde ICT-vaardigheden (GC9)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC3 Adviseren (3)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC5 Samenwerken (3)
TC4 Veranderen (2)
GC6 Communiceren (3)
GC8 Professionaliseren (3)
GC9 ICT-Vaardig
Communicatie / Strategisch Management
Cognitief, integraal, begeleiding
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Aansluiting eerdere/latere modules
Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur

Bedrijfsproject, Strategisch Management, Beleid en Strategie,
Besluitvorming in Organisaties, Extern Bedrijfsproject
Consultancy in werkcolleges
Groepsopdracht en presentatie

Veranderingen n.a.v. evaluaties

Artikelen op Blackboard
Niet meer ondergebracht onder Informatie Management maar opdracht
bij opdrachtgever heeft eigen plek in curriculum voor 3 EC

Module-eigenaar
Docenten

R.S. Groen
A.B. Levinson, B.G.L.M. Broersma, P.A. van Dashorst, R. Groen

PM: Informatiemanagement van non-profit organisaties
Studielast
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules

3 ects
2
De student kan:
- fundamentele thema's rond Informatiemanagement begrijpen (TC1)
- de managementactiviteiten, planning en beheersing begrijpen. De student
beheerst het onderwerp inrichting en operatie van Informatiemanagement in
de context van de grote organisaties (TC2)
- Informatiemanagement binnen de organisaties als proces onderzoeken
en/of positioneren en evalueren (TC5)
- een Informatiemanagement project methodisch aanpakken en
gestructureerd tot een door de klant gewenste resultaat brengen (GC2)
- een management advies uitbrengen (GC3)
- een innovatieve oplossing creëren en bijdragen aan deze effectiever en
efficiënter maken (GC4)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (1,2,3)
TC2 Diagnosticeren (2)
GC2 Schakelen en verbinden (1,2,3)
GC3 Adviseren (1,2,3)
TC5 Evalueren (2)
GC4 Innoveren (1,2,3)
GC2 Schakelen en verbinden
GC5 Samenwerken/netwerken (1,2,3)
(2)
GC6 Communiceren (1,2,3)
GC3 Adviseren (2)
GC7 Verantwoord handelen (1,2,3)
GC4 Innoveren (2)
GC8 Professionaliseren (1,2,3)
GC9 ICT-Vaardig (1,2,3)
Informatiemanagement
Beleid en Strategie

Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Groepsrapportage en -portfolio

Zwiggelaar, K., van Luxemburg, A., CIO 3.0, Van Haren Publishing,
Amersfoort, 2017, ISBN 978-94-018-0045-7
- Minder literatuur (een boek als basis);
- Oefeningen, portfolio en rapportage zijn gekoppeld aan de Integrale
Veranderingen n.a.v. evaluaties
Opdracht voor Public Consultancy;
- Minder modellen, minder diepgang, bredere blik op de thema.
A.Mulder
Module-eigenaar
A.Levinson
Docenten
Literatuur
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PM: Beleid Organisatie en Politiek
Studielast
Periode

Leerdoelen
(competenties)

Competenties (niveau)

3 ects
2
De student heeft kennis van de werking van verschillende
soorten overheidsorganisaties en kan beleidsvraagstukken
analyseren en begrijpen hoe het voorbereiden van
besluitvorming in zijn werk gaat (TC1)
De student kan beleidsvraagstukken analyseren en begrijpen
hoe het voorbereiden van besluitvorming in zijn werk gaat
(TC2)
De student kan een visie op veranderingen en trends in de
externe omgeving ontwikkelen (TC4)
De student toont inzicht in de basisprincipes van
overheidsmanagement als beleidsprocessen en politieke cycli,
de student kan hierin verantwoord en methodisch te werk gaan
(GC1)
De student kan in toenemende mate verbanden leggen tussen
zijn eigen omgeving, het publieke domein, de politieke
werkelijkheid en de actualiteiten en dit verbinden met de
theorie (GC2)
De student kan door de kennis van het vakgebied
bestuurskunde nieuwe mogelijkheden verkennen en toepassen
om bedrijfskundige processen te verbeteren. Denk aan het op
een goede manier toepassen van prestatiemetingen of het
toepassen van het stromenmodel van Kingdon in een analyse
van een specifiek publiek of privaat domein (GC4)
De student kan in zijn analyse van het publieke domein de
voor- en nadelen van bijvoorbeeld prestatiemeting, New Public
Management, de Contingentiebenadering en
Netwerkbenadering benoemen en uiteenzetten (GC6)
De student ontwikkelt een politiek/bestuurlijke sensiviteit die in
(samenwerking met) (semi)overheidsorganisaties belangrijk is.
Hierin speelt persoonlijke ontwikkeling van de student een
sleutelrol (GC8)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC1 Methodisch handelen (3)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
TC4 Veranderen (2,3)
GC4 Innoveren (3)
GC6 Communiceren (3)
GC8 Professionaliseren (3)

Strategisch Management
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Macro-economie, Business Game, Beleid en Strategie,
modules
Strategisch Management
Hoorcolleges en werkcolleges
Werkvormen
Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Module-eigenaar

M.A.P. Bovens, P. ’t Hart (ed.) (2017), Openbaar Bestuur (9de druk).
Collegestof, wordt iedere week op Blackboard geplaatst
Aanvullende artikelen worden op Blackboard geplaatst
Meer over Beleid, Organisatie en Politiek en minder tijd verloren laten
gaan aan bijeenkomsten opdrachtgevers projecten.
Meer aandacht in de lessen voor de inhoudelijke kant van de projecten
M. Haverkamp

Docenten

R.S. Groen, M. Haverkamp

Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
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PM: Bestuurlijke kaart van Nederland
Studielast
Periode

1 ECT voor voltijd , 3 ECT voor deeltijd
2
De module wordt beide opleidingen VT en DT BK aangeboden

Leerdoel 1
(GC2 /TC1)
De student herkent na bestudering van alle hoofdstukken uit het
boek de bestuurlijke kaart van Nederland (BKvNL) casuïstiek uit (de
omgeving van) het Nederlands openbaar bestuur. Uit de betreffende
aangereikte vak-) literatuur herkent de student drie voorbeelden van
Nederlands openbaar bestuur; hij beschrijft en analyseert de relaties
in het bestuur op hun karakteristieke kenmerken.
Leerdoel 2
TC1, TC2)
0B

(GC1, GC2,

De student begrijpt de indeling van de Nederlandse Staat en herkent
de positie daarbinnen van belangrijke Nederlandse instituties. Hij
verklaart het bestuurlijk optreden door deze instituties op:
1) bestuurlijke normen, 2) bestuurlijke bevoegdheden en 3) hun
bestuurlijke organisatie, evenals op de 4) bestuurlijke
rechtshandhaving alswel 5) bestuursrechtelijke rechtsbescherming.

Leerdoelen (competentie)

Leerdoel 3
/GC6/ GC7)

(GC1/ GC2

De student presenteert en bespreekt tijdens de BKvNL
instructielessen de impact en betekenis van de Drie Kringenleer in
openbaar bestuur in Nederland.
Leerdoel 4
/GC6/ GC7)

(GC1/ GC2

De student analyseert zowel de term “ functioneel bestuur” als het
fenomeen “ bestuur en maatschappelijke omgeving”. Hij onderzoekt
voor deze twee begrippen de normen, de belangen en de rol van
toezicht a.d.h.v. bestuurlijke casuïstiek.
Leerdoel 5
(TC1)
1B

De student past de inleiding in de bestuurlijke theorievorming toe op
casuïstiek uit Openbaar Bestuur in Europees perspectief.
Leerdoel 6
(GC4)
De student analyseert a.d.h.v. een bestuurlijk voorbeeld “ gewenst
gedrag binnen openbaar bestuur” , waarbij (o.a.) te denken valt aan
duurzaamheid binnen bestuurlijk optreden. Ook kan een (vermeende)
fraude kwestie nader uitgewerkt worden
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Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (1)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (2) GC2 Schakelen en verbinden (2)

Bestuurlijke kaart van Nederland: de organisatie van openbaar
bestuur op de kaart valt deels onder Bestuursrecht , bestuurskunde ,
bestuur en beleid en beleid binnen het openbaar bestuur
Aansluiting eerdere/latere Publiekrecht / (Privaatrecht, deels)
modules
Deel I :
eerste helft werkcollege,
bespreking huiswerk
Werkvormen,
en voorbereiding voor de lessen
twee in elk college
Deel II:
praktijkgedeelte met analyse over de theorievorming uit het
hoorcollege
Schriftelijk tentamen:
-mc casuistiek vragen, aantal 20 stuks ,
Toetsvorm
(zie kwesties leerstukken in het boek bij de tentamentraining van de
BKvNL))
-open vragen, casus: 2 stuks
Breeman, G.E., van Noort, W.J., Rutgers, M.R., De Bestuurlijke
kaart van Nederland, 6e druk, Uitgeverij Coutinho, Bussum 2016.
Literatuur
Naast De Bestuurlijke kaart van Nederland werken de studenten met
een Reader, 16 praktijk teksten, dit bevat een practicum, en vormt
daarmee ondersteunende leerstof voor tentamen.
Praktijk vult de theorie explicieter aan. In het concrete:
bestuurskunde zoals het zich zichtbaar maakt naar het bedrijfsleven.
Veranderingen n.a.v.
Op welke wijze vult de overheid haar rol naar het bedrijfsleven in?
evaluaties
Hoe krijgt het bedrijfsleven te maken met de overheid?
Maar ook hoe en op welke wijze vervult de overheid haar taak
richting het bedrijfsleven?
Mevr. R.S. Groen, Mevr. de Nie , dhr Haverkamp, mevr. Broersma
Module-eigenaar
Kernvakgebied

Docenten

Groen, R.S., C. de Nie, Haverkamp, M., Broersma, B.

PM: Financieel management van non-profit organisaties
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 3
Blok 2
De student kent en/of kan:
- fundamentele thema's rond non-profit organisaties begrijpen
(TC1).
- de managementactiviteiten, planning en beheersing begrijpen
(TC2)
- beheerst het onderwerp prestatiemeting in de context van non
Leerdoelen (competentie)
profit organisaties (TC2)
- budgettering van een non profit organisaties vorm geven (TC5)
- de concepten en systemen vormgeven in de context van een
gemeentelijke overheid (GC2)
- creatief denken waardoor nieuwe mogelijkheden of oplossingen
worden ontwikkeld (GC4).
TC1 Probleemherkenning (3)
GC2 Schakelen en verbinden (3)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC4 Innoveren (3)
TC5 Evalueren (3)
Kernvakgebied

Accounting / Finance
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Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Beleid en Strategie, alle financiële vakken
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

Groot, T.L. (meest recente druk). Financieel management van nonprofit organisaties.
Groningen: Noordhoff Uitgevers

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Herziening handleiding

Betrokken docenten

Van Dashorst, P.A.

PM: Public Consultancy
Studielast
Periode

3 ects
2
De student is in staat om bedrijfskundige problemen en processen
in een publiek bestuurlijke omgeving te herkennen (TC1)
De student is in staat om als deel van een projectteam problemen
in een publieke omgeving te analyseren en hier methodisch bij te
werk te gaan (TC2)
De student is bekend met de wijze waarop het werken in een
politieke context doorwerkt in het bedrijfsmatig werken van een
overheidsorganisatie (TC2)
De student kan een visie op veranderingen en trends in de externe
politieke omgeving ontwikkelen (TC4)
De student is in staat om als deel van een projectteam problemen
Leerdoelen
in een publieke omgeving te analyseren en een advies op te stellen
(competenties)
(GC3)
De student is in staat efficiënt en doelgericht samen te werken aan
een onderzoeksopdracht en levert daarbij een actieve bijdrage aan
het met de groep analyseren en onderzoeken van een probleem
(GC5)
De student kan tijdens het uitwerken van de onderzoeksopdracht
op een heldere en professionele manier communiceren, zowel
binnen de groep als met de opdrachtgever (GC6)
De student is in staat tijdens het doen van onderzoek de relatie
met de opdrachtgever professioneel in te vullen, individueel en als
groep (GC8)
De student past de basisprincipes van projectmanagement als
managementdiscipline toe en kan het project uitvoeren en
succesvol afronden met de daarbij benodigde ICT-vaardigheden
(GC9)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC3 Adviseren (3)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC5 Samenwerken (3)
Competenties (niveau)
TC4 Veranderen (2)
GC6 Communiceren (3)
GC8 Professionaliseren (3)
GC9 ICT-Vaardig
Communicatie
/
Strategisch
Management
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Bedrijfsproject, Strategisch Management, Beleid en Strategie,
modules
Besluitvorming in Organisaties, Extern Bedrijfsproject=
Procesbegeleiding in werkcolleges
Werkvormen
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Toetsvorm

