
Overgangsregeling bachelor Economie en Bedrijfseconomie 2018-
2019 i.v.m. curriculumwijzingen 
Inleiding  
 
Onderstaand de overgangsregelingen in verband met curriculumwijzigingen gedurende de afgelopen jaren. De overgangsregelingen zijn relevant voor 
ouderejaarsstudenten die nog vakken uit voorgaande jaren moeten behalen. Het overzicht betreft curriculumwijzigingen per 2018-2019, plus curriculumwijzigingen uit 
eerdere jaren. 
 
Let op: Indien een vak uit een oud curriculum is behaald, mag niet worden deelgenomen aan het vervangende vak. 

 

Overgangsregeling in verband als gevolg van curriculumwijzingen per 2018-2019 
 

Voor vakken uit 2017-2018, die in 2018-2019 niet meer wordt aangeboden, gelden overgangsregelingen: 

- Vakken die niet meer worden aangeboden, kunnen nog één keer worden herkanst, mits je in 2017-2018 daadwerkelijk aan het vak hebt deelgenomen. Als deze 
laatste poging mislukt, of als je geen gebruik maakt van deze laatste kans, dan kun je deelnemen aan het vervangende vak. 

- Voor vakken die een andere naam hebben gekregen, geldt dat je het vak met de nieuwe naam kunt volgen (mits je het oorspronkelijke vak nog niet hebt behaald). 

 
 Curriculum 2017-2018 type 

wijziging 
 Curriculum 2018-2019 

Opleiding Specialisatie / jaar vervallen vak periode ec vakcode veegtentamen vervangend nieuw vak periode ec vakcode 
EB_EBE Minor Accounting, Organizations and 

Society 
Accounting and IT Systems II periode 

2 
6.0 E_EBE3_AIT2 beëindigd Week 7 periode 

1 
Business Intelligence and Analytics periode 

2 
6.0 E_MM_BIA 

EB_EBE Minor Applied Econometrics: A Big Data 
Experience for All 

Computational Econometrics  periode 
1 

6.0 E_EOR3_CE Naam n.v.t. Bayesian Econometrics Periode 
1 

6.0 E_EOR3_BE 

EB_EBE Honours Programme Contemporary Challenges in 
Corporate Strategy 

periode 
4 

6.0 E_HP1_CCCS Naam n.v.t. Contemporary Perspectives in 
Corporate Strategy 

periode 
4 

6.0 E_HP1_CPCS 

 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur, met instemming Gemeenschappelijke Vergadering, 21 juni 2018. 

https://www.vu.nl/nl/studiegids/2017-2018/bachelor/a-b/bedrijfskunde/index.aspx?view=module&origin=51264020x51261635x51284962x50051669&id=51264046


Overgangsregeling bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie derde jaar  

Inleiding  

In september 2014 is het bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie met een nieuw curriculum 

gestart. Om die reden heeft het faculteitsbestuur conform het examenreglement en in overleg met de 

opleidingsdirecteuren, examencommissie en de medezeggenschap een overgangsregeling vastgesteld 

voor studenten die één of meer vakken uit het oude derdejaars curriculum niet hebben gehaald. Die 

regeling liep tot 31-08-2017. Studenten die nu nog een vak van het oude programma missen kunnen in 

deze regeling terugvinden welk vak van het nieuwe curriculum ze moeten volgen om hun bachelor af te 

ronden.  De regeling bestaat uit 3 delen, (1) verplichte vakken, (2) keuzevakken en (3) ingangseisen 

master.  

Deel 1 Overgangsregeling verplichte vakken 

Verplicht vak derde jaar Vervangend vak Periode Code  

Methoden en Technieken AE/FE 
3.1 

Quantitative Research Methods 
III -  Economics en Finance 

4 E_EBE3_QRMEF 
 

Marketing 3.1 Value Based Marketing 5 E_EBE2_VBM 
 

Macro Economie 3.1 Macroeconomics II 1 E_EBE2_MACEC 
 

Financial Accounting 3.1 Financial Accounting 4 E_EBE2_FAC 
 

Methoden en Technieken BE 3.2 Quantitative Research Methods 
III - Accounting and Marketing 

4 E_EBE3_QRMAM 
 

Corporate Finance 3.2 Corporate Finance 5 E_EBE2_CF 

Management and Organization: 
Consulting Debates 3.2 

Debates in Consulting Research 5 E_IBK3_DCR 

Microeconomics 3.2 Industrial Organization 4 E_EBE3_IO 

Ethics* Ethics 3 E_EBE2_ETHI 

Werkcollege behorende bij een 
kernvak 

Research Paper 6 E_EBE2_RP 

Thesis 9 EC Thesis 12 EC 2+3 of  5+6 E_EBE3_THS 

* Binnen het oude programma volgen studenten 9 EC aan filosofie van de economie en ethiek. In  

het nieuwe programma is dat teruggebracht naar 6 EC. Kijk in onderstaande tabel wat op jou van 

toepassing is als je 1 van beide of beide vakken niet behaald hebt: 

