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Inleiding 
 
In dit opleidingsjaarverslag treft u de verslagen aan van de opleidingen van de Faculteit der 
Managementwetenschappen over het studiejaar 2014 – 2015. Het opleidingsjaarverslag geeft een goed beeld 
van de Faculteit der Managementwetenschappen op het terrein van onderwijs. 
 
Het voorliggende verslag is bedoeld als interne verslaggeving, gericht aan het College van Bestuur. Het is niet 
de bedoeling dat dit verslag voor andere doelen wordt gebruikt. Algemene informatie over de opleidingen, 
zoals doelstellingen, opzet en uitvoering van het programma, is te vinden op de site van de faculteit en wordt 
hier niet weergegeven.  
 
De Faculteit der Managementwetenschappen kende in het studiejaar 2014 – 2015 de volgende opleidingen 
waarover in dit opleidingsjaarverslag wordt gerapporteerd: 
 
De bacheloropleidingen: 
1. Bedrijfskunde 
2. Economie en bedrijfseconomie 
3. Geografie, planologie en milieu 
4. Bestuurskunde  
5. Politicologie 
 
De masteropleidingen: 
1. Business Administration 
2. Economics 
3. Planologie 
4. Human Geography 
5. Milieu-maatschappijwetenschappen 
6. Bestuurskunde 
7. Political Science  
 
 
We gaan – per opleiding – in op opleidingsspecifieke achtergronden, presenteren enkele kerngegevens, geven 
inzicht in de wijze waarop de cursussen en het curriculum van de opleiding zijn geëvalueerd en gaan in op de 
belangrijkste verbeterpunten. We volgen daarbij het format dat ons door het College van Bestuur is 
aangereikt. 
 
Bij dit verslag is verder een bijlage gevoegd. Deze bijlage geeft een overzicht van de kengetallen ‘Studentenin- 
en uitstroom’. Het is dezelfde informatie die ook gebruikt is voor de verschillende opleidingsverslagen, maar 
dan per onderwerp gerangschikt. De bijlage is separaat te lezen en geeft vooral inzicht in de kengetallen van 
een opleiding in vergelijking met die van andere opleidingen in de faculteit. 
 
Na een korte samenvatting zullen we, alvorens in te gaan op elk van de opleidingen, de algemene 
karakteristieken van het onderwijs en het onderwijsbeleid van de Faculteit der Managementwetenschappen 
beschrijven over het studiejaar 2014 - 2015. 
 
Op deze plaats willen we graag de bachelor- en mastercoördinatoren van onze faculteit bedanken voor het 
vele werk dat zij in korte tijd hebben verricht om dit verslag mogelijk te maken. 
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Samenvatting 
 
Bacheloropleidingen 
Het aantal eerstejaars instelling daalde in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 van 808 naar 769 studenten 
(- 39 = - 4,8%). Deze daling kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van Bedrijfskunde (- 29) en 
Bestuurskunde (- 22). Bij Economie en bedrijfseconomie was sprake van een toename van 24 studenten.  
 
In juli 2015 werd het Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht. Van de eerstejaars kreeg 72,1% een positief 
studieadvies, ten opzichte van 67,7% in 2013-2014. Bij Bestuurskunde bedroeg het percentage positieve 
adviezen 56, terwijl het percentage positieve adviezen bij GPM 84 bedroeg. Het gemiddeld aantal behaalde EC 
in het eerste jaar steeg van 50 naar 51 EC. Het aantal studiestakers daalde van 14,6% naar 9,8%. Bij 
Bestuurskunde daalde het aantal studiestakers van 23% (relatief hoog in 2013-2014) naar 10,7% in 2014-2015. 
Naar aanleiding van het uitgebrachte BSA tekenden 25 studenten bezwaar aan. Dit was het hoogste aantal 
sinds jaren. Zij werden gehoord door de Commissie Studieadvies Eerste jaar. In 16 zaken werd het advies 
aangehouden, in 9 zaken werd negatief beslist. 
 
Het aantal uitgereikte bachelordiploma’s steeg sterk in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 van 386 naar 
455. Het B-in-4 rendement van het cohort 2011-2012 bedroeg 77,4% (van het cohort 2010-2011 bedroeg dit 
66,2%). Een zeer sterke verbetering van het B-in-4 rendement van het cohort 2011-2012 (in 2014-2015) ten 
opzichte van het cohort 2010-2011. Het B-in-4 rendement van het cohort 2011-2012 lag bij alle 
bacheloropleidingen met uitzondering van die van Bestuurskunde (68%) boven de 70%. Bij GPM lag dit 
percentage zelfs op 86%. Opvallend blijft het verschil tussen de prestaties van vrouwelijke studenten (B-in-4: 
tussen 75% -Bestuurskunde- en 100% -GPM en Politicologie-) en mannelijke studenten (B-in-4: tussen 61,9%  
-Bestuurskunde- en 81,3% -GPM-) bij alle opleidingen. 
  
De oordelen over de bacheloropleidingen in verschillende evaluaties (Bachelorevaluatie, Nationale Studenten- 
enquête, Elsevier, Keuzegids) wijzen op vergelijkbare sterke en zwakke punten:  
• veel waardering voor de bekwaamheid en inzet van docenten, veel waardering voor wetenschappelijke 

vorming en onderzoeksvaardigheden; 
• kritiek op voorbereiding arbeidsmarkt, mogelijkheden voor/informatie over studeren in het buitenland; 
• kritiek op het onvoldoende terugkoppelen van de resultaten van onderwijsevaluaties aan studenten. 

De opleidingen nemen volgende maatregelen: 
• sterkere inbedding van ‘praktijk’ in het onderwijs (casus, toetsvormen, vaardighedentraining, lezingen 

door alumni/gastdocenten), verbetering samenwerking met alumni; 
• meer op de opleiding toegesneden informatie over studeren in het buitenland, faciliteren studie in het 

buitenland inclusief summer school, aanwijzen preferred partners; 
• docenten nogmaals dringend verzoeken de resultaten van onderwijsevaluaties terug te koppelen aan 

studenten via Blackboard. 

Wijzigingen in het opleidingenaanbod: 
Er was in 2014-2015 geen sprake van grote wijzigingen in het opleidingenaanbod.  
 
Masteropleidingen 
Het aantal toegelaten masterstudenten is gedaald in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 van 562 tot 554 
studenten (-1,4 %). De dalingen bij Human Geography (- 32,5%) en Planologie ((- 47,6%) zijn zorgelijk. De 
sterke stijgingen bij Economics (+ 16,3%), Bestuurskunde (+ 50%), maar vooral MMW (+ 171%) zijn zeer 
bemoedigend. 
  
Het aantal uitgereikte masterdiploma’s is gestegen in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 van 543 naar 576 
(+ 6,1%).  
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Uit evaluaties blijkt grote waardering voor de academische attitude en vaardigheden, maar kritiek op de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt alsmede op het onvoldoende terugkoppelen van de resultaten van 
onderwijsevaluaties van studenten.  
 
De opleidingen/faculteit hebben de volgende maatregelen genomen: 
• investeren in contacten met alumni, facultair digitaal ‘stageloket’; 
• een career week (2 – 6 maart 2015) georganiseerd in samenwerking met DSZ;  
• investeren in voorlichting en werving voor (internationale) masters, profilering masters; 
• docenten dringend verzoeken de resultaten van onderwijsevaluaties terug te koppelen aan studenten via 

Blackboard. 
 

Wijzigingen in het opleidingenaanbod:  
Er was in 2014-2015 geen sprake van grote wijzigingen in het opleidingenaanbod. 
 
Visitatie/accreditatie  
In november 2015 heeft de NVAO het verzoek gehonoreerd om de naam van de masteropleiding Milieu-
maatschappijwetenschappen te wijzigen in Environment and Society Studies. De opleiding wordt vanaf 
studiejaar 2016-2017 volledig in de Engelse taal aangeboden. In 2015 zijn de voorbereidingen voor de 
internationale (instellings-)accreditatie van de faculteit via de Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) voortgezet. Het ‘Initial Self Evaluation Report’ wordt in 2016 ingediend. 
 
Docentprofessionalisering  
In 2015 hebben 3 docenten de BKO en 9 de UKO ontvangen volgens de reguliere procedures van de faculteit. 
Daarmee is in totaal 81,6% van de docenten met een onderwijstijd van 0,2 fte of meer in het bezit van een 
onderwijskwalificatie. 
 
Broodje Onderwijs: In september 2013 is de faculteit gestart met lunchbijeenkomsten (4-6 maal per jaar) 
onder de noemer Broodje Onderwijs, telkens met een specifiek thema. Docenten en een medewerker van 
onderwijsondersteuning (OO) discussiëren over manieren waarop zij de kwaliteit van het onderwijs kunnen 
verbeteren. Onderwerpen die in 2014-2015 de revue passeerden waren: weblectures, studenten uitdagen met 
gesimuleerde data en ICT tools. 
 
Internationalisering 
De Engelstalige bachelorspecialisatie International Economics & Business had in 2014-2015 een instroom van 
25 studenten (in 2013-2014 waren dit er 30) International Business Administration had in 2014-2015 een 
instroom van 43 studenten (in 2013-2014 waren dit er 32). Beide opleidingen hebben een verplicht 
buitenlandverblijf in het derde jaar.  
Het aantal internationale masterstudenten is van 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 toegenomen van 29 
naar 31 voor de reguliere masters. Deze aantallen zijn exclusief de internationale studenten binnen EMSD en 
Planet Europe. In 2014-2015 stroomden 20 studenten in bij EMSD en 13 studenten in Planet Europe. De 
faculteit neemt maatregelen om het aantal internationale bachelor- en masterstudenten te verhogen. Ook 
worden toelatingsprocedures verbeterd. Er zijn 10 buitenlandse studenten gestart in een Engelstalige pre-
master. 
Naast toename van de uitwisseling met een Erasmusbeurs 122 uitgaand (was 97), 195 inkomend (was 155) en 
met een beurs van SNUF voor een verblijf buiten Europa van 69 studenten (was 73 studenten), nam het aantal 
studenten dat gebruik maakte van de matchingsregeling van de Faculteit voor een zomerbeurs in het 
buitenland af van 35 naar 22. Opleidingsspecifieke voorlichting over een buitenlandverblijf in het eerste én 
tweede bachelorjaar en investeren in een netwerk van preferred partners moet de uitwisseling vergroten. 
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1. Onderwijs: organisatie, studenten en kengetallen 
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1.1. Onderwijs in kengetallen 

1.1.1. KENGETALLEN IN TABELLEN 
 
Tabel 1.  Bachelor studievoortgang Faculteit der Managementwetenschappen  

Kengetallen  – Bachelor studievoortgang 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 778 682 622 808 769 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2142 2268 2011 2220 2288 

Percentage vrouwelijke studenten Bachelor 33 34 37 36 35 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 635 583 521 681 644 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e jaar3 44 48 51 50 51 

Percentage BSA advies voorlopig / eind 

positief 
voorlopig n.b. 41,2 50,2 46,4 54,9 

eind n.b. 64,2 69,2 67,7 72,1 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig n.b. 20,9 18,7 20,0 17,2 

eind n.b. 2,8 3,5 2,3 3,7 

negatief 
voorlopig n.b. 37,9 20,6 21,2 19,4 

eind n.b. 16,4 15,1 15,5 14,5 

studie-
stakers eind n.b. 16,6 12,2 14,6 9,8 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt 29,1 35,2 37,8 n.b.5 43,3 

Gemiddelde studieduur propedeuse 1,60 1,46 1,41 1,27 n.n.b. 

Uitgereikte propedeusediploma’s 410 464 393 353 6416 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 jaar haalt (n-4) 4 62,7 67,5 66,3 66,2 77,4 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4) 4 3,82 3,76 3,78 3,71 3,52 

Uitgereikte bachelordiploma’s 278 369 375 386 455 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
5. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 
6. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 
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Tabel 2. Bachelor studievoortgang Faculteit der Managementwetenschappen per opleiding 2014-2015  

Kengetallen 2014-2015 – Bachelor studievoortgang FM Bk Bsk E&B Pol GPM 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 769 306 87 191 90 95 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2288 955 268 479 305 281 

Percentage vrouwelijke studenten 35 40 39 25 33 33 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 644 261 68 160 82 73 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e jaar3 

totaal 51 50 47 51 52 55 

M 49 48 44 50 51 56 

V 53 53 52 53 53 53 

Percentage BSA advies voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 54,9 54,1 36,7 62,0 55,1 59,0 

eind 72,1 73,5 56,0 68,7 78,6 83,8 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 17,2 14,9 30,4 13,5 18,4 20,5 

eind 3,7 2,3 11,9 2,5 3,9 2,5 

negatief 
voorlopig 19,4 23,6 25,3 14,6 18,4 10,3 

eind 14,5 15,9 21,4 17,2 7,8 3,8 

studie-
stakers eind 9,8 8,3 10,7 11,6 9,7 10,0 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt 43,3 45,2 32,4 41,9 43,9 49,3 

Uitgereikte propedeusediploma’s5 641 253 59 143 107 79 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 jaar haalt 
(n-4)4 

totaal 77,4 78,9 68,3 72,1 77,8 86,4 

M 72,2 75,2 61,9 63,4 67,6 81,3 

V 87,3 84,0 75,0 90,0 100,0 100,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)4 3,52 3,52 3,60 3,38 3,65 3,49 

Uitgereikte bachelordiploma’s 455 201 43 83 69 59 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
5. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. 
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Tabel 3. Master studievoortgang Faculteit der Managementwetenschappen  

Kengetallen – Master studievoortgang 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 76 83 80 117 106 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 915 910 1002 1006 1048 

Toegelatenen tot de master2 586 595 548 539 605 

Percentage vrouwelijke studenten  43 39 42 40 42 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 63,9 79,9 73,7 71,5 75,3 

Gemiddelde studieduur master (n-2)3/4 1,54 1,46 1,27 1,27 1,14 

Uitgereikte masterdiploma’s 464 634 532 543 576 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014.  
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 
 
Tabel 4. Master studievoortgang Faculteit der Managementwetenschappen per opleiding 2014-2015  

Kengetallen 2014 – Master studievoortgang FM BA Bsk Ec PS Plan HG MMW 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 106 41 7 7 11 11 17 12 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1048 374 140 153 91 92 169 29 

Toegelatenen tot de master2 605 246 79 105 49 36 69 21 

Percentage vrouwelijke studenten 42 44 44 41 40 29 45 38 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt 
(n-2)3 75,3 84,3 74,3 81,7 72,9 62,9 57,3 77,8 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,14 0,96 1,39 1,20 1,23 1,63 1,17 0,92 

Uitgereikte masterdiploma’s 576 247 58 86 43 56 70 16 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober 2014 (zie bijlage 8). 
3. Het gaat hier om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 
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Tabel 5. Aantal ingeschrevenen bachelor- en masteropleidingen 

Aantal ingeschrevenen bacheloropleidingen 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Bedrijfskunde 858 943 976 937 

Bestuurskunde 236 289 266 264 

Economie en bedrijfseconomie 358 445 484 512 

Geografie, planologie en milieu 269 281 288 298 

Politicologie 267 289 300 313 

Totaal 1988 2247 2314 2324 

     

Aantal ingeschrevenen masteropleidingen 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Bedrijfskunde (PIM) n.b. 80 78 95 

Bestuurskunde 106 116 145 151 

Business Administration 446 352 358 338 

Economics 116 143 149 177 

Human Geography 132 161 169 172 

Milieu-maatschappijwetenschappen 21 19 28 24 

Planologie 107 117 90 89 

Political Science 54 79 92 112 

Totaal 982 987 1031 1063 

     

Totaal 2970 3234 3345 3387 
Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15), 1 oktobercijfers. 
 
 
Het aantal ingeschreven bachelorstudenten is van 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 nagenoeg gelijk 
gebleven (+ 10). De grootste daler  was  de bacheloropleidingen Bedrijfskunde (- 4%). De grootste stijger was 
de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie (+ 5,8%). De andere  bacheloropleidingen bleven 
nagenoeg gelijk.  
 
Het aantal ingeschreven masterstudenten is van 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 met 1% gestegen. De 
grootste stijgers waren de postinitiële masteropleiding Bedrijfskunde (+ 21,8%), de masteropleiding Political 
Science (+ 21,7%) en de masteropleiding Economics (+ 18,8%).  De grootste daler was de master Business 
Administration (- 5,6%).  
De andere masteropleidingen bleven nagenoeg gelijk.  
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1.1.2. STUDENTENINSTROOM EN –DOORSTROOM 
 
Het aantal eerstejaars instelling van de bacheloropleidingen daalde  in 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 
van 808  naar 769 studenten (- 39 = - 4,8%). Deze daling  kwam voor het grootste gedeelte voor rekening van 
de bacheloropleiding Bedrijfskunde (- 29) en de bacheloropleiding Bestuurskunde (- 22). Bij de 
bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie was sprake van een toename van 24 studenten.  
Het aantal toegelaten masterstudenten is gedaald van 2014-2015 ten opzichte van 2013-2014 van 562 tot 554 
studenten (-1,4 %). De dalingen bij Human Geography (- 32,5%) en Planologie ((- 47,6%) zijn zorgelijk.  De 
sterke stijgingen bij Economics (+ 16,3%), Bestuurskunde (+ 50%), maar vooral MMW (+ 171%) zijn zeer 
bemoedigend. 
  
Het totaal aantal ingeschreven studenten in de faculteit der Managementwetenschappen is van 2.973 in 2010-
2011 gestegen naar 3.387 in 2014–2015 (+ 14%).  
 
Het B-in-4 rendement van het cohort 2011-2012 bedroeg 77,4% (van het cohort 2010-2011 bedroeg dit 
66,2%). Een zeer sterke verbetering van het B-in-4 rendement  van het cohort 2011-2012 (in 2014-2015) ten 
opzichte van het cohort 2010-2011. Het B-in-4 rendement van het cohort 2011-2012 lag bij alle 
bacheloropleidingen met uitzondering van die van Bestuurskunde  (68%) boven de 70%. Bij GPM lag dit 
percentage zelfs op 86%.   
 
In de verslagen van iedere opleiding wordt nader ingegaan op de studenten in- en doorstroom van de 
betreffende opleidingen. 
 

1.2. Onderwijsorganisatie 

1.2.1. INRICHTING VAN DE ONDERWIJSORGANISATIE 
Het faculteitsbestuur (vice-decaan onderwijs) en het hoofd onderwijsmanagement onderhouden nauwe 
contacten met de onderwijsorganisatie. Zij voeren regelmatig (al dan niet geïnstitutionaliseerd) overleg met 
diverse actoren (zie tabel 6). Daarnaast voeren decaan en vice-decaan onderwijs twee à drie keer per jaar 
overleg met elke sectie (sectievoorzitter, bachelor- en mastercoördinatoren) over onderwerpen als 
intensivering, internationalisering, arbeidsmarktvoorbereiding, werving en profilering. 
 

Tabel 6. Overleg vice-decaan onderwijs en hoofd onderwijsmanagement met de onderwijsorganisatie 

Gesprek met  Soort gesprek en onderwerpen 
Bachelor- en mastercoördinatoren Geïnstitutionaliseerd overleg over de OER 

Voorzitters examencommissies Minimaal twee keer per studiejaar overleg, over de OER van het komend jaar, 
toetsing en beoordeling, toelatingseisen buitenlandse studenten . 

FSR Drie à vier keer per studiejaar overleg, over de OER van het komend jaar en 
lopende zaken. 

Studieadviseurs Minimaal twee keer per studiejaar overleg, over de OER van het komend jaar en 
lopende zaken. 

Erasmuscoördinatoren, 
studieadviseurs, medewerkers 
internationalisering (IMO en ICR) 

Drie à vier maal per jaar overleg over internationalisering, buitenlandse partners, 
student- en docentmobiliteit. 

Leerstoelhouders 

Jaarlijks een evaluatiegesprek waarin al het onderwijs dat wordt verzorgd door de 
medewerkers van de betreffende leerstoelgroep aan de orde komt. Daarbij spelen 
de onderwijsevaluaties een belangrijke rol en wordt specifiek aandacht besteed 
aan de kwaliteit van toetsing, niveau van de cursus, taalniveau en functioneren 
docent. 
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1.2.2. DOCENTPROFESSIONALISERING 
 
BKO en UKO 
De faculteit voert sinds 1999 een beleid rond professionalisering van docenten. Het beleid is niet alleen 
gemeengoed voor het zittende personeel van de faculteit (vooral met betrekking tot het bevorderingsbeleid), 
maar bij de aanstelling van nieuwe medewerkers worden ook afspraken gemaakt voor het behalen van de 
basis en/of uitgebreide kwalificatie onderwijs (BKO respectievelijk UKO). 
 
In 2015 hebben 3 docenten de BKO ontvangen en 9 de UKO. De toetsing van deze kwalificaties vindt plaats 
aan de hand van een portfolio en een gesprek door een toetsingscommissie onder voorzitterschap van het 
hoofd onderwijsmanagement. Bij de toetsingen wordt de commissie bijgestaan door een deskundige van de 
afdeling Onderwijsondersteuning.  
 
In totaal is nu 81,6% van de docenten in het bezit van een BKO of UKO. 
 
Broodje Onderwijs 
Ook in 2014-2015 heeft de faculteit lunchbijeenkomsten georganiseerd onder de noemer Broodje Onderwijs. 
Tijdens deze lunchbijeenkomsten komen docenten samen om te horen over manieren waarop zij het 
onderwijs kunnen vormgeven en om samen te discussiëren over wat wel en wat niet werkt. Waar lopen 
docenten tegen aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Welke nieuwe vormen van onderwijs kunnen worden 
ingezet, welke oude methoden werken nog steeds goed? Iedere lunchbijeenkomst had zijn eigen thema, zodat 
docenten konden aanhaken bij het thema dat ze aansprak; waarover ze iets willen leren of waarover ze willen 
discussiëren. De afdeling Onderwijsondersteuning bood inhoudelijke ondersteuning. 
 
Onderwerpen die in 2014-2015 de revue zijn gepasseerd zijn:  

1. Oktober 2014 Weblectures 
2. April 2015 Studenten uitdagen met gesimuleerde data 
3. Juni 2015  ICT-tools 

 

1.2.3. VISITATIE/ACCREDITATIE 
In november 2015 heeft de NVAO het verzoek gehonoreerd om de naam van de masteropleiding Milieu-
maatschappijwetenschappen te wijzigen in Environment and Society Studies. De opleiding wordt vanaf 
studiejaar 2016-2017 volledig in de Engelse taal aangeboden. In 2015 zijn de voorbereidingen voor de 
internationale (instellings-)accreditatie van de faculteit via de Association to Advance Collegiate Schools of 
Business (AACSB) voortgezet. Het ‘Initial Self Evaluation Report’ wordt in 2016 ingediend. 
 
 
Tabel 7. Stand van zaken accreditatie (januari 2016) 

Opleiding Stand van zaken accreditatie 

Politicologie 
Political Science 

De NVAO heeft in september 2010 de bachelor- en masteropleiding Politicologie / Political 
Science opnieuw geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot 
en met 21 maart 2017.  

Bestuurskunde 
De NVAO en de EAPAA (European Association for Public Administration Accreditation) hebben 
in oktober 2011 de bachelor- en masteropleiding Bestuurskunde opnieuw geaccrediteerd voor 
een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot en met 18 april 2018. 

Economie en 
bedrijfseconomie 
Economics 

De NVAO heeft in april 2013 de bachelor- en masteropleiding Economie en bedrijfseconomie / 
Economics opnieuw geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht 
tot en met 31 december 2019.  

Bedrijfskunde 
Business Administration 

De NVAO heeft in september 2013 de bachelor- en masteropleiding Bedrijfskunde / Business 
administration opnieuw geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is geldig 
tot en met 31 december 2019. 
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Opleiding Stand van zaken accreditatie 

Avondopleiding 
Bedrijfskunde 

De NVAO heeft in maart 2013 de niet-bekostigde masteropleiding Avondopleiding 
Bedrijfskunde geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is geldig tot en met 
10 maart 2019. 

Master in Managing 
Information and 
Sustainable Change 

De NVAO heeft in december 2015 de beperkte Toets Nieuwe Opleiding van de niet-bekostigde 
masteropleiding Master in Managing Information and Sustainable Change (MISC) onder 
voorwaarden positief beoordeeld. De voorlopige accreditatie geldt tot en met 29 juni 2017. 
De realisatie van de voorwaarden dient voor die datum te zijn aangetoond. 

Geografie, Planologie 
en Milieu  
Human Geography 
Planologie 
Milieu-
maatschappijweten-
schappen 

De NVAO heeft in december 2014 de bacheloropleiding Geografie, Planologie en Milieu 
opnieuw geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot en met 
30 december 2020. 
De NVAO heeft in december 2014 de masteropleiding Human Geography opnieuw 
geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot en met 30 
december 2020. 
De NVAO heeft in december 2014 de masteropleiding Planologie opnieuw geaccrediteerd 
voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot en met 30 december 2020. 
De NVAO heeft in juli 2014 de masteropleiding Milieu-maatschappijwetenschappen opnieuw 
geaccrediteerd voor een periode van 6 jaar. De accreditatie is van kracht tot en met 30 juli 
2020. 

 

1.3. Studenteninstroom, -doorstroom en begeleiding 

1.3.1. VOORLICHTING EN WERVING 
In 2014-2015 zijn er verschillende verbeterslagen gemaakt wat betreft de voorlichtings- en 
wervingsactiviteiten. Het voorlichtingsmateriaal en de activiteiten zijn meer aansprekend gemaakt voor de 
verschillende doelgroepen en het aanbod aan voorlichtingsactiviteiten is uitgebreid. De belangrijkste 
veranderingen worden hieronder beschreven: 
• een professionele tekstschrijfster heeft een belangrijke inbreng gehad bij het samenstellen van de 

nieuwe SIN-brochures. De teksten in de brochures zijn hierdoor begrijpelijker en meer aansprekend voor 
de doelgroep; 

• de hoorcolleges van de 4VWO-dagen zijn interactiever en aansprekender voor de doelgroep gemaakt: 
naast het sms-stemmen bevat de powerpoint nu ook veel beeldmateriaal en filmpjes. Aan de hand van 
het thema ‘De financiële crisis en menselijk gedrag’ wordt er o.a. uitgelegd wat de opleidingen van de 
Faculteit der Managementwetenschappen inhouden en wat de beroepsperspectieven zijn; 

• sinds dit jaar kunnen zowel interne als externe studenten mee gaan lopen met een masterstudent van 
alle masterspecialisaties van de Faculteit der Managementwetenschappen. De ‘meeloper’ kan colleges 
bijwonen, kennismaken met studenten en docenten en de sfeer proeven of de campus. Het centrale 
aanmeldsysteem wordt RU-breed geregeld en het promoten en regelen van de mastermeeloopdagen 
wordt door onze faculteit gedaan; 

• de faculteit heeft in januari 2013 voor het eerst deelgenomen aan het Schnupperstudium, een 
Proefstudeerdag voor Duitse scholieren, met de Engelstalige bachelorspecialisaties International Business 
Administration (IBA) en International Economics and Business (IE&B). Verschillende Duitse scholieren die 
deelnamen aan het Schnupperstudium hebben deze activiteit positief genoemd in hun motivatiebrief bij 
de aanmelding voor deze specialisaties; 

• bij de Introductie voor eerstejaarsstudenten is dit jaar nog meer aandacht besteed aan een goede 
begeleiding van de (internationale) studenten van IBA en IE&B. De mentoren van deze specialisaties 
hebben een extra voorbereidende bijeenkomst gehad en voor internationale laatkomers is er een 
’Information Day for Late Arrivals’ georganiseerd. Daarnaast is de communicatie voor, tijdens en na de 
Introductie geoptimaliseerd, waardoor het voor de nieuwe eerstejaars nog beter duidelijk wordt waar de 
student de informatie kan vinden; 

• voor de werving van Duitse studenten is een nieuwe medewerker aangenomen voor 0,4 fte. In juli 2014 
is een voorstel gepresenteerd voor het werven van Duitse scholieren (Voorstel Duitslandwerving 2014-
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2015). De nieuwe medewerker heeft zich gericht op de uitwerking van het beleidsplan. Deze lijn zal in 
2015 doorgezet worden.  

 
Studiekeuzecheckgesprekken 
Alle scholieren die zich aanmelden (m.u.v. degenen die zich aanmelden voor de Engelstalige bachelor 
specialisaties IEB en IBA) worden uitgenodigd om een digitale vragenlijst in te vullen. Op basis van de 
antwoorden worden potentiële ‘risicostudenten’ geselecteerd, die worden uitgenodigd voor een 
studiekeuzecheckgesprek met een vertegenwoordiger van de opleiding. In het gesprek worden de 
studiekeuze, motivatie en verwachtingen besproken. De effectiviteit van de gesprekken (doel: bewustere 
studiekeuze, beter studiegedrag) is nog niet goed in te schatten.  
 
 

Tabel 8. Overzicht van voorlichtingsactiviteiten 

Activiteit Toelichting 
Open Dag 
(voorlichtingsrondes 
van opleidingen en de 
informatiemarkt) 

In november en maart/april, RU-breed. In november 2014 bezochten naar schatting 3500 
scholieren en ouders de rondes van de Faculteit der Managementwetenschappen. In maart 
2014 trokken de rondes van de faculteit naar schatting 2300 bezoekers. 

