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Errata Hogeschoolgids HRBS Bachelor 2019-2020 

Toelatingseisen stage en afstuderen opleidingen BDK, BIM en HRM. 

Vanwege het niet verlenen van instemming door de IMR HRBS betreffende de toelatingseisen voor 
stage en afstuderen voor de opleidingen BDK (Bedrijfskunde), BIM (Business It & Management) en 
HRM (Human Resource Management) gelden voor het studiejaar 2019-2010 de toelatingseisen van 
het studiejaar 2018-2019, zoals hieronder beschreven.  

Toelatingseisen tot stage 

- De propedeuse is behaald; 

- 44 studiepunten die behoren bij de cursussen van het tweede jaar behaald, waarvan 22 
studiepunten aan het einde van onderwijsperiode 3; (BIM) 

- 40 studiepunten van het 2e cursusjaar behaald; (BDK en HRM) 

- Goedkeuring SLC; 

- Aanwezigheid verplicht bij stagevoorlichting 

 Toelatingseisen tot afstuderen 

- De propedeuse is behaald; 

- Het gehele 2e cursusjaar is afgerond; 

- De stage in jaar 3 is met een voldoende afgesloten; 

- Uit de hoofdfase zijn minimaal 120 (117 BIM) studiepunten behaald; 

- Goedkeuring SLC. 

 

Toelatingseisen stage studievertragers opleiding ORM 

Met instemming van de IMR HRBS  wordt de toelatingseis voor de stage in het derde jaar voor 
studievertragers bij de opleiding ORM, aangepast. 

Een student die in het tweede jaar zes van de acht examenonderdelen of minder examenonderdelen 
heeft behaald voldoet niet aan de toegangseisen voor de stage in het derde jaar.   

 

Errata Hoofdstuk 10 Commerciële Economie 

Met instemming van de IMR HRBS worden de hieronder gemelde wijzigingen in de HG ingepast. 

I. Errata geldend voor alle communities voltijd binnen CE (Creative, Global, Social & Sport) 

1. In hoofdstuk 9 van de Hogeschool gids 2019-2020 wordt aangegeven dat alleen onvoldoendes 
herkanst mogen worden. De opleiding Commerciële Economie vormt hier een uitzondering op. Dit 
geldt voor alle 4 communities voltijd. Binnen de opleiding CE mogen onvoldoendes en voldoendes  
herkanst worden. 
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2. In hoofdstuk 9 van de Hogeschool gids 2019-2020 wordt aangegeven dat er 12 hogeschool brede 
studiepunten als keuzepunten worden aangeboden in de cursusjaren 1 en 2. Voor de opleiding 
Commerciële Economie, de 4 communities voltijd, geldt dat zij 4 keuzepunten hogeschool breed 
aanbieden. 

3. De BSA-regeling voor de studenten in de versnelde route is als volgt. 

 

VWO-route SMM 
Voor het versnelde programma geldt, net als voor het reguliere programma, dat de student alle 
studiepunten behorende bij het propedeuse programma binnen een jaar behaald moet hebben. 

Categorale vrijstelling 
De examencommissie verleent de student, op diens verzoek, categorale vrijstelling voor cursussen  
uit de kennis- en studentlijn: in totaal 36 studiepunten.  
Het betreft de volgende cursuscodes uit het eerste studiejaar: 

• SMMMAR10J1, SMMMAR20J1, SMMMAR30J1 
• SMMOND10J1, SMMOND20J1, SMMOND30J1 
• SMMFIN10J1, SMMFIN20J1, SMMFIN30J1 
• SMMCMV10J1, SMMCMV20J1, SMMCMV30J1 
• SMMTOW10J1 / Keuzecursussen/ondersteunend onderwijs 

Cursussen in het versnelde programma 
Studenten met een vwo-diploma die het versnelde programma volgen, krijgen een programma 
aangeboden dat bestaat uit een aantal cursussen uit het eerste studiejaar gecombineerd met alle 
cursussen uit het tweede studiejaar (zie ook het curriculumschema). De cursussen uit het eerste 
studiejaar komen uit de praktijklijn en zijn in totaal 24 studiepunten waard. Het betreft de volgende 
cursuscodes: 