Groepsopdracht en assessment / presentatie

Literatuur

Artikelen op Blackboard

Module-eigenaar

Niet meer ondergebracht onder Informatie Management maar opdracht
bij opdrachtgever heeft eigen plek in curriculum voor 3 EC.
Studenten krijgen kleinere groepen, iedere groep één docent, meer
aandacht voor consultancy skills.
R.S. Groen

Docenten

A.B. Levinson, B.G.L.M. Broersma, P.A. van Dashorst, R.S. Groen

Veranderingen n.a.v.
evaluaties

(Internationale) stage
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied en leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

30 ects
Jaar 3
3 en 4
De student heeft:
- een onderzoekontwerp ontwikkeld met een heldere probleemanalyse en daaruit
volgend een duidelijke doelstelling met aansluitende hoofdvraag en deelvragen. Heeft
een juiste onderzoeksmethode gekozen om de vraagstelling te beantwoorden (TC1,
GC1).
- gebruik gemaakt van relevante modellen, concepten en werkwijzen van het
vakgebied zoals aangeboden in de opleiding (theoretisch kader, TC1).
- zich verdiept in nieuwe ontwikkelingen relevant voor de onderzoeksopdracht. Heeft
relevante gegevens verzameld uit schriftelijke bronnen en deze correct geïnterpreteerd
(deskresearch, TC2).
- relevante gegevens verzameld door middel van veldonderzoek in bedrijf en/of
omgeving en deze correct geïnterpreteerd (field research, TC2, GC2).
- bruikbare conclusies geformuleerd en deze met valide argumenten onderbouwd
(TC3).
- bruikbare aanbevelingen geformuleerd in de vorm van adviezen,
oplossingsmogelijkheden en aanbevelingen voor nader onderzoek (TC4, TC5, GC3).
- bij de stageorganisatie/ het stagebedrijf contacten strategisch ingezet in
verschillende situaties om doelen te bereiken en is zich daarbij bewust van culturele
diversiteit (GC5).
- communicatie doelbewust in de stageorganisatie/ het stagebedrijf ingezet om
strategische doelen te bereiken (GC6).
- binnen de stageorganisatie/ het stagebedrijf gehandeld volgens algemeen aanvaarde
of professionele sociale en ethische normen en waarden en kent daarbij de grenzen
van de eigen verantwoordelijkheid (GC7).
- zijn eigen handelen verantwoord en is in een continu proces bezig te reflecteren op
zijn eigen handelen om zich verder te ontwikkelen (GC8).
TC1 Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (3)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2)
GC2 Schakelen en verbinden (3)
TC3 Ontwerpen (2)
GC3 Adviseren (3)
TC4 Veranderen (2)
GC4 Innoveren (2-3) optioneel
TC5 Evalueren (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (3)
GC6 Communiceren (3)
GC7 Verantwoord handelen (3)
GC8 Professionaliseren (3)
GC9 ICT-Vaardig (2-3) optioneel
Integraal
Deze module sluit aan op onderzoeksvaardigheden en het bedrijfsproject van jaar 1,
het extern bedrijfsproject van jaar 2 en is onderdeel van de onderzoekslijn tot en met
afstuderen.
Praktijkleren met een verplichte aanwezigheid van 840 uur.
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Drie terugkomdagen op De Haagse Hogeschool.
Toetsvorm

Assessment (70%)
Onderzoeksrapport (30%)
Aanwezigheid en uitvoering collegiale consultatie en onderzoeksbespreking tijdens
terugkomdagen (v/o)

Literatuur

Modulehandleiding stage

Veranderingen t.o.v. vorig
jaar n.a.v. evaluaties

Betrokken docenten

Handleiding aangescherpt n.a.v. opmerkingen evaluatie stage onder studenten en
docenten.
Inroosteren tijdens laatste terugkomdag collegiale consultatie, voorlichting stage
derdejaars aan tweedejaars.
Docentbegeleiders: Van Asseldonk, Barendregt, Becht, De Berg, Broersma, Chin, Van
Dashorst, Eigenraam, Van Gent, Katerberg, Nagtegaal, De Poorter, Schlaman,
Verstappen.
Professionaliseringsdocenten: Van Asseldonk, Haasnoot, Huisman, Kamperman,
Katerberg, Pruijssers, De Ruiter, Van Dashorst.

Jaar 4 Voltijd
Voortraject Afstuderen
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
Jaar 4
Blok 1, 2, 3, 4
• De student is in staat het probleem achter een probleem te
achterhalen en onder woorden te brengen (TC1)
• De student kan het probleem van een opdrachtgever onafhankelijk
benaderen en van kritische noten voorzien (TC2)
• De student is in staat zelfstandig met een vooraf bedachte aanpak
een opdracht te acquireren (GC1)
• De student kan het onderzoeksvoorstel indelen in probleemdoelstelling-hoofdvraag-deelvragen en deze voorzien van
dataverzamelingstechnieken (GC1)
• De student kan het onderzoek specificeren in
onderzoeksactiviteiten en deze plannen in tijd met middelen (GC1)
• De student kan zich onafhankelijk opstellen en weet zijn weg te
vinden in de omgang met verschillende belangen van
opdrachtgever, school en eigen belangen (GC2)
• De student kan zich in met de afstudeeraanvraag goed schriftelijk
uitdrukken zodat beoordeling op inhoud, context en niveau
mogelijk is (GC6)
• De student is en werkt zelfstandig en neemt de
verantwoordelijkheid voor het succes van zijn afstudeertraject
(GC8)
• De student weet beschikbare ICT-tools optimaal in te zetten om te
presenteren, analyseren en plannen (gebruikt Word voor tekst,
Excel voor grafische presentatie van cijfers en tabellen, SPSS voor
het analyseren van data en MSProject voor het maken van een
activiteit-gerelateerde planning) (GC9)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC1 Methodisch handelen (3)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
GC6 Communiceren (3)
GC8 Professionaliseren (3)
GC9 ICT-Vaardig (3)
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Kwantitatieve en Kwalitatieve methoden
Integratie
Stage, extern bedrijfsproject, alle vakken uit het kernvakgebied
onderzoeksvaardigheden
Kick-off college, individuele begeleiding, begeleiding en samenwerking
in afstudeerkingen.

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere modules
Werkvormen
Toetsvorm

Schriftelijke rapportage

Veranderingen t.o.v. vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Baarda, Ben (2014). Dit is Onderzoek! Groningen: Noordhoff
Uitgevers.
Format PvA is aangepast om aansluiting met afstuderen op
beroepsproducten (nieuw) te optimaliseren

Betrokken docenten

J.C. Mulder en alle docent-begeleiders

Literatuur

Afstuderen
Voortraject: 3 EC
Hoofdtraject: 27
Blok 1, 2, 3 en 4

Studielast
Periode

De student:
• kan een probleem onderkennen, mogelijke oorzaken en
dwarsverbanden identificeren; kan ter zake doende informatie
inventariseren, uitwerken en relevante procedures hanteren. Heeft oog
voor het niveau waarop een beslissing moet worden genomen (TC1).
•

kan een complex bedrijfskundig probleem vanuit integraal perspectief
ontleden en tot de kernpunten terugbrengen, met behulp van meerdere
analysetechnieken. Betrekt hierbij meerdere informatiebronnen binnen
en buiten het trekt conclusies uit de beschikbare informatie (TC2).

•

kan bestaande processen en structuren zodanig (her)structureren dat
de organisatie haar doelstellingen volgens kwaliteitscriteria kan
bereiken (TC3).

•

kan een bedrijfskundige verandering planmatig aanpakken, waarbij
meerdere partijen verschillende belangen hebben (TC4).

•

kan, op grond van de gesignaleerde verschillen tussen resultaten en
doelstellingen, bedrijfskundige processen bijsturen (TC5).

•

kan een complex bedrijfskundig onderzoek opzetten en uitvoeren en
zich daarover verantwoorden (GC1).

•

kan vraagstukken in een breder (theoretisch) kader plaatsen om
daarmee te komen tot bruikbare en vernieuwende inzichten. Benadert
zaken over de grenzen van het eigen vak of afdeling. Legt gemakkelijk
contacten met personen en groepen binnen en buiten de organisatie
(GC2).

•

kan op effectieve wijze gestructureerde werkrelaties met anderen
opbouwen en onderhouden (GC3).

•

kan communicatie doelbewust inzetten om strategische doelen te
bereiken (GC6).

Leerdoelen (competenties):
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•

Competenties (niveau)

Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules

Werkvormen

Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar

kan zijn eigen handelen verantwoorden. Is in een continu proces bezig
te reflecteren op zijn eigen handelen en zich verder te ontwikkelen
(GC8).
TC1 : probleem herkennen (3); TC2 : diagnosticeren (3);
TC3 : ontwerpen (3); TC4 : veranderen (3); TC5 : evalueren (3);
GC1 : methodisch handelen (3); GC2 : schakelen en verbinden (3);
GC3 : adviseren (3); GC6 : communiceren (3); GC8 : professionaliseren (3)
Accounting; Bedrijfsethiek; Finance; Economie;
Kwantitatieve methoden; Informatiemanagement; Marketing;
Operations Management; Organisatiekunde; Recht;
Strategisch Management, Communicatieve vaardigheden
Alle modules

Zelfstudie, onderzoek doen, rapporteren
Voortraject afstuderen, Terugkomdagen, Consult
Beroepsproduct Analyse (50%)
- Beroepsproduct Ontwerp, Advies of Handeling (50%)
Beide beroepsproducten worden met een cijfer beoordeeld. Beide onderdelen
dienen minimaal een 5,5 te zijn.
n.v.t.
Vanaf september 2018 wordt de scriptie vervangen door beroepsproducten
E.C.L. de Berg
Docenten opleiding Bedrijfskunde

Docenten

Minoren
MINOR FINANCIELE MARKTEN
Studielast
Studiejaar 4
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied

15 ECTS
Blok 2
De student kan :
De werking van financiele markten begrijpen en doorgronden
Risico , regulering en innovatie benoemen en doorzien
Het eurosysteem doorgronden
Monetair beleid en monetaire politiek doorgronden
Berekeningen maken betreffende monetair beleid
Juridische aspecten van de markten doorzien en benoemen
Financiele produkten begrijpen en doorzien
Berekeningen maken betreffende financiele produkten
Internationale economische ontwikkelingen doorzien
Actueel financieel nieuws inbedden in de theorie
TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 3
Economics

Leerlijn
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Aansluiting eerdere/latere modules Micro – Macro – IEB
Werkvormen

Toetsvorm

Hoorcolleges , werkcolleges , zelfstudie , gastsprekers
1. Tentamen Monetaire Economie (deels MP , deels open
vragen)
2. Tentamen Financieel Recht (open vragen)
3. Tentamen Financiele Produkten (MP)
4. Casus Financiele Markten (integratie 3 onderdelen , cijfer)
5. Dagexcursie DNB (V / NV)
6. Studietrips (V / NV)
7. Mondeling gekozen literatuur (V / NV)
8. Aanwezigheid gastcolleges (V / NV)
Compensatie niet mogelijk , ieder tentamen minimaal 55
Eindcijfer wordt bepaald nadat alle opdrachten zijn voldaan
“Handboek Financiele Markten”- Jac Besuijen en Pieter van Hoeken –
uitgeverij NIBESVV – nieuwste druk

Literatuur

“Financieel Recht” – de Bos en Slagter – uitgeverij Kluwer –
nieuwste druk
Financieel Dagblad (wordt geregeld bij aanvang van de lessen)

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Integratieve casus Financiele Markten

Betrokken docenten

Nagtegaal , Koehler , Broersma

Ethiek en bewustzijnsontwikkeling
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied

15 ects
3 of 4
Blok 1 + 2
De student kent en/of kan:
- Kan een probleem onderkennen, mogelijke oorzaken en
dwarsverbanden identificeren (RET en kernkwadrant Ofman).
Kan ter zake doende informatie inventariseren en uitwerken en
relevante procedures hanteren. Heeft oog voor het niveau
waarop een beslissing moet worden genomen. (TC1)
- Bij ethisch dilemma de kern van het probleem benoemen, de
belangen van de betrokkenen weergeven en daarover een
gefundeerde analyse geven. (TC1)
- Kan handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele
sociale en ethische normen en waarden los van het eigen
referentiekader. Voert afgesproken werkzaamheden volgens
richtlijnen uit, ook al komen die niet overeen met de eigen belangen, ideeën of opvattingen. Gaat zorgvuldig en discreet
om met informatie over personen en/of de organisatie. Kent de
grenzen van de eigen verantwoordelijkheid. (GC7).
- Kan zijn eigen handelen verantwoorden vanuit
bewustzijnsperspectief. Is in een continu proces bezig te
reflecteren op zijn eigen handelen en zich verder te ontwikkelen
op bewustzijnsniveau.(GC8)
TC1 Probleemherkenning (3)