Proefstudeerdag (scho-
lieren volgen een – voor 
hen ontwikkeld – hoor- 
en werkcollege en 
werken aan een casus) 

De Proefstudeerdag wordt vier keer per jaar gehouden in november, december, februari en 
april, ná de Open Dag, zodat er op deze dag nog deelnemers geworven kunnen worden. Dit 
bevordert het opbouwen van een relatie met de scholier. In 2014-2015 bezochten 770 
scholieren een Proefstudeerdag. 

Meeloopdag 
(scholier loopt een dag 
met student mee en 
neemt passief deel aan 
‘echte’ colleges) 

Kleine groepjes scholieren bezoeken minimaal één college en een werkgroep en hebben een 
gesprek met de studieadviseur. Er wordt op gelet dat de colleges begrijpelijk zijn voor de 
scholieren (alleen eerste- en tweedejaarscolleges) en dat zij qua inhoud zo representatief 
mogelijk zijn voor de studie. Afgelopen jaar hebben in totaal 210 scholieren een dagje 
meegelopen bij de Faculteit der Managementwetenschappen. 

Campusdagen 
RU-breed 

In samenwerking met Dienst Studentenzaken organiseerden we tien keer per jaar deze dagen 
voor 4 vwo-ers. Vanaf september 2015 wordt dit Radboud Try-out. 

4VWO-dag 
RU-breed 

Dag in februari en april waarop 4VWO-scholieren onder de noemer van maatschappelijke 
dienstverlening kennis kunnen maken met universitair onderwijs. Bezoekers aan onze faculteit 
volgen eerst een beknopt hoorcollege (‘De financiële crisis en menselijk gedrag’) en kiezen 
vervolgens voor een werkgroep. Bezoekers melden zich per school aan. Vanaf september 
2015 wordt dit Radboud Try-out. 

Masteravond De Masteravond op 19 november werd dit jaar RU-breed door 1830 studenten bezocht, 731 
woonden een voorlichtingsronde van de Faculteit der Managementwetenschappen bij 
(waarvan 477 unieke bezoekers). 42% van deze groep was externe bezoeker.  

Masterdag De Masterdag op 7 maart werd bezocht door 477 studenten, waarvan 300 unieke bezoekers. 
Van deze groep was 75% een externe bezoeker. In totaal waren er 1266 bezoekers voor de 
gehele Masterdag. 

Mastermiddag De Mastermiddag wordt aan het einde van het jaar gehouden (4 juni) en is vooral bedoeld 
voor de ‘laatkiezers’ en hbo-studenten die een pre-master willen gaan doen. Elke opleiding 
geeft één voorlichtingsronde en na afloop is er de mogelijkheid om in het Cultuurcafé vragen 
te stellen aan alle studieadviseurs. Dit jaar bezochten 50 studenten deze middag.  

Mastermeeloopdagen Tijdens een Mastermeeloopdag kan de student colleges bijwonen, kennismaken met 
studenten en docenten en de sfeer proeven op de campus. Sinds dit collegejaar zijn we 
begonnen met het aanbieden van deze dagen en op dit moment zijn er al ongeveer 20 
aanmeldingen binnengekomen. Dit cijfer is relatief hoog, gezien het feit dat de studenten 
eerst een voorlichtingsevenement moeten hebben bezocht voordat ze mogen meelopen. De 
verwachting is dat de aanmeldingen dus nog zullen stijgen.  

Interne 
Mastervoorlichting 

De opleidingen Economics, Business Administration, Political Science en Bestuurskunde geven 
tijdens de pauzes voorlichtingspresentaties aan de zittende studenten. Deze presentaties 
vinden één of tweemaal per jaar plaats en zijn vooral gericht op de derdejaarsstudenten van 
de eigen opleiding. 
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Activiteit Toelichting 
Scholenbezoeken In 2014-2015 werden 37 scholen bezocht: 30 middelbare scholen en 11 hbo-instellingen (op 

één middelbare schoollocatie komen scholieren van verschillende middelbare scholen uit de 
regio). In totaal hebben we hiermee 153 scholen bereikt. 

Docentendagen Om de aansluiting vwo-wo te verbeteren, organiseren we tweejaarlijks docentendagen voor 
Economie en M&O, Aardrijkskunde en Maatschappijleer. Behalve het opbouwen van een 
relatie met de docenten, verbeteren we zo ook onze bekendheid. In 2014-2015 vond er één 
Docentendag van Politicologie plaats. 

Facultaire 
bachelorbrochure 

De FM-bachelorbrochure werd in 2014-2015 in een oplage van 12.000 exemplaren verspreid. 
Deze facultaire brochure wordt vooral verspreid onder scholieren die twijfelen tussen twee of 
meer opleidingen van onze faculteit en wordt zeer goed gewaardeerd.  

Masterflyers Alle afzonderlijke masterspecialisaties van de Faculteit der Managementwetenschappen 
hebben een masterflyer. Ook voor alle nieuwe masterspecialisaties zijn er masterflyers 
ontwikkeld. 

Voorlichtingsteams Elke opleiding en elke studievereniging heeft een ‘contactpersoon voorlichting’. De 
contactpersoon voorlichting van de faculteit neemt met hen aan het begin van ieder 
collegejaar de voorlichtingsagenda door. Gedurende het jaar wordt er intensief contact 
onderhouden.  

Adverteren in 
schoolkranten 

Alle redacties van schoolkranten worden in juni benaderd met het verzoek te mogen 
adverteren in de schoolkrant. In deze advertenties gaat de aandacht vooral uit naar de 
voorlichtingsdagen en de Proefstudeerdagen. We adverteren in zo’n 20 kranten. 

Introductie 
RU-breed 

Coördinatie van de organisatie en informatievoorziening aan de eerstejaarsstudenten. 
In 2015 namen  535 eerstejaarsstudenten deel en 150 hbo-/wo-instromers. Verder bezochten 
52 eerstejaarsstudenten de Laatkomersdag. Acht internationale studenten namen deel aan de 
nieuwe Engelstalige ‘Orientation Day for Late Arrivals’. 

Duitslandwerving In 2014-2015 is de lijn van voorgaande jaren, waarin intensiever is ingezet op 
Duitslandwerving, doorgezet. Naast IBA en IE&B hebben nu ook Politicologie en GPM 
meegedaan aan het Schnupperstudium. Ook is voor al deze opleidingen Duitse voorlichting 
gegeven op de twee Duitse Open Dagen (Tag der offenen Tür). Naast de activiteiten op de 
campus zijn er ook enkele beurzen en scholen in Duitsland bezocht. Ook het 
informatiemateriaal is geüpdatet en uitgebreid. Voor alle opleidingen van onze faculteit is op 
de Duitse websites (www.ru.nl/deutsch) opleidingsinformatie in het Duits toegevoegd. Voor 
GPM en Politicologie zijn ook Duitstalige brochures ontworpen. Ook zijn er een Duitse 
bachelor- en masterbanner gemaakt. 
De instroomcijfers van Duitse studenten zijn t.o.v. vorig jaar aanzienlijk gestegen, van 25 naar 
31 inschrijvingen. 
Voor komend jaar (2015-2016) wordt de zojuist beschreven lijn doorgetrokken, maar wordt 
daarnaast ook intensiever ingezet op masterwerving in Duitsland, o.a. door het bezoeken van 
Duitse masterbeurzen. 

 
 
Online voorlichting en werving 
In 2014 is een doorstart gemaakt met het verplaatsen van de informatie van de opleidingswebsites naar de 
website www.ru.nl/bachelor, een landingssite voor meerdere doelgroepen. Belangrijkste reden is dat onze 
doelgroepen meteen op het hoogste niveau de opleidingsinformatie kunnen vinden. Uiteraard wordt deze 
informatie door een link ook ontsloten op de opleidings- en facultaire websites.  
 
Op dit moment vindt de migratie plaats van de masterwebsites van de Faculteit der 
Managementwetenschappen. Dienst Marketing en Communicatie heeft een stramien opgesteld waaraan de 
websites moeten voldoen. De teksten voor de websites zijn al geschreven door de afdeling Voorlichting en op 
dit moment is een groot deel van de websites al omgezet naar de nieuwe omgeving. De migratie is inmiddels 
afgerond en er zijn werkgroepen die de sites bijhouden. Verder zijn er veel  nieuwe testimonials verzameld en 
op de site geplaatst.  
 
Op www.ru.nl/profielwerkstuk is een pagina ingericht om scholieren te helpen met hun profielwerkstuk. De 
bestaande profielwerkstukken zijn geüpdatet en een aantal nieuwe profielwerkstukken is toegevoegd.  
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In de online voorlichting wordt steeds meer gebruik gemaakt van filmpjes. De filmpjes voor de 
bacheloropleidingen zijn al afgerond in 2013. De filmpjes voor de masters van de Faculteit der 
Managementwetenschappen zijn al voor een groot deel af. Deze filmpjes zullen medio 2016 geheel klaar zijn.   
 
(Toekomstige) studenten worden ook via de social media geïnformeerd over de faculteit en haar opleidingen. 
Medewerkers en studentassistenten beheren deze accounts: facebook.com/rufdm, twitter.com/rufdm en 
instagram.com/radboudnsm. De reacties zijn positief. Bovendien is het de bedoeling om (steeds meer) te 
investeren in campagnes via social media, zodat we de doelgroep directer kunnen benaderen. 
 
Op alle websites van FdM kan men dagelijks chatten met een medewerkers. Het aantal vragen varieert. De 
ene week zijn er weinig vragen, de andere week zijn het er twintig tot dertig. Op deze manier zijn er al 
meerdere geïnteresseerde scholieren geholpen en hebben zij vervolgens deelgenomen aan een 
Proefstudeerdag en/of Meeloopdag. Op de tijden dat de chat niet in gebruik is, kunnen (potentiële) studenten 
in een paar muisklikken een vraag stellen die binnen drie werkdagen wordt beantwoord. Per dag komen er 
gemiddeld drie vragen binnen. 
 

1.3.2. BSA, STUDENTENDOORSTROOM EN –BEGELEIDING 

BSA 
In collegejaar 2011-2012 is het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Studenten moeten in het eerste jaar 
minimaal 42 EC behalen om in aanmerking te komen voor een positief studieadvies. In februari krijgt de 
student een voorlopig studieadvies als hulpmiddel en waarschuwing, ter ondersteuning van het eigen 
beslissingsproces. Studenten met een negatief/twijfel advies worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
studieadviseur. Daarin staat de vraag centraal of de student de juiste opleiding heeft gekozen. De studenten 
die geen advies hebben gekregen zitten vaak al in een begeleidingstraject. In juli wordt het BSA uitgebracht. 
 
In juli 2015 werd het Bindend Studieadvies (BSA) uitgebracht. Van de eerstejaars kreeg 72,1% een positief 
studieadvies (zie tabel 1), ten opzichte van 67,7% in 2013-2014. Bij Bestuurskunde bedroeg het percentage 
positieve adviezen 56, terwijl het percentage positieve adviezen bij GPM 84 bedroeg. Het gemiddeld aantal 
behaalde EC  in het eerste jaar steeg van 50 naar 51 EC. Het aantal studiestakers daalde van 14,6% naar 9,8%. 
Bij Bestuurskunde daalde het aantal studiestakers van 23% (relatief hoog in 2013-2014) naar 10,7% in 2014-
2015.  Naar aanleiding van het uitgebrachte BSA tekenden 25 studenten bezwaar aan. Dit was  het hoogste 
aantal sinds jaren. Zij werden gehoord door de Commissie Studieadvies Eerste jaar. In 16 zaken werd het 
advies aangehouden, in 9 zaken werd negatief beslist. 

Mentoraat eerstejaars 
Alle eerstejaars studenten krijgen een mentor toegewezen. De mentor is hun docent van de eerstejaars cursus 
Academische Vaardigheden en heeft daardoor veelvuldig contact met hen. Problemen op het gebied van 
studievoortgang en motivatie worden daardoor snel opgemerkt. De mentor zal de student doorverwijzen naar 
de studieadviseur als het gaat om persoonlijke problemen en problemen op het gebied van 
studievaardigheden, zoals planning en informatieverwerking. De mentoren voeren in november en februari 
individuele gesprekken met hun studenten, waarin ze ingegaan op studievoortgang, studieproblemen en 
motivatie. Met de ‘risicostudenten’, die dreigen een negatief BSA te krijgen, voeren de mentoren in mei een 
derde gesprek.  

Exitgesprekken 
Propedeusestudenten die met hun opleiding stoppen worden uitgenodigd voor een exitgesprek. Studenten 
haken nogal eens af omdat ze tegen het theoretisch/methodisch karakter van universitaire opleidingen 
aanlopen en vervolgens kiezen voor een hbo-opleiding. Soms blijkt het niveau te hoog te liggen. Tijdens de 
gesprekken worden studenten begeleid bij hun verdere plannen. Er worden alternatieven besproken en er 
wordt gewezen op de mogelijkheid om een studie- en beroepskeuzetest te doen.  
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Postpropedeuse  
In de postpropedeutische fase is de studiebegeleiding maatwerk. Studenten met achterstand worden allemaal 
door studieadviseurs opgeroepen in de loop van het 3de jaar alvorens ze aan de bachelorthesis beginnen. 

Premaster 
Niet alleen vanuit de ‘eigen’ bachelor, maar ook vanuit verwante hbo- en wo-opleidingen stromen studenten 
in in de masteropleidingen. Om lacunes te overbruggen volgen zij een premasterprogramma van 60 EC (hbo-
instromers) dan wel een op maat gemaakt premasterprogramma afhankelijk van de vooropleiding (wo-
instromers).  
Om te bevorderen dat alleen kansrijke hbo-afgestudeerden aan het premasterprogramma beginnen, heeft de 
Faculteit in 2010-2011 de bepaling ingevoerd dat alleen degenen met 7.5 gemiddeld over de laatste twee jaar 
van het hbo worden toegelaten (dan wel 7.0 of meer gemiddeld plus motivatiebrief, voor te legggen aan de 
Examencommissie). Deze maatregel heeft geleid tot betere studieresultaten en minder studiestakers bij hbo-
instromers dan voorheen. 

Masterfase 
Om de studievoortgang te bevorderen hanteert de faculteit de master-in-2-jaar regeling. Tentamens die met 
goed gevolgd zijn afgelegd, verliezen hun geldigheid voor het behalen van het masterexamen na verloop van 2 
jaren na de tentamendatum, indien binnen deze termijn het masterexamen niet met goed gevolg is afgelegd. 
Een aantal maanden voordat studenten deze termijn dreigen te overschrijden worden ze door de 
studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek en verder begeleid. 
In de masterfase is studiebegeleiding vooral maatwerk. Zo nodig worden studenten doorverwezen naar de 
Dienst Studentenzaken, waar studenten kunnen participeren in cursussen en trainingen op het gebied van 
studievaardigheden of op het gebied van persoonlijke vorming. Studenten in de afstudeerfase kunnen er 
informatie krijgen over solliciteren en loopbaanbegeleiding. 

Arbeidsmarktoriëntatie 
De Faculteit der Managementwetenschappen hecht aan een goede doorstroom van studenten richting de 
arbeidsmarkt. Om dit te realiseren worden de volgende zaken ondernomen om studenten te helpen zich voor 
te bereiden op de beroepspraktijk: 
 
Arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum: 
• gastcolleges van sprekers uit werkvelden die aansluiten op de opleiding; 
• Company Connections: een gastspreker geeft een lezing over een vakinhoudelijk thema, naar aanleiding 

waarvan de studenten een casus maken. Indien mogelijk gaan de studenten langs bij de organisatie om 
achtergronden voor de casus te verzamelen. In een aantal gevallen ontvangen ze bovendien een 
sollicitatietraining van medewerkers van de organisatie. Hierbij worden vacatureteksten gebruikt die 
representatief zijn voor het soort functies dat beschikbaar is voor starters in de betreffende organisatie. 
Bij Bedrijfskunde zijn in collegejaar 2014/2015 Company Connections met KLM en CEVA Logistics gedaan; 

• diverse cursussen waarbinnen simulatiespellen, casussen en informatie over het werkveld een belangrijke 
rol spelen.  

Buiten het curriculum kunnen de studenten in hun eigen tijd van de volgende diensten gebruik maken: 
• coachcafe’s: zes keer per jaar is er de gelegenheid voor studenten om in een avond onder begeleiding van 

getrainde coaches talent, droom en eerste stap in de juiste richting te formuleren; 
• website www.ru.nl/fm/careerservice: 

o stage- en vacaturebank; 
o agenda en nieuws over interessante activiteiten; 
o informatie over carrièreperspectieven per afstudeerrichting; 
o informatie over relevante contactpersonen binnen de universiteit en faculteit; 

• Radboud Career Week: een grootschalig evenement waar alle Career Services van de Radboud 
Universiteit aan meewerken. Er is een diversiteit aan workshops (o.a. netwerken, elevator pitch, 
mindfulness, solliciteren, een Bedrijvendag en Coachcafe XL); 

http://www.ru.nl/fm/careerservice
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• daarnaast zijn er verschillende alumniactiviteiten waar Masterstudenten ook voor uitgenodigd zijn, zodat 
zij alvast netwerkcontacten kunnen opdoen; 

• folder met informatie over de activiteiten en mogelijkheden die studenten ter beschikken staan m.b.t. 
voorbereiding op de arbeidsmarkt; 

• Nijmegen Career Event: samenwerkingsverband tussen Synergy en ESV waarin tijdens een tweedaags 
evenement studenten in contact komen met werkgevers uit het bedrijfsleven en de overheid; 

• tot slot bieden de studieverenigingen door het jaar heen een diversiteit aan workshops en gastlezingen.  
 

1.3.3. INTENSIVERING EN RENDEMENT 
 
Onderwijsintensivering in de bachelor 
Sinds 2012-2013 is sprake van minimaal 15 contacturen in alle bacheloropleidingen in de faculteit. 
 
Bachelorrendement en Meerjarenafspraak 
Het facultaire B-in-4 rendement van cohort 2011-2012 bedraagt 77,4% (zie meest rechterkolom van tabel 9), 
terwijl het in 2010-2011 nog 66,3% bedroeg. Hier is sprake van een spectaculaire verbetering. Het B-in-4 
rendement van het cohort 2011-2012 ligt bij alle bacheloropleidingen (met uitzondering van Bestuurskunde -
68%) boven de 70%. Bij GPM ligt dit percentage zelfs op 86,4%.  Opvallend blijft het verschil tussen de 
prestaties van vrouwelijke studenten (B-in-4: tussen 75% -Bestuurskunde- en 100% -GPM en Politicologie-) en 
mannelijke studenten (B-in-4: tussen 61,9% -Bestuurskunde- en 81,3% -GPM-) bij alle opleidingen. 
 
De Meerjarenafspraak Studiesucces tussen het ministerie van OCW en VSNU over het bachelorrendement (B-
in-4: 70%) betreft studenten die eerstejaars wo zijn, een vwo vooropleiding hebben en ingeschreven staan 
voor één opleiding. In onderstaande tabel staan cijfers die in de buurt komen van deze meerjarenafspraak. 
Weergegeven staat de B-in-4 score onder vwo instromers (echter niet uitsluitend eerstejaars wo). Het 
bachelorrendement volgens de definitie van de meerjarenafspraak wijkt met 77,1% slechts weinig af van de 
totale B-in-4 score en blijft ruim boven de meerjarenafspraak. 
 
Tabel 9 Bachelorrendement 

Opleiding 

Volgens definitie Meerjarenafspraak 
Alleen vwo studenten1 

B-in-4 
Alle studenten2 

# vwo studenten 
# vwo studenten 
dat de BSc in 4 jaar 
afrondt 

Rendement na 4 
jaar in % 

Rendement na 4 
jaar in % 

2013-
2014 

2014-
2015 

2013-
2014 

2014-
2015 

2013-
2014 

2014-
2015 

2013-
2014 

2014-
2015 

Bedrijfskunde 200 181 135 143 67,5% 79,0% 65,1% 78,9% 

Bestuurskunde 50 40 36 27 72,0% 67,5% 72,2% 68,3% 

Economie en bedrijfseconomie 60 55 38 39 63,3% 70,9% 62,5% 72,1% 

Politicologie 54 52 32 41 59,3% 78,8% 57,6% 77,8% 

Geografie, planologie en milieu 61 39 46 33 75,4% 84,6% 75,8% 86,4% 

FM 426 367 287 283 67,4% 77,1% 66,3% 77,4% 

1. Zie bijlage 6.3. 
2. Zie bijlage 6.1. 



Opleidingsjaarverslag 2014 – 2015  3 maart 2016 / 15N.013519 
 Status: definitief 
 

Faculteit der Managementwetenschappen 20 
 

1.3.4. INTERNATIONALISERING EN MOBILITEIT 
 
Algemeen 
De faculteit is er in 2015 voor de derde keer in geslaagd om de universitaire internationaliseringsprijs in de 
wacht te slepen. De tweejarige Erasmus mundus masters in System Dynamics (EMSD) en Planet Europe (PE) 
ontvingen dit jaar de prijs tijdens de opening van het academisch jaar. De faculteit ziet de prijs als een 
waardering voor de hoge kwaliteit van beide internationale onderwijsprogramma’s en als een aanmoediging 
voor het facultaire internationaliseringsbeleid. Om de samenwerking met internationale partners op te 
bouwen of versterken hebben internationaliseringsmedewerkers bezoeken gebracht aan diverse partners in 
landen als Canada, China, Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft 
geresulteerd in contracten met onder andere Hong Kong Baptist University (China), Tokio International 
University en Ritsumeikan University (Japan), University of Essex (Verenigd Koninkrijk) en de University of 
Alberta (Canada).  
 
Voorlichting  
In het kader van de Wil Weg Week verzorgt het International Mobility Office (IMO) van de faculteit twee maal 
per jaar voorlichting over studie en stage in het buitenland. Ook de opleidingen zijn hier nauw bij betrokken 
door tijdens deze voorlichtingsweek een opleidingsspecifieke informatiebijeenkomst te organiseren, waaraan 
de studieadviseur, de Erasmuscoördinator en een student met buitenlandervaring deelnemen. Daarnaast 
organiseren de opleidingen jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst voor eerstejaarsstudenten over de 
mogelijkheden om in het derde jaar van de bachelor een semester in het buitenland te studeren dan wel stage 
te lopen. 

Studentmobiliteit 
In het academisch jaar 2014-2015 zijn 122 studenten met een Erasmusbeurs naar het buitenland vertrokken 
(tegen 97 vorig jaar). Deze stijging wordt mede veroorzaakt door het verplichte buitenlandsemester bij de 
bachelorspecialisaties International Economics & Business en International Business Administration. 69 
studenten ontvingen een beurs van SNUF waarmee een verblijf buiten Europa is gefinancierd, vorig jaar waren 
dat er 73. Het betrof onder andere 20 studenten van de bachelor Bedrijfskunde en 19 van de bachelor 
Economie en bedrijfseconomie. Het aantal studenten dat met een zomerbeurs naar het buitenland is gegaan is 
dit jaar wat afgenomen (22 dit jaar tegenover 35 afgelopen jaar). 1 student wist een prestigieuze VSB-beurs te 
bemachtigen voor een buitenlandverblijf na het afstuderen. Daarnaast verblijven bijna alle studenten die 
deelnemen aan het disciplinaire honoursprogramma een periode in het buitenland (zie paragraaf 1.3.5).  
 
Het aantal inkomende studenten in het kader van Erasmus bedroeg dit jaar 195, waarvan 55 studenten van 
andere faculteiten die minstens een cursus bij de faculteit gevolgd hebben. Dit betekent een forse stijging ten 
opzichte van vorig jaar, toen studeerden 155 buitenlandse uitwisselingsstudenten (waarvan 56 van andere 
faculteiten) een periode bij de faculteit. 
 
Internationale instroom studenten voor Engelstalige bachelorspecialisaties en masteropleidingen 
In 2015-2016 is de capaciteit van International Business Administration volledig benut: 45 studenten zijn 
gestart, waarvan 13 studenten met een buitenlandse achtergrond (29%). In totaal hadden 159 studenten zich 
aangemeld (waarvan 79 aanmeldingen vanuit het buitenland, 50%), wat leidde tot 74 toelatingen (waarvan 33 
buitenlands, 45%). Op alle fronten betekent dit dat het aantal internationale studenten gestegen is ten 
opzichte van 2014-2015. 
Voor International Economics and Business zien we vergelijkbare trends. Er zijn in 2015-2016 30 studenten 
gestart, waarvan 15 met een buitenlandse achtergrond (50%). In totaal hadden 168 studenten zich aangemeld 
(waarvan 125 vanuit het buitenland, 74%). Dit leidde tot 60 toelatingen (waarvan 40 buitenlands, 67%). 
International Economics and Business heeft duidelijk grote potentie in het buitenland; de interesse is groot en 
dat vertaalt zich in een jaarlijks stijgend aantal (en aandeel) buitenlandse studenten.  
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Tabel 10. Inkomende en uitgaande studentmobiliteit 2014-2015 
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B Bedrijfskunde 42 3 20 0 38 15 1 46 9 

M Business Administration 6 6 2 1 6 1 0 31 0 

B Economics en bedrijfseconomie 17 0 19 0 22 0 0 21 13 

M Economics 1 0 0 0 0 2 0 9 1 

B Bestuurskunde 5 0 4 0 26 4 0 4 1 

M Bestuurskunde 4 1 2 1 0 0 2 2 1 

B Politicologie 19 2 4 0 43 0 4 7 2 

M Political Science 0 1 0 3 3 0 0 13 0 

B Geografie, planologie en milieu 1 1 2 1 66 0 2 1 0 

M Human Geography 3 3 0 8 23 0 1 1 0 

M Planologie 1 1 1 1 1 0 0 5 1 

M Milieu-
maatschappijwetenschappen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andere faculteiten5 5 - - - - - - 55 16 

Totaal 104 18 54 15 228 22 10 195 44 
 

1. SNUF studie uitgaand: dit zijn studenten die voor studie een beurs via het SNUF hebben ontvangen. Dat zijn onder andere 
studenten die in het kader van ISEP naar de VS gaan of via een bilateraal contract van de faculteit naar een bestemming buiten 
Europa. 

2. SNUF stage uitgaand: dit zijn studenten die in het kader van stage een beurs via het SNUF hebben ontvangen. Dat zijn onder andere 
studenten die een stage buiten Europa doen of een stage bij een Nederlandse ambassade in het buitenland. 

3. Kort verblijf (< 2 maanden) uitgaand: dit zijn studenten die korter dan twee maanden in het buitenland zijn geweest, voor 
bijvoorbeeld een congres, een onderzoek of groepsstudiereis. 

4. Overig inkomend: het betreft inkomende studenten op basis van een bilateraal contract van de faculteit met een bestemming 
buiten Europa of in het kader van ISEP. 

5. Andere faculteiten: 55 buitenlandse studenten van andere faculteiten hebben bij de NSM onderwijs gevolgd. 
 
 
Tabel 11. Instroom internationale studenten in Engelstalige masteropleidingen 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Business Administration 16 8 9 
Economics  6 8 5 
Human Geography  8 8 3 
European Spatial Environmental Planning 2 1 3 
Political Science 3 3 8 
Compass - 1 3 
Totaal 35 29 31 

1. In deze tabel zijn de studenten van System Dynamics en Planet Europe niet meegenomen. 
2. Bron 1 oktober cijfers 
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De faculteit investeert in het werven van internationale bachelor- en masterstudenten. Zo worden beurzen in 
landen als Duitsland, Indonesië, Vietnam, Rusland, China, Griekenland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk 
bezocht. Daarnaast wordt geïnvesteerd in online marketing en heeft de faculteit middelen beschikbaar gesteld 
voor de deelname aan OTS –beurzen om studenten uit specifieke landen te werven. Deze inspanningen leiden 
tot een toename in het aantal potentiële internationale studenten. Hoewel het aantal internationale 
bachelorstudenten toeneemt, blijkt uit bovenstaande tabel dat de stijging bij de masters slechts beperkt is. 
Komend jaar zullen de recruiters extra aandacht besteden aan het onderhouden van het contact met 
potentiële studenten. De uitdaging is niet zozeer het creëren van voldoende belangstelling voor de 
opleidingen, maar om ervoor te zorgen dat toegelaten studenten ook daadwerkelijk aan de opleiding in 
Nijmegen gaan beginnen.  
De tweejarige Erasmus Mundus Master System Dynamics had een instroom van 20 internationale studenten 
en 13 studenten zijn van start gegaan met de tweejarige Erasmus Mundus Master Planet Europe. Deze 33 
studenten zijn niet meegenomen in bovenstaande tabel. Dat geldt ook voor de 10 buitenlandse studenten die 
met een pre-master zijn begonnen. 

