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Deel B1: Opleidingsspecifiek deel  
 
 
6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 
 
Artikel 6.1 Gegevens opleiding 

1. De parttime opleiding Marketing CROHOnummer 60048 wordt in deeltijdse vorm 
verzorgd.. 

Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 i)  

1a.   De deeltijdse vorm heeft een nominale studieduur van 2 jaar. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 i) 

2. De instructietaal van de opleiding is Nederlands, deels Engels. Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

 
Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 

1. De opleiding hanteert de werkvormen zoals vermeld in de studiegids. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 x) 

2. De opleiding hanteert de toetsvormen zoals vermeld in de studiegids. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 l) 

 
[Keuze:] Artikel 6.3 Studiebegeleiding 

Niet van toepassing. Advies OLC; 
instemming FGV 
(7.13 u) 

 
 
7. Instroom en toelating 
 
Artikel 7.1 Instroommoment 

Het masterprogramma start met ingang van 1 september. Een gegadigde dient via het 
opleidingssecretariaat een verzoek in te worden toegelaten tot de opleiding voor 15 
augustus.  
 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

 
Artikel 7.2 Toelatingseisen 

1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die in het bezit is van een 
bachelorgraad, behaald aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs, 
waarmee kan worden aangetoond dat wordt voldaan aan de volgende eisen met 
betrekking tot: 
a. Kennis: een bedrijfskundige discipline met tenminste 18 EC in Marketing en 12 

EC Statistiek in het totaal aan vooropleidingen. 
b. Inzicht: Beschikkend over academisch werk- en denkniveau en overtuigend 

gemotiveerd om aan de opleiding deel te nemen. 
c. Vaardigheden: Minimaal 3 jaar werkervaring in een marketing- of andere 

commerciële functie, zoals marketingdirecteur of -manager, product developer, 
marketingconsultant, product manager, brand manager, accountmanager, 
commercieel manager of algemeen directeur. 

Deels bepaling 
WHW, deels CvB 
besluit,  
zie bijlage 3. 
Medezeggenschap 
uitgezonderd, zie 
WHW 
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2. Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen wordt onderzocht door de 

toelatingscommissie. 

Bepaling WHW 

3. Naast de vereisten, vermeld in het eerste lid, stelt de toelatingscommissie voor 
toelating de volgende aanvullende eisen: 
a. Kandidaten met een voltooide wo-masteropleiding in een economische, sociale, 

technische of medische discipline en tenminste drie jaar relevante werkervaring 
zijn toelaatbaar na het voltooien van een deficiëntiepakket bestaande uit 
inhoudelijke marketingvakken.  

b. Kandidaten die niet beschikken over een voltooide wo-masteropleiding zijn 
deficiënt. Kandidaten die beschikken over een wo-bachelor in economische, 
bedrijfskundige, technische of sociale discipline en minstens drie jaar relevante 
werkervaring zullen minimaal een premastervak op het gebied van 
onderzoeksmethoden moeten compenseren.  

c. Kandidaten met een hbo-bachelorgraad worden onder strikte voorwaarden 
toegelaten. Van belang is dat de kandidaat beschikt over een academisch denk- 
en vaardigheidsniveau. Tevens beoordeelt de toelatingscommissie werkervaring 
en functieniveau van de kandidaat. Kandidaten met een hbo-bachelorgraad in 
economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline en minstens drie 
jaar relevante werkervaring zijn toelaatbaar na het voltooien van het volledige 
premasterprogramma. 

 

Deels bepaling 
WHW, deels CvB 
besluit, 
zie bijlage 3. 
Medezeggenschap 
uitgezonderd, zie 
WHW 
 

 
Artikel 7.3 Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen 

Niet van toepassing Advies OLC, 
instemming FGV 
(9.38 sub b) 

 
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 

1. a.  Degene die over een HBO bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in 
 voldoende mate overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan 
 toelating verzoeken tot het schakel- of premasterprogramma. 
b.  Degene die over een WO bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat niet 
 voldoende aansluit bij het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating 
 verzoeken tot het schakel- of premasterprogramma. 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