GC7 Verantwoord handelen (3)
GC8 Professionaliseren (3)

Business Law and Ethics
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Leerlijn
Begeleiding
Aansluiting eerdere/latere modules Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen
Werkvormen
Toetsvorm

Literatuur

Werkcolleges
Tentamen (ethiek) opdrachten (vrijheid) filmpresentatie (bewustzijn)
eindgesprek (portfolio)
IJzermans, Dirkx, (nieuwste druk) Beren op de weg, spinsels in je
hoofd.
Thema, Zaltbommel
Ofman, D. (2016) Kernkwaliteiten en het kernkwadrant ALLEEN
TIJDENS GASTCOLLEGE TE VERKRIJGEN!
Knol, J. (2016) En je zult spinazie eten. Amsterdam: Wereldbibliotheek
Verantwoord ondernemen, Lamber Royakkers, Angele Pieters. ISBN13
9789055745074
Artikelen die via blackboard ter beschikking worden gesteld

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Aanpassing en integratie van de beoordelingsformulieren

Betrokken docenten

P.A. van Dashorst, M. Katerberg, A.M de Ruiter
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Deeltijd
Jaar 1
Professionaliseren en Praktijkleren 1
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competenties)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied/Leerlijn
Aansluiting
eerdere/latere modules

Werkvormen
Toetsvorm

3 ects (toekennen blok 4)
jaar 1 (Propedeuse)
blok 1, 2, 3, 4 (2016-2017)
de student kan (GC5):
- De student kan het eigen netwerk gebruiken om feedback te
vragen over zijn/haar competenties;
- De student kan het eigen netwerk gebruiken om het werkveld
beter te leren kennen;
- De student kan een start maken met opbouwen van een
netwerk via LinkedIn.
de student (GC6):
- sluit zijn/haar taal aan aan de taal van de toehoorder/ontvanger
en gebruikt daarbij correct Nederlands en/of Engels;
- De student kan het werkveld professioneel benaderen.
de student (GC8):
- De student kan reflecteren op eigen leerstijl en vaardigheden
en wat dat betekent voor de studieplanning;
- De student ontdekt het werkveld vanuit verschillende
invalshoeken en onderzoekt de eigen positie;
- De student onderzoekt waar in het werkveld hij/zij past.
GC5 Samenwerken/netwerken (niveau 1)
GC6 Communiceren (niveau 1 )
GC8 Professionaliseren (niveau 1)
Leerlijn Professionaliseren en Praktijkleren
Organisatiekunde en Mens & Organisatie (propedeuse)
Projecten (jaar 1 en 2)
(Personeels)management (jaar 2)
Verandermanagement (jaar 3)
BV IK, Professionaliseren en Praktijkleren (jaar 2 en jaar 3)
Werkcolleges
Consultancy
Individuele gesprekken en groepsgesprekken
Individueel Verslag blok 4 V/O

Geen verplichte literatuur
Zie BB voor relevante documenten
Wekelijks ingeroosterd 1 lesuur Community P&P: gericht op
Veranderingen n.a.v. evaluaties studiesucces en beroepsoriëntatie, samenwerken aan/voorbereiden
opdrachten, gastcolleges e.d.. Was 2 lesuren.
G.F. Martina-du Chatenier
Module-eigenaar
Mw. E. Haasnoot e.haasnoot@hhs.nl
Docent Professionaliseren
Literatuur
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Micro-Economie
Studielast
Studiejaar 1
Periode

3 ECTS

Blok 1
De student kan :
Eenvoudige wiskundige vergelijkingen uitvoeren
Werken met het begrip Marginaliteit
Eenvoudige differentiaalberekeningen uitvoeren
Concurrentieverhoudingen op markten weergeven
Leerdoelen (competentie)
Prijsvorming op markten verklaren
Vraag – en aanbodverhoudingen op markten verklaren
De rol van de overheid op markten verklaren
Eenvoudige optimaliseringsvraagstukken oplossen

Competenties (niveau)

Kernvakgebied

TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 1
Economics
Communicative skills

Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen (60%) en open vragen
(40%)

Literatuur

Onderneming en Omgeving H1 t/m H6 + H20 t/m H23

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Betrokken docenten

Smeele

Organisatiekunde
Studielast
Periode
Studiejaar

3 ects
1
1
De student kent en/of kan:
− De student kan organisatiestructuren benoemen en reproduceren
en heeft inzicht in arbeidsverdeling en coördinatie.
− De student kan de verschillende denkrichtingen over organisatie
en management onthouden en herkennen.
− De student kan de belangrijkste aspecten van management
Leerdoelen (competentie)
reproduceren.
− De student kan zowel theoretisch al praktisch het bedrijfskundig
werkveld schetsen.
− De student kan verschillende partijen en omgevingsfactoren
benoemen die van invloed zijn op de organisatie en heeft inzicht
in de betekenis van deze invloeden op individuele organisaties.
− Heeft kennis van bestuursproblematiek en bedrijfsprocessen in
organisaties en de wijze waarop deze bedrijfsprocessen worden
beheerst.
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−

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur

Veranderingen n.a.v.
evaluaties

Docenten

De student kan de verschillende bestuursniveaus en de
belangrijkste taken hiervan reproduceren en heb je kennis van
corporate governance.

TC2 Diagnosticeren /analyseren (1) TC1 Probleemherkenning (1)
TC3 Ontwerpen (1)
Organisational Behavior

Werkcolleges
Exam_MC&OV
Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management
(achtste druk 2015), Jos Marcus en Nick van Dam
- Er zijn meer praktijkvoorbeelden toegevoegd om te oefenen
met de theorie uit het boek;
- De PowerPoint presentaties zijn vernieuwd;
- Er wordt meer oefenmateriaal aangeboden voor het tentamen
- Er wordt d.m.v. quizzen geoefend met de theorie
M.Haverkamp

Business Process Management
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 1
1
De student kent en/of kan:
- De student kan een bedrijfsproces herkennen en beschrijven. (TC1, TC2,
GC9)
- De student kan een bedrijfsproces tekenen (design) en verbeteren
(redesign). (TC3, GC6)
- De student weet wat BPM is kan verschillende activiteiten plaatsen
binnen de BPM Lifecycle. (TC2, GC7)
Leerdoelen (competentie) - De student kan verschillende ontwerpen van een proces vergelijken en
een keuze maken voor de beste oplossing. (TC2, GC7)
- De student kan het verband leggen tussen de strategie van een
onderneming en BPM. (TC2, GC3)
- de student kan de toegevoegde waarde van BPM aan het lean
organiseren van organsaties aantonen. (TC2, GC6)
- De student kan de relatie tussen BPM en informatiemanagement &
informatiebeveiliging leggen. (TC2 , GC6)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC3 Adviseren (1)
Competenties (niveau)
TC3 Ontwerpen (1)
GC6 Communiceren (1)
GC7 Verantwoord handelen (1)
GC9 ICT-Vaardig (1)
Business
Process
Management
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Dit is de eerste module van het kernvakgebied Business Process
Aansluiting eerdere/latere
Management. Vakken die gerelateerd zijn, zijn: Bedrijfsprocessen (jaar 1), Big
modules
Data (jaar 2) en ERP-SAP (jaar 3),
Werkvormen

Werkcolleges.

Toetsvorm

Rapportage.
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Aanbevolen literatuur

Dumas, La Rosa, Medling & Reijers (2013). Fundamentals of Business
Process Management. New York: Springer. (gratis te downloaden vanuit de
HHS: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-642-331435.pdf)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Opbouw van de lessen corresponderen met de opbouw van het boek.

Betrokken docenten

J.C. Mulder, A. Levinson

Publiekrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

3 ects
Jaar 1
Blok 1
De student kent en/of kan:
- een onderscheid aanbrengen in de twee hoofdonderdelen van het
Nederlands recht (TC1);
- gericht benodigde informatie op het gebied van het Publiekrecht
opzoeken in de wetbundel (TC2);
- de verschillende bevoegdheden van de staatsorganen in hoofdlijnen
typeren (TC2);
- een eenvoudige case met betrekking tot een omgevingsvergunning
oplossen (TC2);
- handelingen van het bestuur juridisch kwalificeren.
- een eenvoudige case met betrekking tot de Wet Economische
Delicten (WED) oplossen (TC2);
- de organisatie en het bestuur van de Europese Unie
definiëren.(TC2); en
- een eenvoudige case met betrekking tot Europese mededinging
oplossen (TC2).
TC1 Probleemherkenning (1)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)
Business Law and Ethics
Cognitief

Werkcolleges

Toetsvorm

Multiple choice en open vragen

Literatuur

Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht (laatste druk)
Wetteksten Hoger Onderwijs, Noordhoff Uitgevers (laatste druk)

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Broersma

Management Accounting
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

3 ects
Jaar 1
2
De student kent en/of kan:
- kostprijs- en verkoopprijs berekeningen maken (TC2)
- resultaten van productie - en verkoop volgens de AC - DC methode
berekenen (TC2)
- een budget opstellen en een verschillenanalyse weergeven (TC2)
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een advies geven m.b.t. de kostenstructuur (GC3)
overzichten samenstellen t.b.v. interne verslaglegging en een
advies geven m.b.t. de kostenstructuur communiceren naar het
management (GC6)
- begrippen binnen het vakgebied herkennen en omschrijven en het
belang van het vakgebied aangeven (TC2)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC3 Adviseren (1)
GC6 Communiceren (1)
Accounting / Finance
Cognitief
-

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen
Toetsvorm

Literatuur

Rekenvaardigheden, Financiële Administratie, Financiële Analyse
Werkcolleges
Individueel schriftelijk tentamen
Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie.
Groningen:
Noordhoff
Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie,
Opgavenboek. Groningen: Noordhoff

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Smeele

Marketing 1
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
Jaar 1
2
De student kent en/of kan:
• de basisbegrippen van marketing te beschrijven en uit te leggen
(TC2)
• om de behoeften van de klant te analyseren en uit te werken naar
een marketingstrategie (TC2)
• om de missie en visie van het bedrijf te beschrijven en te
interpreteren voor het maken van een marketingplan (TC2)
• een interne en externe analyse voor een bedrijf te kunnen maken
(TC2)
• het strategisch proces in de marketing (zoals de keuze van een
doelgroep en positionering) te beschrijven en te verduidelijken
(TC2)
• de relatie aan te geven tussen strategische keuzes en de
uitwerking in de marketing-mix (TC2)
• de marketingmix-instrumenten te beschrijven en te interpreteren
(TC2)
• de marketingprincipes en het marketingproces op praktijksituaties
te kunnen toepassen (TC2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

Marketing
Cognitief

Werkvormen

werkcolleges
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Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

HHS.MYEDUMUNDO.COM: marketing 1 (edubook)

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

E.C.L. de Berg, e.c.l.deberg@hhs.nl

Gedrag in organisaties
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

Kernvakgebied

Aansluiting eerdere/latere
modules

Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen t.o.v. vorig jaar
Docenten

3 ects
Jaar 1
3
- De student kan vanuit zichzelf als bedrijfskundig professional
gedrag typeren van zichzelf, van individuen en van groepen in
organisaties, in algemene en specifieke aspecten zoals motivatie,
samenwerking, persoonlijkheid, groepsdynamiek, leiderschap en
diversiteit.
(competentie GC2, GC5, GC8)
- De student kan de organisatie als een dynamisch geheel bekijken,
de verschillende actoren daarin herkennen en benoemen en kan zijn
eigen rol/ gedrag daarin herkennen.
(competentie GC2, GC5, GC6)
- De student kan verschillende soorten menselijk gedrag in
arbeidsorganisaties herkennen aan de hand van bijbehorende
basisbegrippen uit de sociologie en de (sociale) psychologie.
(competentie GC2, GC5)
- De student kan vanuit motivatie- en leertheorieën zichzelf en
anderen typeren en hierop reflecteren.
(competentie GC8)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
GC5 Samenwerken/netwerken (1)
GC8 Professionaliseren (1)
GC6 Communiceren (1)
Organisational behaviour
Bij deze module wordt verwacht dat je gebruik maakt van kennis/
vaardigheden uit de volgende modules:
- Organisatiekunde (blok 1)
- Business Game (blok 2)
- Oriëntatie op loopbaan en beroep/professionaliseren (blok 1 en 2)
- Schriftelijke communicatieve vaardigheden (blok 1)
- Mondelinge communicatieve vaardigheden (blok 3)
Werkcolleges (inclusief consultancy)
Individueel rapport 100 % procent.
Het onderdeel moet met een 5,5 zijn afgerond.
Nick van Dam en Jos Marcus (2015). Een praktijkgerichte benadering
van organisatie en management. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Studiemateriaal in PDF vorm op BB. Testmateriaal op BB.
Interactiviteit in de lessen is vergroot, ppts aangescherpt.
Toetsbeschrijving is specifiek gemaakt.
I. Huisman, M. Haverkamp, P. van Dashorst

Schriftelijke Communicatieve Vaardigheden
Studielast
Studiejaar

3 ects
Jaar 1
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Blok

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

2
De student kent en/of kan:
Regels toepassen op het gebied van spelling, waaronder
werkwoorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden. (GC6)
Regels toepassen op het gebied van stijl, waaronder
verwijswoorden en correcte zinsbouw. (GC6)
Een zakelijke tekst in een bedrijfskundige context op B2 niveau
structureren. (GC6)
Een tekst analyseren op hoofd- en bijzaken en de resultaten van de
analyse toepassen in een schriftelijke opdracht. (GC6)
Een aan het publiek en doel aangepast taalgebruik, toon en stijl
toepassen. (GC6)
Lay-out en conventies van diverse zakelijke teksten (brief, artikel)
gebruiken. (GC6)
GC6 Communiceren (1)

Communicatieve vaardigheden
Cognitief, integraal
Deze module sluit aan op alle modules i.v.m. de schriftelijke
Aansluiting eerdere/latere modules
vaardigheid.
Kernvakgebied
Leerlijn

Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen Multiple choice en open vragen

Literatuur

Tiggeler, E. (2013). Beter in Nederlands. Den Haag: Academic Service.
(ISBN 978 90 395 2725 2)
Tiggeler, E. (2013). Beter in spelling. Den Haag : Academic Service.
(ISBN 978 90 395 2724 5)
Lesmateriaal is verder te vinden op Blackboard en wordt in de lessen
uitgedeeld.