Docentmobiliteit 2014-2015 
In 2014-2015 zijn 9 doceerverblijven gerealiseerd bij Europese partneruniversiteiten in het kader van het LLP-
programma. 6 medewerkers zijn via Erasmus-staftraining weggeweest en 2 docenten hebben buiten Europa  
gedoceerd, gesubsidieerd door het Radboud Internationaliseringsfonds.  
Ook dit jaar heeft de faculteit een survey verstuurd naar het wetenschappelijk personeel om te achterhalen 
welke mobiliteit in 2014 (kalenderjaar) heeft plaatsgevonden buiten het LLP-programma om. 76 medewerkers 
hebben deze enquête ingevuld en aangegeven een of meerdere keren in 2014 in het buitenland verbleven te 
hebben in het kader van onderwijs, onderzoek of een internationale conferentie.  
Staf en nieuwe promovendi ontvangen informatie over de mogelijkheden met betrekking tot internationale 
mobiliteit. In 2014 hebben 5 promovendi (tegenover 14 vorig jaar) een reisbeurs ontvangen uit het Radboud 
Internationaliseringsfonds. Het aantal uitgaande promovendi dat via andere wegen het verblijf weet te 
subsidiëren is niet bekend. 
 

1.3.5. RADBOUD HONOURS ACADEMY 
 
Tabel 12. Instroom & doorstroom honoursprogramma Managementwetenschappen  

 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 
eerstejaars faculteit1 477 693 710 610 564 734 
uitnodigingen om te solliciteren2 72 105 102 111 108 106 
sollicitaties 13 10 10 22 23 22 
toegelaten studenten 9 5 163 15 16 15 
maximaal aantal toelaatbaar 15 15 15 15 15 20 
afgevallen studenten 4 1 3 2 2 1 
studenten met pauze van een jaar4 1 0 2 1 3 0 
uitgereikte bullen 4 5 11 14 12 n.n.b. 
studiereis Honours Academy 
Project n.v.t. n.v.t. Londen State College 

Washington 
Kopen-
hagen 

Halmstad 
Zweden 

 

1. Deze aantallen zijn gebaseerd op de Monitor van het honoursprogramma voor Sirius en kunnen afwijken van eerder weergegeven 
aantallen in dit verslag. 

2. Studenten met een cijfergemiddelde van ≥7 krijgen van de rector een uitnodiging om te solliciteren. 
3. Dit betreft 8 studenten van het disciplinaire honoursprogramma en 8 studenten uit het interdisciplinaire programma die later in het 

programma hun denktank binnen Managementwetenschappen hebben gedaan, maar wel volledig zijn overgeheveld naar de 
faculteit. Respectievelijk 7 en 6 studenten hebben het honoursprogramma afgemaakt. 

4. Studenten die ook kiezen voor andere extracurriculaire activiteiten naast hun studie om zich verder te ontwikkelen (zoals stage, 
bestuurswerk en/of studie in het buitenland), kunnen in overleg met de programmaregisseur hun tweede jaar van het 
honoursprogramma een jaar uitstellen. Zij sluiten vervolgens voor het tweede honoursjaar aan bij het cohort dat na hen is gestart. 
Uitgangspunt is dat het honoursprogramma extracurriculair blijft, dus naast andere activiteiten in de bacheloropleiding. 
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Het honoursprogramma is gesplitst in twee delen. In het eerste jaar participeren de studenten in het 
faculteitsbrede Honours Academy Project: een door de groep gedragen onderzoek op een faculteitsbreed 
thema, uitgevoerd in kleine onderzoeken die verzorgd worden door duo’s of trio’s. Het programma biedt 
structuur en een gezamenlijke buitenlandse excursie. Tijdens het tweede honoursjaar voeren de studenten 
hun zelfgekozen individuele onderzoek uit.  

Internationale activiteiten binnen het honoursprogramma 
In 2014-2015 waren in onze faculteit twee cohorten van het honoursprogramma actief, met diverse soorten 
van internationale activiteiten: 
1. Cohort 2013-2015: 

• in hun tweede honoursjaar reisden 3 studenten voor onderzoek af naar het buitenland: zij 
bezochten respectievelijk de Verenigde Staten, Japan en Zweden. 

2. Cohort 2014-2016: 
• in 2014-2015 gingen alle 15 studenten voor hun Honours Academy Project op een begeleide 

studiereis naar Halmstad in Zweden. De studiereis was voornamelijk onderzoeksgericht: studenten 
bezochten locaties, observeerden en hielden interviews. 

 
Facultaire participatie aan interdisciplinair honoursprogramma RU  
Een behoorlijk aantal studenten dat wordt uitgenodigd om te solliciteren naar een plek in het 
honoursprogramma, solliciteert naar een plek in het interdisciplinair honoursprogramma. In onderstaande 
tabel is dit zichtbaar. 
 
 
Tabel 13. Instroom vanuit FdM in interdisciplinair honoursprogramma vanaf 2009  

 2009-2011 2010-2012 2011-2013 2012-2014 2013-2015 2014-2016 
Bedrijfskunde 2 15 11 11 10 8 
Bestuurskunde 3 6 6 6 3 3 
Economie en bedrijfseconomie 1 8 9 8 9 3 
Geografie, planologie en milieu 0 6 14 8 3 5 
Politicologie 2 5 6 8 4 7 
Totaal 8 40 46 41 291 26 

1. Er is geen duidelijke verklaring voor de daling van deze instroom.  
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2. Bacheloropleidingen 
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2.1. Bachelor Bedrijfskunde 
 

2.1.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 14. Kengetallen bachelor Faculteit der Managementwetenschappen en bacheloropleiding 
Bedrijfskunde 

 Faculteit Bedrijfskunde 

Kengetallen – Bachelor studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 814 769 336 306 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2220 2288 934 955 

Percentage vrouwelijke studenten 36 35 39 40,0 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 681 644 295 261 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e 
jaar3 

Totaal 50 51 49 50 

M n.b. 49 46 48 

V n.b. 53 53 53 

Percentage BSA advies 
voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 46,4 54,9 44,2 54,1 

eind 67,7 72,1 71,3 73,5 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 20,0 17,2 21,2 14,9 

eind 2,3 3,7 1,3 2,3 

negatief 
voorlopig 21,2 19,4 23,7 23,6 

eind 15,5 14,5 15,0 15,9 

studie-
stakers eind 14,6 9,8 12,5 8,3 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt n.b.5 43,3 n.b.6 45,2 

Uitgereikte propedeusediploma’s4 353 641 185 253 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 
jaar haalt (n-4)4 

Totaal 66,3 77,4 65,4 78,9 

M n.b. 72,2 57,9 75,2 

V n.b. 87,3 79,7 84,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)5 3,50 3,52 3,55 3,52 

Uitgereikte bachelordiploma’s 386 455 172 201 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
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ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 

5. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
6. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 

 
Ontwikkeling instroom 
De numerus fixus, bepaald op 320 (275 voor het Nederlandse programma en 45 voor het Engelstalige 
bachelorprogramma IBA), zorgt nog steeds voor een beheersbare instroom van het aantal startende 
studenten aan de opleiding. Daarmee kan de kwaliteit van het onderwijs (dat in het eerste semester veel 
werkgroeponderwijs kent) en de organisatie gewaarborgd worden. In 2014-2015 zien we na enkele jaren van 
lichte groei een kleine afname van 9% ten opzichte van het voorgaande jaar. Met 306 instromende studenten 
blijven we binnen de beheersbare hoeveelheid. De dalende trend en veranderende regelgeving zijn wel 
aanleiding om handhaving van de numerus fixus te heroverwegen. 

Ontwikkeling rendementen (propedeuse en bachelor) 
De rendementen ontwikkelen zich positief. Ten opzichte van 2013-2014, is het percentage positieve adviezen 
licht toegenomen. Ook het percentage negatieve adviezen is licht toegenomen, maar het percentage 
studiestakers is afgenomen. Het gemiddeld aantal behaalde EC’s in het eerste jaar is nagenoeg gelijk gebleven 
(kleine stijging, vooral te danken aan een lichte stijging bij de mannelijke studenten). Het percentage 
studenten dat de bacheloropleiding in 4 jaar afrondt, is – na een daling in het vorige jaar – weer toegenomen 
tot boven het streefniveau van 70%. De gemiddelde studieduur in de bachelor is ongeveer gelijk gebleven. 
Voor het jaar 2014-2015 is het aantal uitgereikte propedeuse- en bachelordiploma’s toegenomen (zie 
voetnoot 4 bij tabel 14).  
 

2.1.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Bachelorevaluatie 
Uit de bachelorevaluatie van september 2015 komt het volgende beeld naar voren. Terugkijkend op hun 
bacheloropleiding vinden de studenten dat ze goed zijn getoetst op kennis en inzicht van het vakgebied, op 
het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, op het kritisch reflecteren en op zelfstandig kunnen werken. 
Ze vinden echter dat ze op het toepassen van kennis en inzichten te weinig zijn getoetst. 
Over het cursorische deel van de opleiding geeft ongeveer een derde van de studenten aan dat ze er minder 
dan 25 uur per week aan hebben besteed. Ongeveer een kwart heeft er meer dan 30 uur per week aan 
besteed. Een belangrijk deel van de studenten (43%) vindt dat het voorbereiden van bijeenkomsten te weinig 
werd afgedwongen. Meer dan de helft vindt dat er te weinig gebruik is gemaakt van de didactische 
mogelijkheden van ICT. Volgens de studenten wordt er redelijk veel gevraagd om in kleine groepen te werken, 
maar bijna drie kwart van de studenten vindt dat er in de eindbeoordeling van groepswerk te weinig aandacht 
is voor de individuele inbreng. 
Meer dan de helft van de studenten vindt dat er veel ruimte is voor keuzevakken. Van de studenten vindt  70% 
dat er weinig ruimte is om stage te lopen. Dit komt overeen met de resultaten uit de NSE. 
 
Nationale Studenten Enquete (NSE) 
Op de meeste onderwerpen in de NSE scoort de bacheloropleiding Bedrijfskunde zeer positief (score > 3,5). 
Het best (beter dan andere vergelijkbare opleidingen) scoort de opleiding op de onderwerpen 
wetenschappelijke vaardigheden en groepsgrootte. Verbeterpunten die uit deze evaluatie naar voren komen 
hebben betrekking op de voorbereiding op de beroepsloopbaan (2,68), stage en opleiding (1,82), en 
informatie over cursusevaluaties (2,69). 
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Het onderwerp “Voorbereiding op de beroepsloopbaan” is al enkele jaren een aandachtspunt. Er vinden wel 
veel activiteiten op dit terrein plaats (gastsprekers, praktijkcases, managementgame, rollenspellen), maar 
blijkbaar worden deze nog niet als zodanig ervaren. Dit vergt nadere acties ter verbetering in de communicatie 
naar studenten. De eerste stappen daartoe zijn gezet. 
De mogelijkheden en afspraken tot het volgen van stages als invulling voor de keuzeruimte worden steeds 
verder verbeterd en er is in het curriculum (semester 3.2) ruimte voor gecreëerd. Maar het aantal deelnemers 
is nog laag (< 15). Er zit wel een stijgende lijn in. In een voorlichtingsbijeenkomst aan het begin van het tweede 
jaar en aan het begin van het derde jaar wordt gewezen op het nut en de mogelijkheden tot het volgen van 
stages, ook in combinatie met de bachelorthesis. 
Met betrekking tot de informatie over de uitkomsten van de onderwijsevaluaties, zijn er inmiddels 
maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de conclusies via Blackboard worden gecommuniceerd aan de 
huidige en toekomstige studenten. Blijkbaar zijn studenten hiervan nog onvoldoende op de hoogte. 

Elsevier 
In de enquête die door Elsevier is uitgevoerd in 2015, scoort de bacheloropleiding Bedrijfskunde op de meeste 
aspecten voldoende (> 50% tevreden). Er is onder de studenten vooral veel tevredenheid over de faciliteiten 
(67% tevreden). Op basis van de tevredenheidscores is de bacheloropleiding Bedrijfskunde derde van 
Nederland. 

Keuzegids 
Het oordeel in de Keuzegids over de bacheloropleiding Bedrijfskunde is gemiddeld. Volgens deskundigen 
scoort de opleiding in Nijmegen (evenals Groningen en Rotterdam) goed op docenten en het eindniveau van 
de studenten. Vanuit studenten is er kritiek op de gebrekkige begeleiding door de docenten.  

Cursusevaluaties 
De cursusevaluaties zijn door de OLC besproken en de resultaten waar nodig besproken met de docenten. Zie 
paragraaf 5.1 van dit opleidingsjaarverslag. 
 

2.1.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
De verbetervoorstellen van 2013-2014 waren: evaluatie afgenomen rendement bacheloropleiding, versterking 
zichtbaarheid van de “Theory and Action Based Learning Approach” (ter verbetering aansluiting 
beroepspraktijk), verruimen stagemogelijkheden en communicatie daarover, systematisch communiceren 
resultaten onderwijsevaluaties, en breder uitrollen alumnibeleid.  
• De rendementen in 2014-2015 tonen weer een positieve ontwikkeling, wat een evaluatie minder 

noodzakelijk maakt. 
• “Theory and Action Based Learning” is stevig verankerd in het curriculum door praktijkopdrachten, cases, 

een managementgame en rollenspellen. Idee hierachter is dat de studenten meer met praktijksituaties in 
aanraking komen ter voorbereiding op de beroepsloopbaan. De stagemogelijkheden moeten hieraan ook 
bijdragen. In de introductie aan het begin van alle studiejaren worden de studenten op de diverse 
mogelijkheden gewezen en het nut daarvan voor hun verdere loopbaan, maar deze inspanningen hebben 
nog niet tot de gewenste verbeteringen in de scores van de Nationale Studentenenquête geleid. 
Aanvullende maatregelen blijven noodzakelijk.  

• In de cursusevaluatie wordt expliciet van docenten gevraagd de conclusie van de evaluatie op Blackboard 
te plaatsen bij de cursus van afgelopen jaar (zodat de deelnemers kunnen zien wat hun deelname aan de 
evaluatie heeft opgeleverd) en bij de cursus van het volgende jaar (zodat aankomende studenten kunnen 
zien welke verbeteringen er voor hun in petto zijn). Hier is meer nadruk op gelegd in de communicatie 
met docenten.   
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• De versterking van het alumnibeleid en aansluiting daarvan bij het onderwijs heeft vorm gekregen door 
activiteiten voor zowel alumni als masterstudenten, zoals de jaarlijkse alumnidag en carrièreborrels 
waarin studenten speeddates hadden met alumni. Ook wordt de alumnivereniging weer actiever onder 
de aandacht van afstudeerders gebracht en worden alumni betrokken als gastsprekers of voor 
bedrijfsbezoeken. In samenwerking met alumni en studenten wordt nu nieuw beleid ontwikkeld. 

• In het kader van der internationale AACSB accreditatie en het instellingsbrede toetsbeleid, zijn voor de 
hele opleiding leerdoelen en toetsvormen in kaart gebracht, waar nodig aangescherpt en op elkaar 
afgestemd.  

• Voor het traject International Business Administration is een docententeam samengesteld dat samen met 
de projectcoördinator aan de verbetering van het programma en de uitbreiding van internationale 
partneruniversiteiten werkt. 

 

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
Voor het academisch jaar 2015-2016 staan de volgende wijzigingen gepland: 
• verdere verbetering van communicatie over aansluiting van de opleiding op de beroepspraktijk; 
• verruimen van de stagemogelijkheden en de communicatie daarover; 
• evaluatie van de mate waarin de resultaten van onderwijsevaluaties aan studenten worden 

gecommuniceerd; 
• evaluatie van de instroom en lange termijn perspectief van de opleiding. 
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2.2. Bachelor Bestuurskunde 
 

2.2.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 15. Kengetallen bachelor Faculteit der Managementwetenschappen en bacheloropleiding 
Bestuurskunde 

 Faculteit Bestuurskunde 

Kengetallen – Bachelor studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 814 769 111 87 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2220 2288 287 268 

Percentage vrouwelijke studenten 36 35 42 39 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 681 644 78 68 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e 
jaar3 

Totaal 50 51 48 47 

M n.b. 49 46 44 

V n.b. 53 52 52 

Percentage BSA advies 
voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 46,4 54,9 41,0 36,7 

eind 67,7 72,1 60,0 56,0 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 20,0 17,2 19,0 30,4 

eind 2,3 3,7 4,0 11,9 

negatief 
voorlopig 21,2 19,4 17,0 25,3 

eind 15,5 14,5 13,0 21,4 

studie-
stakers eind 14,6 9,8 23,0 10,7 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt n.b.5 43,3 n.b.6 32,4 

Uitgereikte propedeusediploma’s4 353 641 38 59 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 
jaar haalt (n-4)4 

Totaal 66,3 77,4 72,2 68,3 

M n.b. 72,2 70,0 61,9 

V n.b. 87,3 73,5 75,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)5 3,50 3,52 3,36 3,60 

Uitgereikte bachelordiploma’s 386 455 39 43 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
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ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 

5. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
6. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 

 
 

Ontwikkeling instroom 

De instroom in de bacheloropleiding bedroeg volgens de oktobertelling in het verslagjaar 87 en lag daarmee 
aanzienlijk lager dan in het voorgaande jaar (111).  
 
Ontwikkeling rendement (propedeuse en bachelor) +  oordeel in licht van afspraken met minister (70% bachelor 
na 4 jaar) 
• Het propedeuserendement is 32,4% en ligt daarmee bijna 11 procentpunt onder het facultaire 

gemiddelde.  
• Het percentage studenten dat de Bachelor binnen 4 jaar voltooit, is 68,3%. De opleiding voldoet daarmee 

net niet aan de norm van 70%.  
• Het gemiddeld aantal EC dat in het eerste jaar behaald werd lag op 47 en daarmee een punt lager dan 

vorig jaar. Dit cijfer ligt iets lager dan het facultaire gemiddelde. Opvallend is ook dat het gemiddeld 
aantal EC bij de vrouwelijke studenten over de jaren tamelijk stabiel is, maar dat de mannelijke 
studenten minder punten halen. Met een daling van het aantal vrouwelijke eerstejaars is daarmee ook 
het gemiddelde aantal EC teruggelopen.  

• De gemiddelde studieduur bedraagt 3,6 jaar en is daarmee voor het eerst sinds jaren weer toegenomen. 

 

2.2.2. ONDERWIJSEVALUATIES 
 
Nationale Studenten Enquete (NSE) 
Positief is dat een groter aantal studenten de NSE heeft ingevuld. Hoewel het aantal respondenten per vraag 
wat varieert, hebben er doorgaans toch zeker steeds 103 studenten antwoord gegeven per vraag. In de NSE 
zijn de scores over de gehele linie over het algemeen vergelijkbaar met die van vorig jaar en scoren we op een 
groot aantal punten aanzienlijk beter en op vier vragen zijn de scores minder hoog. Relatief hoge scores 
worden er gegeven voor het wetenschappelijk karakter van de opleiding en de aandacht die er in de opleiding 
is voor onderzoekvaardigheden en bijvoorbeeld het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen. Helaas is 
de score wat betreft de roostering een stuk lager dan in het voorgaande jaar en in vergelijking met het 
landelijk gemiddelde zijn studenten negatief over de spreiding van de studielast.  
Ook dit jaar zijn de scores op het gebied van voorbereiding op de beroepsloopbaan lager dan 3. Dit blijkt zo te 
zijn ondanks alle aandacht die hieraan gegeven wordt. Dit roept bij de opleiding de vraag  op naar wat 
studenten verwachten en zien als een goede voorbereiding op de beroepspraktijk.  
Ook ten aanzien van stagebegeleiding en voorbereiding op de stage zien we minder hoge scores. Wellicht valt 
het academische karakter van de opleiding en de zelfstandigheid die we van studenten verwachten bij het 
vinden van een stage studenten zwaar. 
 
Ondanks de verdere informatieverschaffing over wat we doen met de onderwijsevaluaties, blijken studenten 
hier nog niet tevreden over. Mogelijk is nog niet bekend bij het gros van de studenten dat we voor iedere 
cursus een deel van de docentreactie op de evaluaties inzichtelijk maken voor studenten. Bij het 
onderwijsdossier worden docenten geacht een document hierover aan te leveren zodat studenten kunnen 
zien welke lessen getrokken worden uit de evaluaties en welke aanpassingen in de toekomst gedaan zullen 
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worden. In de OLC horen we hier nog steeds positieve berichten over, hoewel dit in de NSE nog steeds niet 
doorklinkt. 
 
Bachelorevaluatie 
Helaas hebben maar 10 studenten de facultaire enquête die afgenomen is bij studenten die de bachelor 
hebben afgerond ingevuld. Het is daarmee de vraag in hoeverre het beeld dat ontstaat uit de enquête 
representatief is.   
• Studenten zijn positief over de opleiding als geheel, het eindniveau van de opleiding, wetenschappelijke 

karakter van de opleiding, de vrijheid om andere cursussen te volgen en de mogelijkheden die er zijn om 
naar het buitenland te gaan. Een enkeling geeft aan dat het onderwijs over methoden en onderzoek doen 
te pittig is. En een enkeling maakt ook een opmerking over het combineren van een stage in het 
buitenland met het schrijven van de thesis. 

• Ook blijken studenten kritisch over het groepswerk en zijn zij van mening dat zij niet enorm veel hebben 
opgestoken van het samenwerken met andere studenten.  

• Wat betreft de studielast, lezen we dat een enkeling van mening is dat de studielast wel omhoog zou 
mogen. Dit past wel bij het feit dat 100% van de respondenten aangeeft minder dan 30 uur per week te 
besteden aan de opleiding. Omdat ook opgemerkt wordt dat er juist te veel werkgroepbijeenkomsten zijn 
en dat er bij vergaderingen van de OLC juist een aantal keer gesproken is over hoge werkdruk, is dit iets 
om eens over door te praten tijdens de BOB.  

 
Elsevier 
In de Elsevier enquête staat de bacheloropleiding op de derde plaats. In vergelijking met het voorgaande jaar 
zijn studenten erg positief over docenten. Onze opleiding scoort verder ook vooral goed op ‘toetsing’ en 
‘organisatie en communicatie’. 
 
Keuzegids 
In de Keuzegids Hoger Onderwijs komt de opleiding Bachelor Bestuurskunde met 60 punten op een gedeelde 
eerste plaats terecht. Dat betekent dat we de eerste plaats, zij het een gedeelde eerste plaats met Tilburg, 
weer terugveroverd hebben.  
Onze opleiding krijgt complimenten over het hoge eindniveau dat we weten te behalen en de gedegen 
wetenschappelijke vorming in de opleiding. Ook is het expertoordeel positief over het eindniveau.  
 
Brainstormoverleg BSK 
Het jaarlijkse Brainstorm Overleg Bestuurskunde werd gehouden op 12 februari 2015. Dit is een 
laagdrempelige bijeenkomst, waarin studenten en docenten met elkaar van gedachten wisselen over de 
opleiding en eventuele verbeterpunten. Bij de bijeenkomst zijn studenten gevraagd te reageren op een aantal 
stellingen en vragen. 
Tijdens de bijeenkomst blijkt dat de studenten vinden dat de opleiding breed is en dat het contact tussen 
docenten en studenten goed is. Wel vinden studenten dat studentenparticipatie te wensen over laat. Ook 
vinden studenten dat de didactische vaardigheden erg verschillen van docent tot docent. Afstemming tussen 
docenten komt als negatief punt ook herhaaldelijk naar voren. Dit merken studenten aan de hoge mate van 
overlap tussen verschillende cursussen. Theorieën worden vaak herhaald. Tot slot merken studenten op dat er 
vaker actuele en internationale casussen gebruikt mogen worden bij het behandelen van de stof.  
Wanneer de vraag gesteld wordt naar de studieverdeling en studielast binnen de opleiding, wordt duidelijk dat 
studenten op dit punt sterk van mening verschillen. Wel wordt gedeeld dat er een aantal blokken is waarbij de 
studielast erg hoog is. De studentgeleding heeft een inventarisering van de studielast per jaar gemaakt. Wat 
verder naar voren komt, is dat studenten in het 2e jaar samenhang missen tussen de cursussen.  
Op onze vraag naar de voorbereiding op de arbeidsmarkt, blijkt dat vooral de  minder actieve studenten 
zelden deelnemen aan de nieuwe activiteit zoals de ‘career service’.  
Wat betreft de vaardigheden die studenten in hun studie opdoen, blijken studenten deels tevreden. 
Bestuurskundige vaardigheden kunnen onderverdeeld worden in academische vaardigheden, 
onderzoeksvaardigheden en het aannemen van een rol. Studenten vinden dat zij voldoende vaardigheden 
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ontwikkelen als ‘academicus’ en ‘onderzoeker’, maar vinden dat er minder aandacht is voor ‘het aannemen 
van een rol’. 
 
Cursusevaluaties  
De verschillende cursussen worden door studenten over het algemeen hoog gewaardeerd in de evaluaties. Als 
gevraagd wordt of studenten een cursus zinvol achten en of ze er veel van hebben geleerd dan geven de 
studenten veelal een score van rond de 4. De score voor de ervaren studielast is doorgaans 3. Dat duidt op een 
studielast die is zoals die zou moeten zijn. Hier zien we wederom een verschil met de uitkomsten van de 
bachelorenquête en de opmerkingen over de tijd die studenten aan hun studie besteden.  
• Opvallend is wel dat studenten bij projectcursussen aangeven dat zij meer tijd nodig hebben voor deze 

cursussen dan de punten die ervoor staan.  
• Ook zien we een aanzienlijk spreiding in de mate waarin studenten de uren zie zij maken voor hun studie 

gelijk verdelen over de looptijd van het cursus. 
• Op punten als heldere onderwijsdoelen, berichtgeving, tentaminering, de aansluiting tussen de 

behandeling van de stof en de toetsing zijn de beoordelingen in de evaluaties evenals vorig jaar aan de 
maat.  

• De docenten worden doorgaans positief gewaardeerd. Hoewel er hier en daar opmerkingen gemaakt 
worden over de didactische vaardigheden van docenten.  

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 

• In het jaar 2014-2015 viel de rechtencursus volledig samen met de rechtencursus van politicologie, zodat 
aan de eisen van onderwijsintensivering voldaan kon worden. 

• De eindtermen van de opleiding zijn tegen het licht gehouden. 
• Docenten stemmen toetsing beter af om te veel variatie in de werkdruk binnen en tussen blokken te 

verminderen (zie opmerking NSE). 
• Variatie in onderwijsvormen heeft de aandacht van docenten evenals het gebruikmaken van webcolleges 

etc. 

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
• Experimenteren met gebruik van weblectures en powerpoints met voice-over. 
• Blokoverleg versterken tussen docenten om overlap te voorkomen en de studiebelasting per blok in de 

gaten te kunnen houden.  
• BOB-bijeenkomsten eerder in het jaar organiseren om studenten al vroeg in het collegejaar bij de 

opleiding te betrekken en te werken aan het gemeenschapsgevoel. 
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2.3. Bachelor Economie en bedrijfseconomie 

2.3.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 
Tabel 16. Kengetallen bachelor Faculteit der Managementwetenschappen en bacheloropleiding Economie 

en bedrijfseconomie 

 Faculteit E&B 

Kengetallen – Bachelor studievoortgang  2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 814 769 168 191 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2220 2288 440 479 

Percentage vrouwelijke studenten 36 35 28 25 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 681 644 141 160 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e 
jaar3 

Totaal 50 51 48 51 

M n.b. 49 47 50 

V n.b. 53 50 53 

Percentage BSA advies 
voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 46,4 54,9 44,4 62,0 

eind 67,7 72,1 58,0 68,7 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 20,0 17,2 18,3 13,5 

eind 2,3 3,7 2,2 2,5 

negatief 
voorlopig 21,2 19,4 22,8 14,6 

eind 15,5 14,5 23,2 17,2 

studie-
stakers eind 14,6 9,8 16,6 11,6 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt n.b.5 43,3 n.b.6 41,9 

Uitgereikte propedeusediploma’s4 353 641 43 143 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 
jaar haalt (n-4)5 

Totaal 66,3 77,4 62,5 72,1 

M n.b. 72,2 53,7 63,4 

V n.b. 87,3 78,3 90,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)4 3,50 3,52 3,59 3,38 

Uitgereikte bachelordiploma’s 386 455 73 83 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
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4. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 
van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 

5. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
6. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 
 

Ontwikkeling instroom 
Het aantal nieuwe eerstejaars studenten in de bachelor is in 2014-2015 met bijna 14% gestegen ten opzichte 
van een jaar eerder (van 168 naar 191), inclusief de instroom van 32 studenten in de Engelstalige 
bachelorspecialisatie International Economics & Business. De stijgende lijn van de afgelopen jaren zet zich 
door, maar lijkt iets af te vlakken. 

Ontwikkeling rendementen (propedeuse en bachelor) 

• Studiepunten  
De gemiddelde hoeveelheid behaalde studiepunten in de propedeuse is gestegen (van 48 in 2013-2014 
naar 51 in 2014-2015) en is hiermee gelijk  aan het facultaire gemiddelde. 

• Bindend Studieadvies (BSA) 
In vergelijking met 2013-2014 is het aantal positieve eindadviezen 10,7 procentpunt gestegen (68,7% 
tegen 58,0% een jaar eerder). Het  percentage positieve eindadviezen blijft hiermee bijna 3,4 procentpunt 
achter bij het facultaire gemiddelde. Het percentage negatieve eindadviezen is gedaald naar 17,2% en ligt 
nog altijd hoger dan het facultaire gemiddelde van 14,5%. Het aantal studiestakers is met 5 procentpunt 
gedaald (van 16,6 naar 11,6%), bijna 7 procentpunt hoger dan het facultaire gemiddelde.  