Ethiek 3.3 niet en  
filosofie van de economie 2.6 wel 

Ethics 2.3 (E_EBE2_ETHI) 

Ethiek 3.3 en  
filosofie van de economie 2.6 niet 

Ethics 2.3 (E_EBE2_ETHI) en 3 EC extra keuzeruimte 

Ethiek 3.3 wel en  
filosofie van de economie 2.6 niet 

Ethics 2.3 (E_EBE2_ETHI) 

 



Deel 2 Overgangsregeling keuzevakken 

De faculteit biedt verschillende minoren aan in periode 1 t/m 3 waar je vakken uit mag volgen om op te 

nemen in je keuzeruimte. Ook kun je de vakken uit het schema hieronder volgen in je keuzeruimte. In 

totaal moet je 24 EC aan keuzevakken afronden.  

Vak uit het nieuwe 
curriculum 

Periode Vakcode Let op 

Accounting Information 
Systems 

4 E_EBE3_ACIS Als het vak Accounting Information Systems 
3.2 uit het oude curriculum al is behaald 
mag niet worden deelgenomen aan dit vak 

Auditing 5 E_EBE3_AUD  

Business Intelligence & 
Analytics 

4 E_IBK3_BIA Als het vak Business Intelligence 3.1 uit het 
oude curriculum al is behaald mag niet 
worden deelgenomen aan dit vak 

Consumer Behavior 4 E_EBE3_CBEH Als het vak Consumer Behavior 3.1 uit het 
oude curriculum al is behaald mag niet 
worden deelgenomen aan dit vak 

Contemporary Perspectives 
on HRM Theory 

5 E_IBK3_CPHRM Als het vak Advanced HRM 3.1 uit het oude 
curriculum al is behaald mag niet worden 
deelgenomen aan dit vak 

Contemporary Perspectives 
on OB: Leading Change 

4 E_IBK3_CPOB  

Debates in Consulting 
Research  

5 E_IBK3_DCR Als het vak Management and Organization: 
Consulting Debates 3.2 uit het oude 
curriculum al is behaald mag niet worden 
deelgenomen aan dit vak 

Digital Markets and Metrics 5 E_EBE3_DMM Als het vak Marketing Research 3.4 uit het 
oude curriculum al is behaald mag niet 
worden deelgenomen aan dit vak 

Facultaire minoren 1 t/m 3  Let op met overlap tussen de vakken van de 
minoren en de eventuele reeds gevolgde 
keuzevakken in het oude curriculum  

Financial Markets and 
Institutions 

4 E_EBE3_FMI Als het vak Finance, Banking & Insurance 
3.2 uit het oude curriculum al is behaald 
mag niet worden deelgenomen aan dit vak 

Foundations of Strategic 
Management 

4 E_IBK3_FMI  

Human capital across the life 
cycle 

5 E_EBE3_HCALC  

International Financial 
Management 

5 E_IBK3_IFM Als het vak Finance, Banking & Insurance 
3.2 uit het oude curriculum al is behaald 
mag niet worden deelgenomen aan dit vak 

Investments 5 E_EBE3_INVES Als het vak Investments 3.4 uit het oude 
curriculum al is behaald mag niet worden 
deelgenomen aan dit vak 

Management Accounting 5 E_EBE2_MANAC Als het vak Management Accounting 3.1 of 
Management Accounting & Control 3.1 uit 

http://www.feweb.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/index.aspx


het oude curriculum al is behaald mag niet 
worden deelgenomen aan dit vak 

Managing and improving 
quality 

4 E_IBK3_MIQ  

Marketing Engineering 4 E_EBE2_ME  

Procurement and Supply 
Management 

5 E_IBK3_PSM  

Public Economics 4 E_EBE2_PE  

Small Business Development
  

5 E_IBK3_SBD Als het vak Midden- en Kleinbedrijf 3.1 uit 
het oude curriculum al is behaald mag niet 
worden deelgenomen aan dit vak 

Strategic Management from 
a practice perspective  

5 E_IBK3_SMPP Als het vak Strategic Management and the 
Strategy Process 3.4 uit het oude 
curriculum al is behaald mag niet worden 
deelgenomen aan dit vak 

Universiteits minoren 1 t/m 3  Niet alle minoren staan open, let op 
eventuele ingangseisen 

 

Deel 3 Overgangsregeling ingangseisen master 

De ingangseisen zijn terug te vinden in de studiegids en zijn ook op jullie van toepassing. In sommige 

gevallen zul je de vakken die als ingangseis gelden op kunnen nemen in je keuzeruimte.   

