
Overgangsregeling bachelorprogramma Economie en Bedrijfseconomie derde jaar  

Inleiding  

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

gestart. Het nieuwe derde jaar start voor het eerst in september 2016. 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. De regeling bestaat uit 3 delen, 

(1) verplichte vakken, (2) keuzevakken en (3) ingangseisen master. 

Algemeen  

• Deze overgangsregeling is alleen geldig in het academisch jaar 2016 – 2017 en is alleen van toepassing 

op de derdejaars vakken uit het oude curriculum van het bachelorprogramma Economie en 

Bedrijfseconomie.  

• Voor alle verplichte derdejaars vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een 

schriftelijk tentamen wordt in het academisch jaar 2016 – 2017 nog 1 tentamengelegenheid 

(veegtentamen) georganiseerd in de hertentamenweek van periode 1. Studenten die het vak daarna nog 

niet hebben behaald kunnen deelnemen aan het nieuwe vak (zie deel 1). 

• Alle derdejaars verplichte vakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een paper of 

opdracht kunnen in het academisch jaar 2016 – 2017 alsnog worden afgesloten door middel van een 

nieuwe opdracht of paper.  

• Voor alle derdejaars keuzevakken uit het oude curriculum die worden afgesloten met een schriftelijk 

tentamen wordt in het academisch jaar 2016 – 2017 nog 1 tentamengelegenheid (veegtentamen) 

georganiseerd in de tentamenweek van periode 3. Studenten die het vak daarna nog niet hebben 

behaald kunnen deelnemen aan een van de nieuwe keuzevakken (zie deel 2). 

• Deelopdrachten behaald in 2015 – 2016 blijven geldig bij de veegtentamens. Bij deelname aan het 

nieuwe vak dienen ook de bijbehorende opdrachten gedaan te worden.   

• Voor alle vakken geldt dat ter voorbereiding op de tentamens de Blackboard pagina 2015 – 2016 

beschikbaar blijft zodat zoveel mogelijk oefenmateriaal, college slides en, indien voorhanden, 

webcolleges toegankelijk blijven. Ook zullen voor sommige vakken responsiecolleges/spreekuren 

worden georganiseerd. Welke vakken dat zijn zal per vak op blackboard bekend worden gemaakt. 

Deel 1 Overgangsregeling verplichte vakken 

Het derde jaar bestaat uit 36 EC aan verplichte vakken: 

 Bachelorscriptie (9 EC) 

 1 vak Methoden en technieken van onderzoek (6 EC) 

o Methoden en Technieken AE/FE 3.1 OF 

o Methoden en Technieken BE 3.2 

 Ethiek (3 EC) 

 Twee kernvakken uit (12 EC): 

o Corporate Finance 3.2 

o Financial Accounting 3.1 



o Macro-economie 3.1 

o Management en organisatie: Consulting Debates 3.2  

o Marketing 3.1 

o Micro-economie 3.2 

 Een werkcollege behorend bij een kernvak (6 EC) 

In onderstaand schema staat wanneer welk veegtentamen plaats vindt en wat het vervangende vak 

is. Studenten mogen er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan het vervangende vak uit het 

nieuwe curriculum en niet het veegtentamen te maken: 

Verplicht vak derde jaar Veegtentamen 
eerste kans 

Vervangend vak Periode Code  

Methoden en 
Technieken AE/FE 3.1 

Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Quantitative Research 
Methods III -  Economics 
en Finance 

4 E_EBE3_QRMEF 
 

Marketing 3.1 Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Value Based Marketing 5 E_EBE2_VBM 
 

Macro Economie 3.1 Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Macroeconomics II 1* E_EBE2_MACEC 
 

Financial Accounting 3.1 Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Financial Accounting 4 E_EBE2_FAC 
 

Methoden en 
Technieken BE 3.2 

Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Quantitative Research 
Methods III - Accounting 
and Marketing 

4 E_EBE3_QRMAM 
 

Corporate Finance 3.2 Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Corporate Finance 5 E_EBE2_CF 
 

Management and 
Organization: 
Consulting Debates 3.2 

Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Debates in Consulting 
Research 

5 E_IBK3_DCR 

Microeconomics 3.2 Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Industrial Organization 4 E_EBE3_IO 

Ethics** Veegtentamen 
periode 1 week 7 

Ethics 3 E_EBE2_ETHI 
 

Werkcollege behorende 
bij een kernvak 

Individuele 
opdracht 

Deadline periode 4 
week 7, start in januari 

  

Thesis (let op 
ingangseisen) 

Reguliere traject 
maar 9 EC ipv 12 

 2 en 3 of 
5 en 6 

E_EBE3_SCRPT 

*Het vak Macroeconomics II start in periode 1. Studenten die er niet zeker van zijn of ze Macro 

Economie 3.1 met 1 veegtentamen kunnen behalen doen er goed aan meteen te kiezen  voor 

deelname aan het nieuwe vak. 