• Rendement 
Bijna 42% van de studenten heeft in 2014-2015 de propedeuse in één jaar behaald, iets minder dan het 
facultaire gemiddelde van 43,3%. Het bachelorrendement na 4 jaar is verder toegenomen naar 72,1% en 
blijft hiermee ruim 5 procentpunt achter op het gemiddelde rendement van de faculteit. Met een 
gemiddelde studieduur van 3,38 scoort de opleiding beter dan het gemiddelde van de faculteit (3,52).   

 

2.3.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Bachelorevaluatie 
Uit de evaluatie van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie (N = 28) blijkt dat studenten over het 
geheel  genomen  positief oordelen over de opleiding. Bij de meeste vragen scoren de categorieën “precies 
goed” (inhoudelijke vragen over de bacheloropleiding) en “niet weinig/niet veel”, een score in het midden op 
een schaal van vijf (bij de didactische vormgeving van de opleiding) de hoogste percentages. Studenten 
vinden, dat er veel mogelijkheden zijn om naar het buitenland te gaan. Studenten  geven ook aan, dat zij veel 
leren van het werken in kleine groepen, maar zouden liever willen, dat hun individuele inbreng bij werken in 
groepen  zwaarder  zou worden beoordeeld. De informatievoorziening door ondersteunende diensten als 
studieadviseurs en Internationale Office worden als nuttig tot zeer nuttig beoordeeld.   

Elsevier 
De beoordeling op basis van de jaarlijkse studentenenquête in het weekblad Elsevier levert op een totaal van 
tien opleidingen met een score van 64 een zesde plaats op (gemiddelde score van de opleidingen economie 
bedraagt 66). Een jaar eerder stond de opleiding ook op de zesde plaats (toen op een totaal van negen 
opleidingen). Een positieve uitschieter is een score van 71 bij de hoofdcategorie  toetsing. De laagste score, 55, 
wordt behaald bij de inrichting van de opleiding. Een jaar eerder was de score in deze categorie nog 47. 

Keuzegids 
In 2015 komt Economie en bedrijfseconomie aan de RU tot een score van 58 en bereikt daarmee een zevende 
plaats op een totaal van elf onderzochte opleidingen. Een jaar eerder werd met een score van 56 een negende 
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plaats behaald. In 2015 worden op vrijwel alle onderzochte onderdelen gemiddelde scores behaald. Uitval in 
het eerste jaar scoort onder het gemiddelde. 

Nationale Studenten Enquête (NSE) 
Deze enquête is tot stand gekomen op basis van een respons van 175 studenten in 2015. In de bachelor zijn de 
scores van Economie en bedrijfseconomie in lijn met de scores van soortgelijke opleidingen in den lande. Op de 
meeste items worden scores behaald tussen 3,0 en 4,0 (op een schaal van 1-5). Studenten zijn ten opzichte 
van andere opleidingen (significant) meer tevreden over de meeste onderdelen in de themascores Algemene 
en wetenschappelijke vaardigheden. Ook op inhoud en opzet van het onderwijs wordt op een aantal 
onderdelen significant laag gescoord, maar wordt gemiddeld toch een score van 3,64 behaald. De themascore 
voorbereiding op de beroepsloopbaan scoort opnieuw laag (2,69), maar is wel gestegen (in 2014 was de score 
2,54). Bij het thema Kwaliteitszorg zijn lagere scores bij Informatie over uitkomsten van onderwijsevaluaties. 
De score is gestegen (van 3,04 naar 3,16) gemiddeld, maar op het onderdeel Informatie over de uitkomsten 
van de onderwijsevaluaties wordt een magere score van 2,85 bereikt. Dit is weliswaar hoger dan in 2014  (was 
2,60), maar de publicatie van de resultaten van de evaluatie en de verbetervoorstellen voor het volgende 
cursusjaar op Blackboard heeft nog niet voldoende studenten bereikt. 
Uit de ingevulde antwoorden op open vragen komt naar voren, dat eigen studenten meer behoefte hebben 
aan duidelijke en tijdige voorlichting over invulling van de keuzeruimte.  
Het is opnieuw onduidelijk, in welke mate de scores bij de verschillende onderdelen worden beïnvloed door 
deelname van studenten recht en economie aan deze enquête. 

Cursusevaluaties 
Uit de evaluaties van bachelorcursussen komt over het algemeen een positief beeld naar voren. Alle cursussen 
en projecten (inclusief keuzevakken) die binnen de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie (inclusief 
de Engelstalige specialisaties International Economics & Business) worden verzorgd, scoren in de 
studentenevaluaties op de meeste punten voldoende tot goed. Na afloop van elk semester worden de 
evaluaties in de opleidingscommissie besproken. Als daar aanleiding toe is geeft de Opleidingscommissie 
direct feedback aan de cursuscoördinator, zodat een cursus op onderdelen qua inhoud of vormgeving 
eventueel kan worden bijgesteld.  
Naast evaluaties van cursussen in de Opleidingscommissie is afgelopen jaar voor het eerst het Jaarlijks Overleg 
Opleiding Economie (JOE) georganiseerd. Docenten en studenten van de Bachelor Economie en 
bedrijfseconomie discussiëren aan de hand van stellingen over inrichting en uitvoering van het onderwijs. Bij 
dit eerste overleg waren ongeveer 50 aanwezigen, waarvan de helft bestand uit studenten. In het voorjaar van 
2015 zal opnieuw een JOE worden georganiseerd.  
In het kader van de kwaliteitsverbetering en –bewaking zijn in 2014-2015 belangrijke stappen gezet in de 
ontwikkeling van een toetsplan economie, waarin de relatie tussen eindtermen van de bacheloropleiding, 
cursusdoelstellingen en toetsing inzichtelijk wordt gemaakt. 
Ook zijn in 2014-2015 de werkzaamheden in het kader van het verkrijgen van de internationale accreditatie 
(AACSB)  volgens plan voorgezet. 

2.3.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
In het collegejaar 2014-2015 zijn geen verdere aanpassingen van het Nederlandstalige bachelor programma 
doorgevoerd. Volgens plan zijn in de Engelstalige specialisatie International Economics & Business per 
september 2014 wel enkele aanpassingen doorgevoerd. Naast veranderingen in cursussen zijn ook projecten 
ingevoerd, waar inzichten uit international economics en international business zijn geïntegreerd. Het doel van 
deze wijziging is om meer synergie te creëren tussen international economics en international business. 
Om studenten beter te kunnen voorbereiden op de master van hun keuze, zijn bij enkele pre-masters 
wijzigingen doorgevoerd. Ook is een pre-master ontwikkeld voor de nieuwe masterspecialisatie International 
political economy, die per 1 september 2016 zal starten.  
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Om studenten van International Economics & Business meer keuzemogelijkheden  te kunnen bieden bij hun 
buitenlands verblijf in semester 3.1, is in 2014-2015 het aantal buitenlandse partners, vooral buiten Europa,  
flink uitgebreid. Bij de uitbreiding van het aantal buitenlandse partners was de kwaliteit van de 
onderwijsprogramma’s een belangrijk criterium. 
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2.4. Bachelor Geografie, planologie en milieu 
 

2.4.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 17. Kengetallen bachelor Faculteit der Managementwetenschappen en bacheloropleiding Geografie, 
planologie en milieu 

 Faculteit GPM 

Kengetallen – Bachelor studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 814 769 102 95 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2220 2288 273 281 

Percentage vrouwelijke studenten  36 35 29 33 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 681 644 79 73 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e 
jaar3 

Totaal 50 51 53 55 

M n.b. 49 51 56 

V n.b. 53 57 53 

Percentage BSA advies 
voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 46,4 54,9 59,3 59,0 

eind 67,7 72,1 73,6 83,8 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 20,0 17,2 13,2 20,5 

eind 2,3 3,7 2,2 2,5 

negatief 
voorlopig 21,2 19,4 16,5 10,3 

eind 15,5 14,5 9,9 3,8 

studie-
stakers eind 14,6 9,8 14,3 10,0 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt n.b.6 43,3 n.b.6 49,3 

Uitgereikte propedeusediploma’s4 353 641 33 79 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 
jaar haalt (n-4)4 

Totaal 66,3 77,4 75,8 86,4 

M n.b. 72,2 67,4 81,3 

V n.b. 87,3 95,0 100,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)5 3,50 3,52 3,27 3,49 

Uitgereikte bachelordiploma’s 386 455 53 59 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 



Opleidingsjaarverslag 2014 – 2015  3 maart 2016 / 15N.013519 
 Status: definitief 
 

Faculteit der Managementwetenschappen 38 
 

ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 

5. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
6. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 

 

Ontwikkeling instroom 

In het studiejaar 2014-2015 hebben zich 95 nieuwe studenten ingeschreven. Dit is iets minder dan in het 
studiejaar 2013-2014. De licht stijgende trend van de afgelopen jaren wordt daarmee doorbroken. De 
opleiding streeft overigens een instroom van rond de 100 echte eerstejaars studenten (dus exclusief 
studenten die met een schakelprogramma beginnen) na bij de start van het studiejaar. Het totaal aantal 
ingeschreven studenten is ongeveer gelijk gebleven.  

Ontwikkeling rendementen (propedeuse en bachelor) 
Het gemiddeld aantal behaalde studiepunten is licht gestegen in vergelijking met het vorige jaar, en ligt 
duidelijk hoger dan het facultaire gemiddelde. De helft van de eerstejaars studenten behaalt de propedeuse in 
één jaar, waarmee de opleiding gunstig scoort in vergelijking met het faculteit als geheel. De positieve trend 
wat betreft het aantal studiestakers van de afgelopen jaren zet zich door. Ook de studieadviezen laten een 
zeer gunstig beeld zien. Minder dan vier procent van de eerstejaars studenten krijgt aan het einde van het jaar 
een negatief advies. Dit is weer aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. We kunnen dus blijven concluderen 
dat de opleiding in staat is om de juiste studenten te trekken.  
Het aandeel van de studenten dat de bachelor in vier jaar haalt (86%) is toegenomen ten opzichte van het 
vorige jaar. De gemiddelde studieduur nam echter toe naar drieënhalf jaar.  

 

2.4.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Bachelorevaluatie 
Uit de studentenevaluatie van de gehele bacheloropleiding blijkt dat het oordeel over de verschillende 
aspecten van doel en de inhoud van de opleiding in het algemeen in lijn is met het facultaire gemiddelde.  
Gevraagd naar de toetsing op verschillende aspecten van de opleiding geven de GPM-studenten gemiddeld 
iets hogere scores als het gaat om kritisch reflecteren en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en 
wat lager als het gaat om kennis en inzicht in het vakgebied. 
Als het gaat om de uitvoering van het onderwijs zijn de GPM-studenten vaker dan gemiddeld in de faculteit 
van mening dat er niet voldoende op aanwezigheid wordt gecontroleerd. Wat betreft het ‘afdwingen’ van een 
goede voorbereiding geeft ruim de helft aan dat dit precies voldoende is, wat gunstig afsteekt bij het facultaire 
beeld. De studenten zijn wel meer dan gemiddeld van mening dat er (te) veel moet worden samengewerkt in 
kleinere groepen, een beeld dat ook uit eerdere evaluaties naar voren komt en een voortdurend punt van 
aandacht is. Overigens wordt in dit verband wel meer dan gemiddeld aangegeven dat er veel geleerd is van 
deze samenwerking. Wat betreft de keuzemogelijkheden in het programma, scoort de opleiding in het 
algemeen hetzelfde als het facultaire gemiddelde, waarbij de ruimte voor keuzevakken iets lager scoort en de 
mogelijkheid om naar het buitenland te gaan en stageachtige activiteiten te ondernemen in iets sterkere mate 
als voldoende worden gewaardeerd. 
Wat betreft de studielast scoort de opleiding weer rond het facultaire gemiddelde, zij het dat een duidelijk 
kleinere groep aangeeft minder dan 25 uur te studeren. Bijna driekwart geeft aan tussen de 25 en 35 uur aan 
de studie te besteden, iets hoger dan het facultaire gemiddelde. 
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Nationale Studenten Enquete (NSE) 
In het algemeen scoort de opleiding goed in de NSE. De grote meerderheid van de onderzochte aspecten laat 
een score zien boven de 3,5. Ten opzichte van de rapportage van vorig jaar is er in veel gevallen sprake van 
consolidatie. Alleen in de categorie ‘docenten’ is er sprake van een lichte teruggang, waarbij overigens op de 
meeste aspecten nog altijd een score boven de 3,5 wordt behaald.  
De categorie voorbereiding op de beroepsloopbaan blijft een punt van aandacht. De cijfers liggen hier in het 
algemeen iets onder de 3. Binnen de opleiding wordt er continu gezocht naar een evenwicht tussen de 
wetenschappelijke aspecten en de beroepsvaardigheden. Hier blijft de opleiding overigens de aanbevelingen 
van de Raad van advies van de opleiding volgen die nadrukkelijk aangeeft dat de wetenschappelijke vorming 
van de studenten op de eerste plaats moet komen.  
De informatievoorziening (in het verleden soms een punt van zorg) wordt dit jaar weer iets lager gewaardeerd 
dan vorig jaar. Ook in vergelijking met het landelijke gemiddelde blijven de cijfers iets achter. Hier valt vooral 
het tijdig doorgeven van toetsresultaten in negatieve zin op. Omdat dit ook al uit andere bronnen bekend was, 
zijn er al maatregelen genomen om dit te verbeteren. 
De aspecten van de categorie studielast worden scores gerapporteerd rond of boven de 3,5. Hoewel dit op 
zich een goed resultaat is, blijft de opleiding de ervaren studielast en spreiding nauwgezet in de gaten houden, 
met name vanwege de finetuning van het curriculum na de herziening in de afgelopen periode.  
Ten slotte wat betreft de kwaliteitszorg zijn in het afgelopen jaar de belangrijkste uitkomsten van de 
cursusevaluaties in Blackboard geplaatst in een poging de studenten op een toegankelijke wijze in kennis te 
stellen van de resultaten. Hoewel de gemiddelde scores voor de informatie over en toepassing van de 
evaluaties nog steeds aan de lage kant zijn, is er op deze aspecten wel sprake van een lichte stijging. 

Elsevier 
In de Elsevier enquête laat de opleiding over de hele linie een behoorlijk resultaat zien en waarbij de scores 
ten opzichte van het voorgaande jaar in het algemeen wel iets lager zijn. Een uitzondering vormt hier het 
oordeel over de inrichting van de opleiding dat dit jaar duidelijk hoger is. Dit lijkt echter ten koste te zijn 
gegaan van het oordeel over de docenten en de toetsing. De opleiding vindt zichzelf dit jaar met de derde 
plaats een plaatsje hoger terug op de nationale ranglijst. 

Keuzegids 
In de Keuzegids staat de opleiding dit jaar ook op een gedeelde derde plaats en scoort in verhouding tot de 
andere opleiding in het land gemiddeld of iets lager op vrijwel alle onderscheiden aspecten. Opvallend is het 
sterke presteren op de ‘survival 1ste jaar’. Dit is in lijn met eerdere opmerkingen over het studierendement. 

Cursusevaluaties 
Ook uit de uitgebreidere evaluaties van de individuele cursussen blijkt, evenals in eerdere jaren, dat de 
cursussen in het algemeen tot tevreden reacties van de studenten leiden. Er blijft vanzelfsprekend aandacht 
voor die cursussen waar specifieke aspecten kritische reacties hebben opgeleverd. In voorkomende gevallen 
wordt dit met de betreffende cursuscoördinator besproken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de 
opleidingscommissie. De opleiding gaat overigens niet alleen af op de resultaten van de studenten, maar heeft 
ook nadrukkelijk de eventuele nuanceringen van de docenten hierbij betrokken.  
 

2.4.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
Dit cursusjaar stond in het teken van consolidatie na de rollende invoering van het nieuwe GPM-curriculum in 
de afgelopen jaren. Centraal staat nu de finetuning van het curriculum om de onvermijdelijke 
‘ongerechtigheden’ bij te werken. Het omwisselen van twee cursussen (Kwantitatieve Methoden en 
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Globalising Worlds) in hun roostering als lint- respectievelijk blokcursus, heeft goed uitgewerkt en 
geresulteerd in een betere balans wat betreft studielast.  

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
Voor dit jaar is de meest in het oog springende wijziging een aanpassing van het pakket aan zogenaamde 
profileringscursussen. Naar aanleiding van de voortdurende evaluatie van het programma, is besloten om de 
cursus Gebiedsontwikkeling op te nemen in het verplichte plenaire deel van het curriculum. De cursus 
European Space and Environment is vanaf dit jaar onderdeel van het pakket profileringscursussen waaruit de 
studenten twee cursussen moeten selecteren.  
In didactisch opzicht blijft het motto van het curriculum en de cursussen dat het ‘studentactiverend’ moet zijn. 
Het is de bedoeling dat de samenwerking met O&O ook in het cursusjaar 2015-2016 zal worden voortgezet. In 
het nieuwe curriculum jaar wordt ook weer met medewerkers van O&O aan het toetsplan gewerkt. Dit jaar zal 
gebruikt worden om het rooster zodanig aan te passen dat er een semester beschikbaar komt dat vrij is van 
verplichte cursussen om het hiermee eenvoudiger te maken om een minor te volgen, een periode in het 
buitenland te studeren en voor de kennismaking met de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in de vorm van een stage. 
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2.5. Bachelor Politicologie 
 

2.5.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 
Tabel 18. Kengetallen bachelor Faculteit der Managementwetenschappen en bacheloropleiding 

Politicologie 

 Faculteit Politicologie 

Kengetallen – Bachelor studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling BSc1 814 769 97 90 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling BSc2 2220 2288 286 305 

Percentage vrouwelijke studenten  36 35 37 33 

Aantallen eerstejaars -/- vroeggestopten 681 644 88 82 

Gemiddelde hoeveelheid behaalde EC’s in 1e 
jaar3 

Totaal 50 51 52 52 

M n.b. 49 53 51 

V n.b. 53 51 53 

Percentage BSA advies 
voorlopig / eind 

positief 
voorlopig 46,4 54,9 50,0 55,1 

eind 67,7 72,1 75,7 78,6 

twijfel/ 
aange-
houden 

voorlopig 20,0 17,2 26,0 18,4 

eind 2,3 3,7 3,9 3,9 

negatief 
voorlopig 21,2 19,4 19,2 18,4 

eind 15,5 14,5 10,7 7,8 

studie-
stakers eind 14,6 9,8 9,7 9,7 

Percentage studenten dat de propedeuse in 1 jaar haalt n.b.6 43,3 n.b.6 43,9 

Uitgereikte propedeusediploma’s4 353 641 54 107 

Percentage studenten dat de bachelor in 4 
jaar haalt (n-4)5 

Totaal 66,3 77,4 57,6 77,8 

M n.b. 72,2 42,4 67,6 

V n.b. 87,3 76,9 100,0 

Gemiddelde studieduur bachelor (n-4)4 3,50 3,52 3,65 3,65 

Uitgereikte bachelordiploma’s 386 455 49 69 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 
2. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten bachelorstuwmeren: groepen studenten die langer dan 

drie jaar als bachelorstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 



Opleidingsjaarverslag 2014 – 2015  3 maart 2016 / 15N.013519 
 Status: definitief 
 

Faculteit der Managementwetenschappen 42 
 

ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. In dit aantal zitten zowel de reguliere bachelorstudenten als studenten die een schakelprogramma volgen. 

3. De resultaten van studenten die zijn gestopt met de opleiding vóór 1 maart 2015 (vroeggestopten), zijn hier niet in meegerekend. 
4. Het aantal propedeusediploma’s in 2014-2015 is relatief hoog omdat een behoorlijk deel van de behaalde propedeusediploma’s 

van 2013-2014 zijn gedateerd op september 2014 en dus meetellen in 2014-2015. Hierdoor is het aantal behaalde 
propedeusediploma’s in 2013-2014 aan de lage kant. 

5. In 2014-2015 gaat het om cohort 2011-2012. 
6. Het DWH cijfer van 2013-2014 is niet bekend vanwege een fout in de verwerking van de propedeuse aanvragen. 
 

Ontwikkeling instroom 
Het aantal studenten dat op 1 oktober 2014 is gestart met de bacheloropleiding is (ten opzichte van 2013) iets 
gedaald, van 97 tot 90. Maar wordt gekeken naar de cijfers van de afgelopen paar jaar, kan worden 
geconstateerd dat elk jaar ongeveer 90 studenten beginnen met de opleiding. Uiteindelijk waren er 82 
eerstejaars, zes minder dan vorig jaar. Het blijkt dat elk jaar 4-8 studenten uitvallen.   

Ontwikkeling rendementen (propedeuse en bachelor) 
Opvallend in de rendementscijfers is het volgende: 
• 43,9%  van de studenten heeft de propedeuse in 1 jaar behaald; 
• het aantal uitreikte propedeusediploma’s is gestegen van 54 tot 107. In 2013-2014 was het cijfer erg laag 

en in 2014-2015 is het cijfer erg hoog. De verklaring hiervoor is dat een aantal uitgereikte 
propedeusediploma’s van 2013-2014, is gedateerd op september 2014. Deze diploma’s werden gemist in 
het cijfer van 2013-2014 en tellen onterecht mee in het jaar erna;  

• het percentage studenten dat een positief advies heeft gekregen in het eerste jaar ging omhoog van 75,7 
tot 78,6. Dit blijft boven het faculteitsgemiddelde; 

• het aantal studenten dat een positief studieadvies kreeg, is voor het vierde jaar op rij gestegen; 
• het percentage studenten dat de bachelor in vier jaar heeft gehaald ging ook omhoog: van 57,6 naar 77,8. 

Het aantal uitgereikte bachelordiploma’s is gestegen van 49 tot 69.   

 

2.5.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Bachelorevaluatie 
Het bachelorprogramma werd goed beoordeeld, vooral als het gaat om het wetenschappelijke 
onderzoekskarakter. Sommige studenten vragen om meer individuele papers in plaats van groepswerk. Dit 
biedt een betere voorbereiding op de thesis. 
 
Nationale Studenten Enquete (NSE) 
De cijfers van de NSE zijn weing veranderd ten opzichte van vorig jaar: politicologie in Nijmegen scoort op veel 
gebieden hoger dan de andere politicologieopleidingen, maar als de cijfers binnen de opleiding van dit jaar 
vergeleken worden met die van vorig jaar, dan zijn de opleidingsresultaten weinig veranderd.  
Vorig jaar was er zorg over bepaalde thema’s: studielast en kwaliteitszorg, met name uitkomsten van 
onderwijsevaluaties. Als wordt gekeken naar de ‘Mate waarin studiepunten overeenkomen met de werkelijke 
studielast’ ging het cijfer omhoog; in vergelijking met vorig jaar en ook in vergelijking met andere opleidingen. 
Als wordt gekeken naar het thema ‘Kwaliteitszorg’, met in het bijzonder de onderwerpen ‘Informatie over de 
uitkomsten van onderwijsevaluaties’ en ‘Wijze waarop de opleiding gebruik maakt van resultaten van 
onderwijsevaluaties’, gingen de cijfers ook omhoog; in vergelijking met vorig jaar en ook in vergelijking met 
andere opleidingen. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de samenvatting van het Jaarlijks 
Overleg Onderwijs Politicologie nu in Blackboard wordt geplaatst, en omdat elke docent nu verplicht is om een 
reactie over de studentenevaluaties in Blackboard te plaatsen.  
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Op twee onderwerpen zijn de scores verbeterd in vergelijking met andere opleidingen: wetenschappelijke 
vaardigheden in het geheel en de docenten.  

Elsevier 
Voor het zesde jaar op rij bezet de bacheloropleiding de nummer één positie in de Elsevier. Dit jaar werd 
Politicologie een topopleiding genoemd. Politicologie in Nijmegen was het beste in alle categorieën, met 
nadruk op docenten met 86+.  

Keuzegids 
Politicologie in Nijmegen is wederom als nummer één beoordeeld. Net als vorig jaar werden met name de 
docenten en ook de wetenschappelijke vorming hoog beoordeeld.  

JOOP 
Op 2 juni 2015 vond het Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie plaats. Voor deze bijeenkomst waren alle 
stafleden en studenten uitgenodigd. De opkomst was goed met ongeveer 40 studenten en een groot aantal 
stafleden. Thomas Eimer, docent politieke IB, heeft een lezing over interdisciplinair onderwijs gehouden. Er 
waren wat minder studenten, omdat we voor de eerste keer de JOOP gesplitst hadden, er was ook een 
Masters JOOP.   
De leden van de Opleidingscommissie Politicologie poneerden vervolgens vier stellingen, waarop studenten en 
docenten reageerden. Een ging over of de opleiding te weinig interdisciplinair is, een andere over of de 
opleiding te Westers is, een andere over weblectures, en een laatste over de verantwoordelijkheid van de 
student en schrijfvaardigheid. De discussie was interessant. Hoewel er belangstelling was voor meer non-
westerse literatuur, werd het niet helemaal duidelijk of hier voldoende steun voor was. Veel studenten gaven 
aan dat de weblectures een toevoeging waren, hoewel er wat zorg was over aanwezigheid.  

Cursusevaluaties 
Over het algemeen worden de bachelorcursussen goed beoordeeld, net als de afgelopen jaren. 

 

2.5.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 
 
Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
Als wordt gekeken naar onze verbetervoorstellen van vorig jaar, is een aantal van onze doelen bereikt. Er zijn 
meer mogelijkheden om individuele papers te schrijven. Onze methodencursussen zijn aangepast, vooral 
PRSM II. We zijn ook bezig geweest met het monitoren en evalueren van onze master- en bachelortheses. Het 
stagebeoordelingsformulier is aangepast. Er is met een aantal nieuwe pre-masters begonnen: een Engelstalige 
pre-master en drie specialisaties voor politieke theorie, vergelijkende politiek en interne betrekkingen.  
 
Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016 
• Continueren van de Engelstalige pre-master.  
• Starten met een pre-master voor onze nieuwe specialisatie International Political Economy.  
• Een extra cursus in PT in het Engels geven.  
• Aanpassen van de minor aan de pre-masters.  
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3. Masteropleidingen 
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3.1. Master Business Administration 
 

3.1.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 19. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 
masteropleiding Business Administration 

 Faculteit Business Administration 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 33 41 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 354 374 

Toegelatenen tot de master2 539 605 197 246 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 31 44 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 72,0 84,3 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 0,8 0,96 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 232 247 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014.  
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 
De instroom van nieuwe tot de master toegelaten studenten is in 2014-2015 toegenomen met 25% ten 
opzichte van 2013-2014, van 197 naar 246 studenten. Per specialisatie zijn de cijfers in 2014-2015: 
Organizational Design & Development: 52, Marketing: 61, Strategic Management: 48, Strategic Human 
Resource Management: 28, International Management: 29, en EMSD & Business Analysis and Modelling: 28. 
Opvallend is dat het aantal studenten in de specialisatie International Management in vergelijking met 2013-
2014 verdubbeld is. Bij de specialisaties Organizational Design & Development en Marketing is het aantal 
masterstudenten toegenomen met respectievelijk 34% en 53%. De andere specialisaties zijn nagenoeg gelijk 
gebleven. 

Ontwikkeling rendement 
Hoewel ook voor 2014-2015 de  cijfers onduidelijk zijn (zie voetnoot 4 bij tabel 19) zijn er geen signalen dat de 
gemiddelde studieduur zich niet positief zou ontwikkelen. We  blijven aandacht houden voor het tijdig 
diagnosticeren en gericht coachen van langstudeerders met name tijdens hun masterthesis.  
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3.1.2. ONDERWIJSEVALUATIES 
 
Masterevaluatie 
• De belangrijkste overweging om in Nijmegen de master te volgen, is dat de inhoud van de opleiding het 

best bij de wensen van studenten past. De daarop volgende reden is dat studenten in de stad Nijmegen 
willen (blijven) studeren.  

• Studenten zijn positief wat betreft de aansluiting van hun vooropleiding op hun master. 
• Studenten vinden dat er veel aandacht is voor het hebben van en toepassen van kennis van en inzicht in 

het vakgebied. Studenten ervaren daarbij dat er veel aandacht is voor onderzoek in onderwijs. Het 
niveau dat aan hen gesteld wordt voor de thesis is hoog. Al met al een bevestiging dat de master 
Business Administration een opleiding is waarin wetenschappelijk onderzoek een kernpunt is.  

• Een redelijk tot groot aantal studenten ervaart de opleiding als kleinschalig. Dit is te verklaren uit de 
manier hoe onderwijs is vormgegeven (veel werkgroepen) en uit de vergelijking met andere opleidingen 
in het land.  

• Studenten vinden dat ze goed geïnformeerd worden over de procedures bij het schrijven van hun thesis 
en de regels voor het afstuderen. 

• Studievertraging wijt men overwegend aan zichzelf. De uren die worden besteed aan de opleiding wijken 
niet af van de gemiddelde cijfers voor de gehele faculteit.  

• Ondanks de toename van praktijkvoorbeelden en gastcolleges door professionals in de cursussen, vinden 
studenten dat er weinig aandacht wordt besteed aan de relatie met de beroepspraktijk. 

