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Algemene informatie van de Faculteit der 

         Maatschappijwetenschappen  
In deze studiegids zult u alle relevante informatie vinden die voor uw 

studie van belang is. Dat wil zeggen dat u naast algemene informatie 

ook het volledig studieprogramma van uw studierichting/opleiding 

zal vinden. 

Eerst maakt u kennis met de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname en daarna met de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen:  

 de geschiedenis van de Universiteit (AdeKUS) en  

 de opbouw en de organisatie binnen de Faculteit. 

 

Hierna komen de verschillende aspecten van uw 

studierichting/opleiding aan de orde:  

 toelatingseisen, doelstelling en opbouw van de 

bacheloropleiding; 

 omschrijving van de onderwijseenheden; 

 docenten. 

 

Opmerkingen: 

 Behalve de studiegids, is het ook raadzaam het 

examenreglement en het thesisreglement door te nemen. 

 Verder zijn er prikborden in gebouw 6 waarop belangrijke 

mededelingen worden geplaatst. 

 Op de website van de AdeKUS www.adekus.uvs.edu vindt 

u diverse roosters. 

 

 

Geschiedenis 

De Universiteit van Suriname is opgericht op 1 november 1968 als 

voortzetting van de Geneeskundige School (1882) en de Surinaamse 

Rechtsschool. Sinds 1882 wordt er in Suriname medisch 

wetenschappelijk onderwijs verzorgd. De toenmalige Geneeskundige 

School van Paramaribo werd op 26 september 1969 omgezet in de 

Medische Faculteit. De Faculteit der Juridische Wetenschappen 

(1968) en de Medische Faculteit (1969) waren de eerste faculteiten in 

de beginfase van de Universiteit. In 1975 vond de proclamatie van de 

Sociaal-Economische Faculteit plaats. De Natuurtechnische Faculteit 

http://www.adekus.uvs.edu/
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(1976) en de Technologische Faculteit (1977) werden daarna 

opgericht, na gedegen voorbereidend werk binnen het Natuur-

Technisch Instituut. 

 

In de periode 1980-1987 is de Universiteit gereorganiseerd. De 

instelling kreeg een nieuwe naam Anton de Kom Universiteit van 

Suriname (1983) en de vijf (5) faculteiten werden teruggebracht naar 

drie (3). Samengevoegd werden de Natuurtechnische- en 

Technologische Faculteit tot de Faculteit der Technologische 

Wetenschappen. De Faculteit der Juridische Wetenschappen en de 

Sociaal-Economische Faculteit werden bijeengebracht in de Faculteit 

der Maatschappij-wetenschappen. De Medische Faculteit werd de 

Faculteit der Medische Wetenschappen. 

Per 1 januari 2017 is de Faculteit der Juridische Wetenschappen weer 

een zelfstandige Faculteit geworden en is geen onderdeel meer van 

de Faculteit der Maatschappijwetenschappen. 

 

 

Bestuurlijke organisatie van de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname  

Het hoogste Bestuurlijke Orgaan van onze instelling is het Bestuur 

van de Universiteit (BvU). Het BvU bestaat uit 9 leden waarvan 6 

worden benoemd en 3 gekozen door de geledingen van de 

Universiteitsgemeenschap. 

 

Het huidig Bestuur is als volgt samengesteld:  

 dhr. prof. dr. J. Menke   (voorzitter) 

 Functie vacant   (ondervoorzitter) 

 mw. drs. J. Johns-Christopher (secretaris) 

 mw. dr. Y. Baal    (lid) 

 Functie vacant   (lid) 

 mw. mr. N. van Dijk   (lid)  

 dhr. S. Mahabier    (lid) 

 dhr. E. Scheek    (lid) 

 mw. drs. R. Woodley-Sobhie  (lid)  

 

Het BvU is belast met de algehele leiding van de Universiteit, 

zowel naar haar geheel als naar haar onderdelen.  
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De Voorzitter van het BvU vertegenwoordigt de Universiteit 

in en buiten rechte. 

 

De facultaire structuur 

De organisatie van het wetenschappelijk onderwijs vindt plaats 

binnen de faculteiten.  Thans zijn er   vijf (5)faculteiten, namelijk:  

 de Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW); 

 de Faculteit der Medische Wetenschappen (FMeW); 

 de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW); 

 de Faculteit der Humaniora (FHum); 

 de Faculteit der Wis-en Natuurkundige Wetenschappen 

(FWNW); 

 de Faculteit der Juridische Wetenschappen (FJW). 

 

De huidige en de facto invulling van het Faculteitsbestuur is als volgt: 

 de Voorzitter die de titel draagt van Decaan; 

 de Secretaris; 

 alle Studierichtingcoördinatoren; 

 alle Opleidingscoördinatoren;  

 de Coördinator van de studentencommissie. 

 

Conform het bepaalde in artikel 20 van de Universiteitswet worden 

de Decaan en de Secretaris steeds voor een periode van één (1) jaar 

gekozen door de Faculteitsvergadering. De Decaan en de Secretaris 

vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB) van de Faculteit. 

 

 

Faculteit der Maatschappijwetenschappen (FMijW) 

 

Missie FMijW 

De Faculteit der Maatschappijwetenschappen is een groot en 

veelzijdig kenniscentrum dat onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening van internationale kwaliteit wil leveren.  

Zij stelt zichzelf daarbij de volgende taken: 

 Het academisch vormen van jonge mensen 

 Het opleiden van nieuwe generaties onderzoekers 

 Het opleiden van academici die kennis combineren met 

professionele  vaardigheden 

 Het doen van grensverleggend onderzoek 
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 Het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke 

vraagstukken 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen bestaat  uit: 

 mw. drs. L. Monsels   (Decaan van 

FMijW) 

 mw. drs. A. Lachmon-Alakhramsing (Secretaris van 

FMijW)  

 

Bij de uitvoering van haar werkzaamheden wordt het Dagelijks 

Bestuur ondersteund door het Faculteitsbureau onder leiding van de 

Faculteitsdirecteur. De huidige Faculteitsdirecteur is mw. Ch. 

Dijksteel LL.M, MPH. 

 

De opleidingen 

De faculteit heeft de volgende zes (6) Bachelor studierichtingen en 

vijf (5) Master opleidingen: 

1. Bachelor studierichting Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde  

2. Bachelor studierichting Bedrijfskunde 

3. Bachelor studierichting Economie 

4. Bachelor studierichting Psychologie 

5. Bachelor studierichting Public Administration 

6. Bachelor studierichting Sociologie 

7. Master in Education and Research for Sustainable 

Development (MERSD) 

8. Master Psychologie 

9. Master Onderwijskunde 

10. Master Bedrijfskunde 

11. Master Accountancy 

 

De richtingscoördinatoren (R.C.’s) zijn: 

 mw. dr. F. Ishaak  (Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde) 

 mw. T. Bonse MSc. (Bedrijfskunde) 

 dhr. drs. R. Dwarka (Economie) 

- mw. dr. M. Sanches (Psychologie) 

- dhr. drs. D. Abiamofo (Public Administration) 
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 Dhr. drs. H. Gezius (Sociologie) 

 

De opleidingscoördinatoren ( OC’S)  zijn: 

- dhr. drs. A. Sheoratan RA (Master Accountancy)  

- dhr. dr. H. R. Ori        (Masters in Education and 

Research for Sustainable Development) 

 

 

Secretarieel administratief medewerkers (Sammers) 

Bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden wordt de 

richtingscoördinator of opleidingscoördinator ondersteund door een 

secretarieel administratief medewerker (Sammer).  

 

De Sammers zijn: 

- mw. M. Kartodikromo Agogische Wetenschappen & 

Onderwijskunde,  gebouw 20,    toestel 2474          

- mw. R. Martodikromo Bedrijfskunde, gebouw 6, 

toestel 3883 

- mw. I. Karijosemito Economie ,Accountancy,  

gebouw 6.1, toestel 3850 

- mw. M. Nicholson Psychologie, gebouw 6, toestel 

2398 

- mw. A. Panhuyzen   Public Administration, gebouw 

20, toestel 2473 

- mw. A. Kadiman              Sociologie, gebouw 20, toestel 

2474. 
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De Commissies van de FMijW 

Examencommissie 

De Examencommissie van de Faculteit bestaat uit een Voorzitter, 

een Secretaris en leden, die door het Bestuur van de Faculteit der 

Maatschappijwetenschappen worden benoemd. 

 

De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn: 

 Het organiseren van tentamens en toezicht houden op een 

richtig verloop daarvan. Richtig verloop dienen wij ruim op 

te vatten. Daaronder wordt verstaan alles wat ertoe kan 

leiden dat tentamens conform de regels verlopen. 

 Het onderhouden van contact met de examinatoren. De 

Examencommissie heeft de bevoegdheid daaromtrent 

zelfstandig het contact te leggen. 

 Het opstellen van verklaringen en cijferlijsten van de 

Faculteit der Maatschappij-wetenschappen, na zich op 

behoorlijke wijze van de authentieke stukken overtuigd te 

hebben. 

 Het bijhouden van een datasysteem, waaruit het verloop van 

de studieprestaties, datum van inlevering van cijfers etc. 

blijkt. In het bijzonder zal erop worden gelet dat de 

faculteits-administratie de cijfers steeds op tijd bijhoudt 

(digitaal), terwijl de Examen-commissie over een back up 

daarvan beschikt. 

 De Examencommissie wordt tegelijkertijd gemachtigd een 

huishoudelijk reglement op te  

stellen. 

 

Per februari 2018 heeft de FMijW geen aparte Master - en 

Bachelor Examencommissie. 

De huidige Examencommissie is een gecombineerde 

Examencommissie voor zowel de Bachelor- als de 

Masteropleidingen. 

De Examencommissie Bachelor en Masteropleidingen bestaat 

uit: 

 dhr. drs. D. Chin Kwie Joe  - (voorzitter 

Bachelor – en Masteropleidingen). 

             mw. Mr. dr. A. Akkal-Ramautar      - (secretaris Master   

opleidingen en lid MERSD). 
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- mw. J. Wongsoredjo MA                  -(secretaris 

Bachelor opleidingen en lid Bachelor                                                               

Agogische Wetenschappen en Onderwijskunde en    

                                                             Master 

onderwijskunde)  

 mw. W. Ganga- Matawlie MSc. - (lid Bachelor en 

Master Bedrijfskunde). 

 dhr. drs. B. Mathoera   - (lid Bachelor 

Economie en Master Accountancy). 

 dhr. drs. T. Hendriks               - (lid Bachelor en 

Master Psychologie). 

 mw. drs. D. Amadsalipan-Eiloof - (lid Public 

Administration en Sociologie). 

 

 

De Examencommissie is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2495 of 

2530 en de emailadressen zijn: examencie-fmijw@uvs.edu, 

examencie-msc-fmijw@uvs.edu 

De Examencommissie wordt administratief ondersteund door : 

 dhr. A. Zammet (administratief medewerker) 

 mw. S. Sahit  (administratief medewerker) 

 mw. P. Meerzorg (administratief medewerker) 

 

Toetscommissie 

Ter uitvoering van het Toetsbeleid heeft het Faculteitsbestuur op  

1 februari 2018 ook de Toetscommissie benoemd. De 

Toetscommissie controleert toetsen van de opleidingen. 

De Toetscommissie bestaat uit: 

- drs. N. Gooding 

- drs. Z. Leysner 

- drs. I. Frijde-Ramdien  

 

 

 

 

 

 

mailto:examencie-fmijw@uvs.edu
mailto:examencie-msc-fmijw@uvs.edu
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Studentencommissie 

De Studentencommissie wordt door de studenten gekozen en heeft 

de volgende taken en bevoegdheden: 

 het onderhouden van contacten met studenten van de 

FMijW; 

 het evalueren van de studentenproblematiek en het doen 

van voorstellen aan de Decaan en/of het 

Universiteitsbestuur; 

 het onderhouden van contacten met organen binnen de 

Universiteit die zich bezighouden met de 

studentenproblematiek; 

 het onderhouden van regelmatige contacten met andere 

studentencommissies i.v.m. uitwisseling van informatie 

en afstemming van werkzaamheden gericht op het 

bewerkstelligen van uniforme regelingen. 

 

In de Studentencommissie hebben zitting: 

 mw. N. Dazel                (Coördinator) BDK 

 dhr. S. Yspol           (Secretaris/ lid Sociologie) 

 mw. Y. Bhugwandas   (Penningmeester/ lid Economie (BE) 

 mw. S. Edenburg           (Lid Economie (AE) 

 mw. K. Jhagroe          (Lid Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde)                                  

 functie vacant              (Lid Bedrijfskunde) 

 dhr. D. Nijhove         (Lid Public Administration) 

 dhr. D. Cumberbatch  (Lid Psychologie) 

 

De Studentencommissie is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2417 

Opleidingscommissie 

Een opleidingscommissie is een commissie, die binnen de faculteit de 

kwaliteitsbewaking en -verbetering van het onderwijsproces 

monitort. Hiernaast is de opleidingscommissie een klankbord voor 

zowel studenten als docenten wanneer het om de 

kwaliteitsverbetering van het onderwijs gaat. 
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De opleidingscommissie bestaat uit: 

- dhr. drs. M. Bilkerdijk (voorzitter/ BSc. Economie en 

MA) 

- mw. V. Ramautar MSc   (lid BSc/MSc Psychologie) 

- mw. drs. G. Jhinkoe Rai   (lid BSc/MSc Agogische 

Wetenschappen en     Onderwijskunde) 

- mw. Z. Seedorf MSc.             (lid BSc/MSc Bedrijfskunde) 

- mw. drs. R. Lachman (lid BSc. Public Administration) 

- functie vacant   (lid BSc. Sociologie) 

 

Studentendecanaat 

De Studentendecaan biedt optimale zorg en begeleiding aan studenten 

voor een vlot en succesvol verloop van hun studie carrière. Zij dient 

als klankbord, wegwijzer en inspiratiebron. Wanneer u voor 

uitdagingen komt te staan die de voortgang van uw studie kunnen  

belemmeren kunt u terecht bij de Studentendecanen: 

 mw. M. Monsch – Lee-A-Leong MSc. Ten behoeve van de 

studenten van de studierich-tingen Agogische 

Wetenschappen en Onderwijskunde, Economie, Public 

Administration en Rechten (voor studenten met als 

inschrijfjaar 2012 en eerder). Zij is te bereiken op tel. nr. 

465558 toestel 2472 of via e-mail op mireille.monsch-lee-

a-leong@uvs.edu  

 drs. A. Ghisyawan-Jhinnoe. Ten behoeve van de studenten 

van de studierichtingen Bedrijfskunde, Psychologie, 

Sociologie en Rechten (2013 t/m heden). Zij is te bereiken 

op tel. nr. 465558 toestel 2471 of via e-mail 

anushka.jhinnoe@uvs.edu  

 

Kwaliteitszorg 

Er zijn twee staffunctionarissen t.b.v. de facultaire kwaliteitszorg van 

de FMijW en FJW: 

 mw. drs. S. Ritfeld is mede verantwoordelijk voor het 

bewaken van de kwaliteit van de Bacheloropleiding 

Agogische Wetenschappen & Onderwijskunde, de 

Masteropleiding Onderwijskunde en de bacheloropleiding 
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Public Administration van de FMijW. Verder is zij ook 

verantwoordelijk voor de Bacheloropleiding Rechten en de 

Master opleiding Surinaams Recht van de FJW. Zij is 

bereikbaar via e-mail: silvy.ritfeld@uvs.edu. en telefonisch 

465558 tst. 2209. 

 Mw. E. Caffe MSc. is mede verantwoordelijk voor het 

bewaken van de kwaliteit van de Bacheloropleiding 

Economie, de Masteropleiding Accountancy, de Bachelor- 

en Masteropleiding Psychologie,  Bachelor- en 

Masteropleiding Bedrijfskunde, Master in Education and 

Research for Sustainable Development en de 

Bacheloropleiding Sociologie. 

Zij is bereikbaar via e-mail: eunice.caffe@uvs.edu en 

telefonisch bereikbaar op 465558 tst. 2209 

 

 

Klachtencommissie 

Er is een Klachtencommissie waar men terecht kan voor eventuele 

klachten. De klachtencommissie werkt met het klachtenreglement. 

Op dit moment is de functie van vertrouwenspersoon van FMijW 

vacant. 

 

 

De Instituten van de FMijW 

 

Institute for Women, Gender and Development Studies (IWGDS) 

 

Visie 

Het IWGDS is het dynamisch interdisciplinair wetenschappelijk 

centrum dat vanuit het gender- perspectief duurzame ontwikkeling, 

bewerkstelligt voor de pluriforme Surinaamse samenleving. 