• SMMPRO10J1, SMMPRO20J1, SMMPRO30J1 
• SMMSPM10J1, SMMSPM20J1, SMMSPM30J1 

Compensatie en bindend studieadvies 
De student dient in één jaar het propedeuseprogramma te behalen.  
De student heeft het propedeuseprogramma behaald en mag zijn studie bij de community SMM 
vervolgen, als hij aan de volgende voorwaarde voldoet: 
1. Voor alle examenonderdelen van het propedeuseprogramma heeft hij minimaal een 
gewogen gemiddelde van 6,0 als eindresultaat behaald. 
2. Voor alle cursussen behorende bij de examenonderdelen heeft hij een resultaat van 4,0 of 
hoger behaald. 

Voldoet de student niet aan deze criteria, dan krijgt hij uiterlijk op 31 augustus 2020 een negatief 
bindend studieadvies en kan hij de studie niet voortzetten. 

De student heeft binnen de versnelde route net als bij de reguliere route een extra 
herkansingsmogelijkheid in de zomerperiode om een negatief bindend studieadvies te voorkomen 
(zie ook artikel 9.12.c in deze Hogeschoolgids). De student mag maximaal 8 studiepunten in één 
periode, herkansen. 
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VWO-route GMS 
Voor het versnelde programma geldt, net als voor het reguliere programma, dat de student alle 
studiepunten behorende bij het propedeutische programma binnen een jaar behaald moet hebben. 

Categorale vrijstelling 
De examencommissie verleent de student, op diens verzoek, categorale vrijstelling voor cursussen 
uit de kennis- en studentlijn: in totaal 36 studiepunten.  
Het betreft de volgende cursuscodes uit het eerste studiejaar: 

• GMSMKT01J1, GMSONK01J1, GMSBEC01J1 
• GMSMKT10J1, GMSMKT13J1,GMSONK02J1 
• GMSBEC12J1, GMSMKT11J1, GMSSAL11J1 
• GMSSAL01J1, GMSSAL10J1, GMSMKT05J1 
• GMSSTG10J1 / ondersteunend onderwijs GMSBEN01J1 

Cursussen in het versnelde programma 
Studenten met een vwo-diploma die het versnelde programma volgen, krijgen een programma 
aangeboden dat bestaat uit een aantal cursussen uit het eerste studiejaar gecombineerd met alle 
cursussen uit het tweede studiejaar (zie ook het curriculumschema). De cursussen uit het eerste 
studiejaar komen uit de praktijklijn en zijn in totaal 24 studiepunten waard. Het betreft de volgende 
cursuscodes: 

• GMSPRJ10J1, GMSPRJ11J1, GMSPRJ12J1 

Compensatie en bindend studieadvies 
De student dient in één jaar het propedeuseprogramma te behalen.  
De student heeft de propedeuse behaald en mag zijn studie bij de community GMS vervolgen, als hij 
aan de volgende voorwaarde voldoet: 
1. Voor het examenonderdeel van het propedeuseprogramma heeft hij minimaal een gewogen 
gemiddelde van 6,0 als eindresultaat behaald. 
2. Voor alle cursussen behorende bij dit examenonderdeel heeft hij een resultaat van 4,0 of 
hoger behaald. 

Voldoet de student niet aan deze criteria, dan krijgt hij uiterlijk op 31 augustus een negatief bindend 
studieadvies en kan hij de studie niet voortzetten. 

De student heeft binnen de versnelde route een extra herkansingsmogelijkheid in de zomerperiode 
om een negatief bindend studieadvies te voorkomen (zie ook artikel 9.12.c in deze Hogeschoolgids). 
De student mag maximaal twee cursussen van maximaal 8 studiepunten in één periode, herkansen 

 

VWO-route CMS 
Voor het versnelde programma geldt, net als voor het reguliere programma, dat de student alle 
studiepunten behorende bij het propedeutische programma binnen een jaar behaald moet hebben. 