 
De studenten vinden dat er weinig samenhang is tussen de cursussen en dat er weinig mogelijkheden zijn om 
in de opleiding eigen inhoudelijke keuzes te maken. Hier wordt verder op ingegaan in de paragraaf ‘Geplande 
programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016’. 
 
Nationale Studenten Enquete (NSE) 
Studenten zijn over het geheel genomen tevreden over hun opleiding en beoordelen deze met een 
rapportcijfer van 7,4 gemiddeld.  
In 2014-2015 was een speerpunt om studenten beter te informeren over het belang van de evaluaties en over 
de voorgenomen verbeterpunten. In de cijfers zien we dat we hierop vooruitgegaan zijn, ook wat betreft de 
wijze waarop de opleiding gebruik maakt van de resultaten van de onderwijsevaluaties.  
De mogelijkheid om zelf de inhoud van de opleiding te bepalen en het opdoen van vaardigheden voor de 
beroepspraktijk blijven punt van aandacht.  
Goed beoordeeld (> 3.5) blijven: het niveau van de opleiding, het kritisch  beoordelen van wetenschappelijk 
werk en methoden en technieken van onderzoek. Daarbij is het verwerven en aanscherpen van het 
probleemoplossend vermogen en het leren onderbouwen van conclusies nog beter beoordeeld dan het vorige 
jaar.  
Wat betreft de toetsing zijn studenten in vergelijking met vorig jaar iets tevredener over de duidelijkheid van 
de criteria waarop zij beoordeeld worden. Echter, in het algemeen blijft het oordeel over de toetsing in 
vergelijking met andere bedrijfskundeopleidingen wat achter.  
Studenten zijn bijzonder tevreden over de groepsgrootte bij de hoorcolleges. Daarnaast geven zij hogere 
scores voor de beschikbaarheid van werkplekken, ICT faciliteiten en de digitale leeromgeving. 
Voor de sfeer op de opleiding en de docenten zijn de scores iets lager dan het voorgaande jaar. In de komende 
jaren wordt het ontwerp van de masteropleiding Business Administration stevig onder de loep genomen en 
geoptimaliseerd waar dat mogelijk is. Meer hierover onder paragraaf ‘Geplande programmawijzigingen en 
verbetervoorstellen voor 2015-2016’.  
 
Elsevier 
In de Elsevier enquête 2015 staat de Master Business Administration naar het oordeel van de studenten op 
een zesde plaats van zeven opleidingen. De masteropleiding scoort op de meeste aspecten ruim voldoende 
(60% tevreden). Op de onderdelen organisatie & communicatie (score 5.9) en faciliteiten (6.7) is een kleine 
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vooruitgang geboekt. Het oordeel over de toetsing is gelijk gebleven met het vorige jaar. De inrichting van de 
opleiding kan verbeterd worden. 
 
Keuzegids 
In de Keuzegids (Masters 2015) laat de masteropleiding Business Administration een stabiel beeld zien: de 
scores zijn vergelijkbaar met die van vorig jaar. Zoals ook al aangeduid in de resultaten van de NSE kan de 
praktijkgerichtheid verbeterd worden.  
 
Cursusevaluaties 
Alle cursusevaluaties en docentreacties worden besproken in de Opleidingscommissie. Docenten gebruiken de 
evaluaties ook ter verbetering van cursussen. Speerpunt voor 2014-2015 was om studenten beter te 
informeren over het belang van de evaluaties en over de voorgenomen verbeterpunten. Op Blackboard wordt 
nu standaard aangegeven hoe de cursus is verlopen en welke verbeterpunten er zijn. Deze informatie is 
toegankelijk voor de studenten die de cursus gevolgd hebben. Ook worden studenten aan het begin van een 
cursus geïnformeerd over voorgenomen verbetering op basis van feedback. 
 

3.1.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 
Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
• De werving van masterstudenten onder de bachelor studenten op de RU, bij andere universiteiten in 

Nederland en bij internationale studenten heeft meer dan ooit de aandacht. Bij voorlichtingsactiviteiten 
zijn presentaties beter afgestemd op de interesses van aankomende masterstudenten. Ook de interne 
voorlichting is aangepast en verbeterd.  

• Studenten worden consequent via Blackboard geïnformeerd over de bevindingen en maatregelen naar 
aanleiding van de cursusevaluaties. 

• Er is veel aandacht besteed aan de versterking van de band met de alumni - Alumnikring Bedrijfskunde: 
er is een nieuw bestuur aangesteld waarin alumni, medewerkers van de sectie Bedrijfskunde en 
studenten vertegenwoordigd zijn. Met de opzet van diverse initiatieven en een stevigere koppeling met 
studenteninitiatieven en alumni streeft het bestuur ernaar om een duurzame relatie tussen alumni,  
studenten, docenten en bedrijven te bewerkstelligen. 

• De vooruitgeschoven pre-master is opgestart: Studenten kunnen kiezen voor een vooruitgeschoven pre-
masterprogramma, waarbij de helft van het pre-masterprogramma al tijdens de hbo-opleiding wordt 
gevolgd. Na afronding van de opleiding volgen zij de andere helft van het programma (30 EC), waarna ze 
voorbereid zijn om een masteropleiding te volgen. 

• Samenwerking met FNWI – Information Science: Een bestaand masterprogramma in Information Science 
is met inbreng vanuit Bedrijfskunde herzien met meer aandacht aan organisatievraagstukken. Er zijn 
zowel instroomroutes vanuit Informatiekunde als ook vanuit Bedrijfskunde gedefinieerd. Bestaande 
cursussen bij Bedrijfskunde staan als keuzevakken ter beschikking . 

• Samenwerking met de HAN: Om de instroom van geschikte hbo studenten te vergroten, is voor 
studenten aan de FEM Talent Academy (FEMTA) een FEMTA-minor bij Bedrijfskunde ontwikkeld die hen 
op een universitaire master voorbereidt. Studenten aan de FEMTA krijgen extra onderwijs bovenop hun 
reguliere opleiding.  

• In de cursussen zijn nu meer praktijksituaties geïntroduceerd. 
 
Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
Voor het academisch jaar 2015-2016 staan de volgende voorstellen en wijzigingen gepland: 
• De grootste uitdaging voor de aankomende jaren is de behoud van voldoende instroom in de Master. 

Hiervoor wordt in het voorjaar 2016 aan een strategisch plan gewerkt met inbreng van diverse 
stakeholders om de positionering van de vakgroep in de onderwijslandschap te bepalen.  

• Er zullen initiatieven ontwikkeld worden om de praktijkgerichtheid steviger te verankeren in het 
onderwijs. 
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• Er wordt onderzocht waar in de opleiding plaats is voor meer aandacht voor de beroepspraktijk. De 
sectie  probeert meer verbindingen te realiseren tussen docenten, bedrijven, initiatieven door en voor 
studenten en de gemeente Nijmegen. 

• Op dit moment worden specialisatie-overstijgende cursussen voorbereid om daardoor meer synergie en 
samenhang te creëren tussen de specialisaties.  
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3.2. Master Bestuurskunde 

3.2.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 20. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 
masteropleiding Bestuurskunde 

 

 Faculteit Bestuurskunde 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 7 7 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 118 140 

Toegelatenen tot de master2 539 605 59 79 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 43 44 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 74,7 74,3 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 1,48 1,39 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 65 58 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 

• De instroom van masterstudenten is fors toegenomen ten opzichte van 2013-2014 (59 studenten) met nu 
79 studenten en komt daarmee op een hoger niveau dan ooit. 

• De stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar (33%) is er ook op facultair niveau, maar daar is de 
stijging beduidend  minder (12%). 

• In 2014-2015 werden 58 masterdiploma’s uitgereikt, wat een lichte daling betekent ten opzichte van 
2013-2014 (65). Het aantal ligt niettemin aanzienlijk hoger dan in de daaraan voorafgaande jaren. 
 

Ontwikkeling rendement  
Het rendement na 2 jaar ligt op ruim 74% en komt overeen met dat van 2013-2014. Het rendement ligt 1 
procentpunt lager dan dat van de faculteit in zijn totaliteit dat licht is gestegen. De gemiddelde studieduur is 
iets afgenomen ten opzichte van de gemiddelde studieduur 2013-2014. 
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3.2.2. ONDERWIJSEVALUATIES 
 

Nationale Studenten Enquete (NSE) 
Uit de NSE kwam een zeer positief beeld naar voren. De opleiding scoort op geen enkel aspect significant 
slechter dan andere opleidingen en op zeer veel aspecten significant beter. Op maar liefst 21  aspecten wordt 
≥ 4,0 gescoord. Significant beter dan andere master opleidingen wordt er met name gescoord op de aspecten 
inhoud en opzet van het onderwijs, niveau van de opleiding, de gehanteerde werkvormen, algemene 
vaardigheden, probleemoplossend vermogen, het aanleren van een kritische houding, communicatieve 
vaardigheden en samenwerken met anderen. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van de begeleiding door 
docenten, de kwaliteit van de feedback van de docenten, de toetsing en beoordeling alsmede de aansluiting 
toetsing beoordeling bij de inhoud van de opleiding. 

Keuzegids 
In de Keuzegids eindigde de Nijmeegse masteropleiding Bestuurskunde op de eerste plaats. Met name de 
aspecten inhoud, docenten, contacturen, wetenschappelijke vorming, communicatie en het expert oordeel 
springen er in duidelijk (zeer) positieve zin uit.  

Elsevier 
In de Elsevierenquête eindigde de Nijmeegse masteropleiding Bestuurskunde eveneens op de eerste plaats. 
Op de aspecten docenten, toetsing, organisatie en communicatie  zien we verhoudingsgewijs veel tevreden 
studenten.  

Masterevaluatie 
Uit de Masterevaluatie komt over het algemeen een positief beeld naar voren. De scores liggen op vrijwel alle 
items op of rond het optimum (niet te hoog, niet te laag), al varieert de standaarddeviatie. Uit de uitgebreide 
geschreven toelichting op de enquêtes valt e.e.a. meer inhoudelijk af te leiden. Als grote pluspunten komen 
naar voren:  
• de roostering in blokken, waarbij studenten zich intensief onderdompelen in een onderwerp; 
• de ruimte voor kritisch denken en reflecteren; 
• de kwaliteit van de thesisbegeleiding. 

 
De volgende punten verdienen volgens de studenten aandacht: 
• de toepassing in de bestuurlijke praktijk; 
• de beroepspraktijk en stages;  
• betere voorlichting over de masterspecialisaties. 

Brainstorm Overleg Bestuurskunde 
Op  12 februari 2015 heeft de opleiding een brainstorm overleg gehouden met een groot aantal studenten. 
Deze bijeenkomst leverde weinig bespreekpunten op voor de master.  

Cursusevaluaties 
Over het algemeen geven de cursusevaluaties blijk van grote tevredenheid onder de studenten over de 
mastercursussen. In vrijwel alle cursussen bevinden de scores voor de belangrijke items (zinvolheid, 
leerervaring, nut, inzet docent) boven de vier. Een uitzondering betreft de cursus Evaluatie, Toezicht & 
Handhaving (reguliere master).  
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3.2.3 ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
• Om de internationale component van de studie te vergroten is met ingang van 2014-2015 een eenjarig 

Engelstalig masterprogramma samen met de opleiding Politicologie ingevoerd (COMPASS).  
• Gezien de wat minder goede beoordeling van de specialisatiemogelijkheden in de reguliere master, is in 

2014-2015 een aanpassing van het curriculum doorgevoerd. Het gaat dan om een verkorting van het 
eerste - algemene - gedeelte, om een uitbreiding van de specialisatie mogelijk te maken. Verwacht wordt 
dat dit bijdraagt een betere spreiding van de studielast, omdat de vijf cursussen in het eerste, algemene 
gedeelte over het algemeen worden gepercipieerd als ‘net eentje teveel’. Door nu direct in januari al te 
starten met de specialisatie wordt verwacht dat de studielast beter wordt verdeeld en dat studenten 
wellicht ook positiever zullen oordelen over inhoud en toepassing. 

• Naar aanleiding van opmerkingen van studenten in de OLC is besloten meer aandacht te schenken aan 
het tijdig publiceren van de uitkomsten van de evaluaties. Om studenten beter op de hoogte te brengen 
van effecten van evaluaties van cursussen is aan de docenten gevraagd om hun reacties op de 
studentevaluatie van hun cursus, inclusief de verbeteringsplannen, ook op Blackboard te plaatsen. 
 

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  

• Ook mede naar aanleiding van de BOB-bijeenkomst februari 2015 willen wij voor 2015-2016 de volgende 
suggesties opvolgen: 
o Verbeteren van de voorlichting over de internationale master en de specialisaties; 
o Door het organiseren van een middag over de stage de aansluiting met het werkveld verbeteren; 
o Door het organiseren van een middag over de beroepspraktijk de oriëntatie op de arbeidsmarkt 

verbeteren.   
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3.3. Master Economics 

3.3.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 
Tabel 21. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 

masteropleiding Economics 

 

 Faculteit Economics 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 13 7 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 147 153 

Toegelatenen tot de master2 539 605 81 105 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 33 41 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 81,7 81,7 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 1,32 1,20 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 86 86 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 
Uit te tabel blijkt dat de instroom in de master Economics in 2014-2015 beduidend gestegen is ten opzichte 
van de voorafgaande studiejaren: van 66 in 2012-2013, naar 81 in 2013-2014, naar 105 in 2014-2015.  

Ontwikkeling rendement 
Na een stijging van het aantal studenten in periode 2013-2014 van 65 naar 86 blijft het aantal uitgereikte 
masterdiploma’s met 86 op een hoog niveau. Het percentage studenten dat de master in twee jaar haalt bleef 
ongewijzigd, echter de gemiddelde studieduur is met 1,2 jaar lager dan in 2013-2014.  
 

3.3.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Masterevaluatie 
De opleidingsevaluaties van de masterspecialisaties waren in het algemeen goed en scoren altijd beter dan het 
gemiddelde van de faculteit. Op vrijwel alle aspecten wordt een score behaald van drie of meer. Uitzondering 
was nog steeds de relatie met de beroepspraktijk, die bij alle specialisaties als onvoldoende werd ervaren. 
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Daar staat tegenover dat de keuzevrijheid bij het kiezen van een eigen onderwerp voor de masterthesis juist 
als zeer goed werd ervaren (4,26). In zijn algemeenheid werd het masterthesistraject en de begeleiding als 
goed beoordeeld. Positief is verder dat meer dan 75% van de studenten aangeeft dat ze de opleiding opnieuw 
zouden kiezen. 

Elsevier 
In de jaarlijkse studentenenquête van het weekblad Elsevier bereikte de master Economics vier punten meer 
dan in het vorige jaar (2013: 65, 2014: 74, 2015: 78). Na een uitzonderlijke score voor onze docenten in het 
vorige jaar (87), blijft de score goed met 84 punten. Alle andere onderdelen scoorden beter dan in de 
voorgaande jaren en vier van zes scoren significant boven het gemiddelde. De opleiding komt met 78 punten 
uit op een tweede plek, met slechts 1 punt verschil ten opzichte van de nummer 1 (Groningen, 79 punten). 
Vermeldenswaard hier is dat slechts 28 Groningse studenten hebben deelgenomen aan de enquête, tegen 147 
Nijmeegse studenten.Dit zou iets kunnen zeggen over de waarde van het eindresultaat. 

Keuzegids 

Hoewel de master Economics ook hier hogere scores laat zien dan in het voorgaande jaar (2014: 62, 2015: 66), 
behield de opleiding zijn tweede plaats in de rangorde. Het aspect praktijkgerichtheid werd het slechtst 
beoordeeld, de aspecten docenten, wetenschappelijke vorming en communicatie werden het best 
beooordeeld.   

Nationale Studenten Enquete (NSE) 
Ook in de NSE scoort onze master goed. Op geen enkel onderdeel scoort de opleiding slechter dan de overige 
opleidingen in de vergelijking. Bovendien scoort de opleiding op veel onderdelen significant boven het 
gemiddelde. In vergelijking met 2014 scoort de opleiding nu niet beter of slechter. Verbeterpunten blijven de 
praktijkgerichtheid en voorbereiding op de beroepsloopbaan. De scores op deze onderdelen zijn echter niet 
veel lager dan bij de andere opleidingen. Dat geldt ook voor het geven van informatie over de uitkomsten van 
de onderwijsevaluaties. De coördinatoren dienen aan het einde van het formulier een samenvatting te geven 
van de positieve en negatieve punten die uit de evaluatie naar voren komen en van de veranderingen die naar 
aanleiding daarvan worden doorgevoerd. Deze samenvatting wordt voortaan op Blackboard geplaatst, zodat 
de studenten kennis kunnen nemen van wat er met hun feedback gebeurt. 

Master panelgroep 
Gedurende ieder cursusblok wordt een panelbijeenkomst met 13 masterstudenten gehouden waarin de 
mastercoördinator en studentvertegenwoordigers van de masterspecialisaties alle lopende cursussen 
bespreken. De daarbij naar voren gekomen punten worden aansluitend door de mastercoordinator met de 
betreffende docenten doorgesproken, zodat de cursussen “gedurende de rit” zonodig konden worden 
bijgesteld. 

Cursusevaluaties 
De evaluaties van mastercursussen (panel en ITS evaluaties) laten een gunstig beeld zien. Bijna alle cursussen 
die binnen de masteropleiding Economics worden verzorgd, scoorden in de studentenevaluaties op bijna alle 
punten voldoende tot goed. Daar waar zich problemen voordeden, zijn effectieve verbetermaatregelen 
getroffen. Het studentpanelgroep (november 2015) bleek hierover tevreden te zijn. Na afloop van elk 
semester worden de cursusevaluaties in de opleidingscommissie besproken. Deze besprekingen gaven bij 
geen van de cursussen aanleiding tot ingrijpende cursuswijzigingen. Studenten hebben relatief veel 
waardering voor de docenten. De meeste cursussen hebben een score van 3,5 of meer.  
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3.3.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
De als problematisch ervaren relatie met de beroepspraktijk blijft een lastig probleem. Maar er is wel 
verbetering opgetreden. De nieuwe maatregelen op het gebied van de arbeidsmarktoriëntatie (o.a. toevoegen 
van deze rubriek aan bachelor- en masterkanalen van Blackboard en aan de vakspecifieke cursusinformatie 
alsmede aansluiten bij de nieuw opgezette facultaire website) lijken wat effect te hebben. Een zekere 
spanning tussen gerichtheid van een deel van de studenten op de latere werkkring en het 
academisch/wetenschappelijke karakter van de opleiding, lijkt moeilijk te vermijden. De masterspecialisatie 
“Multinational Corporate Finance” heet nu “Corporate Finance & Control”. In het studiejaar 2014-2015 werd 
ook een deadline voor de verdedeging van de Master thesis ingevoerd om de hele proces nog verder te 
verkorten.  

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
In de loop van het studiejaar 2013-2014 is het complete masterprogramma doorgelicht en is een nieuw 
masterprogramma ontwikkeld waarvan verwacht wordt dat het beter aansluit bij de eisen van deze tijd: (1) 
het behouden van onze eigen bachelorstudenten, (2) het aantrekken van studenten van andere Nederlandse 
universiteiten, en (3) het aantrekken van internationale studenten. Hiertoe zijn bestaande specialisaties 
aangepast en zijn nieuwe specialisaties ontwikkeld. Bovendien is de keuzevrijheid binnen de specialisaties 
verruimd. 
Vanaf het studiejaar 2016-2017 wordt nog een nieuwe specialisatie aangeboden: International Political 
Economy, een joint venture tussen Economie en Politicologie. Het vernieuwde programma bevat de 
specialisaties Accounting & Control, Corporate Finance & Control, Financial Economics, Economics & Policy, 
International Economics & Business, International Economics & Development, en International Political 
Economy.  
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3.4. Master Planologie 
 

3.4.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 22. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 
masteropleiding Planologie 

 Faculteit Planologie 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 29 11 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 120 92 

Toegelatenen tot de master2 539 605 70 36 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 40 29 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 65,2 62,9 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 1,82 1,63 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 46 56 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 
In het jaar 2014-2015 is de instroom van 70 studenten naar 36 gedaald. Hoewel dit er zorgelijk uit ziet, blijkt 
inmiddels dat het aantal instromers in 2015-2016 weer is aangetrokken naar 50 (zie bijlage 8). 

Ontwikkeling rendement  
Het percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt is in 2014-2015 opnieuw gedaald van 65,2% naar 
62,9%. Als we de cijfers van de laatste vier jaar vergelijken, zien we een dalende lijn. Het is een punt van zorg 
dat wordt meegenomen in de discussie over de hervorming van het masterprogramma. Een mogelijke 
verklaring voor het hoge percentage in 2011-2012 (77,4%) was de dreiging van de langstudeerboete die 
destijds speelde. Deze dreiging is weggevallen en heeft naar onze mening plaatsgemaakt voor een grotere 
focus op de arbeidsmarkt: studenten richten zich steeds meer op het verkrijgen van werkervaring voor het 
voltooien van de masterthesis. Anderzijds, de studieduur gaat omlaag en er zijn meer diploma’s uitgereikt in 
2015: de studie wordt efficiënter doorlopen.  
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3.4.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Masterevaluatie 
De masterevaluatie ziet er over het algemeen goed uit. Studenten zijn tevreden over de aansluiting van het 
programma bij hun vooropleiding, de samenhang van het programma en de  vele mogelijkheden tot 
specialisatie. Studenten vinden het programma wel vrij theoretisch en zouden graag meer aandacht willen 
voor de beroepspraktijk. 
 
Nationale Studenten Enquete (NSE) 
De masteropleiding planologie scoort goed met betrekking tot de absolute score. Erg positief, ook in 
vergelijking met andere opleidingen, scoort de opleiding op het aspect ‘beoordelingscriteria’. In vergelijking 
met 2014 scoort de opleiding op geen van de aspecten slechter. Lager dan verwacht zijn de scores voor de 
aspecten gerelateerd aan het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk (maar daar tegenover staan 
hoge scores voor het doen van een stage) en de scores voor de informatieverstrekking over de uitkomsten van 
onderwijsevaluaties (zie hieronder).   
 
Opvallend in 2014 waren de volgende drie items: 
1. ‘Informatievoorziening’: er wordt verder gewerkt aan resultatenverwerking van opdrachten en 

tentamens. 
2. ‘Studielast’: over het algemeen lijken de planologiestudenten tevreden te zijn met de studielast. 

Planologie scoort positief op het onderdeel ‘haalbaarheid van deadlines’. 
3. ‘Kwaliteitszorg’: met in het bijzonder de onderwerpen ‘Informatie over de uitkomsten van 

onderwijsevaluaties’: sinds 2014 worden acties die voortkomen uit evaluaties via BB naar de studenten 
gecommuniceerd.  

Elsevier 
In de Elsevierenquête staat de masteropleiding Planologie op een eerste plaats, hoger dan de opleiding 
Planologie aan de UvA en die in Utrecht. Kijkend naar de scores voor de afzonderlijke items valt op dat de 
opleiding met name op het gebied van faciliteiten, docenten, toetsing, organisatie en communicatie beter 
scoort.  

Cursusevaluaties 
De cursusevaluaties zien er over het algemeen goed uit.   
 

3.4.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
Er zijn dit jaar geen significante wijzigingen aangebracht in het programma. Een kleine aanpassing betrof de 
vormgeving van de methoden cursussen voor masterstudenten, die aangepast en gestroomlijnd zijn. 

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
Voor 2015-2016 zijn geen programmawijzigingen gepland. Inmiddels is de herziening van het 
masterprogramma voltooid.  Het nieuwe programma start in 2016-2017. 
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3.5. Master Human Geography 
 

3.5.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 23. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 
masteropleiding Human Geography 

 Faculteit Human Geography 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 28 17 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 170 169 

Toegelatenen tot de master2 539 605 89 69 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 44 45 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 63,2 57,3 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 0,92 1,17 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 58 70 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 
Het aantal instromers in het masterprogramma varieert van jaar tot jaar. Hoewel het aantal in het afgelopen 
jaar iets geringer was, is er sprake van een gestage stijging over de lange termijn. Met name het aantal zij-
instromers is groot, maar ook studenten die de bachelor GPM in Nijmegen hebben gedaan, blijken nauwelijks 
naar elders te gaan. Vermoedelijk ligt dit aan het feit dat in Nijmegen de masterspecialisaties 
(keuzemogelijkheden, en mogelijkheden tot verdieping) op de voorgrond staan. Het specifieke Nijmeegse 
gezicht binnen die specialisaties maakt deze specialisaties tot unique selling points. We streven ernaar deze 
strategie verder uit te bouwen en te verfijnen om zo de stijgende lijn voort te kunnen zetten. Zo is er in het 
afgelopen jaar intensief gewerkt aan nauwe samenwerking met de Universiteit Wageningen, op basis waarvan 
een nieuwe master specialisatie (Cultural Geography and Tourism) in het leven kon worden geroepen. 
Daarmee hopen we de instroom nog verder te kunnen vergroten, en ons marktaandeel te kunnen vergroten.  
 
Sinds vorig jaar streven we ernaar de specifieke master specialisatie ‘Conflict, Identities and Territories’, die in 
samenwerking met het CICAM aangeboden wordt, sterker te internationaliseren zoals we dat ook bij andere 
masterspecialisaties doen. Intussen zijn daarom de additionele selectiecriteria voor deze masterspecialisatie 
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geschrapt, omdat ze niet tot wezenlijk hogere kwaliteit leidden, en wel een hindernis waren voor 
internationale instroom. De selectie op basis van kwaliteit van vooropleiding vindt daarbij nog altijd plaats, 
maar nu op dezelfde manier als ook bij de andere masterspecialisaties van Human Geography het geval is. 
Deze praktijk is in het verleden binnen onze faculteit als best practice gekwalificeerd, vanwege flexibiliteit en 
snelheid waarmee studenten duidelijkheid over toelating krijgen. 
Om ook instroom uit hbo-instellingen te kunnen behouden of zelfs te vergroten, is er tevens gewerkt aan 
premasterprogramma’s in kader van minorprogramma’s bij de hbo instelling. Er wordt ook gewerkt aan een 
dergelijk instroomprogramma gericht op de Human Geography master bij de Rhine-Waal University of Applied 
Sciences in Kleve. 

Ontwikkeling rendement 
De rendementen zouden nog verbeterd kunnen worden. De lagere rendementen hebben echter deels te 
maken met de expliciete en strategische keuzes voor hoog ambitieniveau, voor internationalisering (verblijf in 
buitenland) en voor verbinding met beroepspraktijk d.m.v. een verplichte onderzoeksstage. Ter verbetering 
van de rendementen, is ervoor gekozen de cursus ‘Preparing the master thesis’ sterker op de deelgroepen toe 
te snijden en strikter aan deadlines te koppelen om de vertragende aspecten specifieker aan te kunnen 
pakken. Dat heeft zich in 2014-2015 als zeer succesvol bewezen, omdat deelproducten (zoeken naar 
stageplaatsen, het maken van keuzes voor thesis onderwerpen, het formuleren van het onderzoeksvoorstel, 
etc.) nu sneller tot stand komen. Als neveneffect klagen wel veel meer studenten over een hoge werkdruk. In 
2015-2016 zullen we dit proces verder fine-tunen. 
 

3.5.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Masterevaluatie 
Het masterprogramma Human Geography als geheel wordt evenals in voorgaande jaren goed beoordeeld, en 
blijkt ook met de verwachtingen van studenten en de informatie zoals die bij voorlichtingsactiviteiten 
gepresenteerd wordt overeen te komen. Algemeen wordt het als een intensief programma op hoog niveau 
gekwalificeerd. Verder wordt door studenten in het bijzonder naar voren gehaald, dat er voldoende ruimte is 
zich te specialiseren en dat men in het bijzonder ook leert kritisch te denken. De heterogeniteit van de 
instroom is aan de ene kant een rijkdom, maar is ook lastiger te accommoderen. Bij de masterevaluaties valt 
op dat de oriëntering op het beroepenveld nog verbeterd zou kunnen worden. Deels wordt dat gezien als een 
communicatieprobleem aangezien de inhoud van alle cursussen, hoe academisch ook, uiteraard van grote 
praktische relevantie is, en oriëntering op beroepenveld dus niet iets is dat ‘naast’ academische vorming 
plaats vindt, maar juist door middel van. Aan de verbetering van de communicatie t.a.v. die praktische 
relevantie wordt gewerkt. 

Elsevier, Keuzegids & Nationale Studenten Enquete (NSE) 
De Elsevierevaluatie laat zien dat de studenten onze masteropleiding hoge scores geven. Landelijk gezien 
soort de opleiding wederom als de beste op dit gebied. Ook in de Keuzegids staat de opleiding hoog 
genoteerd. Qua totaalscore ligt ze ten opzichte van de geografieopleidingen slechts 2 punten achter op de 
eerstgeplaatste en laat ze de overige geografische opleidingen duidelijk achter zich, inclusief de verschillende 
onderzoeksmasters. De kwaliteit en niveau van de docenten is daarbij een duidelijke ‘competitive edge’. De 
NSE bevestigt het algemene positieve beeld van de opleiding. Op vrijwel alle aspecten scoort de opleiding 
hoger dan bij het wetenschappelijk onderwijs in Nederland in het algemeen. Eigenlijk alleen bij de aspecten 
‘studielast’ en bij de ‘studievertraging’ ligt de score beduidend lager. Ruim 75% van de studenten (zie 
masterevaluatie 2015) geeft daarbij aan dat eventuele vertraging niet aan de opleiding ligt. 