 

Missie 

The Institute for Women, Gender and Development Studies van de 

Faculteit der Maatschappij-wetenschappen committeert zich aan 

onderwijs, onderzoek en dienstverlening gericht op: 

 vraagstukken, nationaal, regionaal en internationaal, die 

betrekking hebben op levensomstandigheden van vrouwen 

en mannen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder; 
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 duurzame ontwikkeling van de samenleving middels gender 

mainstreaming; 

 historische en contemporaine wetenschappelijke 

benaderingen met betrekking tot 

ontwikkelingsvraagstukken in de samenleving. 

 

De Bestuursleden van het IWGDS: 

 mw. drs. L. Monsels  (voorzitter) 

 mw. drs. R. Bihari  (secretaris ) 

 hr.  R. Antonius LS.  (penningmeester) 

 mw. C. Bakboord MSc.                 (lid) 

- functie vacant                                     (lid)   

De coördinator van het IWGDS is drs. R. Biharie. 

 

The Institute for Women, Gender and Development Studies is 

bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2528 en per e-mail: 

iwgds@uvs.edu 

 

 

Institute of International Relations (IIR) 

 

Missie 

De missie van het IIR is: het bijhouden van ontwikkelingsprocessen 

op het gebied van internationale betrekkingen. 

 

Het IIR heeft tot doel: 

 het bevorderen van kennisverwerving in de leer der 

Internationale Betrekkingen in ruime zin; 

 het verrichten van onderzoek en het geven van onderwijs in 

de leer der Internationale Betrekkingen; 

 het verzorgen van doelgerichte cursussen en trainingen in de 

leer der Internationale Betrekkingen; 

 het ontplooien van activiteiten ter ondersteuning en 

begeleiding van het 

 buitenlands beleid van de Regering van Suriname.  

 

 

mailto:iwgds@uvs.edu
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Het bestuur bestaat uit de volgende leden:  

 mw. drs. T. Smith (Voorzitter) 

 dhr. R. Martoredjo MSc. (Secretaris) 

- drs. L. Arsomedjo  (Penningmeester) 

 drs. Lt. Col. J. Hew A Kee (Lid) 

 mevr. L Redan, MSc., MPA (Lid) 

 

Het Institute for International Relations is bereikbaar op tel. 465558 

toestel 2477 en per 

e-mail op iir@uvs.edu. 

 

The Democracy Unit (DU) 

The Democracy Unit heeft als doel het versterken van de democratie 

in Suriname. Dit doel tracht de Unit te bereiken middels onderzoek 

en het verstrekken van informatie aan allen die daarom vragen.  

Het bestuur van de Democracy Unit bestaat uit: 

 dhr. D. Boldewijn BSc.  (voorzitter) 

 mw. I. Soentik BSc.  (secretaris) 

 mw. drs. D. Amadsalipan-Eiloof   (lid) 

 mw. drs. P. Kembel-Purperhart MPA  (lid) 

 mw. mr. drs. M. Lieuw Kie Song  (lid) 

 dhr. Drs. M. Hassankhan                                (lid) 

 dhr. J. Budike MSc.                                         (lid) 

 

De Democracy Unit is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2455 en 

per email: democracy.unit@uvs.edu  

 

Het Faculteitsbureau 

Het Faculteitsbureau bestaat uit: 

 Mw. Ch. Dijksteel LLM-MPH (directeur) 

Bereikbaar op toestel 3856 en per mail 

cheryl.dijksteel@uvs.edu  
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- Mw. W. Maatstap (assistent) 

Bereikbaar op toestel 3863 en per mail 

wendy.maatstap@uvs.edu. 

 

Secretariaat: 

 mw. T. Watsaam-Koenders (Chef de Bureau Decanaat) 

 mw. E. Abdoelkariem (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 mw. S. Zschuschen (Secretarieel medewerker Decanaat) 

 

Het Decanaat is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 

2440/3861/3864, rechtstreeks op 494993 en per e-mail: fmijw-

decanaat@uvs.edu. 

 

Faculteitsadministratie 

Ten behoeve van de cluster Economische Wetenschappen en Public 

Administration (tot deze cluster behoren de bacheloropleiding 

Economie, Masteropleiding Accountancy, de Bachelor- en 

Masteropleiding Bedrijfskunde en de Bacheloropleiding Public 

Administration): 

 mw. M. Kotzebue (Chef de Bureau)  

 mw. L. Atmopawiro 

 mw. E. Amatmoekrim-Saeri 

 mw. T. Clarke (PA) 

 

De administratie van Economie/ Public Adminstration is bereikbaar 

op tel. nr. 465558 toestel 3831/3832/3834 en per e-mail fmijw-

administratie-ecopa@uvs.edu 

Ten behoeve van de studierichting Bedrijfskunde: 

 mw. A. Wirabangsa 

 

De  studierichting Bedrijfskunde is bereikbaar op tel. nr. 465558 

toestel 2441/2442 of 433317 en per email op 

administratie_bdk@uvs.edu 

 

Ten behoeve van studies in de Gedragswetenschappen, waartoe 

behoren de Bachelor opleiding Agogische Wetenschappen en 

Onderwijskunde, Master Onderwijskunde, Bachelor- en 

Masteropleiding Psychologie en de Bacheloropleiding Sociologie: 

- mw. G. Schenker-Toekimin (Chef de Bureau)  

mailto:fmijw-decanaat@uvs.edu.-
mailto:fmijw-decanaat@uvs.edu.-
mailto:fmijw-administratie-ecopa@uvs.edu
mailto:fmijw-administratie-ecopa@uvs.edu
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- mw. J. Vorsten 

- mw. D. Moertamat-Abas 

 

De administratie van de cluster Gedragswetenschappen is bereikbaar 

op tel. nr. 465558 tst. 3830/3829/3828/3827 

 

Ten behoeve van de opleiding Master in Education and Research for 

Sustainable Development: 

 mw. M. Afi 

 

Bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2206  en per email 

melanie.afi@uvs.edu 

 

Frontoffice: Agenda & Archief en Balie: 

 mw. S. Fraenk  

 mw. G. Raadwijk-Bansie 

 dhr. V Morisson 

Agenda en Archief is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 3841/3843 

 

Conciërges: 

De conciërges zijn: 

- dhr. S. Bruce  

- dhr. R. Debipersad  

- dhr. F. Wirotaroeno  

 

De conciërges zijn bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 3826. 

 

Bureau Studentenzaken 

Het Bureau Studentenzaken draagt zorg voor de 

studentenvoorzieningen. 

Taken van het Bureau: 

 de verzorging van de inschrijvingen en 

studentenadministratie; 

 de studievoorlichting; 

 het zorgdragen voor een optimaal studieklimaat. 

 

Het Bureau Studentenzaken is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 

2212/2213/2214  en per email stuza@uvs.edu 
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Het UCIT (Universitair Centrum voor Informatie Technologie  

Het belangrijkste doel van het UCIT is bij te dragen en ondersteuning 

te verlenen aan de ontwikkeling op het gebied van computergebruik 

en informatie technologie binnen de Anton de Kom Universiteit van 

Suriname. 

 

Aan studenten worden de volgende directe diensten aangeboden: 

 een open wifi netwerk met vrije toegang tot het Internet 

 basale ondersteuning en assistentie bij wifi-

connectieproblemen 

 reset van password, voor herstel toegankelijkheid van 

Studenten-account 

 basale assistentie bij instellen van Studenten Mail op 

persoonlijke apparatuur 

 computer en print faciliteiten (tegen redelijke tarieven) 

 

Indirecte diensten gaan via het Bureau Studentenzaken (STUZA) of 

de faculteit. Meestal betreft het reserveringen van computer- en 

videoconferentie faciliteiten t.b.v trainingen en instructiesessies in het 

kader van colleges, afstuderen en studiebegeleiding. 

 

De faciliteiten van het UCIT zijn normaal open voor het publiek van 

maandag t/m donderdag tussen 08:00 – 14:30  des vrijdags van 08.00-

14.00. 

 

Het UCIT is telefonisch bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 2400 en 

via mail op het emailadres support@uvs.edu 

 

Bibliotheek 

De Bibliotheek van de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

bestaat uit de Centrale Bibliotheek (CB) en de Medische Bibliotheek 

(MB). De Centrale Bibliotheek is gevestigd in het eerste gebouw op 

het complex van de Universiteit.  
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Doel: 

De informatievoorziening ten behoeve van studenten, docenten en 

onderzoekers van de Universiteit van Suriname in het bijzonder en 

academici in het algemeen. 

 

Visie: 

Het aanbieden van informatiediensten ter ondersteuning en 

bevordering van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in 

Suriname. 

 

Missie: 

Het leveren van een up-to-date bijdrage aan onderwijs, onderzoek en 

dienstverlening met betrekking tot de wetenschappelijke 

informatievoorziening in Suriname. 

Voor meer informatie omtrent het lidmaatschap en het reglement kunt 

u terecht bij de informatiebalie in de Boekenzaal. 

De Bibliotheek is bereikbaar op tel. nr. 465558 toestel 

2265/2260/2261/2268, rechtstreeks op 464547 en per email via 

adekbib@uvs.edu.  
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2.Master opleiding Bedrijfskunde  
 

 

 

Inleiding 

De masteropleiding bedrijfskunde is een logisch vervolg op de 

bestaande bachelor en biedt zodoende ook doorstroom mogelijkheden 

voor de groep bachelor studenten. 

Deze master opleiding  heeft als uitgangspunt de studenten van deze 

academische opleiding een fundamenteel en conceptueel inzicht te 

bieden in de functionele gebieden van de bedrijfskunde. Het is van 

belang dat bedoeld academisch kader beschikt over een basisvorming 

in de bedrijfskundige disciplines, alsook een verdiepende vorming 

heeft in een aantal functionele domeinen (financiën, duurzaam 

ondernemerschap, personeelsbeleid, management, leiderschap en 

strategie).  

Verder heeft de student inzicht in de fundamentele 

wetenschappelijke disciplines en beschikt over skills op het vlak van 

adequate communicatie en rapportage en een ruime 

maatschappelijke belangstelling. 

De masteropleiding Bedrijfskunde is primair een wetenschappelijke 

opleiding. Echter moeten de afgestudeerden de verworven 

wetenschappelijke kennis kunnen toepassen op vraagstukken die zij 

in de Surinaamse bedrijfspraktijk tegenkomen. Het programma van 

de opleiding is qua oriëntatie dan ook wetenschappelijk en 

professioneel. Om de ontwikkelingen in de Surinaamse bedrijven te 

kunnen volgen, zijn samenwerkingsverbanden, zoals de instelling 

van een Werkveld Advies Raad, noodzakelijk.  

 

Verdieping in het vakgebied Bedrijfskunde op academisch niveau 

levert specialisten op die in het bedrijfsleven en de overheid een 

meerwaarde hebben op managementniveau. Bij alle modules 

worden wetenschappelijke artikelen bestudeerd en geanalyseerd. 

Het gaat hierbij zowel om wetenschappelijke artikelen die worden 

aangeboden door de docent alsook artikelen die de studenten zelf 

moeten aandragen. 
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Visie 

De masteropleiding bedrijfskunde wil haar studenten voorzien van 

wetenschappelijke kennis en vaardigheden op het gebied van: 

1. Human Resource Management (HRM)  

2. Finance en  

3. Strategy, Entrepreneurship & Leadership (SEL), 

 

die hen in staat stellen een effectieve bijdrage te leveren aan het 

verbeteren van de prestaties van werknemers, ondernemers en 

organisaties. 

 

Missie  

Bijdragen aan wetenschappelijke ontwikkeling om het professioneel 

kader in bedrijven en de overheid te versterken en te ondersteunen, 

waardoor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven in de 

bestaande & nieuwe markten en de economische orde zich vergroot. 

 

 

 

Doelstellingen 

 

Algemeen: 

Het vormen van wetenschappelijk management kader op master 

niveau dat in staat is om op academisch verantwoorde wijze in 

uiteenlopende sectoren en op verschillende niveaus leiding te geven 

aan en onderzoek te doen in de bedrijfsvoering en specifiek op het 

gebied van HRM, Finance en SEL. 

 

Specifieke doelstellingen: 

1. Verbreding en verdieping van wetenschappelijke kennis en 

inzicht verworven in de bachelor Bedrijfskunde. 

2. Het toepassen van deze wetenschappelijke kennis en het 

leren zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te doen op 

master niveau in de specialisaties HRM, Finance en SEL. 

3. Verdere ontwikkeling van academische vaardigheden, 

algemeen in de Bedrijfskunde en specifiek in de 

bovengenoemde deelgebieden. 
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4. Ontwikkelen van competenties om complexe vraagstukken 

op het gebied van de Bedrijfskunde, in het bijzonder binnen 

de drie deelgebieden, te analyseren en op te lossen. 

5. Succesvol functioneren binnen beroepen waarin op 

wetenschappelijk master niveau met bedrijfskundige kennis 

wordt gewerkt en/of het ambiëren van een vervolgopleiding 

op hoger niveau, m.n. PhD. 

 

Aansluiting van de opleiding bij internationale kaders 

De studierichting bedrijfskunde heeft zich voor het formuleren van 

haar eindtermen gericht op het domeinspecifiek referentiekader uit 

Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) (2013 ), welke 

zowel voor de bachelor als de masteropleidingen de kaders aangeeft. 

Specifiek richt onze master opleiding zich op het analyseren van 

complexe (inter)nationale cases binnen het bedrijfsleven en de 

overheid gebruikmakend van theorieën en bedrijfskundige 

concepten gestoeld op wetenschappelijk basis alsmede (toegepast) 

onderzoek welke al dan niet samen met de (buitenlandse) 

hoofddocenten uitgevoerd wordt. 

 

Eindtermen  

 

De MSc Bedrijfskunde stelt dat de afgestudeerde: 

 

(kennis en inzicht:) 

1. Wetenschappelijke Kennis en inzicht heeft in HRM 

of Finance of Strategy, Entrepreneurship & 

leadership en in het bijzonder in de interactie tussen 

bedrijfskunde en de verschillende deeldisciplines 

met een kritische blik op actuele en 

multidisciplinaire (inter-)nationale vraagstukken. 

 

(toepassen kennis en inzicht:) 

2. In staat is gedetailleerde kennis op hoog 

academisch niveau te combineren met empirisch 

onderzoek en deze toe te passen. 

3. In staat is deze vraagstukken vanuit meerdere 

invalshoeken, binnen de gekozen specialisatie te 

analyseren, alsmede in staat is kritisch te zijn ten 
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opzichte van de in de theorie en praktijk gekozen 

oplossingen en zelf alternatieven te ontwikkelen 

waarvoor een deugdelijke grondslag bestaat. 

4. De nodige academische vaardigheden heeft om 

werk te verrichten als MSc bedrijfskundige met 

kennis van de gekozen specialisatie. 

 

(oordeelsvorming:) 

5. In staat is complexe bedrijfskundige vraagstukken, 

specifiek in een van de 3 specialisaties, te kunnen 

omzetten in een onderzoeksvraag en deze op een 

correcte wetenschappelijke en kritische wijze te 

kunnen analyseren en synthetiseren om zodoende 

tot creatieve oplossingen of antwoorden te komen. 

6. Kritische instelling heeft en een houding om de 

vorderingen binnen het vakgebied systematisch te 

volgen met het oog op het formuleren van een 

correct en gefundeerd advies. 

 

(communicatie:) 

7. In staat is effectief en integer te kunnen 

communiceren over topics de specialisatie rakende. 

8. In staat is in een multidisciplinair team samen te 

werken, rekening houdend met verschillende 

standpunten. 

 

(leervaardigheden:) 

9. In staat is vrijwel zelfstandig wetenschappelijk 

onderzoek te doen. 