Voor alle vragen over deze overgangsregeling of vragen over de ingangseisen naar de masters kan 

contact worden opgenomen met de studieadviseurs.  

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 27 juni 2017, met instemming Gemeenschappelijke 

Vergadering, 6 juli 2017 

http://www.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/universiteitsminoren/index.aspx
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-661986-16&category=tcm:164-306179-1024


Overgangsregeling jaar 2 BSc Economie en Bedrijfseconomie 2016 – 2017  

In september 2014 is het bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie met een nieuw curriculum 
gestart. Aansluitend aan de overgangsregeling voor de tweedejaars vakken die geldig was in het jaar 
2015 – 2016 heeft het faculteitsbestuur conform het examenreglement en in overleg met de 
opleidingsdirecteuren, examencommissie en de medezeggenschap deze overgangsregeling vastgesteld. 
Deze regeling geldt voor studenten die één of meer vakken uit het oude tweedejaars programma na de 
overgangsregeling 2015 – 2016 niet hebben gehaald en afgelopen jaar niet overgestapt zijn naar het 
nieuwe curriculum. In onderstaande tabel staat per vak welk vervangend vak gevolgd moet volgen. Let 
bij het intekenen in VUnet op de vakcode zodat u zich voor het juiste vak intekent. 

Voor vragen over deze regeling kunt u contact opnemen met de studieadviseurs. Hun contactgegevens 
staan op het serviceplein bij Advies en Contact in VUnet.  

Oud vak Vervangend vak Periode  Vakcode 

Financiering 2.1 Maatwerk* 1  

Management accounting 2.1: 
kostencalculaties 

Accounting II  1 E_EBE2_ACC2 

Management en organisatie 2.1: 
structuur en leiderschap 

Strategy**  
 

2 E_BK2_STRAT 

Micro-economie 2.1: strategie en 
speltheorie 

Microeconomics II  
 

4 E_EBE2_MICEC 

Financieel modelleren 2.2 Finance II  2 E_EBE2_FINA2 

Informatiesystemen 2.2  Business Information Technology**   1 E_BK2_BUSIT 

Marketing 2.2: Online Marketing 
Strategie 

Marketing II  2 E_EBE2_MRKT2 

Bedrijvenspel 2.3 Maatwerk via Accounting II*** 1 E_EBE2_MRKT2 

Inleiding vermogensrecht 2.4 Law  4 E_EBE2_LAW 

Internationale economie 2.4 International Trade and 
Development Economics 

2 E_EBE2_ITDE 

Macro-economie 2.4: conjunctuur en 
groei 

Regional and Urban Economics  2 E_EBE2_RUE 

Ruimtelijke economie 2.4: regionale 
economie 

Regional and Urban Economics 2 E_EBE2_RUE 

Financiering 2.5: opties en 
internationaal FM 

Finance II  2 E_EBE2_FINA2 

Kwantitatieve methoden 2.5: 
statistische methoden 

Quantitative Research Methods II 1 E_EBE2_QRM2 

Management en organisatie 2.5: groei 
en internationalisering 

Strategy** 2 E_BK2_STRAT 

Ontwikkelingslanden en opkomende 
markten 2.5 

International Trade and 
Development Economics 

2 E_EBE2_ITDE 

Filosofie van de Economie Ethics 3 E_EBE2_ETHI 

Thema III 2.6 Maatwerk***   

* Neemt u voor de precieze inhoud van de opdracht contact op met dr. M.B.J. Schauten:   
    m.b.j.schauten@vu.nl   

mailto:m.b.j.schauten@vu.nl


**  De vakken Strategy (E_BK2_STRAT) en Business Information Technology (E_BK2_BUSIT) staan 
niet open voor intekenen. Mocht u deel moeten nemen aan één van die vakken dan kunt u via 
VUnet het  formulier intekenen vak buiten mijn curriculum indienen. Geeft u bij motivatie op 
dat u het vak moet volgen i.v.m. de overgangsregeling BSc Economie en Bedrijfseconomie 2016 
– 2017.  

***  Neemt u voor de precieze inhoud van de opdracht contact op met Prof. dr. H.L.F. de Groot:  
h.l.f.de.groot@vu.nl  

 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur, met instemming Gemeenschappelijke Vergadering, 24 mei 2016 

 

https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:164-541332-16&category=tcm:164-541433-1024
mailto:h.l.f.de.groot@vu.nl
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