Cursusevaluaties 
De cursusevaluaties voor het masterprogramma zijn overwegend positief. Het enthousiasme van jongere 
docenten werkt in dezen aanstekelijk. Cursussen zijn goed gestructureerd en staan ook qua inhoud stevig. Er is 
een goede inhoudelijke ‘match’ tussen docent en cursusinhoud. Het toenemende aantal studenten vraagt in 
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sommige cursussen om andere didactische methoden. Een punt van zorg blijft de grootste cursus van allen 
(voorbereiding masterthesis – voor alle studenten gezamenlijk). De studentengroep is daar zeer heterogeen, 
waardoor het lastig is iedereen op individuele wijze te bedienen. De inhoudelijke kwaliteit van deze cursus is 
echter goed. Er gaat veel aandacht van mastercoördinator uit naar verbetering van deze cursus. 
 

3.5.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 

• De masteropleiding Human Geography is begonnen met het overdenken van de eigen inhoudelijke 
positie en profilering ten opzichte van het CICAM en de nieuwe masterspecialisatie bij Politicologie. 

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016 

• De nieuwe masterspecialisatie Cultural Geography and Tourism is gerealiseerd en zal in 2016-2017 van 
start gaan.  

• De cursus rondom de Alexander von Humboldt Lectures is financieel niet langer haalbaar en zal 
vervangen worden door een keuzevak. 
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3.6. Master Milieu-maatschappijwetenschappen 

3.6.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 

Tabel 24. Kengetallen studenten in- en uitstroom Faculteit der Managementwetenschappen en 
masteropleiding Milieu-maatschappijwetenschappen 

 Faculteit MMW 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 3 12 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 19 29 

Toegelatenen tot de master2 539 605 6 21 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 47 38 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 71,4 77,8 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 1,50 0,92 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 21 16 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom en uitstroom 
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de internationalisering van de opleiding in de vorm van de specialisatie 
European Spatial and Environmental Planning (ESEP) en het programma Planet Europe, beide in samenwerking 
met Planologie. Dit heeft gezorgd voor vergroting van de populatie studenten in de Engelstalige cursussen. Het 
eerste cohort van Planet Europe is nu afgestudeerd. Het aantal studenten van de Nederlandse specialisatie 
Milieu-maatschappijwetenschappen is stabiel gebleven, helaas is de instroom niet toegenomen door 
wijzigingen in het bachelorprogramma. Er is daarom gewerkt aan een herziening van de Nederlandstalige 
opleiding.  

Ontwikkeling rendement  
De afgelopen jaren zijn, naast de generieke maatregelen zoals de M in 2, ook specifieke initiatieven genomen 
om het masterrendement op te schroeven: studenten worden vanaf dag 1 gewezen op de verplichtingen 
rondom het afstuderen (4 maanden full time buitenshuis onderzoek; de masterthesis), ze worden eerder dan 
vroeger uitgenodigd een thema of een veld en een daarbij horende plek te kiezen, en krijgen vroeger dan 
voorheen een begeleider toegewezen. Vanwege de kleine aantallen lijken de gemiddelden dat niet aan te 



Opleidingsjaarverslag 2014 – 2015  3 maart 2016 / 15N.013519 
 Status: definitief 
 

Faculteit der Managementwetenschappen 61 
 

geven, maar wij zien de voorbije twee jaar een toenemend aantal studenten dat binnen de gestelde tijd, soms 
zelfs binnen het voorziene jaar, met de opleiding klaar is. 
 

3.6.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Masterevaluatie 
Studenten zijn over het algemeen positief over de kwaliteit, het niveau, de organisatie en de sfeer van de 
opleiding. Het kleinschalige karakter wordt niet als probleem ervaren.  
De begeleiding tijdens de afstudeeropdracht/masterthesis, en met name een goede communicatie tussen 
opleiding, afstudeerinstelling en student, is belangrijk en vergt extra aandacht. Een kritisch geluid betreft de 
bekendheid met en aansluiting bij de eisen van de arbeidsmarkt. Daarvoor is de ‘masterclass’ georganiseerd in 
de afgelopen jaren, waarbij alumni vanuit hun huidige beroepspraktijk komen vertellen en terugblikken op de 
tijdens hun studie gemaakte keuzes. Toch zijn er nog verbeteringen aan te brengen in de praktijkgerichtheid 
van de opleiding en de studielast – spreiding. De opleiding wordt geheel herzien, dus dat kan meegenomen 
worden.  

Cursusevaluaties 
De cursusevaluaties voor de master MMW zijn positief tot zeer positief. Studenten zijn tevreden over inhoud 
en werkvormen, organisatie en informatie.  
 
Informatievoorziening  
Geen bijzonderheden. 
 
Studielast  
De studiebelasting wordt eerder als hoog dan als laag aangegeven - en dat willen wij graag zo houden. Omdat 
veel studenten uit andere dan onze GPM-bachelor, of uit niet-Nijmeegse bacheloropleidingen komen, is het 
voor studenten soms even wennen aan de cultuur. Vooral de grote mate van zelfstandigheid in combinatie 
met het dwingende karakter van deadlines zorgt nog wel eens voor spanningen en overbelasting bij 
studenten. Daar staat tegenover dat studenten de docenten typeren als makkelijk toegankelijk en 
communicatief. Punt van aandacht is de spreiding van studielast. 
 
Kwaliteitszorg 
De NSE wijst op het punt van verwerking van informatie uit evaluaties. Op dit punt wordt binnen de sectie 
benadrukt dat de dossiers inclusief docentevaluaties volledig moeten zijn en tijdig moeten worden 
aangeleverd. Verder dienen de belangrijkste bevindingen en conclusies samengevat op Blackboard te worden 
geplaatst. 
 

3.6.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. eerdere 
verbetervoorstellen 
Geen wijzigingen van het huidige programma; de afstemming van de cursussen in het Planet Europe 
programma is verder verbeterd, door overleg over methodieken, tentaminering en de planning van deadlines 
van opdrachten.  

Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2015-2016  
Voor de komend jaren zijn er grote fundamentele wijzigingen gepland. Vanaf voorjaar 2014 is gewerkt aan de 
herziening van de opleiding MMW (de Nederlandstalige variant). Het voornemen is om de opleiding geheel 
Engelstalig te maken, beter gebruik te maken van het rijke aanbod aan cursussen op het terrein van milieu en 
duurzaamheid – en dus intensiever samen te werken met andere opleidingen – en ten slotte om aan de 
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communicatie en profilering te werken. Daarvoor is, in overleg met de faculteit, een speciaal traject ingezet. 
Definitieve plannen zijn in 2014-2015 ontwikkeld en vanaf 2015-2016 verder uitgewerkt, o.m. in een 
aangepast pre-master programma. Het vernieuwde programma wordt in 2016-2017 ingevoerd onder de 
nieuwe naam Environment and Society Studies.  
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3.7. Master Political Science 
 

3.7.1. ONDERWIJSKERNGEGEVENS 
 
Tabel 25. Kengetallen in- en uitstroom studenten Faculteit der Managementwetenschappen en 

masteropleiding Political Science 

 Faculteit Political Science 

Kengetallen – Master studievoortgang 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 

Eerstejaars instelling, cf oktobertelling MSc 117 107 5 11 

Ingeschrevenen totaal, cf oktobertelling1 1006 1048 78 91 

Toegelatenen tot de master2 539 605 37 49 

Percentage vrouwelijke studenten  40 42 28 40 

Percentage studenten dat de master in 2 jaar haalt (n-2)3 71,5 75,3 66,7 72,9 

Gemiddelde studieduur master3/4 1,27 1,14 0,89 1,23 

Uitgereikte masterdiploma’s 543 576 35 43 

Bron: DWH-Osiris (peildatum 1-11-15). 
 
1. Het aantal ingeschreven studenten omvat ook studenten in de zogeheten masterstuwmeren: groepen studenten die langer dan één 

jaar als masterstudent staan ingeschreven, maar hun diploma nog niet hebben behaald; een toe- of afname van het aantal 
ingeschreven studenten zegt dus niet direct iets over de toe- of afname van het aantal studenten dat voor de betreffende opleiding 
kiest. 

2. Cijfers gegenereerd door studieadviseurs, peildatum 1 oktober (zie bijlage 8). 
3. In 2014-2015 gaat het om cohort 2013-2014. 
4. Dit cijfer is sinds cohort 2012-2013 (na de naamsverandering) voor de opleidingen Business Administration, Political Science en 

Human Geography lager dan voorheen. Hiervoor is vooralsnog geen verklaring. Deze lagere gemiddelden zorgen ook voor een lager 
facultair gemiddelde. 

 

Ontwikkeling instroom 
In 2014-2015 bedroeg de instroom in de masteropleiding Politicologie 49 nieuwe studenten, dit is 12 meer 
dan vorig jaar. Als wordt teruggekeken naar de afgelopen drie jaar, is te zien dat het aantal studenten aan het 
groeien is. Niet alleen heeft de opleiding meer studenten, maar ook meer studenten uit het buitenland. De 
opleiding heeft veel tijd besteed aan voorlichtingen, werving, en was bovendien onderdeel van het etalage 
masterprogramma.  

Ontwikkeling rendement  

• Het aantal studenten in het masterprogramma ging omhoog. 
• Het aantal studenten dat hun diploma in twee jaar heeft gekregen, ging omhoog.  
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3.7.2. ONDERWIJSEVALUATIES 

Masterevaluatie 
Opvallende punten uit de masterevaluatie (n=36) zijn: 

• over het algemeen wordt het masterprogramma goed beoordeeld door studenten;  
• de studenten vinden het een uitdagend programma (soms misschien te uitdagend) en wetenschappelijk 

gericht (ook voor sommige studenten te wetenschappelijk); 
• net als in de afgelopen jaren, vonden sommige studenten de studielast te hoog; 
• sommige studenten geven aan meer aandacht te willen voor de beroepspraktijk.  

Elsevier 
De opleiding Politicologie stond opnieuw op de eerste plaats in de rangorde. Dit jaar werd de opleiding 
bovendien een topopleiding genoemd. Vooral het aspect ‘docenten’ scoorde daarbij hoog.  

 
Keuzegids 
Politicologie in Nijmegen is wederom als nummer één beoordeeld, met een scoor van 82. Vooral de docenten 
en de wetenschappelijke vorming scoren hoog. 

JOOP 
Op 9 juni 2015 vond het Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie plaats. Voor deze bijeenkomst waren alle 
stafleden en studenten uitgenodigd. De opkomst was goed met ongeveer 20 studenten en een groot aantal 
stafleden. Bertjan Verbeek, hoogleraar IB, heeft een lezing over de toekomst van ons programma gegeven. 
Het was de eerste keer dat we een aparte JOOP voor het masterprogramma hebben georganiseerd.    
De leden van de Opleidingscommissie Politicologie poneerden vervolgens drie stellingen, waarop studenten 
en docenten konden reageren. Een ging over het al dan niet afschaffen van de specialisaties, een tweede of de 
studielast verspreid moet zijn, een derde over of er meer keuzeruimte zou moeten komen. Er ontstond een  
goede discussie: de specialisaties moeten niet worden afgeschaft; er was wel voorkeur voor een lagere 
studielast, hoewel het feit dat het programma uitdagend is, tevens een reden is waarom de studenten het 
programma zo hoog hebben gewaardeerd.  

Cursusevaluaties 
Over het algemeen worden de mastercursussen goed beoordeeld, net als de afgelopen jaren. 
 

3.7.3. ONDERWIJSPROGRAMMA 

Significante programmawijzigingen in 2014-2015 en doorgevoerde veranderingen n.a.v. verbetervoorstellen 
2013-2014 
Er is veel tijd besteed aan het ontwikkelen van activiteiten gericht op de beroepspraktijk: er werd meer 
contact met alumni opgenomen, alumni waren weer voor de openingsdag uitgenodigd en er is nog meer 
aandacht besteed aan het stageprogramma (vooral aan het beoordelingsformulier). De introductie van de 
nieuwe stromingen van de Compass specialisatie liep goed. We zijn ook met nieuwe premasterprogramma’s 
begonnen: specialisatie premaster in Politieke Theorie, Vergelijkende Politiek, en International betrekkingen.   

 
Geplande programmawijzigingen en verbetervoorstellen voor 2014-2015 
• Het invoeren van twee nieuwe masterspecialisaties. 
• Het starten met de Engelstalig premasters. 
• Het verder ontwikkelen van de premaster voor de nieuwe specialisatie International Political Economy.   
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4. Examencommissies 
 

4.1. Examencommissie bedrijfskunde/business administration 
De examencommissie bedrijfskunde/business administration bestaat uit 5 leden vanuit verschillende 
specialisaties binnen de opleiding Bedrijfskunde/Business Administration. De studieadviseurs zijn adviserend 
lid. De commissie is 6 keer bijeengekomen in het jaar 2014-2015. De belangrijkste activiteiten van de 
commissie zijn: 
• het benoemen van examinatoren; 
• het waarborgen van de kwaliteit van toetsing; 
• het afhandelen van verzoeken van studenten bij bijzondere persoonlijke omstandigheden; 
• fraudegevallen onderzoeken en hierover een uitspraak doen; 
• adviseren van de Decaan bij het opstellen van de Onderwijs en Examenregeling; 
• beslissen over toelating vanuit hbo en andere wo-opleidingen (zgn. deficiëntieprogramma’s). 
 
Samenstelling Examencommissie 2014-2015 
Per 1 september 2014 was de samenstelling van de examencommissie als volgt:  
• Dr. D. Vriens, voorzitter 
• Prof. dr. A. van Deemen, lid 
• Dr. P. Driessen, lid 
• Dr. P. Peters, lid 
• Dr. G. Ziggers, lid 
• Drs. M. Zuil, ambtelijk secretaris  
 
Overzicht van verzoeken Examencommissie Bedrijfskunde 2014-2015 
Het totaal aantal verzoeken is ten opzichte van 2013-2014  toegenomen  met 15% (van 630 naar 728). De 
sterke toename die al in 2013-2014 was geconstateerd, blijft doorzetten. Kijkend naar de aard van de 
verzoeken, is het aantal niet-standaard gevallen eveneens gestegen. Het aantal toelatingsverzoeken van hbo 
studenten tot de premaster is het sterkst gestegen in vergelijking met 2013-2014, namelijk meer dan twee 
maal zo veel. De sterkste daler is het aantal verzoeken voor de Master-in-2 jaar regeling met 50%. 
Verder is een toename te constateren bij bezwaren tegen tentamenbeoordelingen vanwege 
onregelmatigheden bij (de gang van zaken bij) enkele tentamens.  
Daarnaast is er een toename van het aantal verzoeken voor het aanpassen van de curriculaire route van het 
Recht & Managementprogramma in verband met het verhogen van de kansen op de arbeidsmarkt en door het 
curriculum bij Rechten. 
 
Kwaliteitsborging  
Voor de kwaliteitsborging van eindwerkstukken en toetsen wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar bachelor- 
en mastertheses en naar enkele bachelor- en mastertoetsen (zie ook Toetsing kwaliteit tentamens). Op grond 
van de resultaten van het onderzoek geeft de Examencommissie verbeterpunten en advies aan docenten en 
aan het Management Team van Bedrijfskunde voor structurele kwaliteitsborging in de organisatie.  
Verder wordt doorlopend op thema’s een toelichting verstrekt om de organisatie up to date te houden over 
regels en richtlijnen (bijvoorbeeld over regelingen rond de nakijktermijn; over de criteria voor stages of duo-
theses; of over toetsinformatie die aan studenten verstrekt moet worden).  
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Tabel 26. Kwantitatief overzicht van de verzoeken academisch jaar 2014-2015 

Verzoek/bezwaar Toelichting Aantal 

1. Fraude 
a. Bij thesis/ werkstuk (plagiaat) 
b. Bij tentamen 
Totaal 

21                                    
0                                      

21 

2. Verzoek tot toelating (intern) 

a. Toelatingsregeling tot 2e jaar  
b. Propedeuse-in-2-jaarregeling 
c. Toelatingsregeling tot Master vanuit Bachelor 
d. Toelatingsregeling R&M tot master  
e. Toelatingsregeling tot master vanuit premaster  
Totaal 

4 
0 

10             
15        

6 
35   

3. Verzoek tot toelating (extern) 

a. Toelating tot hbo-minor  
b. Toelating tot wo-premasterprogramma 
c. Toelating tot hbo-premasterprogramma 
c. Toelating tot master vanuit Nederland 
d. Toelating tot master vanuit buitenland 
e. Toelating tot pre-master /master RMa 
Totaal 

0            
14                     
83 

9 
217 

38 
361          

4. Verzoek tot uitstel 
 

a. Bachelor-in-5 jaar regeling 
b. Master-in-2 jaar regeling 
c. Master-in-3 jaar regeling 
Totaal 

2 
18 

5 
25 

5. Verzoek om extra tentamengelegenheid  91 
6. Verzoek om extra tentamenfaciliteiten  9 
7. Vrijstellingen en cursusvervangingen  78 
8. Verzoek tot volgen cursus / afleggen tentamen 
(extern)  

16 
 

9. Bezwaren/ klachten m.b.t. beoordeling 

a. Bezwaar tentamenbeoordeling  
b. Bezwaar gang van zaken bij cursussen 
c. Bezwaar thesisbegeleiding  
Totaal 

25             
9             
0            

34 
10. Diversen  22 
11. Stage  14 
12. Verzoek afhandeling diploma-uitreiking  22 
Totaal verzoeken  728 

 
Goedkeuring en advies vakkenpakketten 
De vakkenpakketten van de verschillende opleidingen/specialisaties worden jaarlijks vastgelegd in de OER. 
Individuele uitzonderingen hierop worden ter goedkeuring aan de examencommissie voorgelegd, die hierover 
per geval een beslissing neemt nadat zij een beargumenteerd verzoek van een student heeft ontvangen.  
 
Advisering OER 
In 2014/15 is naast de OER van bachelor- en masteropleiding ook advies uitgebracht over de OER van de 
Radboud Management Academy. Ook heeft de Examencommissie geadviseerd over het nieuwe programma 
van de RMa dat in 2015-16 van start zal gaan. 
 
Vrijstellingen en cursusvervangingen 
Het aantal verzoeken voor vrijstellingen en cursusvervangingen is  stabiel gebleven: 78 in ’14-‘15 en 74 in ’13-
’14. De examencommissie had in het jaar ervoor (’12-’13) te kampen met een groei aan vrijstellingsverzoeken 
(108 verzoeken). Hierop was het beleid bij besluiten verduidelijkt bij de studieadviseurs waardoor zij 
studenten beter kunnen informeren/adviseren wanneer in de regel wel en geen vrijstelling verleend kan 
worden. Omdat het aantal verzoeken voor vrijstellingen voor ’14-’15 nagenoeg gelijk is gebleven (ondanks de 
totale toename aan verzoeken) kunnen we voorzichtig constateren dat de verbeterde informatievoorziening 
werkt.  
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Toelating tot verschillende opleidingsfasen 
Het aantal verzoeken tot toelating door buitenlandse studenten is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De meeste 
studenten voldoen niet aan de criteria om direct te worden toegelaten; maar kunnen wel instromen in het 
Engelstalige premasterprogramma.  
 
Toetsing kwaliteit tentamens 
Net als afgelopen jaren heeft de examencommissie tentamens getoetst. Voor de toetsing van tentamens van 
cursussen in het bachelor- en masteronderwijs volgt de examencommissie de volgende procedure: een 
‘toetsteam’ (bestaande uit leden van de examencommissie) beoordeelt een tentamen op grond van een 
negental toetscriteria die samen met het OO zijn opgesteld en in de afgelopen jaren zijn aangescherpt. Om dit 
oordeel te kunnen geven wordt gebruik gemaakt van het cursusdossier dat voor elke cursus moet worden 
bijgehouden. Hierin is o.a. opgenomen het schriftelijk tentamen (en andere vormen van tentaminering) de 
cursusdoelen, de beoordelingscriteria, het antwoordmodel, de toetsmatrix en de statistische analyse van het 
schriftelijk tentamen. Daarnaast wordt ook de docent (het docententeam) gehoord. Uiteindelijk stelt het 
toetsteam een toetsrapport op waarin het oordeel en eventuele aanbevelingen voor verbetering van de toets 
staan aangegeven. Dit wordt besproken met de docent. Per jaar worden op deze wijze in elk geval twee 
cursussen steekproefsgewijs beoordeeld. In het afgelopen jaar zijn de cursussen Gender in Organisaties en 
Intervention methodology beoordeeld. De tentamens van beide cursussen zijn goed beoordeeld. Voor beide 
cursussen is aanbevolen om de regeling ten aanzien van het tot stand komen van het eindpunt duidelijker te 
communiceren.     
Ook heeft de examencommissie in 2014-15 steekproefsgewijs vier master- en vier bachelortheses beoordeeld. 
Hierbij worden door leden van de commissie de theses eerst zelf inhoudelijk beoordeeld op grond van de lijst 
met standaardcriteria voor thesisbeoordeling die bij bedrijfskunde wordt gehanteerd. Daarna wordt deze 
beoordeling vergeleken met de oorspronkelijke beoordeling. Daarbij wordt niet alleen gelet op inhoudelijke 
aspecten maar ook op procedurele aspecten. Uitkomst hiervan is dat de leden nagenoeg op dezelfde 
beoordeling uitkwamen als de oorspronkelijke eindbeoordeling. 
Op grond van de thesisbeoordeling is ook geadviseerd om thesisbeoordelaars van andere universiteiten (bv in 
het kader van een double degree) tijdig te voorzien van duidelijke informatie over de beoordelingsprocedure.  
 
Naast het borgen van de kwaliteit binnen de hierboven beschreven toetscyclus heeft de examencommissie 
ook naar aanleiding van klachten onderzoek gedaan naar twee tentamens en op grond hiervan besloten de 
tentamens opnieuw te laten afnemen.  
 
Fraude 
In 2014-15 heeft de examencommissie de bestaande frauderegeling vernieuwd en uitgebreid. In de 
frauderegeling zijn vuistregels opgesteld voor het bepalen van strafmaten bij verschillende soorten fraude.   
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4.2. Examencommissie bestuurskunde 
 
Samenstelling van de examencommissie Bestuurskunde 
De examencommissie bestond aanvang 2014 uit prof. dr. Taco Brandsen (voorzitter), dr. Sandra Resodihardjo 
(secretaris), dr. Peter Kruyen en dr. Johan de Kruijf. De commissie wordt geadviseerd door de studieadviseur 
voor de opleiding, Nol Vermeulen, en administratief ondersteund door Evelien Born en Wilhelmina Theunissen 
van het secretariaat. 
 
Overzicht verzoeken 
 
Tabel 27. Kwantitatief overzicht behandelde verzoeken en bezwaren  
 
Verzoeken tot toelating:      44 
Verzoeken om vrijstelling:       8 
Verzoeken om extra gelegenheid:    5 
Verzoeken om extra tentamengelegenheid:    8 
Overige verzoeken:      66 
Bezwaren/klachten m.b.t. beoordeling:    2 
Kwesties van fraude en plagiaat:     10 
Overig:        5 
 
Totaal        150 
  
 
Fraude en plagiaat 
In 2014-2015 is 10 keer een geval van plagiaat geconstateerd. Daarbij is er steeds voor gekozen, de 
betreffende student een sanctie op maat op te leggen, in lijn met het fraudeprotocol. Het ging dit jaar 
uitsluitend om vrij lichte gevallen, die met een beperkte sanctie konden worden afgehandeld. Er waren geen 
gevallen van zwaar plagiaat.  
 
Binnen de opleiding moeten alle werkstukken worden gecontroleerd met behulp van een software 
programma. In 2014-2015 was dit Ephorus. Vanaf 1-9-2015 worden de werkstukken door Turnitin 
gecontroleerd. Bij elk vermoeden van plagiaat is een docent verplicht de examencommissie in te lichten. We 
merken dat het aantal gevallen dat bij ons wordt gemeld zich lijkt te stabiliseren, waar voorgaande jaren nog 
sprake was van een sterke groei van het aantal meldingen van plagiaatgevallen. Wellicht werpt onze 
consequente aanpak zijn vruchten af.  
 
Werkzaamheden in het kader van de kwaliteitsborging van toetsing 
• Toetsbeleid: in 2014-2015 zijn de werkzaamheden op het vlak van toetsbeleid voortgezet. Binnen de 

opleiding bestuurskunde wordt er veel waarde gehecht aan de kwaliteit van toetsen (tentamens, papers, 
en theses). Om de kwaliteit van onze toetsen te waarborgen stelt de opleiding een aantal eisen aan alle 
toetsen. Deze eisen zijn uitgewerkt in een protocol toetskwaliteit dat ieder jaar onder  de aandacht 
wordt gebracht van de staf. 

• Bij het onderzoek naar de kwaliteit van toetsing wordt gebruik gemaakt van peer review bij het 
beoordelen van tentamenvragen. Bij peer review van tentamens bekijkt een onafhankelijke docent (een 
mededocent van de cursus of een docent van buiten de cursus) de vragen van het tentamen vooraf en 
voorziet deze van feedback. De docent van de betreffende cursus geeft in de docentreactie op de 
cursusevaluatie aan wie de peer reviewer was. Dit systeem is in 2013 ingevoerd en blijkt nog steeds naar 
tevredenheid te functioneren.  

• Alle antwoordmodellen van tentamens worden sinds 2014-2015 ook periodiek getoetst door de 
examencommissie zelf aan de hand van een gestandaardiseerd normformulier. De toetsing kent twee 
uitgangspunten: (1) ‘kan het antwoordmodel gebruikt worden door een docent die niet direct bij de 
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cursus betrokken is?’ en (2) ‘zijn er punten voor verbetering voor zowel de betrokken docenten als ook 
de staf in zijn geheel?’. Tot dusver voldoen alle getoetste antwoordmodellen in principe aan de gestelde 
normen. Belangrijk leerpunt is dat verschillende docenten explicieter dienen aan te geven hoe de punten 
verdeeld (moeten) worden over de verschillende onderdelen van vragen. Dit wordt teruggekoppeld aan 
de gehele staf.  Deze methode van collegiale toetsing wordt door de docenten gewaardeerd. 

• Ondanks deze extra controles zullen wij het elk jaar herhalen: een professionele dialoog biedt de beste 
garantie voor de kwaliteit van toetsing. Het toetsbeleid en andere relevante vragen rond het onderwijs 
worden met de staf voorbesproken en waar nodig aangepast, zodat de voorgenomen maatregelen door 
iedereen worden gedragen. Zo is er dit jaar in algemene termen gesproken over het belang van de 
kwaliteit van toetsing en de rol daarin van docenten en de Examencommissie. Daarnaast is aan de staf 
het model voorgelegd en besproken dat door de Examencommissie wordt gebruikt om de 
normantwoorden te bekijken. Tevens zijn er verschillende documenten, waaronder een opzet voor 
Regels & Richtlijnen, met de staf besproken.   

 
Aanwijzing van examinatoren 
Zoals elk jaar zijn alle docenten voor hun cursussen als examinator aangewezen. Dit is uitsluitend 
voorbehouden aan gepromoveerde docenten en promovendi, werkzaam binnen de bestuurskundige staf. Alle 
docenten zijn examinator voor de bachelor- en masterthesis.  
 
 

4.3. Examencommissie economie en bedrijfseconomie/economics 
De examencommissie van de opleidingen Economie en bedrijfseconomie en Economics bestaat uit de 
volgende leden: prof. dr. E.M. Sent (voorzitter), dr. A. de Vaal (secretaris) en dr. G.J.M. Braam RA. De 
examencommissie wordt van advies voorzien door drs. S. Schrijner (studieadviseur bacheloropleidingen) en 
drs. H. Gunenc (studieadviseur masteropleiding). 
 
In de taak van de examencommissie van de opleidingen Economie en bedrijfseconomie en Economics spelen 
tentamens, de gang van zaken tijdens en rondom tentamens en de beoordeling van werkstukken een 
belangrijke rol. De examencommissie wijst examinatoren aan, ziet toe op een ordelijk verloop van tentamens 
en de inzage, bestrijdt fraude, bepaalt de sanctie voor frauderende studenten, bevordert en controleert de 
kwaliteit van de toetsing, beslist over de toepassing van de OER en gaat na of bijzondere omstandigheden 
afwijkingen van de regels rechtvaardigen. Ook het verlenen van vrijstellingen, de toelating tot de opleiding of 
het onderwijs in de volgende fase en de toelating tot examens of tentamens vormen het werkterrein van de 
examencommissie. De examencommissie is er ook om docenten te ondersteunen bij het op peil houden van 
de kwaliteit van de toetsing. Hiervoor ontwikkelt zij richtlijnen, stelt zij docenten daarvan stelselmatig op de 
hoogte en wordt er tevens gebruik gemaakt van een cursusdossier met alle nuttige informatie over een 
cursus. De examencommissie verifieert regelmatig of toetsing wel verantwoord plaatsvindt. 
 