 

Aansluiting bij het beroepenveld 

De MSc Bedrijfskunde gespecialiseerd in een van de 

afstudeerrichtingen richt zich op een loopbaan als academische 

specialist, bedrijfsmanager, financieel manager, bedrijfsadviseur of 

als directielid in de privésector of bij de overheid. Als docent, 

onderzoeker in het hoger onderwijs, of ambieert een vervolg 

opleiding op PhD niveau in een van de eerder genoemde 

specialisaties.  
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De masteropleiding verschaft wetenschappelijke kennis van de 

relevante functionele gebieden van HRM, Finance en Strategie, 

ondernemerschap en leiderschap, alsook kennis van methoden en 

technieken voor het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk 

onderzoek. Ook onderzoeksvaardigheden behoren tot de door de 

deelnemers te ontwikkelen expertise. Daarnaast zal het ontwikkelen 

van strategisch beleid een expertise van de deelnemers worden. Ten 

slotte worden competenties verworven specifiek gericht op: 

 Analytisch inzicht (eindterm 3) 

 Adviseren (eindterm 5,6) 

 Samenwerken (eindterm 8) 

 Communiceren ( eindterm 7) 

 Leiding kunnen geven (eindterm 4,8) 

 Stressbestendigheid persoonlijk leiderschap (o.a. in 

planning, het aansturen binnen teamwerk, het omgaan met 

tegenslag etc.) (eindterm 5,7,8). 
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Master Programma 
Het programma van de master opleiding bedrijfskunde bestaat uit 4 

semesters .Het eerste jaar bestaat uit een algemeen basisjaar.In dit 

collegejaar worden basisvakken verzorgt die betrekking hebben op 

alle drie specialisaties .Elke student  kan alle vakken volgen in het 

eerste jaar.Op basis van de gekozen specialisatie( HRM of  Finance 

of Strategie, Entrepreneurship & leadership) vindt er een verdieping 

plaats in het tweede jaar . 

Zowel het eerste als het tweede studiejaar behelst 60 studiepunten 

verdeeld over 7 tot 8 vakken . 

In het tweedejaar bestaat de mogelijkheid  2 keuzevakken te volgen 

.De mogelijkheid bestaat ook keuzevakken van andere 

masteropleidingen te volgen echter geschied dit na goedkeuring van 

de opleidingscoördinator. 

Ter voorbereiding op de thesis wordt per specialisatie het vak 

(projectmanagement)onderzoekspraticum aangeboden. 

De master Bedrijfskunde omvat  verschillende disciplines die 

terugkomen in de zogenaamde inhoudelijke leerlijnen of 

specialisaties . Het betreft: 

 Finance  

 Strategisch Human resource management 

 Strategie,leiderschap en ondernemerschap 

 

Naast deze leerlijnen kent de opleiding een zogenaamde 

ondersteunende leerlijn waarin ondersteunende vakken gegeven 

worden die een master  bedrijfskundige nodig heeft zoals academic 

skills 1 en 2  en onderzoekspraticum : 

Studenten hebben de mogelijkheid  afhankelijk van hun 

onderzoeksonderwerp een buitenlandse oriëntatie /stage te doen. 

Deze tweejarige masteropleiding heeft een modulair systeem waarbij 

na elke module  een tentamen of toets wordt gemaakt. De herkansing 

geschied aan het eind van een semester of in samenspraak met de 

desbetreffende docent. Het eerste jaar betreft 8 modules . Het tweede 

jaar bestaat uit  4 modules per specialisatie en 2 modules  

keuzevakken waarna de afronding geschiedt  middels een thesis van 

20 ects. 

Het programma van de opleiding bestaat uit 120 studiepunten 

(ECTS).  
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Via http//rpubs.com/paulf/BDK-adm en Moodle krijgen studenten 

inzicht in hun studieresultaten, opdrachten,informatie over het 

progamma etc.  

 

De master opleiding bedrijfskunde heeft ervoor gekozen om 

activerend onderwijs te geven. Dit betekent in de praktijk een 

combinatie van hoorcolleges en werkcolleges. Daarnaast maken 

studenten opdrachten, werken ze cases uit, geven presentaties (in 

groepsverband en individueel). Het aantal contacturen varieert 

afhankelijk van het aantal studiepunten. 

Bij het studiemateriaal wordt gebruik gemaakt van e-books, 

artikelen,boeken en syllabi . In samenspraak met de docenten, worden 

zowel het benodigde studiemateriaal en de verschillende werkvormen 

besproken.  

 

 

Toelating 

Er zijn vier categorieën studenten die kans maken om deze opleiding 

te volgen, enkele met restricties, andere niet. 

Deze vier groepen zijn namelijk: 

1. BSc Bedrijfskunde 

2. BSc Economie  

3. BSc andere studierichting Fmijw Adek 

4. Afgestudeerden met een vergelijkbare BSc diploma van 

andere opleidingsinstituten. 
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Vakken pakket  Master Bedrijfskunde  
 

                Vakken pakket  1 Basisjaar 

Code  
onderwijseenheid sp 

 1e semester   

01MBB0   

 

 

Introductie 

 

 

 

1 

 

 
01MBB1 Financieel Management &investeringsanalyse  

Accounting& control 
7.5 

01MBB2 Academic (research) skills 1  7 

01MBB3 Alliantie management &ondernemerschap  7.5 

01MBB4 SHRM & high performance work systems 

incl.hr-metrics& analytics   
7.5 

 2e semester   

01MBB5 Strategische vernieuwing en corporate entrepreneurship 

LEIDERSCHAP lEIDERSCHAP 
7.5 

01MBB6 HRM and performance management systemen 7.5 

01MBB7 Advanced financial statement analysis accounting&contro 7.5 

01MBB8 Academic (research) skills 2  7 

       01 betreft het 1e jaar MBB Master bedrijfskunde basisjaar 

 

Vakkenpakket   jaar  2. 

 
                      Specialisatie  HRM 

Code  Onderwijseenheid sp 

02MHRM1  

 

Strategisch HRM & Cultuur  7.5 

02MHRM2  Informatie en communicatie management  7.5 

02MHRM3 Talentmanagement    7.5 

02MHRM4 Onderzoekspraticum  7.5 

02MB1 Corporate Governance (keuzevak) 5 

02MB2 Management van verandering  (keuzevak) 5 

02MB3 New Business: Innovation and Entrepreneurship (keuzevak)   5 

02MHRM5 Thesis HRM 20 
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                       Specialisatie  SEL 

Code  Onderwijseenheid ECTS 

02MSEL1 Strategische groei & corporate development   7.5 

02MSEL2 Strategisch entrepreneurship   7.5 

02MSEL3 International strategy & development  7.5 

02MSEL4 Onderzoekspraticum 7.5 

02MB1 Corporate Governance (keuzevak) 5 

02MB2 Management van verandering  (keuzevak) 5 

02MB3 New Business: Innovation and Entrepreneurship 

(keuzevak )  

5 

02MHRM5 Thesis  SEL 20 

 

                         Specialisatie FINANCE 

Code  Onderwijseenheid ECTS 

02MSEL1 International financial reporting  7.5 

02MSEL2 Financial information and decision making 7.5 

02MSEL3 Advance corporate finance and governance 7.5 

02MSEL4 Onderzoekspraticum 7.5 

02MB1 Corporate Governance (keuzevak) 5 

02MB2 Management van verandering  (keuzevak) 5 

02MB3 New Business: Innovation and Entrepreneurship  

(keuzevak) 

5 

02MHRM5 Thesis FINANCE 20 
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Vakomschrijvingen  
 

Leerlijn Strategisch HRM 

 

Name of course: Strategic HRM  & High performance 

work systems; incl. hr-metrics & 

analytics   

ECTS 7.5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting: Contacturen: 28 uur  

Zelfstudie: 38 uur  

Opdrachten: 20 uur  

Voorbereiding tentamen: 31 uur  

Tentamen: 3 uur 

Period: Year 1, Semester 1 

Name lecturer: J. Hoogendoorn PhD 

/Drs.R.Laurens/Drs.E.Banel 

Learning objectives:  

At the end of the 

course: 

Na het afronden van dit basisvak kan de 

deelnemer:  

• De effectiviteit van een HR organisatie 

beoordelen in het licht van de recente 

ontwikkelingen in het HRM denken 

• Proactief bijdragen aan het verbeteren 

van de verbinding van HR met de 

organisatiestrategie  

• De belangrijkste determinanten van 

werknemersmotivatie, betrokkenheid en 

effectiviteit beoordelen en suggesties 

doen voor verbeteringen vanuit het 

perspectief van HRM.    

Short course 

description: 

Korte omschrijving van het vak: De 

professionalisering van 

personeelsmanagement in organisaties 

heeft de afgelopen twintig jaar een 

stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 

De ontdekking van het belang van 

bijvoorbeeld organisatiecultuur en 

transformationeel leiderschap voor 
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excellente organisaties, de 

karakteristieken van lerende organisaties 

en ‘High Performance Work Systems’ 

(HPWSs), het belang van menselijk 

kapitaal als competitief voordeel en de rol 

van Human Resources in het ontwikkelen 

van ‘DynamicCapabilities’ die een 

organisatie in staat stellen de 

organisatiestrategie effectief te volgen.  

Strategisch Human Resource 

Management is voornamelijk gericht op 

het verbinden van HRM met de 

bedrijfsstrategie, het ontwerpen van en 

onderhouden van HPWSs, en het creëren 

van duurzaam concurrentievoordeel door 

goed personeelsmanagement. 

Lecturing method: Het vak behandelt in een aantal  colleges 

en  virtuele feedback/reflectie momenten 

een aantal specifieke HRM-

vraagstukken. Daarbij worden de 

huidige uitdagingen op het gebied van 

HRM concreet onderzocht aan de hand 

van de laatste inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek. Evidence-

based HR management is een belangrijk 

uitgangspunt van deze cursus. Dit geeft 

cursisten naast instrumenten voor 

analyse ook een basis voor degelijke 

argumentatie van HR verbeteringen in 

de praktijk. In de colleges wordt eerst de 

bijdrage van de belangrijkste theorieën 

en wetenschappelijke bewijsvoering 

besproken; vervolgens worden de 

nieuwe inzichten toegepast in case 

discussies en/of bijdragen van 

gastsprekers.   

Pre-knowledge:  
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Way of examination 

and determining the 

final grade:: 

Voor een viertal colleges moeten cases 

worden voorbereid in kleine groepjes 

(50% cijfer). Daarnaast is er een 

individuele opdracht waarbij een 

individuele case moet worden 

beschreven over een zelf te kiezen 

organisatie en HRM onderwerp (50% 

cijfer). Het is expliciet de bedoeling de 

collegestof van tenminste twee colleges 

hierin te verwerken. Er geldt voor alle 

deelcijfers (tentamen en opdrachten) een 

minimum van 5.5. 

Lecturing material: Job Hoogendoorn, kan strategisch hrm 

(veel) beter , ook beschikbaar als e-book 

bij weka, 2012, 382 blz.,  

Bram Steijn & Sandra Groeneveld, 

strategisch hrm in de publieke sector, 

Van Gorcum, 2013, 288 blz., e-book. 

Eelke pol, strategisch hrm; herkennen, 

begrijpen, doen, Van Gorcum,  2e druk, 

2011, 220 blz., e-book, 

 

 

 

 

 

Name of course: HRM and performance management 

Systems 

ECTS 7.5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting: Contacturen: 20 uur  

Zelfstudie: 75 uur  

Opdrachten: 40 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Period: Year 1, semester 2 

Name lecturer:  

Learning 

objectives:  

Na het afronden van dit basisvak kan de 

deelnemer:  
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At the end of the 

course: 

• het HR beleid voor het bedrijf /de 

organisatie uitstippelen 

• Proactief bijdragen aan het verbeteren van 

de prestaties van werknemers middels 

performance systemen   

• De belangrijkste determinanten van 

performance management  beoordelen en 

suggesties doen voor verbeteringen vanuit 

het perspectief van HRM. 

Short course 

description: 

De moderne organisatie moet zijn prestaties 

en de ontwikkeling van werknemers 

beheren. Het performance management 

gaat over het instellen van de prestatie 

normen, het volgen van de voortgang en 

het opbouwen van sterke 

opvolgingsplannen voor de organisatie. Het 

performance management biedt de 

gestructureerde en formele feedback aan 

managers en medewerkers. Het 

performance management maakt het 

mogelijk om werknemers te motiveren en 

de ontwikkeling van de organisatie de 

richting te geven. De doelstellingen en 

taken van managers en medewerkers 

moeten afgestemd zijn op de 

bedrijfsstrategie. HR is verantwoordelijk 

voor de ontwikkeling van het consistente 

en pijnloze prestatiemanagementsysteem in 

de organisatie. 

 

De organisatie maakt gebruik van de 

prestatie, beheren dezelfde richting op alle 

niveaus van de organisatie. Het top 

management stelt de bedrijfsstrategie vast 

en definieert de strategische initiatieven. 

Het topmanagement definieert de gewenste 

stappen die gedurende een jaar moeten 

worden genomen. 
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Het performance management is gericht op 

het uitvoeren van de strategische taken van 

de organisatie. Het is gericht op de 

ontwikkeling van de belangrijkste talenten, 

top performers en opvolgers. Het proces 

identificeert de beste mogelijkheden in de 

organisatie en onderscheidt ze van de rest 

van de bevolking. 

 

 

Lecturing 

method: 

Het vak behandelt in een aantal  colleges en  

virtuele feedback/reflectie momenten een 

aantal specifieke HRM-vraagstukken op het 

gebeid van performance management. 

Daarbij worden de huidige uitdagingen op 

het gebied van HRM concreet onderzocht 

aan de hand van de laatste inzichten uit 

wetenschappelijk onderzoek. Evidence-

based HR management is een belangrijk 

uitgangspunt van deze cursus. Dit geeft 

cursisten naast instrumenten voor analyse 

ook een basis voor degelijke argumentatie 

van HR verbeteringen in de praktijk. In de 

colleges wordt eerst de bijdrage van de 

belangrijkste theorieën en 

wetenschappelijke bewijsvoering 

besproken; vervolgens worden de nieuwe 

inzichten toegepast in case discussies en/of 

bijdragen van gastsprekers.   

Pre-knowledge:  

Way of 

examination: 

Voor een viertal colleges moeten cases 

worden voorbereid in kleine groepjes (50% 

cijfer). Daarnaast is er een individuele 

opdracht waarbij een individuele case moet 

worden beschreven over een zelf te kiezen 

organisatie en HRM onderwerp (50% 

cijfer). Het is expliciet de bedoeling de 

collegestof van tenminste twee colleges 

hierin te verwerken. Er geldt voor alle 
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deelcijfers (tentamen en opdrachten) een 

minimum van 5.5. 

Tentamenstof: Betreft leerstof m.b.t de volgende 

onderwerpen 

Wat is prestatie in human resources. Doel 

van Performance Management 

Prestatiebeheervoordelen Prestatiebeheer 

Risico's Gedwongen distributie in 

Performance Management Prestatiebeheer 

en Maximalisering van de 

medewerkersbinding Prestatiebeheer en 

Motivatie van Werknemers Prestatiebeheer 

en bedrijfsstrategie Prestatie Management 

en Employee Segmentation  

Lecturing 

material: 

G.Evers, Strategische 

personeelsplanning,vakmedianet,1e druk 

2014, 326 blz.  

J.Hoogendoorn,Strategische HR-

planning&prestatieverbetering,eur/erbs 

syllabus,2016, 216 blz    

T.Al  & I.Doze, HR-analytics, WEKA 

uitgeverij, 1e druk 2015, 262 blz,   

 

 

 

Afstudeer variant HRM  jaar 2 

 
Naam cursus Talentmanagement 

ECTS 7,5 ECTS; 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 35 uur  

Zelfstudie: 78 uur  

Opdrachten: 69 uur  

Voorbereiding tentamen: 28 uur  

Tentamen: zie opdrachten 

Semester en 

studiefase 

Jaar 2, 3de semester 

Naam docent Dr. Job Hoogendoorn,  Drs. R. Laurens 
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Leerdoelen:  Aan het eind van dit vak hebben 

studenten de volgende leerdoelen eigen 

hebben gemaakt: 

1. U beschikt over de belangrijkste 

inzichten over leiderschap in de 

basisdisciplines morele en politieke 

filosofie, sociale psychologie, en 

politieke economie, inclusief 

relevante casuïstiek.  

2. U begrijpt processen van leidinggeven 

en aansturen van personeel in 

organisaties;  

3. U bent in staat leiderschapsproblemen 

in praktijksituaties te evalueren;  

4. U kunt van oplossingen voor 

leiderschapsproblemen in 

praktijksituaties ontwerpen;  

5. U kunt beredeneren welke 

beschikbare perspectieven passen bij 

een gegeven praktijksituatie 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

De begrippen Leiderschap, management 

en bestuur verwijzen alle drie op eigen 

wijze naar het structureren, vormgeven 

en in goede banen leiden van processen 

en interacties die in een organisatie 

spelen. Na de algemene oriëntatie in het 

profielvak beoogt het specialisatievak 

het idee van leiderschap in organisaties 

verder uit te werken. Daarvoor maken 

we gebruik van inzichten uit drie 

clusters van basisdisciplines van de 

bedrijfskunde: morele en politieke 

filosofie; sociale psychologie; en 

politieke economie. In vogelvlucht 

worden belangrijke elementen en 

hoogtepunten uit deze basisdisciplines 
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besproken met speciale aandacht voor 

hun relevantie voor het onderwerp 

leiderschap in organisaties.  