Categorale vrijstelling 
De examencommissie verleent de student, op diens verzoek, categorale vrijstelling voor cursussen 
uit de kennis- en studentlijn: in totaal 36 studiepunten.  
Het betreft de volgende cursuscodes uit het eerste studiejaar: 

• CMSMKO01J1, CMSMKO07J1  
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• CMSMKT01J1, CMSMKT03J1  
• CMSMKF01J1, CMSMKF02J1, CMSMKF03J1, CMSMKF04J1  
• CMSFIC01J1  
• CMSMKC03J1  
• CMSMKM03J1, CMSMKM04J1  
• CMSSTT01J1  

Cursussen in het versnelde programma 
Studenten met een vwo-diploma die het versnelde programma volgen, krijgen een programma 
aangeboden dat bestaat uit een aantal cursussen uit het eerste studiejaar gecombineerd met alle 
cursussen uit het tweede studiejaar (zie ook het curriculumschema). De cursussen uit het eerste 
studiejaar komen uit de praktijklijn en zijn in totaal 24 studiepunten waard. Het betreft de volgende 
cursuscodes: 

• CMSPRK17J1: 8 studiepunten  
• CMSPRK18J1: 8 studiepunten  
• CMSPRK19J1: 8 studiepunten 
 

Compensatie en bindend studieadvies 
De student dient in één jaar het propedeuseprogramma te behalen.  
De student heeft de propedeuse behaald en mag zijn studie bij de community CMS vervolgen, als hij 
aan de volgende voorwaarde voldoet: 
1. Voor het examenonderdeel van het propedeuseprogramma heeft hij minimaal een gewogen 
gemiddelde van 6,0 als eindresultaat behaald. 
2. Voor alle cursussen behorende bij dit examenonderdeel heeft hij een resultaat van 4,0 of 
hoger behaald. 

Voldoet de student niet aan deze criteria, dan krijgt hij uiterlijk aan het einde van het lopende 
cursusjaar een negatief bindend studieadvies en kan hij de studie niet voortzetten. 

De student heeft binnen de versnelde route een extra herkansingsmogelijkheid in de zomerperiode 
om een negatief bindend studieadvies te voorkomen (zie ook artikel 9.12.c in deze Hogeschoolgids). 
De student mag maximaal twee cursussen van maximaal 8 studiepunten in één periode, herkansen 

 

VWO-route MOS 
Voor het versnelde programma geldt, net als voor het reguliere programma, dat de student alle 
studiepunten behorende bij het propedeutische programma binnen een jaar behaald moet hebben. 

Categorale vrijstelling 
De examencommissie verleent de student, op diens verzoek, categorale vrijstelling voor cursussen 
uit de kennis- en studentlijn: in totaal 36 studiepunten.  
Het betreft de volgende cursuscodes uit het eerste studiejaar: 

• MOSMKT01J1, MOSMKT02J1  
• MOSMKF01J1, MOSMKF02J1  
• MOSMKO01J1, MOSMKO02J1  
• MOSMNT01J1, MOSMNT02J1  
• MOSMKM01J1  
• MOSMKS01J1, MOSMKS02J1  
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• MOSMCO01J1  
• MOSSTT01J1  

Cursussen in het versnelde programma 
Studenten met een vwo-diploma die het versnelde programma volgen, krijgen een programma 
aangeboden dat bestaat uit een aantal cursussen uit het eerste studiejaar gecombineerd met alle 
cursussen uit het tweede studiejaar (zie ook het curriculumschema). De cursussen uit het eerste 
studiejaar komen uit de praktijklijn en zijn in totaal 24 studiepunten waard. Het betreft de volgende 
cursuscodes: 

• MOSPRJ01J1: 8 studiepunten  
• MOSPRJ02J1: 8 studiepunten  
• MOSPRJ03J1: 8 studiepunten 

Compensatie en bindend studieadvies 
De student dient in één jaar het propedeuseprogramma te behalen.  
De student heeft de propedeuse behaald en mag zijn studie bij de community MOS vervolgen, als hij  
aan de volgende voorwaarde voldoet: 
1. Voor het examenonderdeel van het propedeuseprogramma heeft hij minimaal een gewogen 
gemiddelde van 6,0 als eindresultaat behaald. 
2. Voor alle cursussen behorende bij dit examenonderdeel heeft hij een resultaat van 4,0 of 
hoger behaald. 