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Geen

Betrokken docenten

C. Barendregt, A. Becht, F. de Poorter

Financiële administratie
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
- Kent de stappen in de boekhoudcyclus en kan deze weergeven en
toepassen (TC2 en GC6)
- Diverse boekingen op het gebied van belastingen, inkopen, verkopen,
personeel, vaste activa en interest toepassen (TC2)
- Kent de werking van de permanence en kan deze toepassen (TC2)
- Kent de begrippen die behoren tot het Eigen vermogen, Vreemd
vermogen en Voorzieningen en kan de financiële verwerking hiervan
toepassen (TC2)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)

Accounting / Finance
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere modules Rekenvaardigheden, Management accounting, Financiële Analyse
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen
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•
Literatuur

•

Van Vlimmeren, Fuchs, van Vlimmeren, PDB Module Boekhouden
in Balans Theorieboek. Roosendaal: van Vlimmeren
Van Vlimmeren, Fuchs, van Vlimmeren, PDB Module Boekhouden
in Balans Opgavenboek. Roosendaal: van Vlimmeren

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Literatuur gewijzigd

Betrokken docenten

Smeele

Marketing 2
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
• een onderzoek doen en toepassen op een praktijksituatie
• het koopgedrag van consumenten en bedrijven beschrijven en
toepassen op praktijksituaties
• beschrijven wat een online funnel, customer journey en
verdienmodellen zijn en toepassen op praktijksituaties
• aangeven welke rol zoekmachinemarketing(SEO en SEA) speelt
binnen marketing
• aangeven welke rol social media speelt binnen marketing
• diensten gericht op consumenten dan wel bedrijven toepassen op
praktijksituaties
• bepalen wat een nieuw product is en hoe productontwikkeling
gerealiseerd kan worden
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)

Marketing
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere modules Marketing 1, Onderzoeksvaardigheden,
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Opdracht

Literatuur

Licentie Edubook marketing 2 via HHS.MYEDUMUNDO.COM

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

E. de Berg

Privaatrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

3 ects
Jaar 1
Blok 3
De student kent en/of kan:
- een eenvoudige case op het gebied van de overeenkomst oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- een juridisch houdbare overeenkomst opstellen;
- informatie opzoeken in de wetbundel;
- een eenvoudige case op het gebied van de onrechtmatige daad
oplossen en dit juridisch onderbouwen;
- een eenvoudige case op het gebied van koop oplossen en dit
juridisch onderbouwen
- een eenvoudige case op het gebied van goederenrecht oplossen en
dit juridisch onderbouwen
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-

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

een eenvoudige case op het gebied van het arbeidsrecht oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- een eenvoudige case op het gebied van het ontslagrecht oplossen
en dit juridisch onderbouwen;
- de (in)directe verantwoordelijkheid van de werknemer ten
opzichte van de werkgever beschrijven; en
- de (in)directe verantwoordelijkheid van de werkgever ten opzichte
van de werknemer beschrijven.
TC2 Diagnosticeren/analyseren
GC7 Verantwoord handelen
Business Law and Ethics
Cognitief

Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Multiple choice en open vragen

Literatuur

Loonstra, Hoofdlijnen Nederlands Recht (laatste druk)
Loonstra, Hoofdstukken Sociaal Recht (laatste druk)
Wetteksten Hoger Onderwijs, Noordhoff Uitgevers (laatste druk)

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Broersma

Mondelinge Communicatieve Vaardigheden
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules
Werkvormen

3 ects
Jaar 1
3
De student kent en/of kan:
verschillende vergaderrollen en technieken toepassen (GC6)
argumentatietechnieken toepassen (GC6)
de basistheorie van communicatie in het algemeen en mondelinge
communicatie in het bijzonder demonsteren (GC6)
vaardigheidsspecifieke regels op het gebied van presenteren
toepassen(GC6)
een vergadering analyseren a.d.h.v. de behandelde theorie en een
conclusie formuleren (TC2)
verschillen signaleren tussen resultaten en doelstellingen van de
vergadering en op basis hiervan een conclusie formuleren (TC5)
Inzicht tonen d.m.v. reflectie voor- en achteraf in eigen sterkten en
zwakten en ontwikkeling m.b.t. presenteren en vergaderen
(GC8)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)
TC5 Evalueren (1)
GC8 Professionaliseren (1)
Communicatieve vaardigheden
Cognitief, integraal
Deze module sluit aan op het bedrijfsproject in jaar 1, het extern
bedrijfsproject in jaar 2 en het afstuderen, waar de mondelinge
vaardigheden naar voren komen.
Werkcolleges
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Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

Assessment, bestaande uit assessment (cijfer) en individueel rapport
(cijfer), inleveren via Ephorus. Maximaal 15% overlap.
Schermer, K. en Wijn, M. (2014). Vergaderen en onderhandelen.
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum. (ISBN 978 90 313 4156 6)
Lesmateriaal is verder te vinden op Blackboard en wordt in de lessen
uitgedeeld.
Meer interactieve oefeningen voor presentatievaardigheden in de
laatste twee lessen.

Betrokken docenten

F. de Poorter.

Toetsvorm

Literatuur

Business English 1.0
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)

3
Jaar 1
Blok 3
De student beheerst het zakelijk Engels in alle vier vaardigheden op
CEFR B1-niveau:
• Luisteren/lezen: begrijpt gesproken/geschreven Engels op
doelniveau.
• Spreken/schrijven: is in staat op doelniveau een presentatie en
discussie te houden over een zakelijk onderwerp/een tekst te
produceren t.b.v. in- en externe communicatie.
GC 6 Communiceren (1)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

Communicative skills
Cognitief

Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen

Literatuur

Wood, I. (2013) Pass Cambridge BEC Preliminary Student’s Book.
Oxford: Summertown Publishing

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

geen

Betrokken docenten

L.Kamperman

E 1.5 en E2

Business English 1.5
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

Competenties (niveau)

3
Jaar 1
Blok 3
LEESVAARDIGHEID.Student begrijpt tekst zodanig dat hij hoofd- en
bijzaken kan onderscheiden en begripsvragen erover kan beantwoorden
op het gevraagde competentieniveau
GRAMMATICA. Student herkent patronen, kan fouten opsporen en kan
combineren en herformuleren.
WOORDENSCHAT. Student kent de betekenis van begrippen en kan
die herkennen, reproduceren, vertalen en gebruiken/toepasssen in een
zakelijke context.
GC6 Communiceren (1-2)

Kernvakgebied
Leerlijn

Communicative skills
Cognitief

Leerdoelen (competentie)
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Aansluiting eerdere/latere
modules

E1 en E2

Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

schriftelijk

Literatuur

Syllabus verstrekt door docenten

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties

geen

Betrokken docenten

L.Kamperman

Financiële Analyse
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

3 ects
Jaar 1
4
De student kent en/of kan:
- de financiële structuur van de onderneming analyseren (TC2)
- vanuit de financiële administratie overzichten samenstellen t.b.v.
de financiering (TC2)
- verbanden tussen onderdelen van de balans, verlies en
winstrekening, kasstroomoverzicht berekenen, beoordelen en
analyseren (TC2)
- informatie verstrekken, beoordelen, analyseren t.b.v. de financiële
besturing van de organisatie (GC6)
- uit een financiële analyse een advies opstellen t.b.v. de huidige en
toekomstige financieringsstructuur (GC3)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC3 Adviseren (1)
GC6 Communiceren (1)
Accounting / Finance
Cognitief
Rekenvaardigheden, Management Accounting, Financiële Administratie

Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen
•

Literatuur

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek
Bedrijfseconomie. Groningen: Noordhoff
• Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek
Bedrijfseconomie, Opgavenboek. Groningen: Noordhoff
Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren
is de kwaliteit van de module verbeterd
Smeele

Strategisch management
Studielast
Studiejaar
Periode

Leerdoelen (competentie)

3 ects
Jaar 1
Blok 4
De student kan:
- uitleggen wat strategie is, wat strategisch management is en
wat het belang van beide is (TC1)
- uitleggen wat een doelstelling, visie en mission statement van
een organisatie is en de verschillen tussen deze begrippen
uitleggen (TC1)
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-

-

Competenties (niveau)

de externe omgeving analyseren en daarbij SWOT en
vijfkrachtenmodel van Porter toepassen (TC2)
generieke strategieën identificeren, zowel op divisie- als op
corporate niveau (TC1)
de externe analyse en strategiekeuze vertalen naar beleid en
plannen en daarbij het volgende toepassen: Business Model
Canvas, scenarioplanning met een 2x2 matrix, scholen van
Mintzberg (GC2)
keuzes weergeven voor strategieën om internationaal succes te
hebben (TC1)
onderkennen hoe een organisatie de voortgang richting
gestelde doelen kan monitoren met gebruikmaking van de
Balanced Score Card (TC1)

TC1 Probleemherkenning (1)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (1)

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

Strategic Management
Cognitief

Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm
Literatuur

Later- Beleid en Strategie

Tentamen telt voor 100% mee in het eindcijfer
Cijfer dient minimaal een 5,5 of hoger te zijn
Douma, S. e.a. (2016). Ondernemingsstrategie.
Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers.

Veranderingen t.o.v. vorig jaar
n.a.v. evaluaties
Betrokken docenten

Peter van Dashorst
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Jaar 2 Deeltijd
Professionaliseren en praktijkleren 2
Studielast
Studiejaar
Periode

15 ects
jaar 2 (Hoofdfase)
blok 1, 2, 3, 4
de student kan (GC5 samenwerken/netwerken):
Leerdoelen
- De student kan bij de organisatie/werkgever contacten strategisch
(competenties)
inzetten in verschillende situaties om doelen te bereiken en is zich
daarbij bewust van culturele diversiteit.
de student (GC6 Communiceren):
- De student kan communicatie doelbewust in de
organisatie/werkgever inzetten om strategische doelen te bereiken
de student (GC7 Verantwoord handelen):
- De student kan binnen de organisatie/werkgever handelen volgens
algemeen aanvaarde of professionele sociale en ethische normen
en waarden en kent daarbij de grenzen van de eigen
verantwoordelijkheid
de student (GC8 Professionaliseren):
- De student kan zijn eigen handelen verantwoorden en is in een
continu proces bezig te reflecteren op zijn eigen handelen om zich
verder te ontwikkelen.
Optioneel
De student formuleert een specifiek leerdoel gericht op de
competenties
GC4 Innoveren
GC9 ICT vaardig
- GC5 Samenwerken/Netwerken (niveau 3)
Competenties (niveau)
- GC6 Communiceren (niveau 3)
- GC7 Verantwoord handelen (niveau 3)
- GC8 Professionaliseren (niveau 3)
Professionaliseren
Leerlijn
Aansluiting op
- Oriëntatie op loopbaan en beroep (propedeuse)
eerdere / latere modules - Professionaliseren en Prakrijkleren jaar 3
- Extern Bedrijfsproject
- Werkcolleges/workshops
Werkvormen
- Consultancy
- Individuele gesprekken en groepsgesprekken
Individueel Verslag uiterlijk blok 4, kan elk blok (deels) ingeleverd
Toetsvorm
worden
Geen verplichte literatuur
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties

Per week is een vast uur ingeroosterd om aan deze opdracht (samen)
te werken, voor consultancy en individuele voortgangsgesprekken

Module-eigenaar

Mw. G. Martina-du Chatenier

Docenten
Professionaliseren

Mw. E. Haasnoot

Macro-Economie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ECTS
Jaar 2
Blok 1
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De student kan :
De opbouw van het BBP construeren en berekeningen uitvoeren
Het economisch belang van de 4 bestedingscomponenten overzien
De rol van banken uitleggen en demonstreren
De rol van geld in de economie uitleggen
De werking van financiele markten uitleggen
Leerdoelen (competentie)
De invloed van monetair beleid van de CB aantonen
De invloed van inflatie / deflatie op een economie aantonen
De werking van vraag en aanbod op macro-niveau aantonen
De samenhang tussen verschillende macro-eco variabelen overzien
De werking van de arbeidsmarkt overzien
Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 1
Economics
Cognitief, integraal, begeleiding (Professionaliseren)

Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (deels open - , deels gesloten vragen)

Literatuur

Onderneming en omgeving H7 t/m 15 en H24

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Betrokken docenten

Smeele

Contentmarketing
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
2
1
- Student is zelfstandig in staat om uit een probleemanalyse een
hoofdvraag voor contentmarketing op te stellen (TC1)
- Student kan de doelen en elementen van een contentmarketingplan
voor een organisatie stapsgewijs toepassen vanuit de rol van
adviseur (TC2)
- Student is in staat zelfstandig een intake te doen bij een bedrijf met
behulp van interviewtechnieken (TC2/GC6)
Leerdoelen (competentie)
- Student is in staat een onderzoeksvoorstel te maken en het
onderzoek uit te voeren (deskresearch en/of fieldresearch)
(GC1/TC2)
- Student kan de onderzoeksresultaten zelfstandig analyseren en op
basis hiervan een praktisch contentmarketingadvies opstellen(GC3)
- Student is in staat om een creatief contentmarketingvoorstel te
maken (GC4)
- Student is in staat om individueel een contentmarketingplan op te
stellen op B2/C1 niveau (coherentie, zakelijk taalgebruik,
grammaticale correctheid, spelling en interpunctie) (GC6)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (2)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC3 Adviseren (2)
GC4 Innoveren (2)
GC6 Communiceren (2)
Marketing
Kernvakgebied
Cognitief/integratie
Leerlijn
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Aansluiting eerdere
modules

Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Marketing 1 en 2
Schriftelijke communicatieve vaardigheden
Onderzoeksvaardigheden
- E-colleges/ kennisclips
- Werkcolleges
- Consultancy
Individueel contentmarketingplan
Bakker, S. de (2017). Contentmarketing. Groningen/Houten: Noordhoff
Uitgevers.
ISBN 978-90-01-87756-9
Nieuwe module in de plaats van Bedrijfscommunicatie
Esther de Berg: e.c.l.deberg@hhs.nl Strip 3.97

Business English 2.0
Studielast in ECTS
Studiejaar
Periode

3
Jaar 2
Blok 1
De student beheerst het zakelijk Engels in alle vier vaardigheden op
CEFR B2-niveau:
• Luisteren/lezen: begrijpt gesproken/geschreven zakelijk Engels op
Leerdoelen (competentie)
doelniveau.
• Spreken/schrijven: is in staat op doelniveau een presentatie over
een zakelijk onderwerp te houden/een tekst te produceren t.b.v. inen externe communicatie.
Competenties (niveau)
GC 6 Communiceren (2)
Communicative skills
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
E.1.5 en E3.0
modules
Werkvormen

werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk en mondeling

Literatuur

Wood, I.(2014). Pass Cambridge BEC Vantage. Student’s
Book.Oxford: Summertown Publishing

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

geen

Betrokken docenten

L.Kamperman

Internationale Economische Betrekkingen
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ECTS
Jaar 2
Blok 2
De student kan :
De werking van valutamarkten uitleggen en berekeningen maken
Verschillende handelstheorien uitleggen en berekeningen maken
Leerdoelen (competentie)
De invloed van een importheffing aantonen
Onderdelen van de Betalingsbalans weergeven
Het belang van Europese integratie aantonen
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Competenties (niveau)
Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
modules

Actuele informatie inbedden in de economische theorie
Kan werken met het begrip “comparatieve kostenverschillen”
Het belang van de Europese interne markt aantonen
Actuele informatie kritisch benaderen en zich een mening vormen
Internationale economische verbanden leggen
TC2 Diagnostiseren/analyseren
Niveau 2
Economics
Cognitief, integraal, begeleiding (Professionaliseren)

Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (4 hoofdstukken + artikelen Fin. Dagblad)

Literatuur

Onderneming en Omgeving H. 16 t/m 19

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Nagtegaal , Smeele (DT)

Management
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
2
2
De student :
• heeft kennis van een aantal managementvaardigheden en past
deze toe in praktijkcases ( - Ontwikkelen van zelfinzichtManagen van werk en tijd- Innemen van je plaats als managerPresteren mogelijk maken- Motiveren van medewerkersBeinvloeden met macht- Bouwen van effectieve groepenLeerdoelen (competentie)
Managen van besluitvorming- Managen van conflicten) (TC1)
• past de managementmodellen van Covey en Quinn toe op
praktijkcases. (TC1,GC2)
• kan afgestemd op een team zichzelf (managementvaardigheden
en persoonskenmerken en visie) mondeling presenteren (GC6)
• geeft van minimaal 3 van de aangeboden
managementvaardigheden aan wat zijn/ haar startpunt is (0
meting) en geeft aan hoe hij deze kan ontwikkelen op basis van
reflectie en gevraagde feedback. (GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (1)
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (1)
GC8 Professionaliseren (2)
Organisatiekunde / organisational behaviour
Kernvakgebied
Bij deze onderwijseenheid wordt verwacht dat je gebruik maakt van
kennis/vaardigheden uit de overige (eerder aangeboden)
Aansluiting eerdere/
onderwijseenheden: Organisatiekunde, Mens en Organisatie,
latere modules
Strategisch management (Propedeuse), Extern Project (jaar 2)
En deze onderwijseenheid dient als basis voor volgende
onderwijseenheden: Personeelsmanagement (jaar 2),
Verandermanagement, Professionaliseren (jaar 3)
Werkvormen
Werkcolleges
Toetsvorm
Individueel rapport
- Organisatie en Management, J. Marcus en N. van Dam
Literatuur
- Documenten op BB en hyperlinks in handleiding
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Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Docenten

De module is nu meer geënt op Managementmodellen, thema
Leiderschap en nieuwe management inzichten
P.A. van Dashorst, M. Haverkamp, W.M.B. van Let

Beleid en Strategie
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 2
De student kan:
• door middel van de opdrachten problemen herkennen en geschikte
maatregelen treffen (TC1).
• vanuit een maatschappelijk probleem oorzaken en dwarsverbanden
identificeren en formuleren in termen van doelstellingen en
speerpunten (TC1).
Leerdoelen (competentie) • door het maken van opdrachten problemen diagnosticeren (TC2).
• strategische opties identificeren en uitwerken op basis van
oplossingsgerichtheid (GC2).
• diverse oplossingsalternatieven formuleren, stakeholders
overtuigen van het noodzakelijke beleid in een beleidsplan en
daarbij compromissen sluiten voor het creëren van een gewenste
situatie (GC5).
Competenties (niveau)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (2) GC5 Samenwerken/netwerken (2)
Strategic Management
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Strategisch Management/Public Management
modules
Werkvormen

Hoorcolleges en werkcolleges

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Tentamen
Cijfer dient minimaal een 5,5 of hoger te zijn
Bovens, M.A.P (2017). Openbaar Bestuur.
Deventer: Wolters Kluwer
Iedere week maken groepjes studenten opdrachten die worden
verzameld in een portfolio. Deze opdrachten dienen ter verwerking van
de stof en bereiden voor op het tentamen.

Betrokken docenten

M. de Zeeuw, M. Haverkamp

Toetsvorm
Literatuur

Statistische methoden en technieken (Statistiek en SPSS)
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
2
De student kent en/of kan:
• De student is in staat om de kwalitatieve en kwantitatieve
varianten van dataverzameling van elkaar te onderscheiden(GC1)
• De student is in staat om de begrippen populatie, steekproef en
onderzoekseenheden toe te lichten en toe te passen (GC1)
Leerdoelen (competentie) • De student is in staat om statistische begrippen en technieken
zoals optimale steekproefomvang, betrouwbaarheidsintervallen en
toetsen van hypothesen te kunnen berekenen en uit te
voeren(TC2, GC1)
• De student is in staat om statistische technieken te kunnen
toepassen op de verzamelde kwantitatieve data en deze zorgvuldig
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Competenties (niveau)

te analyseren, zowel zonder SPSS als met SPSS en Excel (TC2,
GC1, GC9)
• De student is in staat om een door zichzelf uitgevoerd kleinschalig
onderzoek aanbevelingen te formuleren op basis van
onderzoeksuitkomsten en deze te rapporteren volgens de hieraan
gestelde eisen.(GC6, GC9)
• de student is in staat ruwe enquête data in te voeren in
SPSS(GC9)
• De student is in staat om uit de onderzoeksgegevens kruistabellen,
grafieken te kunnen uitvoeren met behulp van de hiervoor
aangereikte analysesoftware (SPSS en Excel)(GC6,GC8, GC9)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC1 Methodisch handelen (2)
GC6 Communiceren (2)
GC9 ICT-Vaardig
Quantitative/qualitative techniques
integraal

Kernvakgebied
Leerlijn
Aansluiting eerdere/latere
Onderzoeksvaardigheden jaar 1
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Schriftelijke toets (Statistiek), opdrachten (SPSS
-

Literatuur

-

Johan Smits en Ronald Edens (2011). Onderzoek met spss en excel
(3e druk). Amsterdam:Pearson Education
Materiaal op Blackboard
Stof die in de colleges behandeld wordt

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

SPSS opdracht aangepast

Betrokken docenten

H.Chin, J.C. Mulder

Verslaggeving en Winst
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
3
De student kent en/of kan:
- de basisbegrippen van externe verslaggeving benoemen en
toepassen (TC2)
- de onderdelen van een jaarrekening conform de regelgeving
samenstellen en een toelichting geven (GC6)
Leerdoelen (competentie) - verbanden tussen de onderdelen van de balans, verlies- en
winstrekening en kasstroomoverzicht analyseren, beoordelen en
weergeven a.d.h.v. berekeningen (TC2)
- weet wat de functie en status is van het kasstroomoverzicht en
kan berekeningen maken van het kasstroomoverzicht (TC2)
- de basisregels van concernverslaggeving toepassen (TC2)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (1) GC6 Communiceren (1)
Accounting / Finance
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Modules betreffende accounting/finance jaar 1
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Individueel schriftelijk tentamen
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Literatuur

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie.
Groningen:
Noordhoff

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Brouwers, Koetzier (meest recente druk), Basisboek Bedrijfseconomie,
Opgavenboek. Groningen: Noordhoff
Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in de afgelopen jaren
is de kwaliteit van de module verbeterd

Betrokken docenten

Koehler

Extern BedrijfsProject
Studielast
Studiejaar
Periode

6 ects
Jaar 2
3 en 4
De student kent en/of kan:
• zelfstandig een eenvoudig bedrijfskundig vraagstuk planmatig
aanpakken door een Plan van Aanpak op te stellen en op basis daarvan
een onderzoek uit te voeren waarbij gebruik wordt gemaakt van
diverse databronnen. (TC1).
• kwalitatieve en/of kwantitatieve data zorgvuldig analyseren met
behulp van de hiervoor aangereikte methodieken. (TC2).
• het onderzoek zelfstandig uitvoeren en op basis van verzamelde
gegevens een zakelijk rapport hierover schrijven op B2/C1 niveau,
presenteren en verdedigen tegenover de opdrachtgever.(TC3, TC4).
• problemen van organisatorische aard in kaart brengen, formuleren en
consistent operationeel uitwerken in conclusies en aanbevelingen en
weet dit professioneel onder de aandacht te brengen bij de
opdrachtgever met een presentatie. (TC5)
• onder geringe begeleiding een bedrijfskundig onderzoek van grotere
complexiteit gestructureerd opzetten. (GC1)
• tijdens het proces gesprekken voeren met de opdrachtgever over de
uitvoering van een opdracht en is daarbij in staat om in elke fase van
het project ideeën, standpunten en besluiten aan de opdrachtgever
Leerdoelen (competentie) duidelijk te maken in correcte taal en om te gaan met weerstanden
tussen de opdrachtgever- en nemer. (GC2, GC6)
• zelfstandig een goed uitgewerkt advies opstellen en uitbrengen en
gebruikt hierbij uitgebreide kennis en vaardigheden. (GC3)
• in een groep efficiënt en doelgericht samenwerken aan een
onderzoeksopdracht en levert daarbij een actieve bijdrage aan het met
een groep analyseren en onderzoeken van een probleem en het
adviseren m.b.t. mogelijke oplossingen van het probleem. Hierbij is de
student in staat om relaties binnen en buiten de projectgroep zodanig
te ontwikkelen dat hij de benodigde informatie, steun en medewerking
krijgt. (GC5)
• handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en
ethische normen en waarden. Gaat zorgvuldig en discreet om met
informatie over personen en/of de organisatie. (GC7)
• functioneel omgaan met feedback van groepsgenoten en docenten
om gestructureerd aan zijn ontwikkeling te werken. (GC8)
• de basisprincipes van projectmanagement als managementdiscipline
en kan een project uitvoeren en succesvol afronden met gebruikmaking
van het programma MS Project. (GC9)
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TC1
TC2
TC3
TC4
TC5