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis HRM jaar 1 

Wijze van toetsen Individuele opdrachten en Tussentijdse 

groepsopdrachten 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepscases (50%) 

Individuele case (50%) 

Collegemateriaal: Voor het cluster Filosofie & Ethiek:  

- Plato, Het Bestel, Bert Bakker, 

2006 (200 pp; zie de leeswijzer 

op p. 4) 

Voor het cluster Sociologie & 

Psychologie 

- Artikelen in reader (160 pp) 

Voor het cluster Economie: 

- R. van Tulder, Managing the 

Transition to a Sustainable 

Enterprise: Lessons from 

Frontrunner Companies. 

Routledge, 2014 160 pp 

Wetenschappelijke artikelen 

 
 

Naam cursus Strategisch HRM en cultuur 

ECTS 7,5 ECTS; 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 35 uur  

Zelfstudie: 68 uur  

Opdrachten: 74 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

Jaar 2, 3de semester 

Naam docent  Drs. E. Banel, Drs. R. laurens, 

Dr.R.Chandansingh  
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Leerdoelen:  Na het afronden van dit vak kan de 

deelnemer: 

 De effectiviteit van een HR 

organisatie beoordelen in het 

licht van de recente 

ontwikkelingen in het HRM 

denken 

 Proactief bijdragen aan het 

verbeteren van de verbinding 

van HR met de 

organisatiestrategie 

 De belangrijkste determinanten 

van werknemersmotivatie, 

betrokkenheid en effectiviteit 

beoordelen en suggesties doen 

voor verbeteringen vanuit het 

perspectief van HRM.   

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

De professionalisering van 

personeelsmanagement in organisaties 

heeft de afgelopen twintig jaar een 

stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. 

De ontdekking van het belang van 

bijvoorbeeld organisatiecultuur en 

transformationeel leiderschap voor 

excellente organisaties, de 

karakteristieken van lerende organisaties 

en ‘High Performance Work Systems’ 

(HPWSs), het belang van menselijk 

kapitaal als competitief voordeel en de 

rol van Human Resources in het 

ontwikkelen van ‘Dynamic Capabilities’ 

die een organisatie in staat stellen de 

organisatiestrategie effectief te volgen. 

Het is een greep uit de onderwerpen die 

het veld van Human Resources 

Management de afgelopen jaren in 

sneltreinvaart getransformeerd hebben. 
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Of we het nu hebben over innovatie, 

klantgerichtheid, engagement, of talent 

management, het staat of valt met de 

juiste mensen in een organisatie die in 

staat is deze mensen optimaal te 

ondersteunen en motiveren.  

 Strategisch Human Resource 

Management is voornamelijk gericht op 

het verbinden van HRM met de 

bedrijfsstrategie, het ontwerpen van en 

onderhouden van HPWSs, en het creëren 

van duurzaam concurrentievoordeel door 

goed personeelsmanagement. Hierbij is 

ook een effectieve inrichting van HR-

delivery, de organisatie van de HR 

functie, van groot belang. Het gaat hierbij 

over onderwerpen als HR-planning, 

management development, training en 

opleiding, organisatiecultuur en 

leiderschap, performance management, 

beoordeling- en beloningsbeleid, etc. In 

het veld van HRM zien we naast de 

professionalisering van strategisch 

personeelsbeleid de laatste jaren ook een 

groeiende kennis van de effectiviteit van 

concreet HR-beleid en praktijk zoals 

werving en selectie, taakontwerp en 

leiderschap, op HR uitkomsten zoals 

motivatie en satisfactie, commitment, 

verloop en ziekteverzuim. Deze 

ontwikkelingen vormen het veld van de 

organisatiepsychologie en zullen ook 

aandacht krijgen in dit vak. In dit vak 

beginnen we met de rol van de HR-

afdeling binnen een organisatie en 

plaatsen vervolgens HRM binnen het 
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strategisch beleid. Vervolgens gaan we in 

op drie belangrijke pilaren van HRM: 1) 

Het vinden van de juiste mensen, 2) het 

motiveren en leiding geven aan 

medewerkers, 3) het ontwikkelen van 

medewerkers en organisaties. Tot slot 

besteden we aandacht aan nieuwe 

ontwikkelingen die zowel organisaties als 

HRM in organisaties beïnvloeden, 

voorbeelden zijn globalisering, 

outsourcing, flexibilisering van de arbeid, 

het managen personeel met niet-

standaard werkgever-werknemer relaties 

(bv het werken met uitzendkrachten).  

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis HRM jaar 1 

Wijze van toetsen Opdrachten en eindwerkstuk/tentamen 

Wijze van 

vaststellen eindcijfer 

Cases (50%) 

Individuele case (50%) 

Collegemateriaal:  Kluytmans, F. (2014). Leerboek 

HRM, 2e druk. Noordhof 

Uitgevers. 

 Aanvullende verdiepende 

artikelen voor de verschillende 

colleges 

 Opdrachten voor de colleges. 

Deze worden steeds in het 

college voorafgaand uitgedeeld.  

Wetenschappelijke artikelen 
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Naam cursus Informatie –en Communicatiemanagement 

ECTS 7,5 ECTS; 210 uur 

Contacturen per 

semester 

Contacturen: 35 uur  

Zelfstudie: 68 uur  

Opdrachten: 74 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

2e jaar 3de semester 

Naam docent Dr. Job Hoogendoorn, Drs. R.Gilaard , 

Drs. R. laurens 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

Na het succesvol doorlopen van het vak, 

dienen studenten de volgende leerdoelen 

behaald te hebben: 

 In staat zijn om strategische 

informatiesystemen te 

identificeren en te beoordelen op 

hun (mogelijke) effect op 

bedrijfspositionering en de 

concurrentiepositie;   

 In staat zijn om het proces van 

informatie management in te 

richten; de resultaten van 

informatie management te 

beoordelen; de relatie van 

informatie management met de 

algemene strategie vast te stellen; 

en het instrumentarium (zoals de 

enterprise architectuur en 

portfolio management) in te 

zetten; 

 In staat zijn om het proces, de 

context en de vraagstukken van 

ontwikkelprojecten van 

informatiesystemen te beoordelen 
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en in staat zijn om een informatie- 

en proces analyse uit te voeren;   

 In staat zijn om de 

ontwikkelingen op het gebied van 

informatie- en 

communicatietechnologieën te 

beoordelen en de mogelijke 

kansen en bedreigingen daarvan 

op de strategie en operatie in te 

zien.  

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Snelle veranderingen in informatie- en 

communicatietechnologie (ICT of IT) en 

daaraan gerelateerde toepassingen hebben 

de afgelopen jaren tot grote veranderingen 

geleid voor individuen, organisaties en 

industrieën. Het Internet, en 

informatiesystemen en 

communicatietechnologie in het algemeen, 

hebben ons niet alleen anders doen denken 

over afstand, snelheid, communicatie en de 

rol van fysieke, geografische en industriële 

grenzen, maar ook de manier waarop wij 

(sociaal) leven, werken, leren, 

communiceren, de competitie aangaan en 

samenwerken met anderen. In het 

bedrijfsleven zien we de opkomst van 

nieuwe businessmodellen, nieuwe 

manieren van ondernemerschap en nieuwe 

vormen van leiderschap. De 'nieuwe' 

elementen omvatten veranderende 

werkwijzen met betrekking tot waarde 

creatie, globalisering en ondernemerschap 

in bestaande industrieën (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan 'outsourcing' naar landen 

als India en China, open innovatie en de 
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opkomst van de open source beweging), 

maar ook het ontstaan van nieuwere 

'samengevoegde' industrieën, zoals 

telecommunicatie en media (denk hierbij 

bijvoorbeeld aan iTunes, eBooks, Netflix 

en Google TV).  

 Dit vak, 'Business Information 

Management', heeft als doel om studenten 

een beter beeld te geven van de 

belangrijkste vraagstukken, uitdagingen en 

kansen op dit gebied, met een specifieke 

focus op het creëren van waarde voor 

bedrijven met behulp van IT. Daarnaast 

beoogd dit vak een beeld te geven van de 

belangrijkste managementvraagstukken in 

het aansturen van de IT-functie, zoals de 

inrichtingsvraagstukken van IT 

governance en IT alignment.  

 Het vak Business Information 

Management is gericht op het zo goed 

mogelijk uitrusten van zowel studenten die 

ondernemer, consultant, manager of 

specialist in dit gebied willen worden, als 

studenten die in een andersoortige 

discipline zoals financieel management, 

marketing, logistiek of strategie met 

informatie- en kennisstromen en met ICT 

te maken zullen hebben. Dit vak benadert 

ICT en informatiemanagement dan ook 

vanuit een organisatorisch/management 

perspectief, waarbij we kijken naar zowel 

strategische vraagstukken als 

daadwerkelijke implementatie en 

veranderingsprocessen.  

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 
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Vereiste 

voorkennis 

HRM jaar 1 

Wijze van toetsen Praktijkopdracht en individuele 

presentatieopdracht 

Wijze van 

vaststellen 

eindcijfer 

Praktijkopdracht (80%) 

Presentatieopdracht (20%) 

Collegemateriaal: De boeken die gebruikt wordt voor dit vak 

zijn: 

 John Gallaugher’s, “Information 

Systems: A Manager’s Guide to 

Harnessing Technology”, versie 

4.0 (2015). 

 George Westerman, Didier 

Bonnet and Andrew McAfee, 

Leading Digital, Turning 

Technology into Business 

Transformation, HBR Press, 

October 2015  

 Diverse relevante / recente 

artikelen over dit vakgebied 

 Wetenschappelijke artikelen 

 
 

Leerlijn Finance & accounting 

 
Name of course: Advanced Financial statement analysis 

& accounting 

ECTS 5 ECTS, 140 uur  samen met accounting 

Studiebelasting: Contacturen: 23 uur  

Zelfstudie: 80 uur  

Opdrachten: 20 uur  

Voorbereiding tentamen: 14 uur  

Tentamen: 3 uur 

Period: Year 1,semester 1 

Name lecturer:     Dhr.Drs.W. Deel /Mw.Z.Seedorf 
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Learning objectives:  

At the end of the 

course: 

Learning objectives 

Students have knowledge of and insight 

into: accounting quality, earnings 

management practices, 

and management incentives. 

Students have knowledge of and insight 

into: accruals versus cash flows. 

Students have knowledge of and insight 

into: condensed financial statements. 

Students have knowledge of and insight 

into: ratio analysis. 

Students are able to: analyze the contents 

of financial statements of real-world 

companies. 

Students are able to: scrutinize the 

contents of financial statements of real-

world companies. 

Students are able to: make forecasts of a 

company’s future financial performance 

based on 

current financial statements. 

Students are able to: assess the value of a 

company based on current financial 

statements and 

projections of future financial 

performance. 

Assignment: Critically assess and report 

on the quality of the financial statements, 

the financial 

prospects, and the value of a designated 

company. 

 

Short course 

description: 

Earnings quality and cash flows versus 

accruals 

Creating condensed financial statements 

Forecasting of future firm performance 

Equity Valuation (Residual Income 

Valuation) 

Financial analysis 
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Lecturing method: Werkvormen 

Lectures 

Pre-knowledge: Bsc Bedrijfskunde  Financieel 

Management  

Way of examination: Assignments, essays, . (10%) 

Written (re-)examination with essay 

questions (90%) 

Terms for 

participation exam: 

Assignments ,essays finished 

Tentamenstof:  

Way of determining 

the final grade: 

Assignments, essays, . (10%) 

Written (re-)examination with essay 

questions (90%) 

Lecturing material: 1. Advanced Financial 

Accounting. Financial 

Statement Analysis. 

Accounting Issues. Group 

Accounts , Alessandro Cortesi 

en Patrizia Tettamanzi 

2. Financial Statement Analysis: 

A Practitioner’s Guide (2011), 

Martin S. Fridson, CFA en  

Fernando Alvarez 

Business Analysis and Valuation: IFRS 

Edition, Krishna Palepu, Paul M. Healy 

and Erik Peek   

    Research papers 

 

 

 

Name of course: Accounting and Control 

ECTS 2.5 ECTS, 70  uur 

Studie belasting: Contacturen: 10 uur  

Zelfstudie: 40 uur  

Opdrachten: 10 uur  

http://www.cfapubs.org/author/Fridson%2C+Martin+S
http://www.cfapubs.org/author/Alvarez%2C+Fernando
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Voorbereiding tentamen: 7 uur  

Tentamen: 3 uur 

Period: Year 1, semester  1 

Name lecturer: Dhr.R.Mayland/mw.Z.Seedorf 

Learning 

objectives:  

At the end of the 

course: 

The course aims to contribute to 

understanding the relationships between 

management accounting information, the 

organizational context and performance. 

 

Short course 

description: 

The course provides insight into the state-

of-the-art in management accounting. 

More specifically, topics such as transfer 

pricing, balanced scorecard, management 

accounting change and performance-based 

incentives will be dealt with. Both the 

contingency approach and mainstream 

economics-based research in management 

accounting will be given extensive 

attention. Alternative approaches will also 

be discussed. 

Lecturing method: Werkvormen 

Lectures 

Pre-knowledge:  

Way of 

examination: 

Assignments, essays, ... (10%) 

Written (re-)examination with essay 

questions (90%) 

Way of 

determining the 

final grade: 

opdrachten. (10%) 

schriftelijk tentamen (90%) 

Lecturing material: Literature 

Merchant K.A. & Van der Stede W. 

(2007), Management Control Systems, 

Prentice Hall. 

Additional literature: research papers. 
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Naam cursus FINANCIEEL MANAGEMENT EN 

INVESTERINGSANALYSE 

ECTS 7.5 

Studiebelasting 210,130 zelfstudie, opdrachten 30 u 

,voorbereiding tentamen 20u 

Tentamen 3 u 

Contacturen per 

semester 

27 

Semester en 

studiefase 

2e semester  jaar 1 

Naam docent Drs.W.Deel RA RE /Z.Seedorf MSc/  

Dr. S.van Bokkum 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

Het doel van de cursus is de studenten een 

diepgaande kennis bij te brengen van de 

fundamentele opvattingen en technieken 

op het vlak van financieel beheer en 

investeringsanalyse. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

In deze cursus kunnen volgende zaken 

aan bod komen: inleiding tot risico en 

rendement, portefeuilletheorie en het 

Capital Asset Pricing Model, risico en de 

kapitaalkost, projectanalyse, agency 

problemen, verloning en performantie 

meting, efficiënte markten en behavioral 

finance, financieringsbronnen, uitgifte 

van aandelen en obligaties, 

dividendpolitiek, relevantie van 

schuldpolitiek, optimale schuldgraad, 

kredietrisico en de waarde van 

bedrijfsschuld, soorten bedrijfsschuld, 

fusies en bedrijfsherstructureringen. 
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Onderwijsvorm: Tijdens de hoorcolleges worden de 

concepten uitgelegd aan de hand van de 

PowerPointpresentaties. Tijdens de 

werkcolleges worden de cases beproken 

en oefeningen op basis opdrachten . 

 

Vereiste voorkennis Bachelor Bedrijfkunde 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen 90% /opdrachten 

10% 

Collegemateriaal: 
Financieel Management en 

Financiering :P.A.M. de Keijzer en 

J.Renaud,Handboek (Vereist): 

Principles of Corporate Finance: 

Global Edition, Richard Brealey, 

Stewart Myers & Franklin Allen, 

Mc Graw-Hill,Digitaal 

cursusmateriaal 

(Vereist),wetenschappelijke 

artikelen) 
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AFSTUDEERVARIANT  FINANCE  jaar 2 

 

 

Naam cursus FINANCIAL INFORMATION AND 

DECISION MAKING 

ECTS 7,5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting  Contacturen: 49 uur  

Zelfstudie: 68 uur  

Opdrachten: 60 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3e semester - Jaar 2 

Coördinator Dr. Bodeutsch 

Naam docent Drs. W. Deel, RA RE 

/mw.S.Sital/ Z. Seedorf MSc 

Leerdoelen:  Na voltooiing van deze cursus moeten 

studenten in staat zijn om: 

•  financiële informatie die nuttig is bij 

het maken en communiceren van 

managementbeslissingen te analyseren; 

• geavanceerde 

kostenberekeningsmethoden uitvoeren 

en evalueren, zoals activiteitsgestuurde 

kostenberekening, tijdgestuurde 

activiteitsgestuurde kostenberekening en 

levenscycluskosten; 

• relevante kostenanalyse toepassen op 

verschillende soorten 

kortetermijnbeslissingen, waaronder 

make-or-buy, stopzetting en verdere 

verwerkingsbeslissingen; 

•  de winstgevendheid van klanten 

analyseren ,toepassen en uitleggen van 

de geschiktheid ervan in verschillende 

bedrijfssectoren, waaronder zowel 

contractuele als niet-contractuele 

instellingen; 
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•prijsstrategieën (zoals markt skimming, 

productbundeling, enz.) bespreken . 