2. De nadere toelatingsvereisten tot het schakel- of premasterprogramma zijn: 
 Niet van toepassing 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

3. De premaster Marketing parttime telt 24 EC en bestaat uit de volgende 
onderwijseenheden:  

a. Methoden en technieken (6 EC) 
b. Twee disciplinevakken: Services Marketing (3 EC) en het vak Consumer 

Behaviour (3 EC) 
c. Twee vakken academische vaardigheden: Academic Knowledge and Skills  (6 

EC) en Academic Paper (6 EC). 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(9.38 sub b) 

4. Een bewijs van een met goed gevolg afgerond schakel- of premasterprogramma 
geldt als bewijs van toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het 
aansluitende studiejaar. 

Wettelijke 
bepaling 
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8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 
 
Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens 

Aan de tentamens [en/of praktische oefeningen] van de hierna te noemen onderdelen 
kan niet eerder worden deelgenomen dan nadat het tentamen of de tentamens van de 
genoemde onderdelen is/zijn behaald: 
Scriptie ná behalen van Customer Intelligence. 

Advies OLC; 
instemming FGV  
(7.13 h, s & t) 

 
Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 

1. De geldigheidsduur van tentamens en vrijstellingen voor tentamens is onbeperkt.  Advies OLC; 
instemming FGV  
(7.13 k) 
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Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel  
 
9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen van de opleiding 
 
Artikel 9.1 Studielast opleiding 

1. De opleiding heeft een omvang van 60 EC. Instemming OLC 
(7.13 g) 

 
Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 

Niet van toepassing. 
 - 

Advies OLC;  
(7.13 a) 

 
Artikel 9.3 Doelstelling opleiding 

In de Nederlandstalige parttime MSc Marketing van de VU staat het creëren en realiseren 
van waarde centraal. De opleiding baseert zich op de meest actuele inzichten en 
ontwikkelingen in en om het vakgebied marketing. Het conceptueel en analytisch 
denkvermogen wordt verbeterd om vervolgens de vertaalslag te maken naar 
praktijksituaties. De verbinding van theorie met praktijk maken de opgedane kennis en 
inzichten direct toepasbaar. 

Advies OLC 
(7.13 a) 

 
Artikel 9.4 Eindtermen 

1. De afgestudeerde van de opleiding beheerst do volgende eindtermen: 
Instemming OLC; 
(7.13 c) 

1.       ACADEMIC AND RESEARCH SKILLS 
1. Make relevant (academic, managerial and 
societal) contributions to the marketing 
discipline using academic research skills 

 

2.       BRIDGING THEORY AND PRACTICE - 
knowledge 

2. Demonstrate and apply state-of-the-art 
specialized theory in the field of marketing 

3.       BRIDGING THEORY AND PRACTICE - 
application 

3. Develop solutions from different theoretical 
perspectives for complex real-life business 
problems by applying relevant marketing 
theories and methodologies   

4.       SOCIAL PROFESSIONAL SKILLS - 
teamwork 

4. Work well in a team and reflect on all roles 
and contributions within teams 

5.       SOCIAL PROFESSIONAL SKILLS - 
comunication 

5. Present in English (orally and in writing) to 
both academics and professionals convincingly 

6.       BROADENING YOUR HORIZON 

6. Formulate own opinion on master’s related 
issues within society, their outlook, including 
both economic interests and environmental, 
societal and ethical concerns 

 
 

2. Taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van een toets.  Instemming OLC 
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(7.13 c) 
 
 
10. Opbouw van het curriculum 
 
Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding bestaat ten minste uit verplichte onderwijseenheden en een individuele 
masterscriptie/thesis of een wetenschappelijke stage.  

CvB-besluit,  
zie bijlage 3 

Niet van toepassing 
 

 

 
Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 
Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de studiegids. 
 