** 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 

Veegtentamen Ethiek 3.3 of Ethics 2.3  
(E_EBE2_ETHI) 

Ethiek 3.3 niet 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 

Voor alle keuzevakken wordt 1 veegtentamen aangeboden in de tentamenweek van periode 3. Het is 

ook mogelijk om een minor te volgen of deel te nemen aan de nieuwe vakken in semester 2 jaar 3. Let 

op, sommige keuzevakken zijn verplichte vakken van de bachelor opleiding Bedrijfskunde, deze 

veegtentamens vinden plaats in periode 1 week 7 (zie overgangsregeling Bedrijfskunde jaar 3). 

De keuzeruimte bestaat uit 24 EC. De keuzeruimte kan gebruikt worden om: 

 Te voldoen aan de ingangseisen van een master (12-24 EC), zie deel 3 ingangseisen master.  

 Een (internationale) stage te doen (maximaal 12 EC). 

 Te kiezen voor keuzevakken of een minor van een andere faculteit of een andere (buitenlandse) 

universiteit (let op: dit kan alleen na goedkeuring door de Examencommissie). 

 Een universitaire of facultaire minor te volgen (30 EC) in periode 1 t/m 3. 

In de tabel hieronder is terug te vinden welke nieuwe vakken (uit het nieuwe curriculum) kunnen 

worden opgenomen in de keuzeruimte en in welke periode deze vakken aangeboden worden. Let 

wel: sommige nieuwe vakken hebben overlap met vakken uit het oude curriculum. Het is in dat geval 

niet toegestaan beide vakken te volgen.  

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 of International 
Financial Management uit het nieuwe 
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 of Financial 
Markets & Institutions uit het nieuwe 
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 
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 

 

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


Deel 3 Overgangsregeling ingangseisen master 

De ingangseisen voor de masterprogramma’s veranderen in  2016 – 2017 niet voor studenten die in 

2013 of eerder met hun bachelor gestart zijn. Vanaf 2017 – 2018 zullen de nieuwe ingangseisen gaan 

gelden, deze staan in de studiegids 2016 – 2017. In de tabel hieronder is terug te vinden hoe aan de 

ingangseisen kan worden voldaan. In de regeling hierboven staat wanneer de veegtentamens of 

vervangende opdrachten/vakken worden aangeboden: 

Master  Ingangseisen oude curriculum Overgangsregeling 

MSc Accounting & 
Control1 

Financial Accounting 3.1 
 
Management Accounting 3.1 
 
Werkcollege Accounting 3.3+4 
Financial Statement Analysis 3.5 
Methoden en Technieken BE 3.2 

Veegtentamen of nieuw vak Financial 
Accounting (E_EBE2_FAC) 
Veegtentamen of nieuw vak management 
accounting (E_EBE2_MANAC) 
Individuele opdracht  
Veegtentamen 
Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III - Accounting and 
Marketing (E_EBE3_QRMAM) 

MSc Business 
Administration 

Methoden en Technieken BE 
Zie verder doorstroomschema 
Business Administration in de 
overgangsregeling jaar 3 
Bedrijfskunde 

Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III - Accounting and 
Marketing (E_EBE3_QRMAM) 

MSc Econometrics 
and Operations 
Research 

Aanvullende eisen bepaald door de 
toelatingscommissie econometrie 

Aanvullende eisen bepaald door de 
toelatingscommissie econometrie 

MSc Economics Macro Economie 3.1 
 
Methoden en Technieken AE/FE 3.1 
 
 
Microeconomics 3.2 
 
Werkcollege Micro- of Macro 
Economie 3.3+4 

Veegtentamen of nieuw vak Macro-
Economics II (E_EBE2_MACEC) 
Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III -  Economics en 
Finance (E_EBE3_QRMEF) 
Veegtentamen of nieuw vak Industrial 
Organization (E_EBE3_IO) 
Individuele opdracht 