Voldoet de student niet aan deze criteria, dan krijgt hij uiterlijk aan het einde van het lopende 
cursusjaar een negatief bindend studieadvies en kan hij de studie niet voortzetten. 

De student heeft binnen de versnelde route een extra herkansingsmogelijkheid in de zomerperiode 
om een negatief bindend studieadvies te voorkomen (zie ook artikel 9.12.c in deze Hogeschoolgids). 
De student mag maximaal twee cursussen van maximaal 8 studiepunten in één periode, herkansen 

 

II. Errata 10.6.5 SportMarketing & Management (pag.213-225) 
Op pagina 54 en pagina 165 wordt de Rotterdam Topsport Academie als een aparte community c.q. 
differentiatie aangekondigd. Dit is niet correct. Hiermee wordt de groep studenten met een 
topsportstatus binnen de community/differentiatie SportMarketing & Management bedoeld. Wel is 
het zo dat zij zich onder de benaming CE- SportMarketing & Management-Rotterdam Topsport 
Academie inschrijven, zodat zij voor de topsportcoordinator meteen bij aanvang van de studie 
geidentificeerd zijn. 

Jaar 1 
Pagina 215 
“Het propedeuseprogramma bestaat uit cursussen die ondergebracht zijn in drie leerlijnen” 
(fout: examenonderdelen) 

Pagina 215 
“Bij iedere leerlijn geldt dat het aantal studiepunten per cursus de weging bepaalt” 
(toevoegen per cursus) 

Jaar 2 
Pagina 219 
Examenonderdelen 
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3. studentleerlijn: twee examenonderdelen: 
* praktijkshop (4 studiepunten) en talentontwikkeling(4 studiepunten) 
(en niet: game en talentontwikkeling voor in totaal 2+6=)8 studiepunten, d.i. Creative) 

Pagina 219 
Tweede alinea, tweede bullit 
• Voor elke cursus binnen een examenonderdeel van 8 studiepunten heeft hij minimaal een 
4,0 behaald 
(fout: Voor elk examenonderdeel voor 8 studiepunten heeft hij minimaal een 4,0 behaald) 

Pagina 219 
Herkansingsmogelijkheden 
Bullit 5 * bij de keuzecursus een herkansingsmogelijkheid, eventueel dient hij een andere 
keuzecursus te kiezen, tot maximaal 4 studiepunten 

Jaar 3 
Pagina 221 
Stage jaar 3 
Onderstaand stuk tekst toevoegen 
Studenten die niet voldoen aan de stageeis worden verwezen naar hun coach en naar de HINT-
pagina, waar de herkansingsmogelijkheden benoemd worden. 

Pagina 221 
Semester 6 
In het derde studiejaar bestaat het tweede halfjaar uit een aaneengesloten project. Bij 
de stage in het eerste halfjaar lag de nadruk op de persoonlijke ontwikkeling en rol 
binnen de organisatie als aankomend sportmarketeer. Tijdens het project in semester 6 staat de 
inhoud centraal en is de persoonlijke ontwikkeling ondersteunend. Om de inhoud te ondersteunen 
bieden we parallel aan het project workshops aan waarin specifieke expertise wordt aangeboden die 
je kunt inzetten bij het project. 
 