Eerste studiejaar 

Naam 
onderwijsonderdeel 

vakcode 
Aantal 

Studiepunten 
Periode of 
semester 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Marketing Strategy EQ_MKT_MS 6 Semester 1 College Tentamen en 
Paper 

400 

Consumer 
Marketing 

EQ_MKT_CM 6 Semester 1  College Tentamen en 
Paper 

400 

Business Marketing EQ_MKT_BM 6 Semester 1 College Tentamen en 
Paper 

400 

Customer 
Intelligence 

EQ_MKT_CI 6 Semester 2 College Tentamen 400 

Management 
Integratie Project 

EQ_MKT_MI 6 Semester 2 College/Case Werkstuk 400 

 
Tweede studiejaar 

Naam 
onderwijsonderdeel 

vakcode 
Aantal 

Studiepunten 
Periode of 
semester 

Werkvorm Toetsvorm niveau 

Digital Marketing EQ_MKT_DM 6 Semester 3 College Tentamen en 
Paper 

400 

Onderzoeksmethoden EQ_MKT_OZM 6 Semester 3 College Tentamen 400 
Thesis EQ_MKT_TH 18,0 Semester 4 Praktische 

oefening 
Thesis  500 

 

 
11. Evaluatie en overgangsbepalingen 
 
Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 

1. Het onderwijs in deze opleiding wordt geëvalueerd zoals is opgenomen in de bijlage. 
Het facultaire evaluatieplan biedt daarvoor het kader. 

Instemming OLC  
(7.13 a1) 

 
Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 

In afwijking van de vigerende onderwijs- en examenregeling gelden voor de studenten die 
met de opleiding zijn begonnen onder een eerdere onderwijs- en examenregeling de 
volgende overgangsbepalingen: 

Advies OLC  
(7.13 a) 
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Niet van toepassing. 
 
 
 
 
Advies, dan wel instemming opleidingscommissie,  
Mei 2019  
 
Instemming facultaire gezamenlijke vergadering, d.d.  
 
Vastgesteld door het faculteitsbestuur………………………… op ………20….  
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Bijlage I 
Overzicht artikelen die in de OER moeten worden opgenomen 
Op basis van WHW Artikel 7.13, lid 2 en artikel 7.30b, lid 2. 
 
Deel A: facultair deel 

2. Inrichting opleiding 
Artikel 2.1 Indeling studiejaar en onderwijseenheden 7.13 lid 2 sub e 

3. Toetsing en examinering 
Artikel 3.2 Vorm van tentaminering 7.13 lid 2 sub h, l, j 
Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 7.13 lid 2 sub l, n 
Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking van de uitslag 7.13 lid 2 sub o 
Artikel 3.5 Tentamens en herkansing 7.13 lid 2 sub h, j 
Artikel 3.7 Vrijstelling 7.13 lid 2 sub r 
Artikel 3.8 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
Artikel 3.9 Inzagerecht en nabespreking 7.13 lid 2 sub p, q 

4. Studiebegeleiding en studievoortgang 
Artikel 4.1 Studievoortgangsadministratie en studiebegeleiding 7.13 lid 2 sub u 
Artikel 4.2 Aanpassingen ten behoeve van een student met een 
functiebeperking 

7.13 lid 2 sub m 

 
Deel B1: Opleidingsspecifiek deel 

6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 
Artikel 6.1 Gegevens opleiding 7.13 lid 2 sub i, r 
Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 7.13 lid 2 sub l, x 
[keuze:] Artikel 6.3 Studiebegeleiding 7.13 lid 2 sub u 

7. Instroom en toelating 
Artikel 7.2 Toelatingseisen 7.30b lid 2 
Artikel 7.4 Schakel- of premasterprogramma 7.57i  lid 1 

8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 
Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens 7.13 lid 2 sub h, s, t 
[keuze 1:] Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 
[keuze 2:] Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 7.13 lid 2 sub k 

 
Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel 

9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen 
Artikel 9.1 Studielast opleiding 7.13 lid 2 sub g 
Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 9.3 Doelstelling 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 9.4 Eindtermen 7.13 lid 2 sub b, c 

10. Opbouw van het curriculum 
Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 7.13 lid 2 sub a 
Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 7.13 lid 2 sub a 
[Keuze:] Artikel 10.3 Facultatieve onderwijsonderwijseenheden 7.13 lid 2 sub a 
[Keuze:] Artikel 10.4 Praktische oefening] 7.13 lid 2 sub d 
Artikel 10.5 Deelname aan praktische oefeningen en werkcolleges 7.13 lid 2 sub d 