De gevolgen voor verschillende 

marktsegmenten ten opzichte van het 

inherente conflict tussen 'marginale 

kosten'-principes en de noodzaak om de 

volledige kosten te recupereren in kaart 

brengen; 

•  varianties om de ware oorzaak van 

minder dan optimale prestaties te 

identificeren voor zowel directe / 

indirecte kosten, productie- en 

marketingmixstrategieën berekenen en 

evalueren; 

•  informatie en de financiële 

consequenties van het omgaan met 

langetermijnprojecten, met name het 

belang van contante waardebepaling en 

risico-analyse bij kapitaalinvesteringen 

bespreken en analyseren; 

• de juiste probleemoplossende, 

computationele en communicatieve 

vaardigheden toepassen die essentieel 

zijn voor de voorbereiding en analyse 

van managementrapporten die helpen bij 

het nemen van beslissingen door 

managers. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Deze cursus integreert geavanceerde 

management accounting onderwerpen 

met recente technieken voor financieel 

management en strategische analyse.  

Het richt zich op het voorbereiden, 

evalueren en interpreteren van financiële 

informatie voor managementbeslissingen 

in verschillende soorten organisaties 

(productie- en servicebedrijven; for-

profit en not-for-profit). De behandelde 

onderwerpen omvatten technieken voor 

geavanceerde kostentoewijzing (zoals 



51 

 

Time-Driven Activity-Based Costing), 

evaluatie van financiële informatie ter 

ondersteuning van projectbeoordeling en 

kapitaalbudgettering, prijsstrategieën, 

evenals de nieuwste technieken voor 

analyse van winstgevendheid van 

klanten en andere korte- en 

langetermijnanalyses. beslissingen over 

termijninvesteringen. 

De cursus omvat het uitgebreide gebruik 

van de casusmethode om te analyseren 

en bespreken hoe financiële informatie 

geïntegreerd met niet-financiële 

informatie wordt gebruikt om 

managementbeslissingen effectief te 

ondersteunen. Van studenten wordt 

verwacht dat ze passende analytische 

kaders toepassen om complexe 

problemen te diagnosticeren en op te 

lossen door de nadruk te leggen op de 

connectie tussen financiële informatie en 

data-analysetechnieken die passen in de 

specifieke behoeften van het 

management.  

De cursus biedt een zeer interactieve 

omgeving die theorie- en oefensessies 

combineert met groepsopdrachten, 

presentaties en discussies 

Onderwijsvorm: Werkvormen: hoorcolleges, 

werkcolleges, presentaties en cases 

Lectures 

Vereiste voorkennis Finance-vakken 1e jaar 

Wijze van toetsen Tentamen (70%), cases (30%) 

Collegemateriaal: Articles from academic journals, cases 

and selected chapters from a textbook.  

1. ATRILL, P. and McLANEY, 

E., 2013. Financial accounting 

for decision makers. 7th ed. 
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Harlow: FT Prentice Hall. 

Ebook 

2. DYSON, J.R., 2010. 

Accounting for non-accounting 

students. 8th ed. Harlow: FT 

Prentice Hall. Ebook 

3. HOLMES, G., SUGDEN, A. 

and GEE, P., 2008. Interpreting 

company reports and accounts. 

10th ed. Harlow: FT Prentice 

Hall. Ebook 

4. PENDLEBURY, M., 2004. 

Company accounts: analysis, 

interpretation and 

understanding. 6th ed. London: 

Thomson. 

5. Wetenschappelijke artikelen 

 

 

Naam cursus Advance corporate finance and 

governance 

ECTS 7,5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 30 uur  

Zelfstudie: 68 uur  

Opdrachten: 79 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3e semester jaar 2 

Coördinator Dr.D.Boduetch 

Naam docent Drs. W. Deel, RA RE 

Drs. Z. Seedorf/D.Gefferie 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

- Studenten hebben kennis van en inzicht 

in: de theorie en bewijzen over het 

optimale kapitaal van bedrijven 

structuur. 
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- Studenten hebben kennis van en inzicht 

in: determinanten van de corporate 

governance van bedrijven en structuren. 

- Studenten hebben kennis van en inzicht 

in: recente ontwikkelingen in 

wetenschappelijk onderzoek naar 

kapitaalstructuur en corporate 

governance. 

- Studenten hebben kennis van en inzicht 

in: empirisch bewijsmateriaal over 

illegaal financieel gedrag. 

- Studenten zijn in staat om: de ratio's 

van het eigen vermogen van bedrijven 

kritisch te beoordelen. 

- Studenten zijn in staat om: de 

corporate-governancestructuur van 

bedrijven kritisch te beoordelen. 

- Studenten zijn in staat om: empirische 

studies te analyseren op het gebied van 

corporate finance. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Het academische veld van Corporate 

Finance onderzoekt de financiële 

beslissingen die door bedrijven worden 

genomen. Onderzoek op het gebied van 

bedrijfsfinanciering kan instrumenten 

bieden om de kosten van het verkrijgen 

van financiering voor investeringen van 

bedrijven tot een minimum te beperken. 

Een belangrijk onderdeel van corporate 

finance houdt zich bezig met de 

kapitaalstructuur van het bedrijf. 

Bedrijven kunnen hun beleggingen 

financieren met schuldfinanciering, 

aandelenfinanciering of met hybride 

effecten die kenmerken van schulden en 

aandelen combineren. De optimale mix 

van schuld-, aandelen- en hybride 

waardepapieren die bedrijven zouden 

moeten hebben om hun bedrijfswaarde 
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te maximaliseren, is een belangrijke 

onderzoeksvraag. Theorieën stellen dat 

bedrijven kiezen tussen schulden, 

aandelen of hybride waardepapieren om 

de kosten te minimaliseren die het 

gevolg zijn van asymmetrische 

informatie, bureauproblemen, financiële 

problemen en belastingoverwegingen. 

Agentschapsproblemen doen zich voor 

omdat, ook al zijn aandeelhouders de 

eigenaren van veel bedrijven, het de 

managers zijn die de dagelijkse 

beslissingen nemen. Managers kunnen 

verschillende prikkels hebben dan 

aandeelhouders, omdat zij bijvoorbeeld 

een voorkeur hebben voor een verhoging 

van hun loon, terwijl aandeelhouders 

misschien niet de voorkeur geven aan 

een verhoging van de lonen van het 

management. Het verschil in prikkels 

tussen aandeelhouders en managers 

benadrukt het belang van corporate 

governance. 

Corporate governance is het financiële 

gebied dat zich bezighoudt met de 

manier waarop ondernemingen worden 

bestuurd en daarmee de mate waarin 

aandeelhouders zich ervan kunnen 

verzekeren dat managers handelen in het 

belang van aandeelhouders. De 

belangstelling voor corporate 

governance is aanzienlijk toegenomen na 

een aantal boekhoudschandalen in de 

21ste eeuw, waarin de financiële 

resultaten van bedrijven verkeerd 

werden weergegeven. Het doel van goed 

ondernemingsbestuur is om 

(boekhoudkundige) fraude te voorkomen 

en de bedrijfswaarde te verhogen door 
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ervoor te zorgen dat managers alleen 

waardecreërende 

investeringsmogelijkheden nastreven. 

Het eerste deel van de cursus biedt 

studenten geavanceerde kennis van 

kapitaalstructuurtheorieën die 

voortbouwen op informatie-asymmetrie 

(de pecking-ordertheorie), belastingen, 

financiële problemen en agency-kosten 

(statische tradeoff-theorie) en 

markttiming. Het tweede deel van de 

cursus beschrijft state-of-the-art 

onderzoek in corporate governance. 

Verschillende oefenproblemen zullen 

worden besproken.. 

Onderwijsvorm: Hoor- en werkcolleges, opdrachten 

Vereiste voorkennis Finance-vakken 1e jaar 

Wijze van toetsen Schriftelijk tentamen (80%) Essay (20%) 

Collegemateriaal: 1. Joseph Ogden ,Frank C.Jen en 

Philip O’Conner , Advanced 

Corporate Finance 

2. Lawrence E. Mitchell ,Laurence 

A. Cunningham en Lewis D. 

Solomon ,Corporate Finance  

          and Governance  

   Aanbevolen : Berk, Jonathan and Peter 

DeMarzo (2010), Corporate Finance, 

Various academic articles 

Wetenschappelijke artikelen 

 

 

Naam cursus INTERNATIONAL FINANCIAL 

REPORTING 

ECTS 7,5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 38 uur  

Zelfstudie: 72 uur  

Opdrachten: 65 uur  

Voorbereiding tentamen: 32 uur  
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Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3 semester Jaar 2 

Coördinator:  Dr. S.van Bokkum 

Docenten: Dr. S. van Bokkum /Drs.W.Deel 

Drs. Z. Seedorf 

Leerdoelen:  

 

Aan het einde van deze cursus kunnen 

studenten: 

-  de conceptuele achtergrond en de 

relevante principes die aan de 

boekhoudnormen ten grondslag liggen; 

- De boekhoudkundige boekingen en 

geconsolideerde financiële overzichten 

produceren, rekening houdend met 

boekhoudkundige transacties en 

aanpassingen, in overeenstemming met 

relevante internationale 

boekhoudnormen; 

De aard van een bedrijfscombinatie en 

de verschillende vormen ervan 

begrijpen en hoe een impairmenttest 

voor een individueel actief, inclusief 

goodwill, kan worden uitgevoerd; 

- de bepalingen van relevante 

internationale standaarden voor 

financiële verslaggeving met betrekking 

tot de opname en waardering van 

winstbelastingen, financiële 

instrumenten, op aandelen gebaseerde 

betalingen, pensioenen en uitgestelde 

belastingen bespreken; 

- Verklaar de impact op de opstelling 

van de geconsolideerde jaarrekening 

van bepaalde complexe groepsscenario's 

die bijvoorbeeld zijn ontstaan in joint 

ventures en de verwerving van een 

buitenlandse dochteronderneming; 
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- Analyse van de economische impact 

en ethische implicaties van 

internationale standaarden voor 

financiële verslaglegging in 

bedrijfsleven en samenleving; 

- Bespreek in teams het huidige 

academische onderzoek naar de 

gevolgen van internationale standaarden 

voor financiële verslaggeving en 

evalueer kritisch (de behoefte aan) 

nieuwe voorstellen voor standaarden 

voor financiële verslaglegging. 

Deze cursus richt zich op complexe 

financiële rapporteringsthema's vanuit 

een stakeholder-, bedrijfs- en 

auditorperspectief.  

De kredietcrisis heeft veel 

belangstelling getoond van velen, 

waaronder politici, in de inhoud en 

impact van financiële rapportage. 

Transparantie en vergelijkbaarheid van 

financiële overzichten zijn steeds 

belangrijker geworden, vooral tijdens 

perioden van financiële turbulentie die 

we de afgelopen jaren hebben gezien. 

International Financial Reporting 

Standards (IFRS) zijn een erkende 

internationale reeks standaarden die 

gemeenschappelijke, kwalitatief 

hoogwaardige en internationaal 

aanvaarde financiële rapportages 

trachten te beveiligen. Tegelijkertijd 

wordt de bedrijfsomgeving steeds 

complexer en dat geldt ook voor de 

boekhoudkundige verwerking van de 

prestaties van een entiteit. Het volgen 

van deze cursus betekent een grondige 

kennis verwerven van financiële 

rapportering, de analyse van deze 
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rapporten en de impact van financiële 

rapportages op de bedrijfsomgeving. De 

cursus zal het perspectief van de 

opstellers van deze financiële 

overzichten, de gebruikers en de 

accountants, maar ook de politieke 

aspecten en managementaspecten van 

financiële verslaggeving. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

- Begrijp de conceptuele achtergrond en 

de relevante principes die aan de 

boekhoudnormen ten grondslag liggen; 

Onderwijsvorm: Lectures and tutorials 

Vereiste voorkennis Finance-vakken 1e jaar 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Mixed form(100%) schriftelijk tentamen 

en opdrachten (resp.70% om 30%) 

Collegemateriaal:  International Financial 

Reporting and Analysis 2014 

:Ann Jorisson,Anne Britton 

,David Alexander e.a 

 Aanbevolen: Global Financial 

Accounting and Reporting van 

Peter Walton en Walter Aerts 

 Wetenschappelijke artikelen 
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Leerlijn  SEL 
 

Naam cursus Alliantie management & 

Ondernemerschap 

 

Contacturen per 

semester 

27 

Semester en studiefase 1e SEMESTER jaar 1 

Naam docent Drs. F.Soe Agnie /Prof.W. Roseval 

/Drs.R.Gilaard 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

De volgende leerdoelen staan in het vak 

centraal: 

Het krijgen van inzicht in de 

strategische keuzes die gemaakt worden 

in het internationale expansieproces. 

het begrijpen en kunnen analyseren van 

de internationale context en haar 

invloed op de strategievorming van 

internationaliserende en multinationale 

ondernemingen uit Westerse en 

opkomende landen; 

het kunnen maken van een 

onderbouwde keuze tussen 

(internationale) allianties en overnames 

en het begrijpen van de verschillen in 

management van deze twee strategieën 

om waarde te creëren en (internationale) 

groei te bewerkstelligen 

Het begrijpen en kunnen analyseren hoe 

meerdere (internationale) allianties en 

overnames in een portfolio gezamenlijk 

bijdragen aan de strategie en het 

(internationale) concurrentievoordeel 

van organisaties 

het kunnen toepassen van de stof op de 

eigen bedrijfssituatie, of praktijkcases. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

In deze module staat de vraag centraal 

hoe ondernemingen groeien en op welke 
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manieren ze expanderen. We gaan 

daarbij vooral in op twee vormen van 

groei en expansie: via externe groei, dat 

wil zeggen via acquisities en allianties, 

en via internationalisering. 

Onderwijsvorm: Werkvormen hoor-en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bachelor Bedrijfkunde 

Wijze van toetsen Groepsopdrachten en schriftelijk 

tentamen 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepsopdrachten (40%) 

Schriftelijktentamen (60%) 

Collegemateriaal: Dyer, J.H., P. Kale & H. Singh. 2004. 

When to ally and when to acquire? 

Harvard Business Review 82 (7/8): 108-

115. 

Hoffmann W.H. & W. Schaper-Rinkel. 

2001. Acquire or ally? – A strategy 

framework for deciding between 

acquisition and cooperation. 

Management International Review 41 

(2): 131-159. 

Christensen, C.M., R. Alton, C. Rising & 

A. Waldeck. 2011. The new M&A 

playbook. Harvard Business Review 

March: 49-57. 

Dyer, J.H. & H. Singh. 1998. The 

relational view: Cooperative strategy and 

sources of interorganizational 

competitive advantage. Academy of 

Management Review 23 (4): 660-679.  

Lessard, D. Lucea, R & L. Vives. 2013. 

Building your company’s capabilities 

through global expansion. Sloan 

Management Review 54 (2): 61-67. 

 

Cuervo-Cazurra, A., M.M. Maloney & S. 

Manrakhan. 2007. Causes of the 

difficulties in internationalization. 
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Journal of International Business Studies 

38: 709-725. 

 

Birkinshaw, J., H. Bresman& L. 

Håkanson. 2000. Managing the post-

acquisition integration process: How the 

human integration and task integration 

processes interact to foster value 

creation. Journal of Management Studies 

37 (3): 395-425.  

Kale, P., H. Singh & A.P. Raman. 2009. 

Don’t integrate your acquisitions, partner 

with them. Harvard Business Review 

December: 109-115. 

Vermeulen, F. and Barkema, H. 2002, 

Pace, rhythm, and scope: Process 

dependence in building a profitable 

multinational corporation, Strategic 

Management Journal, 23: 637-653. 

 

Ghemawhat, P. 2001. Distance still 

matters: The hard reality of global 

expansion. Harvard Business Review, 

september, 79 (8): 137-147 

 

Bartlett, C.A., S. Ghoshal& P. Beamish. 

2008. Transnational management: Text 

and Cases, McGraw-Hill, Boston, hfst. 

2+3. 

Carr, C. & D. Collis. 2011. Should you 

have a global strategy? Sloan 

Management Review 53: 21-24. 

 

Yip, G.A. & G.S. Coundouriotis. 1991. 