Probleemherkenning (2)
GC1 Methodisch handelen (2)
Diagnostiseren/analyseren (2) GC2 Schakelen en verbinden (2)
Ontwerpen (2)
GC3 Adviseren (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
Veranderen (2)
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (2)
Evalueren (2)
GC7 Verantwoord handelen (2)
GC8 Professionaliseren (2)
GC9 ICT-Vaardig (2)
Kernvakgebied en leerlijn integraal
Aansluiting eerdere/latere Deze module sluit aan op onderzoeksvaardigheden, het bedrijfsproject
modules
van jaar 1 en is onderdeel van de onderzoekslijn tot en met afstuderen.
Workshops, werkcolleges, tutoring, samenwerking met opdrachtgever
Werkvormen
Toetsvorm

Assessment en aanwezigheid

Literatuur

Zie Blackboard

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Groepsindeling o.b.v. Belbin.
Activiteiten i.s.m. opdrachtgever opnemen in pva en daarop
beoordeeld worden.
Bedrijfskundig model als leidraad voor onderzoek.
Groepswerk onderdeel van beoordelingsformulier.

Betrokken docenten

Van Hekke

Big data & Analytics
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
3
De student kent en/of kan:
- De student kent de technische aspecten en voorwaarden voor het
gebruiken en analyseren van grote ongestructureerde
gegevensverzamelingen en deze daarop toepassen
- De student kan doelgroepen segmenteren op basis van big data en
daarmee persoonlijke klant- profielen maken
- De student kan basis marketing-principes toepassen op big data
om doelgroepen te segmenteren.
Leerdoelen (competentie) - De student kan huidige manier van toepassen van big data zien in
de ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar.
- De student is in staat klanten een persoonlijk aanbod te doen op
basis van die data die door online gedrag is verzameld.
- De student is zich bewust van juridische randvoorwaarden bij het
verzamelen en verhandelen van user-data.
- De student is in staat om, rekening houdend met juridische en
ethische kaders, beslissingen te nemen die het commerciële belang
van organisaties dienen
TC1 Probleemherkenning 2
GC3 Adviseren 2
Competenties (niveau)
TC2 Diagnosticeren/analyseren 2 GC5 Samenwerken/netwerken 2
GC7 Verantwoord handelen 2
TC3 Ontwerpen 2
GC9 ICT-Vaardig 2
Informatiemanagement
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Business Process Management, Statistische Methoden & Technieken
modules
Werkvormen

Practica, werkgroepen

Toetsvorm

Schriftelijk rapport (groepsrapport 100%)
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Literatuur

Zie Blackboard

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

De opdrachten zijn aangescherpt. Explicite rubrics bij de criteria in het
beoordelingsformulier.

Betrokken docenten

Arjan Mulder (j.c.mulder@hhs.nl)

Personeelsmanagement
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 3
De student kent en/of kan:
- de betekenis en de positie van personeelsmanagement in
arbeidsorganisaties uitleggen en interpreteren (TC1)
- vanuit operationeel, tactisch en strategisch niveau (verschillende
perspectieven) personeelsmanagement herkennen en uitleggen
(TC1, GC6)
- de HRM-cyclus (in-, door- en uitstroom) met bijbehorende
Leerdoelen (competentie)
personeelsinstrumenten uitleggen, toepassen en daar naar
handelen (GC2, GC6)
- handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale en
ethische normen en waarden ten aanzien
van personeelsmanagement (beleid, procedures en afspraken)
(GC7)
Competenties (niveau)

TC1 Probleemherkenning (niveau 2)
-

GC2 Schakelen en verbinden (niveau
2)
GC6 Communiceren (niveau 2)
GC7 Verantwoord handelen (niveau
1)

Organisational Behaviour
- Professionaliseren (propedeuse, jaar 2)
- Organisatiekunde (propedeuse)
Aansluiting eerdere/latere - Mens en Organisatie (propedeuse)
modules
- Management (jaar 2)
- Intercultureel vakmanschap (jaar 2)
- Verandermanagement (jaar 3)
Kernvakgebied

Werkvormen
Toetsvorm
Literatuur

Hoorcollege en werkcolleges
Individueel schriftelijk tentamen (aan de hand van een of meerdere
casussen) met open vragen.
Irene Schoemakers & Fons Koopmans (2015).
Operationeel Personeelsmanagement, een praktische handleiding,
Groningen: Noordhoff Uitgevers, 4e druk, ISBN 978-90-01-86873-4

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Gespreksvoering wordt niet meer geoefend.

Betrokken docenten

W.M.B. van Let, M.R. Katerberg
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Ondernemingsrecht
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 2
Blok 2
De student kent en/of kan:
- aan de hand van juridisch relevante criteria de entiteit van de
onderneming bepalen.
- bepalen welke oprichtingsvereisten er gelden voor de verschillende
rechtsvormen voor ondernemingen.
- de juridische structuur van organisaties met betrekking tot intern
en extern (samen)werken bepalen.
- aan de hand van wet- en regelgeving bepalen wat de juridische
Leerdoelen (competentie)
verantwoordelijkheden van de organen binnen de vennootschap
zijn.
- met behulp van wet- en regelgeving onderbouwen op welke wijze
vermogen wordt aangetrokken.
- bepalen welke de rechten en plichten van de aandeelhouders zijn.
- misbruik van ondernemingsrecht bepalen.
- de juridische grenzen aangeven in bepaalde casuïstiek van
ondernemingsrecht.
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC7 Verantwoord handelen (1)
Business Law and Ethics
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere
Privaatrecht
modules
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Multiple choice en open vragen

Literatuur

Rutten, Praktisch ondernemingsrecht (laatste druk)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Schlaman
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Jaar 3 Deeltijd
BM-Online marketing
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
3
1
- de student kan uitleggen wat online marketing inhoudt (TC2)
- de student kan aangeven welk invloed online marketing op de
strategie van bedrijven heeft (TC2)
- de student kan diverse online consumentengedragingen
herkennen en analyseren (TC2)
- de student kan diverse onderdelen benoemen in het
productrealisatieproces (TC2)
- de student kan aangeven welke diverse online
marketingcommunicatie-instrumenten ingezet kunnen worden in
het online marketingproces (TC2)
Leerdoelen
- de student kan uitleggen wat conversie is en methoden
(competentie)
benoemen om de conversie van een webshop te verhogen (TC2)
- de student kan aangeven wat online crm inhoudt en in welke
situaties online crm het meest geschikt is (TC2)
- de student kan aangeven welke elementen de kwaliteit van een
website bepalen in de ogen van de gebruiker en de organisatie
(TC2)
- de student kan aangeven welke rol social media kunnen spelen
binnen online marketing (TC2)
- de student kan aangeven webanalytics inhoudt, wat de
belangrijkste kernprestatie-indicatoren zijn en welke rol
webanalytics spelen binnen online marketing (TC2)
- de student kan de diverse online marketing begrippen en
processen in een casus herkennen, toepassen, analyseren en op
basis hiervan een advies geven (TC2/GC2/GC4)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
Competenties (niveau)
GC4 Innoveren (3)
Marketing
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Marketing 1 en 2, Contentmarketing, Bedrijfsprocessen en Strategisch
modules
Management
Werkcolleges
Werkvormen
Tentamen
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Betrokken Docenten

Visser, M. en Sikkenga, B. (derde druk, 2018). Basisboek Online
Marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
ISBN 978-90-01-88714-8
Nieuwe druk, geen hoorcolleges

BM: Winst- en omzetbelasting
Studielast
3 ects
Blok 2
Periode
Leerdoelen (competentie) De student kent en/of kan:
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om het
verzamelinkomen van een ondernemer te bepalen. (TC2)
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De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de belastbare
winst uit onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om
ondernemingsfaciliteiten toe te passen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de
stakingswinst van een onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
een ondernemer BTW-plichtig is. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen
waarover omzetbelasting berekend moet worden (maatstaf van
heffing). (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen in
hoeverre er recht op aftrek van voorbelasting bij een onderneming
bestaat. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen op
welk tijdstip de ondernemer omzetbelasting moet voldoen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op OB-vrijstellingen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op bijzondere OB-regelingen. (TC2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2)
-

Competenties (niveau)

Business law & ethics
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Privaatrecht, Publiekrecht, Ondernemingsrecht, Financiële
modules
administratie, Verslaggeving en winst
Werkvormen
Werkcolleges
individueel schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en open vragen
Toetsvorm
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek Convoy
(laatste druk)
Literatuur

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Optioneel:
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek Convoy
(laatste druk)
Syllabus beschikbaar met nieuwe opgaven.
Schlaman
Schlaman

BM: Actuele Ontwikkelingen
Studielast
Periode

3 ects
Blok 2 jaar 3 business management

Student kan voor gekozen 2 aspecten een verbetervoorstel maken
Student analyseert een zelf gekozen bestaand bedrijf of in een casus
beschreven
Leerdoelen (competentie) Bestaand bedrijf binnen het MKB op twee aspecten
van het ondernemingsplan en kan de keuze verantwoorden
Student kan op grond van gekozen 2 aspecten tot conclusies
komen door vergelijking met andere bedrijven, branche of theorie.
Student maakt gebruik van contacten/netwerk of creeert deze om het advies
mbt een van de aspecten van een ondernemingslan voor het verkrijgen
van informatie, steun en medewerking
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kan vanuit het zelf geformuleerde advies bijbehorende
processen structureren
Student kan het opstellen van een ondernemingsplan begeleiden
Student is op de hoogte van innovaties en technologische
ontwikklelingen binnen de bedrijfstak
GC4 Innoveren 3
TC2 Diagnosticeren 3
Competenties (niveau)
TC5 Evalueren 3
GC5 samenwerken/netwerken 3
TC3 Ontwerpen 3
Strategie
Kernvakgebied
Aandacht voor strategische beslissingen binnen MKB waarbij de kennis
Aansluiting eerdere/latere
vanuit de andere modules binnen business management kan worden
modules
benut.
Werkcolleges
Werkvormen
Zelfstudie
presentatie en verdediging.
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Alle literatuur van blok 1 jaar 3 en alle gebruikte literatuur uit jaar 1 en
2
Casus is met de rabobank-utrecht geactualiseerd
Eigenraam
M. de Zeeuw en A. Eigenraam

BM: ERP/SAP
Studielast
Studiejaar
Periode
Leerdoelen
(competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
3
2
Student kan met ERP-SAP werken
binnen een gegeven integrale casus
Student benadert een
praktische casus vanuit een multi- en interdisciplinaire
GC2
aanpak
GC9 ICT-vaardig (3)
GC2 Schakelen en verbinden (3)
GC9

Operations management en Informatiemanagement
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere Het totale bedrijfsproces heeft met ERP/SAP te maken. Dit betekent
modules
dat voor vrijwel alle vakken een relaties kan worde benoemd.
Werkvormen
Werkcolleges/practicum
Tentamen in de vorm van een opdracht tijdens de cursusweek
Toetsvorm
Literatuur

De praktijk van SAP ERP en IDES; isbn 978-90-01-82052

Module-eigenaar

Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in het afgelopen jaar
is de kwaliteit van de module verbeterd
Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht/Pruijssers

Docenten

Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht Pruijssers

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
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Verandermanagement
Studielast
Studiejaar
Periode