11. Evaluatie en overgangsbepalingen 
Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 7.13 lid 2 sub a1 
Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 7.13 lid 2 sub a 
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Bijlage II 
Overzicht advies- en instemmingsrechten OLC en FGV 
 

Onderwerpen Onderwijs – en Examenregeling (OER) 7.13 lid 2 WHW FGV OplC 
I A I A 

a. de inhoud van de opleiding en van de daaraan verbonden examens     
a1. de wijze waarop het onderwijs in de desbetreffende opleiding wordt geëvalueerd     
b. de inhoud van de afstudeerrichtingen binnen een opleiding     
c. de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die een student zich bij 
beëindiging     van de opleiding moet hebben verworven 

    

d. waar nodig, de inrichting van praktische oefeningen     
e. de studielast van de opleiding en van elk van de daarvan deel uitmakende onderwijseenheden     

f. de nadere regels, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid (BSA)     
g. ten aanzien van welke masteropleidingen toepassing is gegeven aan artikel 7.4a, achtste lid 
(verhoogde studielast) 

    

h. het aantal en de volgtijdelijkheid van de tentamens alsmede de momenten waarop deze 
afgelegd kunnen worden 

    

i. de voltijdse, deeltijdse of duale inrichting van de opleiding     
j. waar nodig, de volgorde waarin, de tijdvakken waarbinnen en het aantal malen per studiejaar 
dat de gelegenheid wordt geboden tot het afleggen van de tentamens en examens 

    

k. waar nodig, de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens, behoudens de 
bevoegdheid van de examencommissie die geldigheidsduur te verlengen 

    

l. of de tentamens mondeling, schriftelijk of op een andere wijze worden afgelegd, behoudens de 
bevoegdheid van de examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen 

    

m. de wijze waarop studenten met een handicap of chronische ziekte redelijkerwijs in de 
gelegenheid worden gesteld de tentamens af te leggen 

    

n. de openbaarheid van mondeling af te nemen tentamens, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie in bijzondere gevallen anders te bepalen 

    

o. de termijn waarbinnen de uitslag van een tentamen bekend wordt gemaakt alsmede of en op 
welke wijze van deze termijn kan worden afgeweken 

    

p. de wijze waarop en de termijn gedurende welke degene die een schriftelijk tentamen heeft 
afgelegd, inzage verkrijgt in zijn beoordeelde werk 

    

q. de wijze waarop en de termijn gedurende welke kennis genomen kan worden van vragen en 
opdrachten, gesteld of gegeven in het kader van een schriftelijk afgenomen tentamen en van de 
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden 

    

r. de gronden waarop de examencommissie voor eerder met goed gevolg afgelegde tentamens of 
examens in het hoger onderwijs, dan wel voor buiten het hoger onderwijs opgedane kennis of 
vaardigheden, vrijstelling kan verlenen van het afleggen van een of meer tentamens 

    

s. waar nodig, dat het met goed gevolg afgelegd hebben van tentamens voorwaarde is voor de 
toelating tot het afleggen van andere tentamens 

    

t. waar nodig, de verplichting tot het deelnemen aan praktische oefeningen met het oog op de 
toelating tot het afleggen van het desbetreffende tentamen, behoudens de bevoegdheid van de 
examencommissie vrijstelling van die verplichting te verlenen, al dan niet onder oplegging van 
vervangende eisen 

    

u. de bewaking van studievoortgang en de individuele studiebegeleiding      
v. indien van toepassing: de wijze waarop de selectie van studenten voor een speciaal traject 
binnen een opleiding, bedoeld in artikel 7.9b, plaatsvindt (excellentietraject binnen een opleiding) 

    

x. de feitelijke vormgeving van het onderwijs     
alle overige onderwerpen die in de OER zijn geregeld maar die niet als zodanig zijn genoemd in art. 
7.13 WHW onder a t/m x. 