Diagnosing global strategy potential: 

The world chocolate confectionary 

industry. Strategy & Leadership Jan/Feb: 

4-14. 
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Child, J. & S.B. Rodrigues. 2005. The 

internationalization of Chinese firms: A 

case for theoretical extension? 

Management and Organization Review 

1: 381-410. 

Khanna, T., K.G. Palepu K. & J. Sinha. 

2005. Strategies that fit emerging 

markets. Harvard Business Review 83: 

63-76. 

 

 

Naam cursus Strategische vernieuwing ,corporate 

entrepreneurship en leiderschap 

 

Contacturen per 

semester 
27 

Semester en 

studiefase 

 2 de SEMESTER- Jaar 1 

Naam docent Drs.D.Gilaard/Drs F.Soe Aghnie/ 

Prof.W.Roseval 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

De volgende leerdoelen staan in het 

vak centraal: 

Het begrijpen en kunnen analyseren 

van strategische vernieuwing en de 

betekenis daarbij van corporate 

entrepreneurship-vraagstukken; 

het kunnen analyseren van 

managementinnovatie en het belang 

van leiderschap binnen verschillende 

organisaties; 

het begrijpen en kunnen analyseren van 

verschillende managementrollen bij het 

stimuleren en implementeren van 

strategisch ondernemerschap binnen 

organisaties; 

het begrijpen en kunnen analyseren van 

strategische vernieuwing en corporate 



63 

 

entrepreneurship binnen multinationale 

ondernemingen; 

Het begrijpen en kunnen analyseren 

van de innovatierol van verschillende 

eenheden in multinationale 

configuraties; 

Het begrijpen en kunnen analyseren 

hoe allianties en overnames kunnen 

bijdragen aan het innovatiepotentieel 

en de strategische vernieuwing van 

bedrijven; 

het kunnen toepassen van de stof op de 

eigen bedrijfssituatie, of praktijkcases. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Organisaties worden in toenemende 

mate geconfronteerd met een snel 

veranderende, meer onvoorspelbare en 

internationalere omgeving. De 

vaardigheid om tijdig deze uitdagingen 

effectief te managen is van groot 

belang. Het vak ”Strategische 

vernieuwing, corporate 

entrepreneurship en Leiderschap” gaat 

in op de strategische vernieuwing van 

organisaties en het ontwikkelen en 

stimuleren van ondernemerschap 

binnen organisaties, en binnen 

multinationale ondernemingen in het 

bijzonder.  

Onderwijsvorm: Werkvormen hoor-en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bachelor BedrijfSkunde 

Wijze van toetsen Groepsopdrachten en schriftelijk 

tentamen 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepsopdrachten (40%) 

Schriftelijktentamen (60%) 

Collegemateriaal: Floyd, S. & H. Lane. 2000. 

Strategizing throughout the 

organization: Managing role conflict in 
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strategic renewal. Academy of 

Management Review 25: 154-177. 

Kanter, R.M. 2004. The middle 

manager as innovator. Harvard 

Business Review July/August: 150-

161. 

Vaccaro, I., J.J.P. Jansen, F.A.J. van 

den Bosch & H.W. Volberda. 2010. 

Management innovation and 

leadership: The moderating role of 

organizational size. Journal of 

Management Studies 49: 28-51. 

Teece, D. 2010. Business models, 

business strategy and innovation. Long 

Range Planning 43: 172-194. 

Tippmann, E., Sharkey Scott, P. & V. 

Mangematin. 2012. Problem solving in 

MNCs: How local and global solutions 

are (and are not) created. Journal of 

International Business Administration 

43: 746-771.Birkinshaw, J. & N. Fry. 

1998. Subsidiary initiatives to develop 

new markets. Sloan Management 

Review spring: 51-61. 

Dyer, J.H., P. Kale & H. Singh. 2001. 

How to make strategic alliances work. 

Sloan Management Review 42 (4): 37-

43. Hayward, M.L.A. 2002. When do 

firms learn from their acquisition 

experience? Evidence from 1990-1995. 

Strategic Management Journal 23 (1): 

21-39.Govindarajan, V. & C. Trimble. 

2005. Organizational DNA for 

strategic innovation. California 

Management Review 47: 47-76. 

Weiblen, T., &Chesbrough, H.W. 

2015. Engaging with Startups to 

Enhance Corporate Innovation. 
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California Management Review 57: 

66-90. 

Nahapiet, J. & S. Ghoshal. 1998. 

Social capital, intellectual capital, and 

the organizational advantage. Academy 

of Management Review 23 (2): 242-

266. 

Pisano, G. & R. Verganti. 2008. Which 

kind of collaboration is right for you? 

Harvard Business Review December: 

78-86.Jansen, J.J.P., G. George, F.A.J. 

van den Bosch & H.W. Volberda. 

2008. Senior team attributes and 

organizational ambidexterity: The 

moderating role of transformational 

leadership. Journal of Management 

Studies 45 (5): 982- 1007. 

 

 

 

 

 

Afstudeer variant  SEL 

 
Naam cursus Strategische groei & Corporate 

Development 

ECTS 7,5 ECTS. 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 36 uur  

Zelfstudie: 67 uur  

Opdrachten: 74 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en studiefase Jaar 2, 3de semester 

Naam docent Dr. W. Roseval 

Drs.f.Soe Agnie/Drs.Gilaard 

Leerdoelen:  -Vanuit een strategische perspectief 

nieuwe waarde creëren en zaken 
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kunnen doen in een groeiende en 

veranderende maatschappij.  

-Kunnen inspelen op ontwikkelingen 

binnen het bedrijfgebeuren die nog 

maar net zijn ingezet. 

 -Een strategische verdiepingsslag 

maken en handvatten  om binnen 

strategische processen meer structuur te 

realiseren bij expansies, overnames , 

technologische vooruitgang 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

In deze cursus staat de vraag centraal 

hoe ondernemingen groeien en op 

welke manieren ze expanderen.  

Allereerst gaan we in op externe groei 

als alternatief voor interne groei. In de 

laatste twee decennia heeft het gebruik 

van allianties en overnames een enorme 

vlucht genomen. Met het samensmelten 

van bedrijfstakken, de technologische 

vooruitgang en de toenemende snelheid 

waarin concurrentieposities onder druk 

komen te staan, ondervinden veel 

organisaties dat de middelen en 

vaardigheden om een 

concurrentievoordeel te bewerkstelligen 

intern niet aanwezig zijn. Omdat de 

kosten en tijd die gemoeid zijn met het 

zelf ontwikkelen van deze resources en 

vaardigheden vaak aanzienlijk zijn, zijn 

zij aangewezen op externe partijen die 

deze middelen wel of beter hebben 

ontwikkeld.  

Onderwijsvorm: Hoor –en Werkcolleges 

Vereiste voorkennis SEL jaar 1 

Wijze van toetsen Groepsopdrachten en tentamen 
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Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepsopdrachten (50%) en open boek 

tentamen (50%) 

Collegemateriaal: Verplichte literatuur: 

Dyer, J.H., P. Kale & H. Singh. 2004. 

When to ally and when to acquire? 

Harvard Business Review 82 (7/8): 

108-115. 

Hoffmann W.H. & W. Schaper-Rinkel. 

2001. Acquire or ally? – A strategy 

framework for deciding between 

acquisition and cooperation. 

Management International Review 41 

(2): 131-159. 

Christensen, C.M., R. Alton, C. Rising 

& A. Waldeck. 2011. The new M&A 

playbook. Harvard Business Review 

March: 49-57. 

Dyer, J.H. & H. Singh. 1998. The 

relational view: Cooperative strategy 

and sources of interorganizational 

competitive advantage. Academy of 

Management Review 23 (4): 660-679.  

Lessard, D. Lucea, R & L. Vives. 2013. 

Building your company’s capabilities 

through global expansion. Sloan 

Management Review 54 (2): 61-67. 

Cuervo-Cazurra, A., M.M. Maloney & 

S. Manrakhan. 2007. Causes of the 

difficulties in internationalization. 

Journal of International Business 

Studies 38: 709-725. 

Birkinshaw, J., H. Bresman & L. 

Håkanson. 2000. Managing the post-

acquisition integration process: How 

the human integration and task 

integration processes interact to foster 
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value creation. Journal of Management 

Studies 37 (3): 395-425.  

Kale, P., H. Singh & A.P. Raman. 

2009. Don’t integrate your acquisitions, 

partner with them. Harvard Business 

Review December: 109-115. 

Wetenschappelijke artikelen 

 

 

 

 

 

 

 

Naam cursus International strategy & development 

ECTS 7,5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 35 uur  

Zelfstudie: 68 uur  

Opdrachten: 74 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

Jaar 2, 3de semester  

Naam docent Dr.Goede / Drs. R. Gilaard  

Leerdoelen:  De volgende leerdoelen staan in het vak 

centraal: 

 Het krijgen van inzicht in de 

strategische keuzes die gemaakt 

worden in het internationale 

expansieproces. 

 het begrijpen en kunnen 

analyseren van de internationale 

context en haar invloed op de 

strategievorming van 

internationaliserende en 

multinationale ondernemingen 
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uit Westerse en opkomende 

landen; 

 het kunnen maken van een 

onderbouwde keuze tussen 

(internationale) allianties en 

overnames en het begrijpen van 

de verschillen in management 

van deze twee strategieën om 

waarde te creëren en 

(internationale) groei te 

bewerkstelligen 

 Het begrijpen en kunnen 

analyseren hoe meerdere 

(internationale) allianties en 

overnames in een portfolio 

gezamenlijk bijdragen aan de 

strategie en het (internationale) 

concurrentievoordeel van 

organisaties 

 het kunnen toepassen van de 

leerstof op de eigen 

bedrijfssituatie, of praktijkcases. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

In deze module staat de vraag centraal hoe 

ondernemingen groeien en op welke 

manieren ze expanderen. We gaan daarbij 

vooral in op twee vormen van groei en 

expansie: via externe groei, dat wil 

zeggen via acquisities en allianties, en via 

internationalisering. De leerdoelen 

worden op twee manieren gerealiseerd. 

Allereerst door kennis te nemen van de 

belangrijkste theorieën en 

onderzoekresultaten in het vakgebied. 

Ten tweede door het uitwerken en 

presenteren van groepsopdrachten. Het 

doel van de groepsopdrachten is het 
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toepassen van theoretische perspectieven 

uit de wetenschappelijke literatuur in een 

real-life setting.  

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis SEL jaar 1 

Wijze van toetsen Groepsopdrachten en tentamen 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Groepsopdrachten (40%) 

Schriftelijk tentamen (60%) 

Collegemateriaal: Veel literatuur in het vak is recent en 

gespecialiseerd. Daarom gebruiken wij in 

eerste instantie artikelen en cases in plaats 

van een tekstboek.  

Verplichte literatuur: 

Vermeulen, F. and Barkema, H. 2002, 

Pace, rhythm, and scope: Process 

dependence in building a profitable 

multinational corporation, Strategic 

Management Journal, 23: 637-653. 

Ghemawhat, P. 2001. Distance still 

matters: The hard reality of global 

expansion. Harvard Business Review, 

september, 79 (8): 137-147 

Bartlett, C.A., S. Ghoshal & P. Beamish. 

2008. Transnational management: Text 

and Cases, McGraw-Hill, Boston, hfst. 

2+3. 

Carr, C. & D. Collis. 2011. Should you 

have a global strategy? Sloan 

Management Review 53: 21-24. 

Yip, G.A. & G.S. Coundouriotis. 1991. 

Diagnosing global strategy potential: The 

world chocolate confectionary industry. 

Strategy & Leadership Jan/Feb: 4-14. 

Child, J. & S.B. Rodrigues. 2005. The 

internationalization of Chinese firms: A 

case for theoretical extension? 
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Management and Organization Review 1: 

381-410. 

Khanna, T., K.G. Palepu K. & J. Sinha. 

2005. Strategies that fit emerging 

markets. Harvard Business Review 83: 

63-76. 

e-books en artikelen, Wetenschappelijke 

artikelen 

 

 

 

 

 

Naam cursus Strategisch entrepreneurship:  

ECTS 7,5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting Contacturen: 35 uur  

Zelfstudie:72 uur  

Opdrachten: 68 uur  

Voorbereiding tentamen: 30 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3e semester /Jaar 2 

Naam docent Prof.Dr. W. Roseval/ Drs.F. Soe Agnie 

/Drs.R.Gilaard 

Leerdoelen:  Het doel van deze cursus is om inzicht 

te krijgen in de verschillende vormen 

van sociaal ondernemerschap in 

verschillende sociale, culturele en 

geografische contexten (bijvoorbeeld 

sociaal ondernemerschap in 

ontwikkelingslanden en in 

geïndustrialiseerde economieën). Meer 

specifiek zijn de leerdoelen om: 

1.de aard van sociale en 

milieuproblemen, lokaal en wereldwijd, 

kritisch begrijpen en  beoordelen  de 
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grondleggers die de creatie van sociaal 

ondernemerschap hebben bevorderd, 

inclusief de specifieke mechanismen en 

uitdagingen die aan dit fenomeen ten 

grondslag liggen. Deze kennis zal 

helpen om overeenkomsten en 

verschillen tussen sociale en 

conventionele vormen van 

ondernemerschap te evalueren; 

2. academische kennis opdoen van de 

achtergrond, de natuur en centrale 

concepten die worden gebruikt in 

onderzoek naar sociaal 

ondernemerschap, zowel theoretisch als 

methodologisch. Deze kennis biedt de 

mogelijkheid om op wetenschap 

gebaseerde praktische oplossingen te 

ontwerpen met betrekking tot 

ondernemingsinitiatieven die zijn 

gericht op het oplossen van 

maatschappelijke problemen; 

3. een praktijkperspectief ontwikkelen 

op het fenomeen van sociaal 

ondernemerschap door een sociale 

onderneming te bezoeken, sociale 

ondernemers te interviewen en echte 

problemen op te lossen. Deze kennis zal 

toelaten om actuele sociale 

ondernemingsactiviteiten te 

ontwikkelen, te beheren en te 

beoordelen en een "sociaal 

ondernemende mindset" te bevorderen 

in termen van het vermogen om kansen 

te herkennen en creëren om een sociaal 

ondernemer te worden; 
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 4. vaardigheden verwerven in het 

uitvoeren en schrijven van academisch 

onderzoek (literatuuronderzoek, 

gegevensverzameling, analyse en 

rapportage) over het onderwerp sociaal 

ondernemerschap in verschillende 

contexten en het aanpakken van 

verschillende sociale problemen; 

5. oefenvaardigheid om de 

economische, zakelijke, sociale, 

ecologische en ethische dimensies en 

maatschappelijke implicaties van 

verschillende vormen van ondernemend 

gedrag kritisch te reflecteren en te 

beoordelen, met een focus op sociaal 

ondernemerschap. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Deze cursus behandelt de vraag hoe 

ondernemersactiviteit een middel kan 

zijn om een betere wereld te creëren, 

een idee dat vaak wordt beschreven 

onder de overkoepelende term sociaal 

ondernemerschap. Sociaal 

ondernemerschap is een vorm van 

ondernemerschap die zich richt op het 

duurzaam en innovatief oplossen van 

sociale, ecologische en economische 

problemen, en daarmee afwijkt van het 

klassieke begrip van ondernemerschap 

dat alleen gericht is op het benutten van 

mogelijkheden voor winstmaximalisatie. 

Sociaal ondernemerschap kan non-

profit, winstbejag of een hybride vorm 

zijn en vertegenwoordigt een fenomeen 

dat zowel in de praktijk als in 

academisch onderzoek meer aandacht 

heeft gekregen.  
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De cursus geeft diepgaand inzicht in de 

veranderende sociale en ecologische 

omstandigheden die hebben geleid tot 

sociaal ondernemerschap en heeft tot 

doel studenten vertrouwd te maken met 

dergelijke vormen van ondernemerschap 

en hoe ze verschillen van conventioneel 

ondernemerschap. Door voort te bouwen 

op  onderzoek gebaseerde theoretische 

kennis die gedurende de cursus wordt 

verkregen, zullen studenten leren om 

sociaal ondernemerschap in real-life 

situaties te analyseren en hun vermogen 

te bevorderen om actuele ideeën te 

ontwikkelen en te beoordelen in de geest 

van sociaal ondernemerschap. In het 

algemeen worden zowel theoretische 

perspectieven als praktische initiatieven 

verkend in deze cursus. 

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis SEL jaar 1 

Wijze van toetsen Groepsopdrachten en tentamen 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

voorbereiding van lezingen (essays op 

basis van literatuur) (individueel; 45% 

van totale cijfer)•  

case studies (team, 20%)•  

laatste schriftelijke opdracht (team; 

20%)• deelname aan de les (individueel, 

15%)• De scores voor zowel de 

individuele als teamopdrachten moeten 

5,5 of hoger zijn. Onvoldoendes kunnen 

niet worden gecompenseerd.  