 MSc 
Entrepreneurship 

Methoden en Technieken BE 3.2 
 
 
Organization Perspectives and 
Dynamics 3.2 

Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III - Accounting and 
Marketing (E_EBE3_QRMAM) 
Veegtentamen  

MSc Finance Methoden en Technieken AE/FE 3.1 
 
 
Corporate Finance 3.2 
 
Werkcollege Corporate Finance 3.3+4 
Investments 

Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III -  Economics en 
Finance (E_EBE3_QRMEF) 
Veegtentamen of nieuw vak Corporate 
Finance (E_EBE2_CF) 
Individuele opdracht 
Veegtentamen of nieuw vak Investments 
(E_EBE3_INVES) 



MSc Duisenberg 
Honours 
Programme 
Quantitative Risk 
Management2 

Introduction to Econometrics or 
Econometrics I  
 
Investments 
 
Statistics 
Probability Theory  
Programming for Economists  
 
Motivatiebrief, CV en thesis moeten 
meegestuurd worden met aanmelding 

Introduction to Econometrics 
(E_EOR3_IE) or Econometrics I 
(E_EOR2_TR1) 
Veegtentamen of nieuw vak Investments 
(E_EBE3_INVES) 
Statistics (X_400643) 
Probability Theory (E_EOR1_PT) 
Programming for Economists (X_400644) 
 
Motivatiebrief, CV en thesis moeten 
meegestuurd worden met aanmelding 

MSc Marketing Marketing 3.1 
 
Methoden en Technieken BE 3.2 
 
 
Werkcollege Marketing 3.3+4 
Marketing Research 

Veegtentamen of nieuw vak Value Based 
Marketing (E_EBE2_VBM) 
Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III - Accounting and 
Marketing (E_EBE3_QRMAM ) 
Individuele opdracht 
Veegtentamen of nieuw vak Digital 
Markets and Metrics (E_EBE3_DMM) 

MSc STREEM Methoden en Technieken AE/FE 
 
 
Microeconomics 3.2 
 
Werkcollege Microeconomics 3.3+4 

Veegtentamen of nieuw vak Quantitative 
Research Methods III -  Economics en 
Finance (E_EBE3_QRMEF) 
Veegtentamen of nieuw vak Industrial 
Organization (E_EBE3_IO) 
Individuele opdracht 

MPhil (tweejarige 
researchmaster) 

Belangstelling wetenschappelijk 
onderzoek 
Goede resultaten 

Belangstelling wetenschappelijk 
onderzoek 
Goede resultaten 

 

 1
 Studenten die na de MSc Accounting en Control zonder deficiënties willen doorstromen  naar de Post Graduate opleiding 

Accountancy dienen de keuzevakken Accounting Information Systems, Boekhouden en Belastingrecht te volgen. In het nieuwe 

curriculum zijn dit de vakken: Accounting Information Systems (6 EC periode 4 jaar 3), Accounting & IT Systems I en II (12 EC, 

periode 1 en 2) en Tax and Organizations (6 EC, periode 3) (beide uit de minor Accounting, Organizations and Society)  

De inhoud van Accounting Information Systems wordt bekend verondersteld bij het keuzevak Control and Audit in de MSc 

Accounting and Control.  

 

Het keuzevak Corporate Finance 3.2 of Corporate Financial Management 3.4 wordt als voorkennis vereist bij het keuzevak 

Advanced Corporate Finance 4.2 (onderdeel van de MSc Accounting and Control, variant Controlling). Dit vak kan met een 

veegtentamen worden behaald.  

Voor alle vragen over deze overgangsregeling kan contact worden opgenomen met de studieadviseurs.  

 

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

http://www.vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/c-f/econometrie-operationele-research/index.aspx?view=module&origin=50051710&id=51100842
http://www.vu.nl/nl/studiegids/2015-2016/bachelor/c-f/econometrie-operationele-research/index.aspx?view=module&origin=50051710&id=51100842
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/minoren/a-z/accounting-organizations-and-society/index.aspx
https://vunet.login.vu.nl/services/pages/categorydetail.aspx?cid=tcm:165-661986-16&category=tcm:165-761469-1024