    

De lettering komt overeen met de lettering van artikel 7.13 lid 2 WHW 
Afkortingen: 
FGV: Facultaire Gezamenlijke Vergadering 
OplC: Opleidingscommissie 
I: Instemmingsrecht 
A: Adviesrecht 
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Bijlage III 
CvB besluiten en richtlijnen in de Model OER Master 
 

Deel A, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

2.1.1, 2.1.2 
 
 

Jaarindeling twee semesters volgens 8-8-
4 (uniforme jaarkalender VU-UvA) 

29-9-2008 (periode 2009-2015)  
22-05-2014 (periode 2016-2025) 

2.1.3, 2.1.4 Onderwijseenheden  
 

Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

3.1 Intekenen voor onderwijs en tentamens CvB besluit 30-09-2010, met instemming USR. 
 

3.4.1 Vaststelling en bekendmaking uitslag 
(1) Nakijktermijn tentamen 10 werkdagen  
(2) Scripties 20 werkdagen  

(1) Richtlijn Bachelor en 
Masteronderwijsopgenomen in format OER, 
herzien op 6 juni 2017 
(2) Kwaliteitseis 11 uit VU brede toetsbeleid, 
CvB besluit 15-05-2012, akkoord GV op 28-02-
2013 

3.5.1 Twee tentamengelegenheden per jaar 
per onderwijseenheid  

Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

3.5.2 Laatste beoordeling geldt, voldoende 
mag worden herkanst 

Naar aanleiding van harmonisatie UvA, richtlijn 
overgenomen, CvB besluit 24-02-2014 

3.5.4 Eénmalig extra gelegenheid tot 
herkansing ivm voldoen exameneis  

Op verzoek van commissie O&O opgenomen in 
format OER 16-17 en vastgesteld door CvB op 
27-10-2015 

3.6 Cijfers 
 

CvB besluit 30-09-2010, met instemming USR. 
Naar aanleiding van harmonisatie UvA richtlijn 
is de afronding 5,5 is voldoende toegevoegd: 
CvB besluit 24-02-2014.  

Deel B1, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

7.2.1 Toelatingseis Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

7.2.3 Aanvullende toelatingscriteria Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

Deel B2, artikel: Betreft CvB besluit/richtlijn 

10.1.1 Samenstelling opleiding Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 

10.1.3 Niveau aanduiding vakken Richtlijn Bachelor en Masteronderwijs 
opgenomen in format OER, herzien op 6 juni 
2017 
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Bijlage IV 
Uitvoeringsregeling WHW (geldend vanaf 1 juni 2018) 
 
 
1 De persoonlijke omstandigheden bedoeld in de artikelen 7.8b, derde lid, en 7.9, derde lid, van de wet, zijn 
uitsluitend: 
 
a. ziekte van betrokkene,  
b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van betrokkene,  
c. zwangerschap van betrokkene,  
d. bijzondere familie-omstandigheden,  
e. het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van:  

1. bij universiteiten: de universiteitsraad, faculteitsraad, het orgaan dat is ingesteld op grond van  de 
medezeggenschapsregeling, bedoeld in artikel 9.30, derde lid, onderscheidenlijk artikel 9.51, tweede 
lid, van de wet, het bestuur van een opleiding of de opleidingscommissie, alsmede het lidmaatschap 
van het bestuur van een stichting die blijkens haar statuten tot doel heeft de exploitatie van 
voorzieningen, behorende tot de studentenvoorzieningen, dan wel van een daarmee naar het oordeel 
van het instellingsbestuur gelet op de taak gelijk te stellen orgaan,  

 
2. bij hogescholen: de medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of 
opleidingscommissie.  

 
f. andere in de regelingen, bedoeld in de artikelen 7.8b, zesde lid, en 7.9, vijfde lid, van de wet door het 
instellingsbestuur aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten ontplooit in het kader van de 
organisatie en het bestuur van de zaken van de instelling,  
g. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige 
rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging van 
het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activiteiten 
ontplooit.  
 
2  Het instellingsbestuur kan voor de toepassing van het eerste lid, onderdeel g, nadere regels vaststellen 
omtrent het aantal bestuursleden dat ten hoogste per organisatie per studiejaar in aanmerking komt, zomede 
omtrent welke bestuursfuncties in aanmerking komen.  
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