5 ects
Jaar 3
Blok 3
De student kent en/of kan:
- een strategieverandering analyseren mbt de veranderdynamiek
en verandercapaciteit. De student doet dit met behulp van
meerdere analysetechnieken en informatiebronnen (TC1).
- in organisatiecontext een diagnose afleiden in een organisatie
context (TC2).
- een voorstel doen voor een organisatie ontwerp, rekening
houdend met kwaliteitscriteria en/of spanningsvelden bij
cultuurveranderingen (TC3).
Leerdoelen (competentie)
- in een organisatiecontext een visie en een strategie bepalen
gericht op het creëren van de gewenste situatie (TC4).
- door onderzoek de effectiviteit van verbeteracties beoordelen.
De evaluatie is gericht op de juistheid van de diagnose, de
juistheid van de oplossingsrichting, de implementatie gericht op
continuïteit (TC5)
- vraagstukken in een breder (theoretisch) kader plaatsen om
daarmee te komen tot vernieuwende bruikbare inzichten (GC2).
- zijn eigen culturele diversiteit in relatie tot veranderkunde en
kan daarmee rekening houden. (GC5)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC5 Samenwerken/netwerken (2)
Competenties (niveau)
TC3 Ontwerpen (3)
TC4 Veranderen (2)
TC5 Evalueren (2)
Organisational Behavior
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere Voorgaande modules van organisational behaviour en strategisch
modules
management
Werkvormen

Werkcolleges

Toetsvorm

Tentamen

Literatuur

John P. Kotter Leiderschap bij verandering

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Nieuwe literatuur

Betrokken docenten

Van Dashorst, P.A.
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BV IK i.o
Studielast
Periode

Leerdoelen (competentie)

5 ects
3
Student is in staat (GC6)
- om in het Nederlands en Engels een CV, Linkedin profiel,
Pitch en sollicitatiebrief te schrijven
- De student kan algemene gespreksvaardigheden inzetten bij
diverse contacten
Student kan contacten (GC2 en GC5)
- strategisch inzetten in verschillende situaties om keuzes te
maken en om doelen te bereiken door o.a. het inzetten van
zijn netwerk voor het verkrijgen van stage zowel in het
Nederlands als in het Engels
De student heeft (GC2 en GC5)
- inzicht in de fases in een onderhandelingsproces en kan deze
in verschillende situaties effectief inzetten om doelen te
bereiken zoals stageplek en opdracht verwerven

Student is zich bewust (GC8)
- van het effect van zijn handelen op anderen, kan het eigen
gedrag herkennen en daarop bijsturen binnen de context van
dit onderwerp met behulp van Luminamethode
GC2 Schakelen en verbinden (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (2)
GC8 Professionaliseren (3)
Professionaliseren
Kernvakgebied/leerlijn
Aansluiting eerdere/latere Professionalisering jaar 1 en 2: Mondelinge en schriftelijke
modules
communicatieve vaardigheden M&O, Personeelsmanagement,
Management
Werkvormen
Werkcolleges en training
Assessment onderhandelen (30%) en portfolio (70%),
Toetsvorm
aanwezigheidsplicht
Verplicht:
• Lumina Spark onderzoek en werkboek, € 35,• Excellent onderhandelen, R. Fisher, W. Ury en B. Patton,
Business Contact, 2007
Literatuur

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Aanbevolen:
• De dirty tricks van het onderhandelen, G. v. Houtem, Uitgeverij
Haystack, 2010
In 1 blok ipv verdeling over blok 1 en 3
G. Martina, M. Katerberg
G. Martina, M. Katerberg P.A. van Dashorst

Mondialisering
Studielast
4 ects
4
Periode
Leerdoelen (competentie) De student kent en/of kan:
- De student kan de voor- en nadelen van politieke, culturele en
economische mondialisering noemen en diverse problemen
daaromtrent identificeren (TC1)
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De student kan beschrijven wat de gevolgen zijn van internationale
migratie in de sociaal-economische context van de bedrijfsvoering
(TC1)
- De student kan een complex probleem met betrekking tot
economische mondialisering tot de kernpunten terugbrengen met
behulp van verschillende theorieën (TC2)
- De student kan vraagstukken mbt media en politiek in een breder
theoretisch kader plaatsen om daarmee te komen tot
vernieuwende, bruikbare inzichten (GC2)
- De student kan creatief denken, waardoor nieuwe mogelijkheden
of oplossingen worden ontwikkeld aan de hand van een casus of
vraag met betrekking tot belastingontwijking (GC4)
- De student maakt gebruik van zijn kennis en inzicht in ecologische
problemen om te kunnen reflecteren op zijn eigen handelen in de
diverse samenleving (GC8)
- De student kan theorieën over sociaal-maatschappelijke
ontwikkelingen zoals verstedelijking begrijpen, toepassen en
analyseren (GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2) GC4 Innoveren (2)
GC8 Professionaliseren (2)
Economie
Kernvakgebied
Strategisch Management
Business English 1.0
Business English 1.5
Aansluiting eerdere/latere Macro-economie
modules
Business Game
Strategisch Management
Publiekrecht
Bij voorkeur: Business English 2.0
Hoorcolleges en werkcolleges
Werkvormen
Schriftelijk tentamen met open vragen
Toetsvorm
-

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar

Boek: J.J.C. Voorhoeve, R. Keizer en S. Rademaker. (2018). Wereld
in Beweging. Boom Bestuurskunde: Meppel. ISBN: 978‐94‐6236‐849‐
1 Dit boek wordt vanaf december 2018 open access aangeboden.
Reader is te downloaden als 1 document i.p.v. van losse artikelen
Mogelijk is het boek vanaf 2019 online verkrijgbaar (gratis)
Rosa Groen

Docenten

P.A. van Dashorst p.a.vandashorst@hhs.nl

Literatuur

Micro – Intercultureel vakmanschap
Studielast
Studiejaar
Periode

4 ects
3
4
• De student is vaardig in het omgaan met culturele dilemma’s
(TC1)
• De student kan de vorming van subculturen relateren aan
Leerdoelen (competentie)
sociale identiteitsprocessen (GC2)
• De student is in staat om een ‘cultuur’ te beschouwen als een
dynamisch (veranderlijk) complex geheel van waarden, normen,
rituelen en symbolen (GC5)
• De student is vaardig in de omgang met culturele diversiteit
(handelt cultureel sensitief) in een internationale/interculturele
setting door middel van een open, respectvol en nieuwsgierige
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houding tegenover individuen met een andere achtergrond
(GC5)
• De student kan beschrijven hoe in- en uitsluitingsprocessen
werken en wat het effect van beeldvorming (vooroordelen,
stereotypen, stigma) hierop is en handelt verantwoord om
uitsluiting en discriminatie te voorkomen (GC7)
• De student is in staat om aan zijn professionele ontwikkeling te
werken door middel van reflectie op de eigen culturele identiteit
(GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
Competenties (niveau)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
GC7 Verantwoord handelen (2)
GC8 Professionaliseren (2)
Organisational behaviour
Kernvakgebied
Communicatieve vaardigheden
Aansluiting eerdere/latere Gedrag in Organisaties, Management, Personeelsmanagement en met
modules
de andere modulen uit het internationale blok
Werkvormen
Werkcolleges
Toetsvorm

Schriftelijke Tentamen
-

Literatuur

-

Interculturele samenwerking in organisaties, Herman Blom
(ISBN 978 90 469 04633, 2e herziene druk 2015).
Powerpoints van de werkcolleges.
Aanvullende literatuur op Blackboard.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Module-eigenaar

E. Büyükҫifҫi

Docenten

E. Büyükҫifҫi

International Experience
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 3
Blok 4
De student:
• kan culturele verschillen binnen en tussen organisaties, in
internationale context herkennen (TC1)
• kan vraagstukken vanuit internationaal perspectief benaderen, en
ziet het belang in van contacten. De student is in staat nieuwe
contacten te benutten (GC2)
• is vaardig in de omgang met culturele diversiteit (handelt cultureel
Leerdoelen (competentie)
sensitief) in een internationale/ interculturele context door middel
van een open, respectvolle en nieuwsgierige houding (GC5)
• kan verschillende aspecten van de communicatie effectief en
geïntegreerd toepassen in een internationale/ interculturele
bedrijfskundige setting (GC6)
• kan op basis van reflectie op zichzelf en eigen handelen in
internationaal georiënteerde omgeving, systematisch vorm geven
aan de eigen ontwikkeling (GC8)
TC1 Probleemherkenning (2)
GC2 Schakelen en verbinden (2)
GC5 Samenwerken/netwerken (2)
GC6 Communiceren (2)
GC8 Professionaliseren (2)
Kernvakgebied
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Leerlijn
Integratie
Aansluiting eerdere/latere Intercultureel Vakmanschap, Internationaal ondernemen en
modules
Mondialisering, Business English
Werkcolleges, bedrijfsbezoek en (internationaal georiënteerde)
Werkvormen
studiereis
Toetsvorm

Individueel verslag en studiereis-aanwezigheid

Literatuur

Alle literatuur van de modulen Intercultureel Vakmanschap,
Internationaal ondernemen en Mondialisering

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Opdrachten voor het verslag zijn aangescherpt en daarmee goed
toepasbaar op alle bestemmingen

Betrokken docenten

C.C. Van Gent, W.M.B. van Let, M. de Zeeuw, E. Haasnoot

STUDIEGIDS BEDRIJFSKUNDE – FACULTEIT MANAGEMENT & ORGANISATIE 2018-2019
d.d. 23-8-2018

p.143

Jaar 4 Deeltijd
Ethiek en bewustzijnsontwikkeling
Studielast
Studiejaar
Periode

15 ects
3 of 4
Blok 1 + 2
De student kent en/of kan:
• Kan een probleem onderkennen, mogelijke oorzaken en
dwarsverbanden identificeren (RET en kernkwadrant Ofman). Kan
ter zake doende informatie inventariseren en uitwerken en
relevante procedures hanteren. Heeft oog voor het niveau waarop
een beslissing moet worden genomen. (TC1)
• Bij ethisch dilemma de kern van het probleem benoemen, de
belangen van de betrokkenen weergeven en daarover een
gefundeerde analyse geven. (TC1)
• Kan handelen volgens algemeen aanvaarde of professionele sociale
Leerdoelen (competentie)
en ethische normen en waarden los van het eigen referentiekader.
Voert afgesproken werkzaamheden volgens richtlijnen uit, ook al
komen die niet overeen met de eigen - belangen, ideeën of
opvattingen. Gaat zorgvuldig en discreet om met informatie over
personen en/of de organisatie. Kent de grenzen van de eigen
verantwoordelijkheid. (GC7).
• Kan zijn eigen handelen verantwoorden vanuit
bewustzijnsperspectief. Is in een continu proces bezig te
reflecteren op zijn eigen handelen en zich verder te ontwikkelen op
bewustzijnsniveau.(GC8)
Competenties (niveau)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC7 Verantwoord handelen (3)
GC8 Professionaliseren (3)
Business Law and Ethics
Kernvakgebied
Leerlijn
Begeleiding
Aansluiting eerdere/latere
Ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen
modules
Werkvormen
Toetsvorm

Literatuur

Werkcolleges
Tentamen (ethiek) opdrachten (vrijheid) filmpresentatie (bewustzijn)
eindgesprek (portfolio)
• IJzermans, Dirkx, (nieuwste druk) Beren op de weg, spinsels in je
hoofd. Thema, Zaltbommel
• Ofman, D. (2016) Kernkwaliteiten en het kernkwadrant ALLEEN
TIJDENS GASTCOLLEGE TE VERKRIJGEN!
• Knol, J. (2016) En je zult spinazie eten. Amsterdam:
Wereldbibliotheek
• Verantwoord ondernemen, Lamber Royakkers, Angele Pieters.
ISBN13 9789055745074
• Artikelen die via blackboard ter beschikking worden gesteld

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Geen

Betrokken docenten

P.A. van Dashorst, M. Katerberg, A.M de Ruiter
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Minor Coachend Leidinggeven
Studielast
Studiejaar
Periode

15 ects
Jaar 4
Blok 1 en 2
De student kent en/of kan:
- binnen het eigen netwerk een coachee werven en via een intake
een samenwerking/traject aangaan (GC5)
- bewust handelen rekening houdend met de culturele diversiteit
binnen de groep, ten aanzien van de coachee en de mogelijke
opdrachtgever (GC5)
- de communicatie dusdanig afstemmen op de coachee, zodat hij/zij
zich volledig begrepen en gehoord voelt (OEN) (GC6)
Leerdoelen (competentie)
- zich gedragen conform de ethische code van de NOBCO
(Nederlandse Orde van Beroepscoaches) (GC7)
integer handelen en is in staat om (mede) een veilige leeromgeving
te creëren voor zichzelf, groepsgenoten en coachee (GC7)
- een continue proces van reflectie creëren op het eigen handelen
(GC8)
- zich ontwikkelingsgericht opstellen en past de ontwikkelformule
toe= Behouden + Toevoegen- Loslaten (GC8)
GC5 Samenwerken/netwerken (3)
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (3)
GC7 Verantwoord handelen (3)
GC8 Professionaliseren (3)
Organisational Behavior
Kernvakgebied
Communicatieve skills
Leerlijn
Professionaliseren
Mens & Organisatie
(Personeel)Management
Aansluiting eerdere/latere
BV IK
modules
Minor Ethiek en Bewustzijnsontwikkeling
Strategisch Management
Werkvormen