De beoordeling vindt plaats aan de hand van de groepsopdracht (60%) en het individuele portfolio-
assessment (40%). 
Het gecombineerde eindcijfer dient een 5,5 of hoger te zijn om semester 6 succesvol af te ronden en 
de dertig studiepunten toegekend te krijgen. Voor de groepsopdracht geldt een ondergrens van een 
4,0 en voor het individuele portfolio-assessment een ondergrens van een 5,5. Het groepsproduct is 
niet herkansbaar. Het individuele portfolio-assessment is herkansbaar aan het einde van de periode 
van semester 6. 

Om te mogen beginnen met semester 6, moet de student de derdejaarsstage met een positief 
resultaat hebben afgesloten.  

 

III. Errata 10.6.3 Global Marketing and Sales (pag.181-198) 
Jaar 1 
Pagina 183 onder Cursussen in de propedeuse 
“Het propedeuseprogramma bestaat uit cursussen die ondergebracht zijn in drie leerlijnen” 
(fout: examenonderdelen) 

Pagina 183  onder Cursussen in de propedeuse 
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“de praktijklijnleerlijn: 3 praktijkcursussen voor 24 studenten” 
(fout: 6 praktijkcursussen) 

Pagina 183 onder Herkansingen en extra herkansing 
“Bij iedere leerlijn geldt dat het aantal studiepunten per cursus de weging bepaalt” 
(toevoegen per cursus) 

Jaar 2 
Pagina 187 Tweede alinea, tweede bullit 
• Voor elke cursus binnen een examenonderdeel van 8 studiepunten heeft hij minimaal een 
4,0 behaald 
(fout: Voor elk examenonderdeel voor 8 studiepunten heeft hij minimaal een 4,0 behaald) 

Jaar 3 
Pagina 196 Schema herkansingen en compensaties 2019-2020 
Bij herstelmogelijkheid staat het volgende: op basis van artikel 9.12 C Hogeschoolgids 2018-2019, 
instituut COM. Dit moet zijn: op basis van artikel 9.12 C Hogeschoolgids 2019-2020. 

 

IV. Errata 10.6.2 Creative Marketing and Sales (pag.166-180) 
Jaar 1 
Pagina 168 onder Cursussen in de propedeuse 
“Het propedeuseprogramma bestaat uit cursussen die ondergebracht zijn in drie leerlijnen” 
(fout: examenonderdelen) 

Pagina 168 onder Herkansingen en extra herkansing 
“Bij iedere leerlijn geldt dat het aantal studiepunten per cursus de weging bepaalt” 
(toevoegen per cursus) 

Jaar 2 
Pagina 172 onder Examenonderdelen (Tweede alinea, tweede bullit) 
• Voor elke cursus binnen een examenonderdeel van 8 studiepunten heeft hij minimaal een 
4,0 behaald 
(fout: Voor elk examenonderdeel voor 8 studiepunten heeft hij minimaal een 4,0 behaald) 

Pagina 175 Schema herkansingen en compensaties 2019-2020 
Deze dient voor CMS toegevoegd te worden i.v.m. studieverloop jaar 2 en stagedrempel.  

 

V. Errata 10.6.4 Marketing of Social Business (pag.198-212) 
Jaar 1 
Pagina 200 onder Cursussen in de propedeuse 
“Het propedeuseprogramma bestaat uit cursussen die ondergebracht zijn in drie leerlijnen” 
(fout: examenonderdelen) 

Pagina 200 onder Herkansingen en extra herkansing 
“Bij iedere leerlijn geldt dat het aantal studiepunten per cursus de weging bepaalt” 
(toevoegen per cursus) 

Jaar 2 
Pagina 187 onder Examenonderdelen (Tweede alinea, tweede bullit) 
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• Voor elke cursus binnen een examenonderdeel van 8 studiepunten heeft hij minimaal een 
4,0 behaald 
(fout: Voor elk examenonderdeel voor 8 studiepunten heeft hij minimaal een 4,0 behaald) 

Pagina 204 Schema herkansingen en compensaties 2019-2020 
Deze dient voor MOS toegevoegd te worden i.v.m. studieverloop jaar 2 en stagedrempel.  

 

 

 

 