Om deze zaken gestalte te geven is de examencommissie van de opleidingen Economie en bedrijfseconomie 
en Economics in het verslagjaar 2014-2015 regelmatig bijeen gekomen. Tijdens de bijeenkomsten zijn de 
ingekomen verzoeken van studenten besproken, waarbij gebruik wordt gemaakt van een spreadsheet ter 
monitoring van de voortgang van de afhandeling van de zaken. Studenten krijgen doorgaans binnen twee 
weken na indiening van een verzoek de beslissing te horen. Verder zijn de bijeenkomsten gebruikt ter 
bespreking van beleidszaken en de OER. Tabel 28 bevat een kwantitatief overzicht van de over academisch 
jaar 2014-2015 behandelde verzoeken en bezwaren. 
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De examencommissie van de opleidingen Economie en bedrijfseconomie en Economics heeft zich in 2014-
2015 daarnaast – mede in kader van kwaliteitsborging van het onderwijs - concreet beziggehouden met: 
• een kritische beoordeling van de slagingspercentages van de bachelor- en mastercursussen binnen het 

curriculum van Economie en bedrijfseconomie; 
• de inhoudelijke controle van de kwaliteit van tentamens van cursussen van de bacheloropleiding 

Economie en bedrijfseconomie aan de hand van door de commissie vastgestelde criteria; 
• het vaststellen van de (herziene) beoordelingsprotocollen en –criteria voor bachelor- en mastertheses;  
• het kritisch beoordelen en goedkeuren van de vakkenpakketten en overgangsregelingen voor de 

bachelor-, masterprogramma’s, en (vooruitgeschoven) premasterprogramma’s, al dan niet in samenhang 
met de adviserende rol die de commissie heeft ten aanzien van de Onderwijs- en Examenregeling;  

• het toezien op naleving van de OER mede door docenten voor aanvang collegejaar een handzaam 
document te doen toekomen met daarin de voor de uitvoering van het onderwijs belangrijkste zaken uit 
de OER en de Regels en Richtlijnen van de examencommissie. Daarnaast ziet de examencommissie er op 
toe dat docenten voldoen aan de gestelde kwalificaties;  

• het organiseren van de diploma-uitreikingen van de bachelor- en masteropleiding Economie en 
bedrijfseconomie/Economics, inclusief de propedeuse-uitreiking. 
 

4.4. Examencommissie geografie, planologie en milieu 
De examencommissie voor de bacheloropleiding Geografie, planologie en milieu (GPM) en de drie 
masteropleidingen Human Geography, Planologie en Milieu-maatschappijwetenschappen komt regelmatig 
bijeen om het beleid ten aanzien van kwaliteitszorg en onderwijs- en examenregelingen - in het bijzonder de 
toetsing - te bespreken en om ingekomen verzoeken van studenten te beoordelen.  
 
Samenstelling 
Prof. dr. H. Ernste (voorzitter), Dr. S. Meijerink (secretaris), leden: Prof. dr. P. Leroy en Prof. dr. P. Ache, 
adviserende leden: mw. drs. J.M. van der Walle; mw. Dr. Lotje de Vries (extern lid), mw. J. Beset (secretariële 
ondersteuning). 
 

Tabel 28. Overzicht van de behandelde verzoeken en bezwaren 
 
1 Verzoeken tot toelating: 

14/15 13/14 

 • Engelstalige bacheloropleiding IE&B   102 98 
 • Internationale studenten Master Economics 123 115 
 • Hbo-minor 0 2 
 • Hbo-instromers 25 22 
 • Overig 31 29 
 Totaal  281 266 
    
2 Verzoeken om vrijstelling of vervanging cursus 56 48 
3 Verzoeken om extra gelegenheid 12 23 
4 Verzoeken om extra tentamenfaciliteiten 2 1 
5 Bezwaren/klachten m.b.t. beoordeling 2 1 
6 Verzoek goedkeuring extra cursussen 6 3 
7 Verzoek verlenging geldigheidsduur 14 16 
8 Stageverzoeken 6 5 
9 Kwesties van fraude en plagiaat 8 1 
10 Overig 23 29 
 Totaal 410 393 
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Verzoek en bezwaar  
Naast het bewaken van de kwaliteit van toetsing heeft de commissie de belangrijke taak om verzoeken en 
bezwaren af te handelen (de zogenaamde ‘lopende zaken’). Deze lopende zaken worden in een databestand 
opgenomen en gearchiveerd. De commissie is een belangrijk deel van haar tijd bezig met deze taak. In totaal 
heeft de examencommissie in 2014-15 538 (inclusief toelatingsverzoeken) verzoeken en bezwaren 
afgehandeld. Dit is een toename ten opzichte van het jaar daarvoor (431). Door steeds meer druk op 
studenten binnen bepaalde tijdsnormen te studeren, en steeds striktere regelgeving daaromtrent neemt het 
aantal verzoeken over uitzonderingen op deze regels gestaag toe. Door in de toekomst 
wegvallen/vereenvoudiging van een aantal toelatingsregels, is de verwachting dat deze toename van het 
aantal verzoeken ook weer gedempt zal worden. Verder zijn opleidingscoördinatoren aangespoord tot 
maatregelen, die redenen voor vertraging weg proberen te nemen. 
 
 
Tabel 29. Overzicht van de behandelde verzoeken en bezwaren 
 
Uitgesplitst naar soort verzoeken:  
• Verzoeken tot toelating:   

o Toelating Bachelor: 
Bachelor Geografie, Planologie, Milieu:  79 

o Toelating premaster:  
hbo-instroom Geografie:  15 aanvragen, 13 toegelaten 
wo-instroom Geografie:  8 aanvragen, 6 toegelaten 
hbo-instroom Planologie: 7 aanvragen, 7 toegelaten 
hbo-instroom MMW: 6 aanvragen, 1 toegelaten 
wo-instroom MMW:  11 aanvragen, 4 toegelaten 

o Master Planologie:  114 
Master duaal: 4 aanvragen, 3 toegelaten 

o Master human geography:  116 
- internationale studenten 20 aanvragen, 4 ingestroomd 
- Nederlandse studenten, BSc elders behaald: 36 ingestroomd 

o Master MMW:  25 aanvragen, 21 ingestroomd 
• Buitenlandse verzoeken HG: 22 
• Verzoeken om vrijstelling: 3 
• Verzoeken om extra gelegenheid: 9 
• Verzoeken om extra tentamenfaciliteiten: 15 
• Verzoeken goedkeuring keuzevak: 7 
• Verzoeken goedkeuring vervanging cursussen: 28 
• Verzoeken balie-uitreiking: 15 
• Toestemming Masterthesis HG in Nederlands: 3 
• Certificaat schakelprogramma ingeschreven: 22 
• Verzoeken uitstel inleveren bachelorthesis: 10 
• Verzoeken uitstel m-in-2: 20 
• Beroep Cobex: 2 
• Kwesties van fraude en plagiaat: 1 
Totaal aantal verzoeken: 538 
 
Aanwijzing examinatoren 
Bij de werving van docent/onderzoekers wordt door de verantwoordelijken nauwgezet gelet op kwaliteit van 
personeel als docent en examinator. Ook bij de toewijzing van cursussen aan docenten wordt er op de 
passende inhoudelijke competenties gelet. De examencommissie hanteert dan ook het principe dat in eerste 
instantie de cursuscoördinator aangewezen wordt als verantwoordelijk examinator. Daarnaast wijst de 
examencommissie op basis van voorstellen van de bachelorthesiscoördinator en de 
masterthesiscoördinatoren, de examinatoren voor de individuele theses toe. De examinatoren van de theses 
worden bijgestaan door een tweede lezer, en in twijfelgevallen wordt de bachelor- of mastercoördinator voor 
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een oordeel geconsulteerd, of in het uiterste geval de examencommissie zelf. Jongere nog onervaren 
examinatoren worden bijgestaan door een eindverantwoordelijke senior docent/examinator. 
 
In het afgelopen jaar zijn zowel voor bachelor- als ook voor mastertheses door de examencommissie intervisie 
bijeenkomsten voor examinatoren van de bachelor- en mastertheses georganiseerd, die ertoe bijdragen dat 
beoordelingspraktijken op elkaar afgestemd en aan de door de examencommissie opgestelde 
beoordelingscriteria geijkt worden. Dit heeft nu ook weer aanleiding gegeven voor summiere aanpassingen in 
het beoordelingsformulier. 
 
Kwaliteitsborging toetsing en eindwerkstukken 
Het in het afgelopen jaar reeds ingezette proces waarin de relatie tussen eindtermen van de opleiding, 
cursusdoelstellingen en de wijze en het proces van toetsing wordt gewaarborgd, is voortgezet en staat nu kort 
voor de afronding. In een daarop volgende stap zal de examencommissie opnieuw de toetsvormen onder de 
aandacht van de examinatoren brengen, waarbij aan de ene kant een soort benchmarking met de huidige 
stand van zaken op gebied van toetsvormen zal plaatsvinden en aan de andere kant de spreiding van 
verschillende toetsvormen over verschillende cursussen de nodige aandacht zal krijgen. 
 
Gezien de in sommige cursussen grote aantallen studenten, zijn er eerste pilot-projecten gestart met het 
digitaal online toetsen. Tot nu toe lijken resultaten bemoedigend, en bij tussentijdse toetsten ook doeltreffend 
ten aanzien van stimulering van goede voorbereiding door studenten. Dit voorbeeld is binnen de universiteit 
als een soort best practice ook aan andere opleidingen gecommuniceerd. Zoals boven vermeld, zijn de 
beoordelingsformulieren voor de bachelor- en masterthesis lichtelijk aangepast. Verder bleek uit de 
intervisies, dat er een hoge mate van consensus tussen eerste beoordelaar, tweede lezer en bij gelegenheid 
van de intervisie van de derde beoordelaar is over de beoordeling. 
 
De examencommissie kiest er verder uitdrukkelijk voor om de kwaliteit van toetsing te borgen, door voor de 
voortdurende stimulering en professionalisering van de examinatoren te bevorderen, door de laatste state-of-
the-art standaards aan te reiken, bij herhaling de gemeenschappelijke reflectie daarover te stimuleren door 
middel van intervisie bijeenkomsten, of dedicated workshops (met medewerkers van de afdeling Onderwijs 
Ondersteuning), en uiteraard ook bij beoordelen en ontwikkeling van onderwijskwalificaties (BKO, UKO) van 
nieuw aan te nemen, en van zittend personeel dit tot één van de criteria te verheffen. Gegeven de hoge 
professionaliteit van onze staf, verdienen ze veel vertrouwen en is verdere detailleerde controle van te voren 
niet noodzakelijk. In incidentele gevallen, worden eventuele problemen bij toetsing door examinatoren zelf, of 
door opleidingscommissies tijdig opgemerkt, waarna de examencommissie corrigerend kan optreden. 
 

4.5. Examencommissie politicologie/political science 
De Examencommissie politicologie/political science bestond tot 1 februari 2015 uit: prof. dr. M. Leyenaar 
(voorzitter), prof. dr. M. Wissenburg (secretaris) en dr. A. Wigger (lid). Zij bestond van 1 februari tot 1 
september 2015 uit: prof. dr. M. Wissenburg (voorzitter), dr. A. Wigger (secretaris), dr. A. van der Vleuten (lid). 
Sinds 1 september 2015 bestaat de Examencommissie uit: dr. A. van der Vleuten (voorzitter), dr. A. Wigger 
(lid), dr. B. van Leeuwen (lid). De studieadviseur, drs. L. Spreeuwenberg, trad en treedt op als adviserend lid. 
 
Werkwijze 
De Examencommissie komt tweemaal per jaar in formele vergadering bijeen, en overlegt (en besluit) 
daarbuiten in meer informeel overleg over dringende adviesaanvragen, klachten, fraudezaken en  complexe 
individuele verzoeken van studenten. Veruit de meeste individuele verzoeken van studenten worden 
afgehandeld door de voorzitter van de Examencommissie na advisering door de studieadviseur en/of na 
overleg met betrokken docent of thesisbegeleider. De voorzitter of secretaris van de Examencommissie 
participeert tevens in het facultaire overleg van de examencommissies met de vicedecaan Onderwijs en het 
hoofd Onderwijsmanagement over de OER en andere facultaire onderwijszaken (zoals invoering harde knip, 
afstemming toelating internationale studenten) en in het universitaire overleg.  
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De taken van de Examencommissie vallen uiteen in: 
a) het behandelen van individuele verzoeken van studenten met betrekking tot toelating tot de opleidingen 

(anders dan de reguliere toelating); vrijstellingen, vervanging van cursussen, goedkeuring stage en 
goedkeuring keuzevakken; verzoeken van studenten om een speciale regeling op grond van persoonlijke 
omstandigheden (tentamenfaciliteiten, opschorting B-in-5 en M-in-2) en verzoeken van docenten om 
verlenging van de correctietermijn (zie tabel 30 voor een kwantitatief overzicht); 

b) het behandelen van klachten en gevallen van fraude/plagiaat; 
c) het zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs, met name voor wat betreft toetsing en beoordeling 

en de thesis; 
d) advisering; 
e) het organiseren van diploma-uitreikingen.   
 

Tabel 30. Overzicht van de behandelde verzoeken en bezwaren over het academisch jaar 2014-2015 

 2014-2015 
Toelating en inschrijving  
Verzoeken tot toelating bachelor/master en premaster (NL) 39 
Verzoeken tot toelating master en premaster (INT) 57 
Overige toelating en inschrijving (verklaringen, minor, bijvak) 20 
Vrijstellingen, vervanging, stage, keuzeruimte  
Verzoek vrijstelling, vervanging cursus (NL of buitenland) 24 
Verzoek goedkeuring keuzevakken (NL of buitenland) 25 
Verzoek goedkeuring stage (NL of buitenland) 28 
Persoonlijke omstandigheden  
Faciliteiten bij tentamen  0 
Extra tentamengelegenheid  7 
Opschorting B-in-5 6 
Opschorting M-in-2  10 
Verzoek i.v.m. thesis 3 
Overige  
Judicia 2 
Verzoek docenten m.b.t. uitstel correctietermijn 2 
Verzoek balie-uitreiking 6 
Totaal  229 

 
 
a) Individuele verzoeken. In totaal werden in dit jaar 229 individuele verzoeken in behandeling genomen. 
Hierbij willen we drie opmerkingen maken. Ten eerste zien wij een verdere toename van het aantal 
buitenlandse studenten dat interesse toont voor onze master. In veel gevallen sluit de vooropleiding 
onvoldoende aan; om die reden is een volledig Engelstalig premasterprogramma ontwikkeld. Zowel toelating 
tot het master- als het premasterprogramma vindt plaats na zorgvuldige controle of de student aan de 
gestelde eisen voldoet. Van de 57 geïnteresseerden kregen 19 een afwijzing voor directe toelating tot de 
master in combinatie met een aanbod om eerst de premaster te volgen. Ten tweede toetst de 
Examencommissie de elders in Nederland of in het buitenland gevolgde cursussen als deze worden ingezet ter 
vervanging van een reguliere cursus of ter invulling van keuzeruimte. Uit de aantallen verzoeken valt af te 
lezen dat voor steeds meer studenten een verblijf in het buitenland deel uitmaakt van hun opleiding, meestal 
de bachelor. Ten derde zien we dat een aantal studenten in de problemen komt als gevolg van de beperking 
van de studieduur (B-in-5; M-in-2). Vrijwel zonder uitzondering gaat het hier om studenten die geconfronteerd 
zijn met aantoonbaar ernstige problemen van persoonlijke aard of in de familiale sfeer die hiervoor ook 
begeleiding of behandeling krijgen. Hun verzoeken tot opschorting van de regeling, worden in zulke gevallen 
gehonoreerd.   
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b) Fraude en plagiaat. De Examencommissie heeft twee fraudezaken behandeld, waarbij in het ene geval 
inderdaad sprake bleek van plagiaat (overnemen van tekst uit het werkstuk van een medestudent uit een 
eerder cohort), in het andere geval niet (overnemen tekst van een medestudent bij een Take Home Exam). Er 
waren in dit studiejaar geen beroepszaken. 
 
c) Bewaking kwaliteit. De Examencommissie  heeft nieuwe stagereglementen en beoordelingsformulieren 
ontwikkeld en vastgesteld die duidelijker onderscheid maken tussen stages in de bachelor en master en de 
vereisten daaraan. Daarnaast heeft zij na uitgebreide consultatie met alle stafleden een nieuw 
beoordelingsformulier voor de masterthesis ontwikkeld en vastgesteld. In het kader van de kwaliteitsbewaking 
heeft de Examencommissie in 2014-2015 twee bachelorcursussen en drie mastercursussen onderzocht, die 
willekeurig zijn gekozen uit de cursussen die niet recent al onderzocht werden. De bevindingen zijn 
teruggekoppeld aan de desbetreffende docenten en de leerstoelhouder. Tevens werd beoogd de stage 
(kwaliteit beoordelingsformulieren en stageverslagen) te onderzoeken omdat er de regulering en registratie 
van stages in het afgelopen jaar ingrijpend aangepakt is, en evaluatie op zijn plaats was. Deze evaluatie is 
uitgesteld tot 2015-2016 omdat nog onvoldoende complete stagedossiers volgens de nieuwe procedure 
digitaal toegankelijk waren. Tenslotte heeft de Examencommissie de informatie over regelingen en 
procedures en alle relevante documenten beter toegankelijk gemaakt door een herziening en actualisering 
van de informatie en organisatie ervan op de website en op Blackboard.  
 
d) Advisering. De Examencommissie heeft advies uitgebracht met betrekking tot de verschillende 
conceptversies van de OER 2015-2016, de plaats van cursusdossiers in de kwaliteitszorg en 
arbeidsmarktoriëntatie.  
 
e) Uitreiking diploma’s. Tenslotte organiseerde de Examencommissie Politicologie op verschillende data 
openbare bijeenkomsten voor de uitreiking van diploma’s: propedeuse-, bachelor- en masterdiploma’s. 
 
Vooruitblik naar 2015-2016 
• Digitalisering indienen individuele verzoeken. 
• Toetsing stagebeoordelingen. 
• Toetsing kwaliteit cursussen (selectie op basis van evaluaties, met name scores op vragen over toetsing). 
• Evaluatie beoordelingsformulieren thesissen. 
• Toetsing beoordeling thesissen. 
• Organiseren intervisiebijeenkomsten voor de subdisciplines met betrekking tot thesisbeoordelingen.   
• Evaluatie toetsprogramma bachelor en master. 
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5. Opleidingscommissies 
 

5.1. Opleidingscommissie bedrijfskunde/business administration 
Samenstelling van de commissie in het verslagjaar: 
• docentleden tot 1 april 2015: P. Hendriks (vz), M. van Birgelen, M. van den Brink, A. Grössler, P. 

Ligthart; 
• docentleden vanaf 1 april 2015: J. Bloemer (vz), J. Bücker, A. Grössler, P. Ligthart, A. Smits; 
• studentleden: K. Persoon (voorzitter studentenfractie), W. Bronk, K. Hendricksen, D. van Rens, J. 

Weijtens; 
• assessoren: L. Meijssen, R. Friesen, C. van Mourik (studieadviseurs), R. Janwarin (studenten IBA), T. Eijck 

(studievereniging Synergy), N. Cornelissens (notulist); 
• ambtelijk secretaris: P. Moors. 
 
De opleidingscommissie Bedrijfskunde is een belangrijk overlegorgaan waarin afgevaardigden van studenten 
en docenten samen de kwaliteit bespreken van de opleiding en de onderdelen daarvan, en daarover adviseren 
in de richting van het managementteam (MT) van de opleiding en het bestuur van de faculteit. De commissie 
is tot 1-4-2015 voorgezeten door prof. dr. P.H.J. Hendriks, vanaf 1-4-2015 door prof. dr. J.M.M. Bloemer. Zij 
vergadert ongeveer eens in de 6 weken, in de periode september 2014- juli 2015 kwam zij 7 maal voltallig 
bijeen. In de vergadering van oktober 2014 heeft dr. Hubert Korzilius als coördinator IBA een aantal door de 
OLC aangedragen kwesties rond het Engelstalige bachelorprogramma met de Opleidingscommissie besproken, 
in de vergadering van februari 2015 was prof. José Bloemer aanwezig als beoogd opvolger van prof. Paul 
Hendriks als voorzitter. De laatste heeft zijn positie opgegeven omdat hij vice-decaan Onderwijs van de 
faculteit is geworden. 
 
Zoals gebruikelijk heeft de opleidingscommissie per semester de cursusevaluaties van zowel studenten als 
docenten behandeld en naar aanleiding daarvan in brieven adviezen en commentaren uitgebracht aan het MT 
van de opleiding Bedrijfskunde/Business Administration en de betrokken semestercoördinatoren. Omdat na 
een rondvraag bleek dat een opmerkelijk groot aantal docenten te kennen gaf dat de adviezen en 
commentaren hen niet of niet direct bereikten, is besloten om tevens aan elke cursuscoördinator de passages 
over de eigen cursus direct te mailen. Ook wordt nu de verantwoordelijk hoogleraar per cursus geïnformeerd. 
Dit gebeurde nog niet in de bachelor, in de master was de verantwoordelijk hoogleraar al meestal coördinator. 
Gevolg is dat meer docenten ook rechtstreeks naar de OLC toe reageren. Voorts is naar aanleiding van 
aanmerkingen op een van de bachelor bijvakken die door Bedrijfskunde wordt aangeboden, besloten om 
voortaan ook over deze extracurriculaire cursussen advies en commentaar te verzorgen.    
De brieven en mails met opmerkingen en adviezen komen tot stand via semesterrapportjes  
die door één niet betrokken docent en één betrokken student worden gemaakt naar aanleiding van de 
studenten- en docentenevaluaties. Deze rapportjes vormen de grondslag voor de discussie in de vergadering 
en vervolgens de brief die wordt opgemaakt. Speciaal wordt gelet op elementen in de studentenevaluaties die 
niet in de docentenevaluaties worden opgepikt. Ook is erop gelet dat docenten hun reactie op de 
studentenevaluatie op Blackboard rapporteren aan de betrokken studenten. Als het niet gebeurd was, is de 
betrokken cursuscoördinator daarop gewezen. Wanneer jaar op jaar dezelfde problemen bestaan rond een 
cursus, wordt hierover door de voorzitter van de OLC direct gesproken met de betreffende cursuscoördinator. 
Dit heeft zich dit jaar bij een tweetal cursussen voorgedaan. Overigens worden, met name bij het vast 
agendapunt “lopende onderwijspraktijk”, vooral door studenten problemen al tijdens cursussen aangekaart, 
incidenteel is dit reden voor de voorzitter om dan al te spreken met de cursuscoördinator. Ook wordt de 
examencommissie zo nodig geïnformeerd. 
 
Naar aanleiding van de cursusevaluaties en de besprekingen kwam naar voren, dat het werken met het 
statistiekprogramma SPSS slechts een facultatief onderdeel is van cursussen in de bachelor. Er is bij het MT op 
aangedrongen om dit verplicht te maken, omdat studenten in de master in staat moeten zijn om dit 
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programma te gebruiken. Verder bleek dat er bij cursussen die afgenomen worden van andere faculteiten 
(Letteren, FFTR) of die door Bedrijfskunde worden aangeboden aan studenten uit andere faculteiten (in het 
bijzonder Rechten) afstemmingsproblemen ontstaan. Hierop zijn MT en verantwoordelijke 
cursuscoördinatoren gewezen. Over een van de cursussen, verzorgd door Letteren, heeft het MT besloten 
deze niet langer op te nemen in het curriculum en relevante delen ervan in een eigen cursus van Bedrijfskunde 
op te nemen. Bij cursussen met een andere primaire insteek dan de bedrijfskunde, is er geadviseerd aan de 
coördinatoren om expliciet aan de studenten te laten zien wat de relevantie voor de bedrijfskunde is, onder 
meer door voorbeelden te halen uit de bedrijfskundepraktijk. In aansluiting op de behandeling van 
keuzevakken is gebleken dat sommige keuzevakken aangeboden vanuit Bedrijfskunde nu deel uitmaken van 
het IBA-programma en daardoor niet meer openstaan voor andere bedrijfskundestudenten om in hun 24 EC 
omvattende keuzeruimte op te nemen, wat die laatste groep studenten betreurt en eigenlijk niet goed 
begrijpt. De voorzitter heeft deze zaak in het hooglerarenoverleg van Bedrijfskunde aan de orde gesteld, de 
resultaten daarvan zijn nog niet definitief. Meer in het algemeen is geïnventariseerd welke studenten de 
vanuit Bedrijfskunde verzorgde keuzevakken volgen en is gepeild waaraan bedrijfskundestudenten voor hun 
keuzeruimte behoefte hebben. Het is een project dat in 2015-2016 wordt voortgezet en nog niet tot 
definitieve adviezen heeft geleid. Een verwant vraagstuk is de plaats van uitwisselingsstudenten (vaak 
Erasmus-studenten) in onze cursussen. Ze bieden qua multiculturaliteit een meerwaarde, maar hun inpassing 
roept praktische problemen op doordat deze studenten een andere basis hebben en soms ook een andere 
studiehouding. Wat betreft de afronding van de cursussen blijken tentamens niet altijd even zorgvuldig te zijn 
opgesteld (ook taalkundig) en is het bij de inzage aan studenten vaak niet duidelijk wat ze hiervan mogen 
verwachten. Hierover zijn in 2015-2016 adviezen opgesteld, in het verslag over 2015-2016 kunnen we nader 
ingaan op het effect ervan. Hetzelfde geldt voor de evaluaties zelf. In het verslagjaar is ingegaan op de vraag 
wanneer studentenevaluaties het best kunnen worden afgenomen, en in welke vorm. Hierover is advies 
uitgebracht in het kader van een adviesaanvraag van de vice-decaan over cursusdossiers. Er wordt in 2015-
2016 nader beleid vanuit de faculteit beleid op ontwikkeld, voortbouwend op de adviezen van de OLC’s en 
examencommissies.  
 
Over het Engelstalige bachelorprogramma IBA is opnieuw geadviseerd, vooral wat betreft de 
thesisvoorbereiding waar het eerste cohort inmiddels aan toe is. Het intussen gevormde IBA-team heeft in 
reactie hierop duidelijkere procedures opgesteld. Voor IBA-studenten is de thesisvoorbereiding een thema 
omdat deze voor reguliere studenten valt in het semester dat IBA-studenten in het buitenland verblijven. Er 
zijn intussen duidelijkere procedures vastgesteld. Voor het thesisproject van alle Bedrijfskundestudenten is 
een mede door de OLC georganiseerde panelbijeenkomst gehouden, waarin duidelijker is vastgesteld welke 
voortrajecten de verschillende leerstoelgroepen hanteren en waar best practices kunnen worden 
uitgewisseld. Het blijft een punt van aandacht. 
 
De Engelse taalvaardigheid van docenten die Engelstalige cursussen verzorgen is door de RU opgepakt. De OLC 
heeft aan het MT nadere adviezen gegeven over de implementatie van de aanbevelingen die de RU-werkgroep 
deed. Die houden vooral in dat het niet te vrijblijvend mag zijn. De OLC wil blijven volgen of er verbetering 
optreedt  en zal daartoe de in 2013-2014 gemaakte inventarisatie van ITS-scores opnieuw maken over 2015-
2016. 
 
Nieuw thema vormden de weblectures. Hierover heeft in het verslagen jaar een eerste gedachtenwisseling 
plaatsgevonden. In eerste instantie lag de nadruk op de correcte manier van aanbieden wanneer docenten 
hiertoe beslissen. De OLC heeft hierover pas in 2015-2016 advies uitgebracht, nadat de faculteit hierover 
beleid wilde gaan ontwikkelen en een toegespitste vraagstelling had voor de OLC (welke invloed de 
weblectures zouden moeten hebben op inrichting en ondersteuning van de colleges). 
 
Aan de eigen bekendmaking heeft de OLC aan de studentenkant gewerkt via een eigen Facebookpagina met 
oproep tot reacties en schets van werkzaamheden. Langs deze weg kwamen er meer reacties van studenten 
over vermeldenswaardigheden tijdens colleges, die zijn ingebracht onder het agendapunt “lopende 
onderwijspraktijk”. Er valt te denken aan verdere bekendmaking van adviezen in de Blackboard communities. 
Voor de docenten, die vaak ook niet bekend zijn met de OLC, is een voorlichting verzorgd waarin extra 
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aandacht is besteed aan de unieke functie van het overlegorgaan over de onderwijskwaliteit, waaraan zowel 
docenten als studenten deelnemen, en aan het belang van cursusevaluaties en het docentenverslag. Dit heeft 
in elk geval in het verslagjaar geleid tot een betere aanlevering van docentenevaluaties. Ook de directe mailing 
van adviezen over de eigen cursus heeft bijgedragen aan een verhoogd bewustzijn. 
 
Voor de volledigheid zij nog genoteerd dat de OLC tevens gereageerd heeft op een facultaire notitie over de 
klachtenprocedure, grotendeels instemmend, en advies heeft uitgebracht over de OER, zonder veel 
aanmerkingen. De door de OLC aanbevolen Engelstalige pre-master is hierin geïntroduceerd. Over de pre-
master zijn verder geen aanmerkingen binnengekomen. 
 