Werkcolleges en practica

Toetsvorm

Individueel verslag en video assessment
•

Literatuur

•

Vandamme, R. (2005). Handboek "Coachend Leiderschap" .
Deventer: Entos. ISBN: 978-90-77458-04-4 Paberback 3e dr.
Daarnaast is het verplicht eigen literratuur aan te dragen (2e boek)

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties
Betrokken docenten

Mevr. G.F. Martina-du Chatenier
Dhr. M. Katerberg

BM-Online marketing
Studielast
Studiejaar
Periode
Leerdoelen
(competentie)

3 ects
3
1
- de student kan uitleggen wat online marketing inhoudt (TC2)
- de student kan aangeven welk invloed online marketing op de
strategie van bedrijven heeft (TC2)
- de student kan diverse online consumentengedragingen
herkennen en analyseren (TC2)
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de student kan diverse onderdelen benoemen in het
productrealisatieproces (TC2)
- de student kan aangeven welke diverse online
marketingcommunicatie-instrumenten ingezet kunnen worden in
het online marketingproces (TC2)
- de student kan uitleggen wat conversie is en methoden
benoemen om de conversie van een webshop te verhogen (TC2)
- de student kan aangeven wat online crm inhoudt en in welke
situaties online crm het meest geschikt is (TC2)
- de student kan aangeven welke elementen de kwaliteit van een
website bepalen in de ogen van de gebruiker en de organisatie
(TC2)
- de student kan aangeven welke rol social media kunnen spelen
binnen online marketing (TC2)
- de student kan aangeven webanalytics inhoudt, wat de
belangrijkste kernprestatie-indicatoren zijn en welke rol
webanalytics spelen binnen online marketing (TC2)
- de student kan de diverse online marketing begrippen en
processen in een casus herkennen, toepassen, analyseren en op
basis hiervan een advies geven (TC2/GC2/GC4)
Competenties (niveau)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
GC4 Innoveren (3)
Marketing
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Marketing 1 en 2, Contentmarketing, Bedrijfsprocessen en Strategisch
modules
Management
Werkcolleges
Werkvormen
Tentamen
Toetsvorm
-

Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Betrokken Docenten

Visser, M. en Sikkenga, B. (derde druk, 2018). Basisboek Online
Marketing. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers bv
ISBN 978-90-01-88714-8
Nieuwe druk, geen hoorcolleges

BM: Winst- en omzetbelasting
Studielast
Periode

3 ects
Blok 2
De student kent en/of kan:
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om het
verzamelinkomen van een ondernemer te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de belastbare
winst uit onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om
ondernemingsfaciliteiten toe te passen. (TC2)
Leerdoelen (competentie)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om de
stakingswinst van een onderneming te bepalen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
een ondernemer BTW-plichtig is. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen
waarover omzetbelasting berekend moet worden (maatstaf van
heffing). (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen in
hoeverre er recht op aftrek van voorbelasting bij een onderneming
bestaat. (TC2)
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De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen op
welk tijdstip de ondernemer omzetbelasting moet voldoen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op OB-vrijstellingen. (TC2)
- De student is (na het volgen van dit vak) in staat om te bepalen of
de onderneming recht heeft op bijzondere OB-regelingen. (TC2)
TC2 Diagnostiseren/analyseren (2)
-

Competenties (niveau)

Business law & ethics
Kernvakgebied
Aansluiting eerdere/latere Privaatrecht, Publiekrecht, Ondernemingsrecht, Financiële
modules
administratie, Verslaggeving en winst
Werkvormen
Werkcolleges
individueel schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en open vragen
Toetsvorm
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Theorieboek Convoy
(laatste druk)
Literatuur

Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Optioneel:
Belastingrecht voor Bachelors en Masters Werkboek Convoy
(laatste druk)
Syllabus beschikbaar met nieuwe opgaven.
Schlaman
Schlaman

BM: Actuele Ontwikkelingen
Studielast
Periode

3 ects
Blok 2 jaar 3 business management
Student kan voor gekozen 2 aspecten een verbetervoorstel maken
Student analyseert een zelf gekozen bestaand bedrijf of in een casus
beschreven
Bestaand bedrijf binnen het MKB op twee aspecten
van het ondernemingsplan en kan de keuze verantwoorden

Leerdoelen (competentie) Student kan op grond van gekozen 2 aspecten tot conclusies
komen door vergelijking met andere bedrijven, branche of theorie.
Student maakt gebruik van contacten/netwerk of creeert deze om het advies
mbt een van de aspecten van een ondernemingslan voor het verkrijgen
van informatie, steun en medewerking
kan vanuit het zelf geformuleerde advies bijbehorende
processen structureren
Student kan het opstellen van een ondernemingsplan begeleiden

Competenties (niveau)

Kernvakgebied

Student is op de hoogte van innovaties en technologische
ontwikklelingen binnen de bedrijfstak
GC4 Innoveren 3
TC2 Diagnosticeren 3
TC5 Evalueren 3
GC5 samenwerken/netwerken 3
TC3 Ontwerpen 3
Strategie
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Aandacht voor strategische beslissingen binnen MKB waarbij de kennis
Aansluiting eerdere/latere
vanuit de andere modules binnen business management kan worden
modules
benut.
Werkcolleges
Werkvormen
Zelfstudie
presentatie en verdediging.
Toetsvorm
Literatuur
Veranderingen n.a.v.
evaluaties
Module-eigenaar
Docenten

Alle literatuur van blok 1 jaar 3 en alle gebruikte literatuur uit jaar 1 en
2
Casus is met de rabobank-utrecht geactualiseerd
Eigenraam
M. de Zeeuw en A. Eigenraam

BM: ERP/SAP
Studielast
Studiejaar
Periode
Leerdoelen
(competentie)

Competenties (niveau)

3 ects
3
2
Student kan met ERP-SAP werken
binnen een gegeven integrale casus
Student benadert een
praktische casus vanuit een multi- en interdisciplinaire
GC2
aanpak
GC9 ICT-vaardig (3)
GC2 Schakelen en verbinden (3)
GC9

Operations management en Informatiemanagement
Kernvakgebied
Leerlijn
Cognitief
Aansluiting eerdere/latere Het totale bedrijfsproces heeft met ERP/SAP te maken. Dit betekent
modules
dat voor vrijwel alle vakken een relaties kan worde benoemd.
Werkvormen
Werkcolleges/practicum
Tentamen in de vorm van een opdracht tijdens de cursusweek
Toetsvorm
De praktijk van SAP ERP en IDES; isbn 978-90-01-82052
Literatuur

Module-eigenaar

Dankzij de input van de evaluaties en aanbevelingen van de
opleidingscommissie en uitslag van de enquêtes in het afgelopen jaar
is de kwaliteit van de module verbeterd
Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht/Pruijssers

Docenten

Eigenraam/Verstappen/Schlaman/Koehler/Becht Pruijssers

Veranderingen n.a.v.
evaluaties

Voortraject Afstuderen
Studielast
Studiejaar
Periode

3 ects
Jaar 4
Blok 1, 2, 3, 4
• De student is in staat het probleem achter een probleem te
achterhalen en onder woorden te brengen (TC1)
• De student kan het probleem van een opdrachtgever onafhankelijk
benaderen en van kritische noten voorzien (TC2)
• De student is in staat zelfstandig met een vooraf bedachte aanpak
Leerdoelen (competentie)
een opdracht te acquireren (GC1)
• De student kan het onderzoeksvoorstel indelen in probleemdoelstelling-hoofdvraag-deelvragen en deze voorzien van
dataverzamelingstechnieken (GC1)
• De student kan het onderzoek specificeren in
onderzoeksactiviteiten en deze plannen in tijd met middelen (GC1)
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•

De student kan zich onafhankelijk opstellen en weet zijn weg te
vinden in de omgang met verschillende belangen van
opdrachtgever, school en eigen belangen (GC2)
• De student kan zich in met de afstudeeraanvraag goed schriftelijk
uitdrukken zodat beoordeling op inhoud, context en niveau
mogelijk is (GC6)
• De student is en werkt zelfstandig en neemt de
verantwoordelijkheid voor het succes van zijn afstudeertraject
(GC8)
• De student weet beschikbare ICT-tools optimaal in te zetten om te
presenteren, analyseren en plannen (gebruikt Word voor tekst,
Excel voor grafische presentatie van cijfers en tabellen, SPSS voor
het analyseren van data en MSProject voor het maken van een
activiteit-gerelateerde planning) (GC9)
TC1 Probleemherkenning (3)
GC1 Methodisch handelen (3)
TC2 Diagnosticeren/analyseren (3) GC2 Schakelen en verbinden (3)
Competenties (niveau)
GC6 Communiceren (3)
GC8 Professionaliseren (3)
GC9 ICT-Vaardig (3)
Kwantitatieve en Kwalitatieve methoden
Kernvakgebied
Leerlijn
Integraal
Aansluiting eerdere/latere Stage, extern bedrijfsproject, alle vakken uit het kernvakgebied
modules
onderzoeksvaardigheden
Kick-off college, individuele begeleiding, begeleiding en samenwerking
Werkvormen
in afstudeerkingen.
Toetsvorm

Schriftelijke rapportage

Literatuur

Baarda, Ben (2014). Dit is Onderzoek! Groningen: Noordhoff
Uitgevers.

Veranderingen t.o.v.
vorig jaar n.a.v.
evaluaties

Format PvA is aangepast voor betere aansluiting op afstuderen op
beroepsproducten.

Betrokken docenten

J.C. Mulder en alle docent-begeleiders

Afstuderen
Studielast
Periode

Leerdoelen
(competenties)

27
Blok 1, 2, 3 en 4
De student:
• kan een probleem onderkennen, mogelijke oorzaken en dwarsverbanden
identificeren; kan ter zake doende informatie inventariseren, uitwerken en
relevante procedures hanteren. Heeft oog voor het niveau waarop een
beslissing moet worden genomen (TC1).
• kan een complex bedrijfskundig probleem vanuit integraal perspectief
ontleden en tot de kernpunten terugbrengen, met behulp van meerdere
analysetechnieken. Betrekt hierbij meerdere informatiebronnen binnen en
buiten en trekt conclusies uit de beschikbare informatie (TC2).
• kan bestaande processen en structuren zodanig (her)structureren dat de
organisatie haar doelstellingen volgens kwaliteitscriteria kan bereiken (TC3).
• kan een bedrijfskundige verandering planmatig aanpakken, waarbij meerdere
partijen verschillende belangen hebben (TC4).
• kan, op grond van de gesignaleerde verschillen tussen resultaten en
doelstellingen, bedrijfskundige processen bijsturen (TC5).
• kan een complex bedrijfskundig onderzoek opzetten en uitvoeren en zich
daarover verantwoorden (GC1).
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•

Competenties
(niveau)

Kernvakgebied
Aansluiting
eerdere/latere
modules
Werkvormen
Toetsvorm

kan vraagstukken in een breder (theoretisch) kader plaatsen om daarmee te
komen tot bruikbare en vernieuwende inzichten. Benadert zaken over de
grenzen van het eigen vak of afdeling. Legt gemakkelijk contacten met
personen en groepen binnen en buiten de organisatie (GC2).
• kan op effectieve wijze gestructureerde werkrelaties met anderen opbouwen
en onderhouden (GC3).
• kan communicatie doelbewust inzetten om strategische doelen te bereiken
(GC6).
• kan zijn eigen handelen verantwoorden. Is in een continu proces bezig te
reflecteren op zijn eigen handelen en zich verder te ontwikkelen (GC8).
TC1 : probleem herkennen (3); TC2 : diagnosticeren (3);
TC3 : ontwerpen (3); TC4 : veranderen (3); TC5 : evalueren (3);
GC1 : methodisch handelen (3); GC2 : schakelen en verbinden (3);
GC3 : adviseren (3); GC6 : communiceren (3);
GC8 : professionaliseren (3)
Accounting; Bedrijfsethiek; Finance; Economie;
Kwantitatieve methoden; Informatiemanagement; Marketing;
Operations Management; Organisatiekunde; Recht;
Strategisch Management, Communicatieve vaardigheden
Alle modules

Zelfstudie, onderzoek doen, rapporteren
Voortraject afstuderen, Terugkomdagen, Consult
Beroepsproduct Analyse (50%)
Beroepsproduct Ontwerp, Advies of Handeling (50%)
Beide beroepsproducten worden met een cijfer beoordeeld. Beide onderdelen
dienen minimaal een 5,5 te zijn.
n.v.t.

Literatuur
Veranderingen
Vanaf september 2018 wordt de scriptie vervangen door beroepsproducten
n.a.v. evaluaties
Module-eigenaar E.C.L. de Berg
Docenten opleiding Bedrijfskunde
Docenten
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