Collegemateriaal: Literatuur: Wordt aangekondigd op 

Moodle / UVS MOBOL 

Wetenschappelijke artikelen 
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 Leerlijn onderzoeksvaardigheden 
 

Naam cursus Academic Research Skills 1 (general) 

Contacturen per 

semester 

30 

Semester en 

studiefase 

1e SEMESTER jaar 1 

Naam docent Dr. A. Caffe / Drs. M. Ooft /Dr.A.Jubithana 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

Training curriculum in academic research skills consists 

of two courses being Academic Research Skills 1 

(ARS1) and Academic Research Skills 2 (ARS2). While 

ARS1 covers general academic research skills, ARS2 

covers business academic research skills. 

The main objective of the ARS1 course is to prepare 

students for writing academic papers and presenting 

research results orally at the Master level. After 

completion the student will be able to: 

 Structure and review general academic texts and oral 

presentations, including presenting general research 

results in a clear and well-argued manner using 

advanced use of word processing and presentation 

tools and academic methods of referencing sources; 

 Identify, select and evaluate common scholarly 

literature by means of digital tools, including library 

catalogues, Google Scholar, WorldCat, Web of 

Science and Ulrich’s domain tools; 

 Prepare, construct and review general academic 

research, including surveying an issue, problem 

definition, formulate a viable and well-defined 

research question, including the main and subsidiary 

questions, select appropriate research design, data 

acquisition and analysis; 

 Recognize and construct various types of 

argumentation, identifying logical fallacies; 

 Know and follow ethical code of conduct during 

academic research.  
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Korte 

omschrijving van 

de vakinhoud 

Classes will present the following subjects: collect and 

select scientific literature using traditional and 

electronic methods and techniques; analyze and 

evaluate this in terms of quality and reliability; 

formulate a well-defined research problem; set up, 

under supervision, a study of a limited size; formulate a 

reasoned conclusion; explain research findings in a clear 

and well-argued way; formulate an answer to questions 

concerning the discipline or topic within it – in the form 

of a clear and well-structured written presentation – in 

accordance with the criteria set by the discipline – using 

relevant illustration or multimedia techniques – aimed 

at a general target group; explain research results in a 

clear and well-argued way; formulate an general answer 

to questions relating to the discipline or topic within it; 

participate actively in a general discussion; give and 

receive feedback to and from fellow students in a 

constructive fashion and use reasoned criticism to revise 

one’s own point of view or argumentation; be able to 

make a realistic schedule and to keep to the agreed 

schedule and prioritization. 

Onderwijsvorm: Plenary sessions, seminars, projects, presentations 

Vereiste 

voorkennis 

Bachelor Business study 

Wijze van toetsen Written exam and oral presentation 

Wijze van 

vaststellen 

eindcijfer 

Written exam / project (60%)  

Oral presentation (40%) 
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College 

materiaal: 

Available at www.uvsmobol.org: 

Designing a Research Project - Piet Verschuren and 

Hans Doorewaard 

Choosing & Using Sources: A Guide to Academic 

Research - The Ohio State University 

Het gebruik van Excel 2007 voor statistische analyses. 

Een beknopte handleiding. 

Books not available at www.uvsmobol.org: 

Wat is onderzoek? – Nel Verhoeven 

Dit is onderzoek! – Ben Baarda 

Academisch schrijven – Lieve De Wachter e.a. 

Miscellaneous:  

Your Bachelor thesis or Bachelor Business plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uvsmobol.org/
http://www.uvsmobol.org/


78 

 

 

Naam cursus Academic Research Skills 2 (specific) 

Contacturen per 

semester 

30 

Semester en 

studiefase 

2e SEMESTER 

Naam docent Dr. A. Jubithana-Fernand / Drs. T. Sno / T. Bonse MSc 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

Training curriculum in academic research skills 

consists of two courses being Academic Research 

Skills 1 (ARS1) and Academic Research Skills 2 

(ARS2). While ARS1 covers general academic 

research skills, ARS2 covers  academic research skills 

focuse on the statistical analyses . 

The main objective of the ARS2 course is to prepare 

students for writing business academic papers and 

presenting business research results orally at the 

Master level. On completion the student will be able to: 

 Structure and review business (SEL, HRM, Finance) 

academic texts and oral presentations, including 

presenting business research results in a clear and 

well-argued manner using advanced use of word 

processing and presentation tools and academic 

methods of referencing sources; 

 Identify, select and evaluate specific business 

literature by means of digital tools, including library 

catalogues, Google Scholar, WorldCat, Web of 

Science and Ulrich’s domain tools; 

 Prepare, construct and review specific business 

academic research, including surveying an specific 

issue, problem definition, formulate a viable and 

well-defined research question, including the main 

and subsidiary questions, select specific research 

design, data acquisition and analysis; 

 Recognize and construct various types of specific 

argumentation, identifying logical fallacies; 

 Know and follow ethical code of conduct during 

business academic research.  
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Korte 

omschrijving van 

de vakinhoud 

Classes will present the following subjects: collect and 

select specific (SEL, HRM, Finance) scientific 

literature using traditional and electronic methods and 

techniques; analyze and evaluate this in terms of 

quality and reliability; formulate a well-defined 

business research problem; set up, under supervision, a 

business study and formulate a reasoned conclusion; 

explain business research findings in a clear and well-

argued way; formulate an answer to questions 

concerning SEL, HRM or Finance – in the form of a 

clear and well-structured written presentation – in 

accordance with the criteria set by the discipline – 

using relevant illustration or multimedia techniques – 

aimed at a specific business target group; explain 

research results in a clear and well-argued way; 

formulate an specific answer to questions relating to 

the discipline or topic within it; participate actively in 

a specialist discussion; give and receive feedback to 

and from fellow students in a constructive fashion and 

use reasoned criticism to revise one’s own point of 

view or argumentation; be able to make a realistic 

schedule and to keep to the agreed schedule and 

prioritization. 

Onderwijsvorm: Plenary sessions, seminars, projects, presentations 

Vereiste 

voorkennis 

Bachelor Business; ARS1 course 

Wijze van 

toetsen 

Individual and grouppapers  and oral presentation 

Wijze van 

vaststellen 

eindcijfer 

Grouppaper and individual paper (85%)  

Oral presentation (15%) 
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College 

materiaal: 

Available at www.uvsmobol.org: 

-Designing a Research Project - Piet Verschuren and 

Hans Doorewaard 

-Choosing & Using Sources: A Guide to Academic 

Research - The Ohio State University 

-An introduction to Business research methods – Dr. 

Joe Marteli; Dr Sue Green 

-Statistics for Business and Economics – Anderson, 

Siveeney, Williams, Camm & Cohran  

- Research methods for Business students- Mark 

Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill 

Het gebruik van Excel 2007 en SPSS voor statistische 

verwerking en analyses. Een beknopte handleiding. 

Books Not available at www.uvsmobol.org: 

Wat is onderzoek? – Nel Verhoeven 

Dit is onderzoek! – Ben Baarda 

Academisch schrijven – Lieve De Wachter e.a. , 

Discovering statistics using SPSS – Andy Field  

Onderzoek met SPSS  

 

 

 

 

 

Onderzoekspraticum 
Naam cursus Onderzoekspracticum 

ECTS 7.5 ECTS, 210 uur 

Studiebelasting - Hoor- en werkcollege; feedback: 45 uur 

- bestudering literatuur: 60 uur 

-probleemanalyse/formuleren van een 

probleemstelling: 25 uur 

- het doen van onderzoek (veldwerk): 60 

uur - Het rapporteren: 20 uur 

  Totaal 210 uur 

Semester en studiefase Jaar 2, semester 1 

Naam docent Dhr. Dr. R. Caffe (*coordinator) 

http://www.uvsmobol.org/
http://www.uvsmobol.org/
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Mevr. T. Bonse MSc, Dhr. Drs. M. Ooft, 

Dhr. Drs F. Ilahibaks, 

Drs.T.Sno,Prof.Roseval,Dr.A.Jubithana, 

Drs.E.Banel,Drs.W.Deel,Drs.D.Gefferie 

,Drs.S.Sital 

Leerdoelen:  Het doel van de cursus is de verwerving 

van kennis over o.a. 

De praktische uitvoering van onderzoek 

zoals het  

zelfstandig kunnen opzetten van een 

onderzoek en de verslaglegging van het 

onderzoek. Dit moet kunnen worden 

toegepast in een groepsgewijs uit te voeren 

onderzoek.  

Meer specifiek zullen de volgende 

leerdoelen aan de orde komen:  

-Verwerven kennis en inzicht in het 

opzetten en uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek  

-Verwerven kennis en inzicht in de 

ethische vraagstukken die een 

rol spelen in de praktijk  

- Leren toepassen van theorie om 

vraagstukken op het gebied van 

de bedrijfskunde specifiek de 3 

deelgebieden, te analyseren en te 

interpreteren  

- Oefenen met het uitvoeren van 

wetenschappelijk onderzoek  

- Leren formuleren en analyseren van een 

wetenschappelijk  

Probleem.  

- Leren bedrijfskundige artikelen kritisch 

te evalueren  

- Schriftelijk en mondeling leren 

rapporteren over (de analyse van, of 
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onderzoek naar) een bedrijfskundig 

probleem  

- Leren zelfstandig en in groepsverband te 

werken  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

Het vak omvat een praktisch georiënteerd, 

diagnostisch leeronderzoek over een 

vraagstuk dat gevarieerde analyse toelaat in 

een concrete organisatie. In dit project 

dienen – tenzij het niet anders kan - de 

hoofdonderdelen van deze masterstudie 

(Organisatie Studies, Strategisch 

Management & Entrepeneurship, 

Financieel Management, Human Resource 

management en Academic Research Skills) 

te worden toegepast op een vraagstuk uit 

de praktijk van een bedrijf. Het project 

voldoet daarom aan twee leerdoelen: (1) 

Het toepassen van kennis en het leren 

zelfstandig onderzoek te doen op 

mastersniveau in de specialisaties HRM, 

Finance en SEL en (2) Verdere 

ontwikkeling van academische 

vaardigheden algemeen in de 

Bedrijfskunde en specifiek in de 

bovengenoemde deelgebieden.  

De focus is gericht op een analyse van de 

problematiek bij het bedrijf en kunnen 

toepassen van de PDCA-cyclus: Plan, Do, 

Check, Act. 

 

Het onderzoekspracticum is een 

werkvorm waarbij de studenten in kleine 

groepjes nderzoek verrichten en hieruit 

conclusies trekken. Deze activiteiten 

vinden plaats buiten de collegezalen 

(veldwerk). Tijdens de practica worden 
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de studenten onder begeleiding van een 

docent vertrouwd gemaakt met allerhande 

onderzoeksinstrumenten. Practica zijn 

een specifieke soort oefeningen, maar de 

problemen zijn niet zozeer van 

theoretische maar van praktische aard.  

- Ervaringen met praktisch werk zijn 

kwalitatief en kwantitatief en 

 zijn essentieel voor de ontwikkeling van 

vaardigheden.  

- Het praktisch werk geeft unieke 

mogelijkheden voor de 

identificatie, de diagnose en het 

verhelpen van misconcepties van 

studenten.  

  

De voorbereiding van het practicum door 

studenten kan bestaan uit het bestuderen 

van de relevante theoretische achtergrond 

in de cursustekst van het practicum. 

De begeleiding omvat niet alleen het 

beantwoorden van vragen van studenten 

en het controleren van de manier waarop 

zij de opdrachten uitvoeren. Ook het 

stimuleren van de cognitieve 

verwerkingsactiviteiten van studenten, 

door o.a. het stellen van vragen,het laten 

meezoeken naar oplossingen voor (eigen 

of andermans) problemen, enz. is 

noodzakelijk. 

 

Er zijn verschillende manieren om 

soorten praktisch werk en dus ook 

practica te onderscheiden.  

1. Instrumenteel of motorisch: de leerstof 

is hier het middel voor 
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het aanleren van vaardigheden.  

2. Onderzoekend: via een inductieve 

methode wordt tijdens het 

praktisch werk een nieuw concept 

geïntroduceerd.  

3. Verifiërend: tijdens praktisch werk 

wordt behandelde theorie 

getoetst.  

4. Integrerend (probleemoplossend): de 

studenten krijgen een 

specifiek, samengesteld probleem 

voorgeschoteld dat ze moeten 

oplossen door toepassing van hun kennis 

en vaardigheden.  

 

Bij het onderzoekspracticum worden de 

drie fasen die onderzoek kenmerken 

doorlopen, namelijk:  

1) de probleemstelling, 

2) het uitwerken en uitvoeren van de 

procedure, en 

3) het vormen van een conclusie.  

 

De studenten formuleren hun eigen 

probleem aan de hand van de gegeven 

informatie, en bootsen daarmee het 

proces van ‘kennis construeren’ na. 

Hierbij zijn er verschillende procedures 

voorhanden. 

Onderwijsvorm: Het onderzoekspracticum is tweeledig. 

Enerzijds gericht op het verwerven van 

kennis over het verrichten van onderzoek 

en anderzijds het opdoen van de 

benodigde onderzoek vaardigheden. De 

hoorcolleges en bijbehorende literatuur 

zullen bijdragen aan het verwerven van 



85 

 

de kennis. Tegelijkertijd wordt in 

groepjes van ongeveer vijf studenten aan 

de slag gegaan en verrichten de studenten 

onder begeleiding van een docent een 

eigen onderzoek. De opdrachten worden 

deels individueel en deels gezamenlijk 

uitgevoerd. Gezamenlijke opdrachten 

bouwen voort op individueel gemaakte 

opdrachten en vormen de basis voor het 

uiteindelijke eindverslag. In de beginfase 

concentreren de activiteiten zich op 

literatuurstudie, geleidelijk aan 

verplaatsen de activiteiten in de richting 

van instrumentenkeuze en -constructie, 

zoeken en bepalen van de 

onderzoeksgroep, tot in de laatste fase het 

schrijven van het onderzoeksrapport dat 

moet leiden tot een onderzoeksverslag dat 

aan alle wetenschappelijke standaarden 

voldoet.  

 

Van de begeleider ontvangen de 

studenten feedback op de gezamenlijke 

opdrachten die onderdeel vormen van het 

uiteindelijke eindverslag. Een aantal maal 

zullen er afspraken plaats vinden met de 

begeleider om opdrachten of voortgang 

van het onderzoek te bespreken. 

Daarnaast vinden er twee bijeenkomsten 

plaats samen met (een) andere groep(en) 

met als doel onderlinge uitwisseling van 

kennis. 

 

Onderdeel van de practica is ook het 

geven van peer feedback. Deze 

individuele feedbackopdrachten zijn 
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gericht op het leren reflecteren op eigen 

onderzoek en onderzoek van anderen. De 

studenten zijn zelf verantwoordelijk voor 

het tijdig aanleveren van gemaakte 

opdrachten voor het verkrijgen van 

feedback van de begeleider of 

medestudenten. 

 

Elke groep houdt een logboek bij als 

goede gewoonte voor een onderzoeker. In 

dit logboek worden de individuele en 

gezamenlijke activiteiten bijgehouden en 

de tijdsbesteding van de student. De 

logboeken zijn ter inzage voor de docent 

en voor de medestudenten.  

Vereiste voorkennis Het eerste studiejaar hebben afgerond 

Wijze van toetsen De uiteindelijke beoordeling zal bestaan 

uit het gemiddelde cijfer van de 

individueel gemaakte opdrachten en het 

cijfer voor het eindverslag. 

Beide onderdelen tellen voor 50% mee. 

De eindbeoordeling van een onderdeel is 

voldoende bij een 5,5 of hoger. De 

individueel gemaakte opdrachten en het 

eindverslag mogen beiden herkanst 

worden. Bij het eindverslag heeft de 

herkansing de vorm van een revisie. De 

beoordeling van het eindverslag vindt 

plaats op basis van het gezamenlijke 

eindproduct. In principe krijgen alle 

studenten binnen eengroep dezelfde 

beoordeling. Hier kan echter van 

afgeweken worden indien de individueel 

gemaakte opdrachten of het bijgehouden 

logboek hier aanleiding toe geven. 



87 

 

Vereisten voor deelname aan 

toetsing 

- Bestuderen van de literatuur  

- Actieve participatie 

groepsbijeenkomsten  

- Opdrachten: op tijd inleveren van 

individuele en 

groepsopdrachten. Bij het te laat 

inleveren van opdrachten, 

zonder vooraf met de docent overlegd te 

hebben, vervalt het 

recht op feedback op dat onderdeel.  