Van de NSE 2014 is geconstateerd dat de belangrijkste aanbevelingen in het verslag 2013-2014 zijn 
aangekaart. De NSE 2015 wordt nog nader bekeken op aandachtspunten. Wat betreft de rol van de 
voorbereiding op de arbeidsmarkt in de vorm van stage, zijn bij de organisatie van de EC-ondersteunde stages 
regelingen getroffen om tot betere evaluties te komen, maar het is nog te vroeg om resultaten daarvan te 
kunnen behandelen. De OLC betreurt dat de RU niet heeft toegestaan om de NSE resultaten ten behoeve van 
alle bedrijfskundestudenten te publiceren, de discussie over uitkomsten en daaruit te trekken consequenties 
was er zeker door verlevendigd. 
 

5.2. Opleidingscommissie bestuurskunde 
Samenstelling van de commissie in het verslagjaar: 
Docentleden: M. van Genugten, J.K. Helderman, P. Kruyen, M. van Lieshout, B. Tholen (vz). 
Studentleden (incl. schaduwleden): F. van den Assem, M. Dietz, C. van Enckevort, T. Gulpen, L. van der 
Heijden, R. Koolen, M. Rouschop, N. van de Veerdonk,  
Reguliere toehoorders: M. Honingh (Coördinator Ba), C. Lako (Coördinator Ma), N. Vermeulen 
(studieadviseur). 
Ambtelijk secretaris: W. Theunissen. 
 
Cursusevaluaties   
De OLC heeft ook in het verslagjaar alle cursussen van de opleidingen Bestuurskunde besproken aan de hand 
van de studentevaluaties. Waar nodig is voor een vervolgactie gekozen in de richting van docenten of andere 
onderwijsverantwoordelijken.  
Docenten plaatsen hun reactie op de cursusevaluaties op Blackboard, zodat studenten kunnen zien op welke 
manier hun beoordelingen, opmerkingen en suggesties zorgen voor eventuele aanpassingen in de cursus. 
 
Beleidsadvisering 
Naast deze advisering op cursusniveau heeft de OLC ook dit jaar een reactie gegeven op onderwijs-
beleidsplannen van het decanaat van de Faculteit der Managementwetenschappen en van de leerstoelgroep 
Bestuurskunde. In het verslagjaar werd er onder meer geadviseerd n.a.v.: 
• de nieuwe OER; 
• notitie vice decaan m.b.t. cursusdossiers; 
• vraag van opleiding over 120-uur maatregel. 
 
Signalering 
De OLC is bij uitstek in staat om kwesties die aandacht vragen te signaleren, door de uitgebreide achterban 
van de studentenfractie in de OLC en door de ook dit jaar weer georganiseerde Brainstormbijeenkomst 
Opleiding Bestuurskunde (BOB) op 12 februari 2014. De OLC heeft zulke kwesties onder de aandacht van de 
opleiding gebracht, maar ook geprobeerd mee te denken over oplossingen.  
Items die door de OLC in het verslagjaar zijn gesignaleerd behoren en die tot adviezen leiden, waren o.a.: 
• onduidelijkheid onder studenten in taakverdeling van coördinatoren en Commissies van respectievelijk 

Politicologie en Bestuurskunde bij het COMPASS-programma; 
• informatievoorziening aan studenten over stage en thesisproces; 
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• welke cursussen in het Engels en welke in het Nederlands worden gegeven; 
• evaluatie van weblectures. 
In de brainstormsessie van docenten en studenten (BOB) is nagedacht over:  
• verschillen in studielast in de diverse cursussen en semesters; 
• de mogelijkheden om nog meer te doen aan arbeidsmarktvoorbereiding en –voorlichting; 
• de plaats en invulling van diverse vaardigheden in het onderwijsprogramma. 
 
De resultaten van de BOB zijn in een notitie vervat en toegezonden aan de opleiding. Vanuit de opleiding is 
vervolgens verslag gedaan van veranderingen die ingezet zijn mede als gevolg van de opmerkingen uit de BOB.   
In de OLC wordt ook aandacht geschonken aan de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE). Die 
resultaten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het vaststellen van de thema’s voor de BOB. Opvallend thema 
uit de NSE dat aandacht vraagt is voorbereiding op de arbeidsmarkt. Een van de adviezen op dit punt was om 
in de cursusprogramma’s expliciet aan te geven op welke wijze de betreffende cursus een voorbereiding biedt 
op arbeidsmarkt. 
 
Informatievoorziening 
Met ingang van het verslagjaar is de informatievoorziening aan de leden van de OLC volledig gedigitaliseerd. 
Op een aparte community in Blackboard kunnen de leden van de OLC alle stukken raadplegen. Deze 
community functioneert meteen ook als archief zodat ook oudere stukken beschikbaar blijven. In de komende 
jaren zullen de OLC-leden zo ook gemakkelijk cursuservaringen in het lopende jaar kunnen vergelijken met die 
in eerdere jaren. 
In een eerder verslagjaar is de OLC gestart met directe informatievoorziening aan studenten via Blackboard, 
onder meer over de onderwijsverbeteringen n.a.v. de besproken cursusevaluaties. Daartoe is een speciale 
OLC-Blackboard-locatie aangemaakt waar iedere student van de opleiding automatisch voor is aangemeld. 
Gaandeweg is deze informatievoorziening uitgebreid met nieuws over beleidsontwikkelingen, attenderingen 
en een verslag van de OLC-vergaderingen. 
Studenten kunnen overigens de docentreactie op de cursusevaluaties terugvinden in Blackboard. 
Mede op basis van adviezen vanuit de BOB en de OLC is binnen de staf opnieuw nagedacht over mogelijke 
verbeteringen in de voorlichting over stages en theses.  
 

5.3. Opleidingscommissie economie en bedrijfseconomie/economics 
De opleidingscommissie Economie en bedrijfseconomie is een belangrijk overlegorgaan waarin een 
afvaardiging van studenten en docenten samen de kwaliteit van de opleiding als geheel en de kwaliteit van de 
afzonderlijke cursussen bespreken. Ook geeft de Opleidingscommissie gevraagd en ongevraagd advies over de 
opleiding en over facultaire zaken. In het jaar 2014-2015 is de Opleidingscommissie 5 maal bijeen geweest. 
 
De docentleden 2014-2015 zijn prof.dr. E.M. Sent, dr. R. Minnaar, dr. O. Dijk, drs. D. van den Boogaard en drs. 
J. Draaisma.  
De Opleidingscoördinatoren zijn: dr. J. Peil (bachelorcoördinator), dr. J. Smits (mastercoördinator), drs. R. 
Olthuis (bachelorthesiscoördinator) en dr. A. de Vaal (masterthesiscoördinator). 
Studieadviseur voor de Nederlandstalige bacheloropleiding is drs. S. Schrijner, voor de Engelstalige 
bacheloropleiding drs. C. van Mourik en voor de Masteropleiding drs. H. Günenç, 
De studentleden 2014-2015 zijn de heren: T. Durlinger, (voorzitter), J. Beernink en de dames E. Schreur, A. van 
der Loo en C. Blankenberg. Dhr. D. Harmsen zit als ESV-vertegenwoordiger in de OLC. Notuliste is mevr. H. 
Peters. 
 
De belangrijkste onderwerpen die in 2014-2015 in de Opleidingscommissie aan de orde zijn gekomen, zijn:  
• Wijze van evalueren: discussie is gevoerd of evaluatie uitgebreider of minder uitgebreid moet 

plaatsvinden in de toekomst. Aan de vice-decaan onderwijs is voorgesteld om cursussen die minder goed 
lopen jaarlijks en cursussen die goed lopen om de zoveel jaar te evalueren.  
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• Weblectures: het voordeel van weblectures is dat er bij het terugkijken gepauzeerd kan worden en dat de 
inhoud opnieuw bekeken kan worden. Weblectures zouden aanvullend moeten zijn, maar het gevaar 
bestaat dat ze als vervanging van colleges gebruikt gaan worden. 

• Internationalisering: Economie en bedrijfseconomie probeert een internationale accreditatie te krijgen, 
dit maakt het werven van buitenlandse studenten in verband met onze concurrentiepositie makkelijker. 

• Ranking: in de Elsevierenquête staat onze masteropleiding opnieuw op de eerste plaats, maar met de 
bacheloropleiding zijn we gezakt van de derde naar de vijfde plaats. Het zou kunnen zijn dat de sterke 
toename van het aantal studenten hier een rol in heeft gespeeld. Ook het gegeven dat de studie 
economie een hype is en studenten daarom voor economie hebben gekozen, zou hier een rol in kunnen 
spelen. In de ranking Keuzegids hoger onderwijs is onze master op de tweede plaats geëindigd.  

• Bachelor curriculum: de plaats van de Topics-cursussen binnen het curriculum is besproken om te 
proberen de relatie met het schrijven van en het kiezen voor een onderwerp voor de bachelorthesis te 
verbeteren.  

• Master curriculum: de invoering van de nieuwe master, International Political Economy, samen met 
Politicologie is besproken. Zwaartepunt voor beide opleidingen zal op cursussen van de eigen opleiding 
liggen. 

• Master curriculum: de resultaten komend uit de Masterenquête moeten geanalyseerd worden om het 
verschil in instroom tussen reguliere en internationale studenten duidelijk te krijgen. Verder kan de 
interesse in carrièremogelijkheden gepeild worden. 

• Feedback: invoering van panelgroepen in de bachelor is besproken, omdat men daar in de master goede 
resultaten mee heeft bereikt. De verslaglegging van deze bijeenkomsten in verband met terugkoppeling 
zou moeten worden verbeterd. 

• Feedback: op 26 mei 2015 is de eerste JOE (het Jaarlijks Overleg Onderwijs Economen) door de opleiding 
georganiseerd. De studievereniging heeft een aantal stellingen aangeleverd die door studenten en 
docenten bediscussieerd werden teneinde punten te vinden waarmee de opleiding verbeterd kan 
worden. De opzet van de bijeenkomst was geslaagd en we hopen de volgende bijeenkomst meer 
studenten te mogen verwelkomen.  

• Voorlichting: de plaatsing van voorlichtingsmomenten, over bijvoorbeeld studeren in het buitenland, de 
voorlichting over de verschillende specialisaties, is aan de orde gekomen.  

• Voorlichting: de wenselijkheid van een YouTube filmpje om de masterspecialisaties onder de aandacht te 
brengen is aan de orde geweest. Dit is aan het MT gecommuniceerd. 

• Klachtenprocedure: de plaatsing van de klachtenprocedure op de website van Economie en 
bedrijfseconomie is aan de orde geweest. Dit maakt het digitaal indienen van een klacht mogelijk. 

• Digitalisering: men is niet van mening dat het gebruik van diverse media, zoals laptop, weblectures, 
stemmen via Shakespeak tijdens colleges altijd een verbetering is.  

• Gastsprekers: de vraag is gesteld of er afspraken over het aantal gastcolleges binnen een collegereeks 
gemaakt moeten worden.  

• Groepswerk: het gebruik van duo- c.q. groepsopdrachten is aan de orde gekomen. Door te veel te werken 
met groepsopdrachten zouden studenten niet meer aan hun individuele ontplooiing op alle vlakken 
toekomen. Daar lopen ze dan bij het schrijven van de bachelorthesis tegenaan. Aan het MT is verzocht 
hierover richtlijnen op te stellen. 

De altijd op de agenda van de Opleidingscommissie terugkomende items zijn: bespreking van de Bachelor en 
Master OER, zowel algemeen als opleidingsspecifiek en het bespreken van de cursusevaluaties en de daarbij 
behorende docentreacties. 
 

5.4. Opleidingscommissie geografie, planologie en milieu 
In het verslagjaar 2014-2015 heeft de opleidingscommissie GPM (OLC) de frequentie van vergaderen 
teruggebracht van 10 naar 8 keer. Het opschroeven van het aantal vergaderingen in de studiejaren daarvoor 
was namelijk het resultaat van het invoeren van een nieuw curriculum, wat om extra aandacht en momenten 
van overleg met de studenten vroeg. 
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De samenstelling van de OLC GPM was in het studiejaar 2014-2015 als volgt: 

DOCENTLEDEN 
dhr. dr. ir. H.J.(Henk-Jan) Kooij  
dhr. dr. C.J.C.M. (Karel) Martens (voorzitter) 
dhr. dr. ir. L. (Lothar) Smith (secretaris) 
mw. Dr. R. Pijpers (halverwege het studiejaar opgevolgd 
door dhr. dr. P.J. (Pascal) Beckers) 
mw. dr. S. (Sietske) Veenman 
 
TOEHOORDERS/ADVISEURS 
dhr. dr. Ir. M (Mathijs) van Leeuwen (CICAM)  
dhr. dr. B.M.R. (Martin) van der Velde (bachelorcoördinator) 
mw. drs. J. (Jackie) van de Walle (studieadviseur) 
mw. drs. L. (Lynneke) Spreeuwenberg (studieadviseur) 
 
mw. G.A. (Gerda) van der Zwaard-de Kruijk (notuliste) 

STUDENTLEDEN 
mw. D. (Daria) Herchner (Master Geografie) 
mw. M. (Mascha) Kappé (Voorzitter, tweede jaar GPM) 
mw. S.C. (Shiryl) Flippo ( derde jaar GPM) 
mw. M.M. (Marleen) van der Meer (derde jaar GPM) 
mw. K.M.T. (Kim) Hoeks (Master CICAM) 
 

 
Onderwerpen van bespreking  
In de loop van het verslagjaar zijn de volgende onderwerpen regelmatig in de commissie besproken: 
• cursusevaluaties; 
• bespreken van de OER(s) voor het volgende studiejaar;  
• de gang van zaken in de verschillende opleidingsjaren; 
• bezien of het ontwikkelen van een ‘klachtenprocedure’ zinvol zou zijn; 
• evaluatie van cursussen (m.n. response en terugkoppeling docentevaluatie naar studenten);  
• de verdere ontwikkeling van een ‘minorgids’, dit heeft geresulteerd in een faculteitsbrede, goed te 

gebruiken gids. 
 
Cursus- en curriculum evaluaties, trends en patronen 
 
Belangrijkste bevindingen 
In het algemeen stelt de OLC tevreden vast dat de evaluaties laten zien dat de cursussen van de opleiding GPM 
(Ba) en de afzonderlijke masteropleidingen Milieuwetenschappen, Planologie en Human Geography in het 
algemeen van een prima niveau zijn. In de master scoren cursussen zonder uitzondering hoge cijfers. In de 
bachelor worden brede cursussen van methodologische of introducerende aard wat minder gewaardeerd 
door studenten, met name wanneer deze in het eerste jaar plaatsvinden. Toch scoren ze wel altijd een 
voldoende, en worden deze cursussen ook herkend als relevant. De docentenevaluaties spelen goed in op de 
studentenevaluaties en geven ook duidelijke herkenning van mogelijke pijnpunten als bijvoorbeeld de 
intensiteit en timing van opdrachten (ook in relatie tot andere cursussen), de relevantie van literatuur, en 
meer algemeen de coherentie in het bredere curriculum (herhaling versus verdieping van bepaalde voorname 
thema’s, de richting van theorie en eigen toepassing via steeds complexere vormen van onderzoek door 
studenten, met bijbehorende complexere methodologie, enz.).  
 
Een punt van aandacht blijft de rapportage vanuit de faculteitbrede cursussen. Hier ontvangt de OLC zelden 
tot nooit docentevaluaties van, terwijl dit uiteraard integrale cursussen zijn in de GPM opleiding. Dit punt is 
begin dit jaar neergelegd bij het sectiebestuur en vice-decaan onderwijs ter bespreking op faculteitsniveau. 
 
Terugkoppeling bevindingen, ook naar betrokken docenten 
De cursusevaluaties wordt twee keer per jaar georganiseerd. Dit is analoog aan de semesters en de 
beschikbaar stelling van cursus evaluaties daaruit. De evaluatie wordt elke keer opgesteld door de secretaris 
samen met een of twee studentleden. Een concept wordt eerst in de OLC zelf besproken en daarna gedeeld 
met de gehele sectie. Indien nodig worden belangrijke uitkomsten ervan ook voorgelegd voor discussie in de 
eerstvolgende vergadering van de sectie. Dit biedt een formeel moment om algemene zaken te benoemen. 
Uiteraard worden tussentijdse bevindingen die meer cursusspecifiek zijn besproken met de betreffende 
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coördinator door de voorzitter of secretaris. In de eerstvolgende OLC bijeenkomst wordt hier weer verslag van 
gemaakt. 
 
Acties en verbeterpunten 
Een van de zaken waar nu aandacht aan besteed wordt is de ‘automatisering’ van de cursusarchieven. Niet 
alleen betreft dit een centraal online punt voor aanlevering, maar ook de automatische aanlevering van de 
student evaluaties van cursussen aan het secretariaat. De laatste slag die hierin momenteel gemaakt wordt 
betreft de faculteitsbrede cursussen. 
 
Verder hoeven docenten steeds minder vaak herinnerd te worden aan het in Blackboard beschikbaar stellen 
van de afsluitende actielijst uit de docentenevaluatie. 
 
Herkenbaarheid van de resultaten van de NSE 
In het algemeen is de analyse juist. Wij merken middels onze monitor van studentcohorten, en ook via de 
steeds beter georganiseerde OLC studentleden (met bijvoorbeeld goede respons op de agendering via een 
specifieke Facebook pagina van bepaalde onderwerpen), dat de opleiding over de gehele linie gewaardeerd 
wordt, ook om de toegenomen consistentie ervan. Uiteraard is dit wel een blijvend punt van aandacht. 
 

5.5. Opleidingscommissie politicologie/political science 
De OLC politicologie/political science bestaat in het studiejaar 2014-2015 uit vijf docentleden, namelijk dr. Bart 
van Leeuwen (voorzitter), dr. Thomas Eimer, dr. Kristof Jacobs, dr. Haley Swedlund, prof.dr. Bertjan Verbeek 
en zes studentleden: Ike Lieshout (voorzitter en 3e jaars), Stan van Moorsel (2e jaars), Felix Wagner (3e jaars), 
Jord Knuiman (Master), Ge Kuijpers (premaster) en Michael van Gorp (1e jaars). Verder is de studieadviseur, 
Lynneke Spreeuwenberg aanwezig bij de vergaderingen, evenals de secretaris/notulist Wilma Theunissen. De 
OLC politicologie/political science is dit studiejaar zeven keer bij elkaar geweest, op 30/9, 9/10, 11/12, 19/1, 
26/3, 11/5 en 29/6. 
 
De OLC politicologie/political science heeft een aantal vaste instrumenten ingevoerd om haar rol in de 
kwaliteitszorg van het Politicologieonderwijs nog beter te kunnen uitvoeren. Allereerst bespreekt de OLC 
politicologie/political science niet alleen voor elke cursus de cursusevaluatie door studenten en de 
bijbehorende docentreactie, maar de uitkomst van die bespreking wordt teruggekoppeld naar de 
verantwoordelijke docenten indien de studentevaluatie en de docentreactie daartoe aanleiding geeft. Ten 
tweede hanteert de OLC politicologie/political science een actiepuntenlijst waarin de acties staan opgenomen 
die de voorzitter of een ander OLC-lid dienen te ondernemen. Deze actiepuntenlijst komt iedere vergadering 
ter sprake. Alleen die actiepunten die zijn uitgevoerd (of niet meer relevant blijken) worden van de lijst 
gehaald. Een derde vast agendapunt is het punt “studentenzaken” waarbij de studentgeleding van de OLC 
punten naar voren brengt m.b.t. het onderwijs die voortkomen uit eigen ervaring, of uit die van 
medestudenten. De OLC hecht er aan snel te reageren op punten van zorg die daar worden ingebracht door 
de studentgeleding. Die acties variëren van het snel contact opnemen met de betrokken docent indien het 
een probleem met een specifieke cursus betreft, of bij een meer algemeen punt, de problematiek voorleggen 
aan de stafvergadering van Politicologie, of aan de vice-decaan onderwijs. Een voorbeeld: de studentgeleding 
bracht naar voren dat er wat onrust was over de vervanging van twee docenten die naar elders zijn 
vertrokken. Zij konden gerust worden gesteld omdat kundige docenten zijn aangetrokken, o.a. voor het geven 
van het methodenonderwijs. Een ander voorbeeld is dat studenten niet goed de toelatingseisen voor de 
premaster op de website konden vinden. Naar aanleiding van deze vraag is er met de vice-decaan onderwijs 
gesproken over de organisatie van een premastermarkt. Alle informatie hierover moet goed toegankelijk zijn.   
Wat betreft andere onderwerpen die dit studiejaar aan de orde zijn gekomen zijn daar de vaste onderwerpen 
waarover de OLC politicologie/political science zich ieder jaar buigt, zoals: de cursusevaluaties van studenten 
en de daarbij behorende docentreacties, de interne samenhang van cursussen binnen de bachelor- en 
masteropleidingen; adviesaanvragen en de beoordeling van het Onderwijs- en Examenreglement voor 
bachelor- en masteropleidingen en levert de OLC politicologie/political science een bijdrage aan de JOOP (Het 
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Jaarlijks Overleg Onderwijs Politicologie), waarbij docenten en studenten met elkaar in gesprek gaan aan de 
hand van stellingen over het onderwijs. Verder heeft de OLC politicologie/political science advies uitgebracht 
over de afschaffing judiciaregeling ingebracht door het CvB (advies 22/1/2014). De studentgeleding wilde het 
liefst behalve de judicia Cum Laude en Summa Cum Laude ook het judicium Bene Meritum gehandhaafd zien. 
De docentgeleding was een voorstander van behoud van de eerste twee. De OLC politicologie/political science 
heeft ook het formulier m.b.t. de docentreactie aangepast, waaronder de toevoeging dat docenten feedback 
op Blackboard plaatsen (zie email wisseling 27/3/2015). Ook is er uitvoerig stilgestaan bij een facultair 
onderzoek naar de effecten van weblectures. De vraag is of de voordelen (op elk moment college kunnen 
volgen) opwegen tegen de nadelen (wegblijven van studenten bij colleges, minder mogelijkheden tot 
inspiratie, soms slechte kwaliteit). Meer onderzoek en overleg hierover is nodig. Verder kwam ter sprake de 
inroostering van de cursus Globalization in het flexsemester. Dit blijft een onwenselijke situatie, omdat de 
opkomst vaak laag is vanwege stages en het volgen van minoren. Besloten is om te onderzoeken of studenten 
de cursus op afstand kunnen volgen. De cursus is hierop aangepast en er is een afstandsonderwijs optie voor 
deze cursus opgezet. Studenten die kunnen aantonen dat zij vanwege stage of keuzevakken  niet regelmatig 
aanwezig kunnen zijn, kunnen gebruik maken van deze optie. Ze moeten regelmatig kleine werkstukken 
indienen en krijgen via email feedback.  
Wat betreft de JOOP, dit jaar was het voor het eerst dat er een aparte JOOP is georganiseerd voor de bachelor 
en een JOOP voor de master. Beide keren zat  de zaal goed vol met studenten en een groot aantal stafleden.  
Er is levendig gediscussieerd over de volgende stellingen: 
 
Bachelor 
• de opleiding is te weinig interdisciplinair; 
• de opleiding is te Westers georiënteerd; 
• door weblectures lopen de collegezalen leeg; 
• studenten moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor het trainen van hun schrijfvaardigheid. 
 
Master 
• we should reconsider the Master’s specializations; 
• the workload in the Master’s programme is too unevenly distributed; 
• the possibility to choose courses in ‘keuzeruimte’ is too limited. 
 
Uit de evaluatie bleek dat het merendeel van de studenten de splitsing als nuttig heeft ervaren, omdat de 
kwaliteit van de discussie hoger lag, omdat dieper op de opleiding kon worden ingegaan.  
Studenten- en docentengeleding zijn tevreden over de rol van de OLC politicologie/political science in de 
kwaliteitszorg voor het politicologie onderwijs. Haar belangrijkste taak, de bespreking van de evaluaties en 
docentreacties van de cursussen, voert zij consciëntieus uit. De OLC politicologie/political science is in het 
algemeen tevreden over de wijze waarop individuele docenten en de staf Politicologie omgaan met de 
opmerkingen en concrete suggesties van de OLC betreffende het onderwijs. 
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2. Propedeuse rendement & gemiddelde studieduur propedeuse 
 
Propedeuse rendement faculteit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het propedeuserendement na 1 jaar van 2013/2014 is in bovenstaande tabel slechts 27,8%, terwijl BSA cijfers aantonen dat 45% van de 
studenten hun propedeuse in 1 jaar heeft behaald. Oorzaak van dit grote verschil zit in de administratieve verwerking van de propedeuse 
aanvragen. Helaas zijn veel aanvragen gedateerd op de verwerkingsdatum (in september 2014), in plaats van op de examendatum 
(augustus 2014). Zodoende tellen ze niet mee in bovenstaand berekend rendement.  
 
Propedeuse rendement opleidingen 
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3. Eerstejaarsstudievoortgang (behaalde EC’s) 
 
Eerstejaarsstudievoortgang faculteit en opleidingen, naar collegejaar 
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Eerstejaarsstudievoortgang naar opleiding, collegejaar en geslacht 
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4. BSA 
 
BSA – voorlopig advies, naar opleiding en geslacht 
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6. Bachelorrendementen 
 
6.1  Bachelorrendement faculteit 
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6.2 Bachelorrendement opleidingen, naar geslacht 
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6.3 Bachelorrendement opleidingen, vwo instroom 
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Gemiddelde studieduur bachelor 
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7. Masterrendementen 
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Gemiddelde studieduur master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de kolommen 2012, 2013 en 2014 zijn de cijfers voor de opleidingen Business Administration, Political Science en Human Geography 
onjuist. Dit komt door de naamsverandering die in 2013-2014 plaatsvond en waardoor cohorten door elkaar zijn gaan lopen. Het 
gemiddelde voor de faculteit is in deze jaren evenmin correct. 
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8. Studentenaantallen per 1 oktober 2015 (2014) – overzicht gegenereerd door studieadviseurs 
 

 Bedrijfskunde Politicologie Economie en 
bedrijfseconomie 

Bestuurskunde SG/PLAN/MMW Totaal % Verandering 

Aantal nieuwe eerstejaars (zittend 
voor het eerst bij AV, bij Economie 
inclusief de studenten voor E&R en 
IE&B, bij Bedrijfskunde inclusief 
IBA) 

255 (291)  
(inclusief 45 IBA) (43) 

91 (94)  170 (191)  
(inclusief 29 IE&B) 

(25) 

69 (79) 82  (79) 667 (734) - 9,1% 
 

Aantal nieuwe HBO-instromers in 
de premaster 

41 (40) 
HBO minor 0 (1) 
HBO afg. 41 (39) 

4 (5) 23 (13) 
  

16 (19) SG: 11 (13)  
PLAN: 12 (7)  
MMW: 3 (1) 

110 (98) + 12,2% 

Aantal nieuwe instromers in het 
WO deficiëntieprogramma 

16 (25) 10 (6) 
 

1 (2) 13 (12) SG: 8 (6) 
PLAN: 3 (0) 
MMW:4 (4) 

55 (55) 0% 

Aantal nieuwe studenten Recht en 
Management (R&M) 

81 (86)  - - - 81 (86) - 5,8% 

    
    Business Administration Political 

science 
Economics Bestuurskunde HG/PLAN/ 

MMW 
Totaal % Verandering 

Aantal nieuwe toegelaten 
studenten tot de master 

 OD&D: 51 (52) 
MARK: 45 (61)  

STRAT: 40 (48) 
SHRM: 23 (28) 

IM: 22 (29) 
BAM: 3 (5) 

EMSD: 13 (23)  
Vrije master: 30 (0) 

TOT: 227 (246)             

57* (49) 
* = waarvan   

8 (6) 
COMPASS 

A&C: 46 (57) 
CF&C: 11 (10) 

FE: 23 (23) 
IEB: 9 (10) 
E&P: 6 (4) 
IE&D: 4 (1) 

TOT: 99 (105) 

69* (79) 
* = waarvan 14 
(16) COMPASS 

SG: 79 (69) 
PLAN: 50* (36) 

MMW: 11* (21)  
TOT: 140 (126) 

* waarvan bij MMW 
2 PLANET  en bij 

PLAN 1 ESEP en 14 
PLANET  

592 (605) - 2,1% 

 
* De tussen haakjes vermelde aantallen hebben betrekking op 1 oktober 2014. 
* Bovenstaande aantallen zijn gebaseerd op informatie van de studieadviseurs. Deze aantallen kunnen dus afwijken - in verband met andere definities - van de aantallen uit Osiris 

dan wel van de aantallen uit de cohorten van Ingemar Pijnenburg. 
*  Het aantal nieuwe studenten R&M is het totaal het aantal studenten van het totale R&M programma (12 vakken Bedrijfskunde) en R&M plus programma (5 vakken Bedrijfskunde). 
* Het aantal masterstudenten bij Planologie en MMW is inclusief ESEP en PLANET Europe. 
* Het aantal masterstudenten in de master Political Sciende en Bestuurskunde is inclusief de 14 masterstudenten Bestuurskunde en de 8 masterstudenten Political Science 

die in de respectievelijke COMPASS specialisatie zitten.  
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