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Paragraaf 1b.1 Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1a.1.1 - Toepasselijkheid  
 
Deze bijlage is van toepassing op de toelating tot de masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track 
economie en bedrijfseconomie (CROHO 68535-8542) en op de toelating en de inhoud 
van het vakspecifieke gedeelte van de masteropleiding Educatie in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen, track economie en bedrijfseconomie (CROHO 68532-
8552) en op alle studenten die voor die opleidingen staan ingeschreven.  
 
Daarnaast is deze bijlage van toepassing op de tweejarige Educatieve Master die opleidt 
tot een eerstegraadsbevoegdheid in een van onderstaande schoolvakken waaraan 
studenten tot en met het studiejaar 2017-2018 konden beginnen. 
 
Afronding van een van de genoemde opleidingen (kortweg ‘de opleiding’) leidt tot een 
eerstegraadsbevoegdheid in de volgende schoolvakken: 
 

a. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid1  
b. Economie     

 

Paragraaf 1b.2  Toelating: bijzondere bepalingen 
 
Artikel 1b.2.1 – Specifieke eisen t.a.v. vooropleiding 
 
Hieronder staan de officiële toelatingseisen per schoolvak geformuleerd. Studenten die 
niet voldoen aan onderstaande eisen maar menen dat ze op grond van elders verkregen 
kennis of vaardigheden toelaatbaar zijn kunnen contact opnemen met de 
toelatingscommissie van de desbetreffende faculteit. 
 

a. Economie en Bedrijfseconomie: 
1. Tot de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: 

Economie en Bedrijfseconomie (CROHO 68532-8552) worden toegelaten: 
studenten die een van de volgende bachelordiploma’s van de RUG hebben 
behaald: 

- B Econometrics and Operations Research (CROHO 56833) 
- B Economics and Business Economics (CROHO 50950) 
 
Daarnaast worden toegelaten: studenten met de volgende diploma's van de 
RUG, aangevuld met de Minor Algemene Economie voor de Lerarenopleiding 
(30 EC) 
- B Bedrijfskunde (CROHO 50645) 
- B Industrial Engineering & Management (CROHO 56994) 
- B International Business (CROHO 50019) 

 
2. Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en 

Maatschappijwetenschappen, track: Economie en Bedrijfseconomie 
(CROHO 68535-8542) worden direct toegelaten:  

                                                             
1 In het vervolg van deze tekst: Bedrijfseconomie. Deze bevoegdheid geldt tevens voor het vak 
Management & Organisatie (M&O). 
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a. studenten die een in lid a.1 genoemde bacheloropleiding (zo nodig 
met aanvullende minor) hebben afgerond en daarnaast een 
willekeurige wo-masteropleiding. 

b. studenten die een wo-masterdiploma of equivalent diploma van een 
Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs 
bezitten, waarbij de tijdens de bachelor en/of wo-master behaalde 
vakinhoud, voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in 
het vakinhoudelijk referentiekader, opgesteld door de 
Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL), zulks ter 
beoordeling van de Toelatingscommissie. 

 

Paragraaf 1b.3 Inrichting en inhoud van het vakspecifieke 
gedeelte van de master Educatie 
 

a. Economie en Bedrijfseconomie:  
Het programma van een van onderstaande masteropleidingen van de RUG kan 
worden gebruikt als het vakspecifieke gedeelte van de educatieve master. 
- M Accountancy and Controlling (CROHO 60643) 
- M Business Administration (CROHO 60644) 
- M Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies (CROHO 

60646) 
- M Economics (CROHO 66401) 
- M Finance (CROHO 60046) 
- M Fiscale Economie2 (CROHO 66402) 
- M International Business & Management (CROHO 60649) 
- M Economic Development and Globalization (CROHO 60963)3 
- M International Financial Management (CROHO 60683) 
- M Marketing (CROHO 60048) 
- M Supply Chain Management (CROHO 60093) 
- M Technology & Operations Management (CROHO 66277) 
- M Human Resource Management (CROHO 60645) 
 

De inrichting en inhoud van de vakspecifieke onderdelen van de master 
Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track Economie en 
Bedrijfseconomie is te vinden in de OER van de masteropleidingen op de 
site van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 
(https://www.rug.nl/feb/education/student-handbook/).  

                                                             
2 Deze opleiding wordt vanaf 1 september 2019 niet langer aangeboden aan de RUG. 
3 Voorheen M International Economics and Business (CROHO 60648) 
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