- Minimaal 80% aanwezigheid is 

verplicht 

Wijze van vaststellen eindcijfer Individuele opdrachten (50%) en 

opdracht(en) (50%) 

Collegemateriaal/ Tentamenstof Door de student verzamelde bronnen 

(literatuur, artikelen,boeken) over het 

onderwerp, met een omvang van 300 

pagina’s, welke ter goedkeuring aan de 

docent moet worden 

aangeboden.  

Baarda en Goede Methoden en 

technieken van Onderzoek 

Research methods for business e-books 

,artikelen ,Wetenschappelijke artikelen 
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Keuzevakken 

 
 

Naam cursus Management van verandering 

(keuzevak) 

ECTS 5 ECTS; 140 uur 

Studiebelasting Contacturen: 32 uur  

Zelfstudie: 40 uur  

Opdrachten: 40 uur  

Voorbereiding tentamen: 25 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3e semester /Jaar 2 

Naam docent Prof.dr. W. Roseval/Dhr.drs.R.Laurens  

Leerdoelen:  kennis hebben van de voornaamste 

aspecten van de verschillende 

benaderingen betreffende theorieën, 

concepten en instrumentaria t.b.v. 

organiseren en veranderen, van de 

contexten waarin deze concepten zijn 

ontstaan en van hun actuele 

toepassingsmogelijkheden; 

de opgedane kennis kunnen toepassen 

bij het beschrijven van organisatorische 

situaties en bij diagnose, 

conflicthantering en interventie 

betreffende dagelijkse bedrijfskundige 

problemen; 

zowel conceptueel, als in beschrijving, 

diagnostiek en interventie(praktijk) 

organisatiesituaties kunnen benaderen 

vanuit een optiek waarin 

methodologisch meervoudigheid van de 

werkelijkheid en het sociaal construeren 

van werkelijkheden wordt verondersteld; 
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individueel een bedrijfskundige 

probleemstelling kunnen formuleren; 

in staat zijn de juiste interventies te 

adviseren voor een specifiek context 

gebonden probleem. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

Management van Verandering heeft als 

voornaamste doelstelling de in de groep 

aanwezige kennis, inzicht en 

vaardigheden met betrekking tot het 

besturen en beheren van veranderings- 

en ontwikkelingsprocessen bij 

organiseren te gebruiken en te verdiepen 

aan de hand van recente literatuur. 

Daarbij is enerzijds oog voor 

conventionele wetenschapsopvattingen, 

anderzijds zal er vooral aandacht zijn 

voor diverse post-conventionele 

wetenschapsopvattingen en 

perspectieven. Eén van deze 

benaderingen betreft de configuratieve 

integratietheorie. Ervaring leert dat post-

conventionele benaderingen niet 

gemakkelijk beklijven en dus tijd vragen 

om aan te leren. Dat betekent concreet: 

Er zal oog zijn voor verschillende 

opvattingen over veranderen. 

Opvattingen over het veranderen van 

organisaties zijn zelf voortdurend aan 

verandering onderhevig. 

Naast conceptuele kennis is het 

belangrijk inzicht te hebben in 

verschillende achtergronden van 

verandering en ontwikkeling. Door 

middel van casus-voorbeelden en eigen 

situatieschetsen van studenten wordt de 
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groep geleerd oog te hebben voor 

verschillende contexten. 

Daarnaast vergt management van 

verandering specifieke vaardigheden en 

oefening. Zij die een rol spelen bij het 

beheer en sturen van veranderings- en 

ontwikkelingsprocessen zijn reflexief op 

de eigen dynamiek en die van 

betrokkenen. In klassikale oefeningen 

wordt voor deze reflectie aandacht 

gevraagd. 

Met andere woorden, voor management 

van verandering is kennis, inzicht, 

vaardigheid en oefening nodig om met 

‘permanente verandering of 

ontwikkeling’ om te gaan. 

Dit vak kent drie thema’s: 

Thema 1, Veranderkunde, diagnose en 

conflicthantering 

Thema 2, Veranderkunde en 

interventievaardigheden 

Thema 3, Interventies en de rol van de 

veranderaar 

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bachelor Bedrijfskunde of Economie 

Wijze van toetsen Opdrachten en tentamen 

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Twee casussen 20% ,Take home toets 

20% 

Verhaal met analyse 20%,Tentamen 

40% 

Collegemateriaal: Studiematerialen / literatuur (delen 

hieruit zijn verplicht en tentamenstof) 

H.J. van Dongen, W.A.M. de Laat en 

A.J.J.A. Maas. Een kwestie van verschil: 

conflicthantering en onderhandeling in 
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een configuratieve integratietheorie, 

Eburon, Delft, 1996. (290 pag.) 

W.L. van Dinten en I.F.M. Schouten, 

Zijn zij gek of ben ik het? Hoe je 

oriëntaties gebruikt bij organiseren, 

Eburon, Delft, 3e druk, 2011. (267 pag.) 

E.H. Schein, Proces Advisering: over de 

ondersteunende rol van de adviseur en 

het opbouwen van samenwerking tussen 

adviseur en cliënt, 2005. (276 pag.)  

A.J.J.A. Maas, A.J. Roodink (red.), Hoe 

wil je dat veranderen?, artikelen op 

Moodle of Uvsmobol 

Pävi Eriksson & Anne Kovalainen, 

Qualitative Methods in Business 

Research, Sage, London, 2008 (301 

pag.) 

T.A. Abma en G.A.M. Widdershoven, 

Responsieve methodologie, interactief 

onderzoek in de praktijk, Lemma, Den 

Haag, 2006. (deel A, 97 pag.)  

Wetenschappelijke artikelen 

 
 

 

Naam cursus New Business: Innovation and 

Entrepreneurship (keuzevak) 

ECTS 5 ECTS, 140 uur 

Studiebelasting Contacturen: 32 uur  

Zelfstudie: 40 uur  

Opdrachten: 40 uur  

Voorbereiding tentamen: 25 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en 

studiefase 

3e semester /Jaar 2 
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Naam docent Dr. W. Roseval/ Drs. 

R.Rijsel/Drs.M.Veldkamp 

Leerdoelen:  

Na afloop van de 

cursus: 

Na het vak New Business: Innovation & 

Entrepreneurship (NIE) hebben de 

studenten inzicht gekregen in de theorie 

en praktijk van New Business, met 

specifieke kennis van de sub-disciplines 

Innovatie en Ondernemerschap. Meer 

specifiek zijn de leerdoelen: 

onderscheid kunnen maken tussen 

verschillende paradigma’s op 

ondernemerschap (causation versus 

effectuation) en innovatie (zoals 

productinnovatie, diensteninnovatie, 

business model innovation, etc), deze 

kunnen hanteren en toepassen in een 

praktijksituatie.  

inzicht verkrijgen in hoe bedrijven 

ideeën kunnen genereren, ontwikkelen 

en selecteren; verschillende methoden 

van portfoliomanagement begrijpen en 

kunnen toepassen; 

onderscheid kunnen maken tussen de 

verschillende bronnen en structuren die 

bedrijven gebruiken om te komen tot 

innovatie en analyseren hoe de aard van 

de gecreëerde producten (product, 

dienst, ‘solutions’) en de 

marktomgeving van een organisatie de 

effectiviteit van deze bronnen en 

structuren bepaalt; 

kunnen analyseren van 

innovatieprocessen en de condities voor 

innovatie in een internationale context, 

o.a. in multinationals; 
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kennis opdoen van specifieke 

interventies en hulpmiddelen gericht op 

de ontwikkeling van new business in 

nieuwe dan wel bestaande organisaties, 

in het bijzonder het opsporen van 

innovaties van users, discovery driven 

planning, effectuation, selection, 

entrepreneurial networking en 

bootstrapping – tevens zijn studenten in 

staat om praktische situaties te 

analyseren en relevante 

interventies/hulpmiddelen in te zetten  

inzicht verkrijgen in ondernemerschap 

in bestaande organisaties, en hoe de 

onderwerpen ondernemerschap en 

innovatie elkaar op dit vlak raken. 

Tevens in staat zijn in complexe en 

onoverzichtelijke praktijksituaties, 

waarmee ondernemers, hun bedrijf en 

hun medewerkers en eventuele partners 

worstelen, waar en wanneer nodig 

oplossingen dan wel verbeteringen 

aandragen. 

Korte omschrijving 

van de vakinhoud 

De collegereeks valt uiteen in twee 

delen:  

A.  Management van innovatie  

In vier colleges worden de bronnen, 

selectie, en organisatie rond innovatie 

behandeld. Na een creativiteitsoefening 

in het ontwikkelen van een innovatie bij 

een concreet bedrijf, bespreken we de 

selectie van ideeën en de organisatie van 

innovatie in twee soorten bedrijven: 

multinationals en dienstenbedrijven. 

Beide stellen specifieke eisen aan 

innovatie door hun gedistribueerde 
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opzet, en bij diensten speelt het karakter 

van de innovatie ook nog een rol. 

Diensten wijken op een aantal punten 

fundamenteel af van fysieke producten: 

ze zijn ontastbaar, heterogeen, en 

worden direct geconsumeerd. 

Uitvoerende medewerkers drukken hun 

stempel op de kwaliteitsbeleving van de 

eindgebruikers. Dit alles heeft 

consequenties voor de vormgeving van 

innovatie en new business, waarbij 

uiteraard wel een algemene 

ondernemende houding is geboden. Tot 

slot behandelen we welke factoren van 

invloed zijn op de acceptatie van 

innovaties door de markt en hoe we 

innovatie effectief naar de markt kunnen 

brengen. 

B. Strategieën en technieken van 

ondernemers  

De overige colleges verdiepen we ons in 

de technieken en strategieën die 

ondernemers hanteren om 

geïdentificeerde opportunities te 

verzilveren, en wat managers en 

medewerkers in bestaande organisaties 

daarvan kunnen leren.  

We verdiepen ons eerst in op de 

problematiek en strategieën die 

ondernemers hanteren bij het starten van 

een bedrijf. We vragen ons af welk soort 

individuen meer dan anderen genegen 

zijn om te ondernemen, en welke 

gevolgen dit heeft voor het type bedrijf 

dat dan wordt ontwikkeld. Ook staan we 

stil bij de technieken die ondernemers 
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toepassen om risico’s te beheersen dan 

wel op voorhand uit te sluiten.  

Onderwijsvorm: Hoor –en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bachelor Bedrijfskunde/- Economie 

Wijze van toetsen Opdrachten en schr.tentamen  

Wijze van vaststellen 

eindcijfer 

Opdrachten (60%) en schr.tentamen 

(40%) 

Collegemateriaal/ 

Tentamenstof 

Reader met artikelen en cases 

UVS MOBOL books worden 

bekendgemaakt, 

Wetenschappelijke artikelen 

 

 
 
 
 
 

Naam cursus Corporate Governance (keuzevak) 

ECTS 5 ECTS, 140 uur 

Studiebelasting Contacturen: 32 uur  

Zelfstudie: 40 uur  

Opdrachten: 40 uur  

Voorbereiding tentamen: 25 uur  

Tentamen: 3 uur 

Semester en studiefase Jaar 2, semester 1 

Naam docent Dhr.L.Jack MBA /Dhr.Drs.R.Laurens 

Leerdoelen:  De cursus heeft tot doel inzicht te krijgen 

in de onderliggende concepten van 

Corporate Governance, bedrijfsethiek en 

CSR die relevant zijn voor de 

hedendaagse zakelijke omgeving. 

 Het is ontworpen om kandidaten begrip 

te bieden van de ethische invloeden op 

economische, financiële, bestuurlijke en 

milieuaspecten van bedrijven. 
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 de corporate-governancekwesties die 

betrokken zijn bij het bedrijfsleven en de 

werkplek vergelijken en analyseren. 

 de rol van de morele verplichtingen van 

belanghebbenden en bedrijfsmanagers bij 

zakelijke besluitvorming vergelijken en 

analyseren. 

 Regelgevingsvereisten toepassen om 

geschikte bestuurs- en comitéfuncties en -

structuren te ontwikkelen. 1 en 2 

gemachtigd. Pas best practice-principes 

en aanbevelingen voor corporate 

governance toe om passende 

bedrijfspraktijken te bereiken. 1 en 2 

gemachtigd. 

  economische, sociale en ecologische 

duurzaamheidskwesties met betrekking 

tot bedrijfspraktijken analyseren en 

verklaren.  

Korte omschrijving van de 

vakinhoud 

 Het is ontworpen om kandidaten begrip 

te bieden van de ethische invloeden op 

economische, financiële, bestuurlijke en 

milieuaspecten van bedrijven. 

Onderwijsvorm: Hoor- en werkcolleges 

Vereiste voorkennis Bachelor Bedrijfskunde of Economie 

Wijze van toetsen 1 tijdens colleges  Individuele test 30% 1 

uur - 6 korte antwoordvragen 

 2 Casestudy van deugdelijk bestuur en 

ethiek - rapport Individueel 70% 1750 

woorden minimum tot maximaal 2000 

woorden 

Opdracht 100%  

Assessmenttaak 1: 

 Het doel van deze taak is om uw kennis 

en begrip van ethische kwesties te testen; 

best practice-beginselen voor corporate 
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governance en aanbevelingen met 

betrekking tot passende zakelijke 

praktijken toepassen. 

Formaat: zes korte antwoordvragen 

vormen de basis van deze individuele 

beoordelingstaak. Het doel van deze 

beoordeling is om studenten te helpen bij 

een vroege beoordeling van het begrijpen 

van de inhoud van de cursus. 

Tentamenstof Discussie in de klas met een reeks 

activiteiten: casestudy's en 

besluitvorming Carroll, Brown en 

Buchholtz (2017) Hoofdstukken 1 en 2; 

du Plessis, Hargovan en Bagaric (2015) 

hoofdstuk 2 6 Stakeholderbeheer 

Discussie in de klas met betrekking tot 

Carroll, Brown en Buchholtz (2017) 

Hoofdstuk 3; du Plessis, Hargovan, 

Bagaric en Harris (2015) hoofdstuk 2 7  

Wijze van vaststellen eindcijfer 30% schriftelijk tentamen 

60% essay  

10% presentatie 

Collegemateriaal: 1 Essential principles, of corporate 

governance Board functions and 

structures In-class discussion including a 

range of activities: Case studies and 

decision making. Du Plessis, Hargovan, 

Bagaric and Harris (2015) hoofdstuk 1 & 

3 2 

Case studies and decision making Du 

Plessis, Hargovan, Bagaric and Harris 

(2015) hoofdstukken 5, 6, 11 and 12 3  

Normative theories of Ethics In-class 

discussion including a range of activities: 

Case studies and decision making Shaw, 



98 

 

Barry, Issa, Catley and Muntean (2016) 

hoofdstuk 2;  

Carroll, Brown and Buchholtz (2017) 

Business and Society, the role of 

Corporate Social Responsibility, 

Citizenship; hoofdstukken 7 and 8;  

du Plessis, Hargovan, Bagaric and Harris 

(2015) hoofdstuk 14 4 Managerial and 

Organisational Ethics  

 

Discussies in de les 

Case studies and decision making e-

books 

wetenschappelijke artikelen 
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 Overzicht docenten 
 

Overzicht geplande kerndocenten 
SPECIALI
SATIE  

HRM SEL FINANCE *Onderzoeksvaardig 
heden 

Surinaa
mse 
docente
n  

- Drs 
E.Banel 
(leerlijncoö
rd.) 
- Drs. 
R.Laurens 
- Drs. M. 
Achthoven 
  

- Prof.dr. W. 
Roseval 
(leerlijncoör
d) 
- Drs. 
R.Gilaard 
- Drs. R. 
Rijssel 
- Drs.F.Soe 
Agnie 

- Dr.R.Sobhie 
- Drs. W. Deel 
RA 
(leerlijncoörd) 
- D.Gefferie 
MBA 
- Z. Seedorf 
MSc 
-Drs.S.Sital 

- Drs. S. Sital 
 

- Dr.A.Caffe 
(leerlijncoördinator) 
- Dr.A.Jubithana 
- Drs.M.Ooft 
- Drs.T.Sno  
- T.Bonse MSc 
  

Buitenla
ndse 
docente
n 

Dr.J.Hooge
ndoorn 
Dr.Ir.R.Cha
ndansingh 

Dr. M. 
Goede  
 

Dr. D. 
Bodeutsh 
Dr. S. van 
Bokkum  

Onderzoekspracticum 
Alle docenten en 
Dhr.F.Illahibaks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


