
 

 

                    
 

Toelatingseis voor aanmelding: 
Je hebt Wiskunde A of B op VWO niveau op grond van:  

a. een VWO einddiploma oude stijl met een voldoende cijfer voor Wiskunde A of B in het pakket, of een 

VWO deelcertificaat met een voldoende cijfer voor Wiskunde A of B, of:  

b. een VWO-einddiploma met de profielen Economie en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en 

Gezondheid. Een dergelijk diploma geeft zonder meer recht op toelating tot keuzevakken van de Bachelor 

opleiding Bedrijfskunde. Voor het profiel Cultuur en Maatschappij is aanvulling vereist met Wiskunde A of 

vervanging door Wiskunde B (nieuwe stijl) of vervanging door Wiskunde A1,2 of B1 (oude stijl).  

 

De keuzevakken van RSM staan alleen open voor studenten die een universitaire Bachelor opleiding volgen en die 

nog niet eerder een graad/diploma behaald hebben (anders dan voortgezet onderwijs). HBO studenten worden niet 

toegelaten tot de keuzevakken van RSM. 

Keuzevakken kosteloos volgen is alleen mogelijk als je nog niet eerder een Bachelor-graad behaald hebt!  

Meer informatie op: http://www.eur.nl/essc/inschrijving/collegegeld/toelichting_tarieven/meerdere_studies/ 
 

Deadline van aanmelding: 
We raden je dringend aan om jezelf 30 dagen vóór aanvang van een nieuw trimester in te schrijven, zodat jouw  

collegekaart en inlogaccount is aangemaakt voordat het trimester begint, om zo achterstand te voorkomen.  

 

De trimesters beginnen op:  

 4e trimester = 4 september 2017 = advies aanmelding: vóór 1 augustus 2017. Aanmelding voor de minor loopt 

van 1 tot en met 31 mei 2017. Zie www.eur.nl/minor voor meer informatie. 

 5e en 8e trimester = 8 januari 2018 = advies aanmelding: vóór 1 december 2017. 

 6e en 9e trimester = 2 april 2018 = advies aanmelding: vóór 1 maart 2018. 

Toegestane vakken (uitgesloten zijn vakken met groepsopdrachten en B1 vakken) 
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Trimester 4 

BKB0013 Operations Research en modelbouw (6) JA 

BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek (6) NEE 

BKB2016 Wetenschapsleer (3) JA 

BKB0023 Corporate finance (5) JA 

Trimester 5 

BKB0018 Management accounting (6) JA 

BKB0019C Statistische methoden en technieken case (3) NEE 

BKB0019T Statistische methoden en technieken tentamen (3) JA 

BKB2020 Entrepreneurship (5) NEE 

BKB1025 Strategisch management (6) NEE 

Trimester 6 

BKB1021 Marketing management (5) NEE 

BKB2029 Leadership, sustainability & governance (5) JA 

BKB0024 Marktonderzoek (3) NEE 

BKB2013 Management van technologie (4) NEE 
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Trimester 7 BKBMIN.. Minor (15) - deadline voor aanmelden is 31 mei 2017 www.eur.nl/minor 

Trimester 8 

BKB0017 Informatiemanagement (5) JA* 

BKB1022 Human Resource Management (5) NEE 

BKB1030 Ondernemingsrecht (4) JA 

BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie (12) NEE 

Trimester 9 

BKB1015 Supply Chain Management (5) JA 

BKB0028 Innovatiemanagement (4) JA 

BKB0031 Financial Accounting (5) JA 
Tussen haakjes staat het aantal ECTS / * = mits de eventuele bonusopdracht (zie Course Manual) individueel wordt gemaakt. 
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Inschrijfprocedure 
 

Als je voldoet aan de toelatingseis en je hebt besloten welk keuzevak van RSM je wilt gaan volgen, dan moet je je 
aanmelden bij de faculteit (RSM). 

 

Aanmelden bij Rotterdam School of Management:  

Meld je via het aanmeldingsformulier (onderaan dit document) aan bij RSM en stuur dit formulier op naar:  

RSM, Erasmus University  

t.a.v. Programma Management BScBA, Iteke de Jong, kamer T5-09  

Burg. Oudlaan 50  

3062 PA Rotterdam  

Bij de retournering van het aanmeldformulier dien je de volgende stukken te overhandigen / mee te sturen:  

 verklaring van goedkeuring van jouw eigen Examencommissie (van de opleiding waar  

je nu dit studiejaar ingeschreven staat) waarin staat dat zij toestemming geven voor het mogen volgen van 

vakken bij Bedrijfskunde 

 wiskunde sufficiëntie verklaring (kan dus kopie diploma VWO zijn) 

 bewijs van betaling collegegeld 2017-2018 of bewijs van inschrijving 2017-2018 (van de herkomstopleiding 

waar je nu al student bent). Let op: dit is niet nodig wanneer je EUR-student bent.  

 officiële verklaring van het aantal behaalde studiepunten / cijferlijst 

 
Je ontvangt van RSM Programma Management zo spoedig mogelijk bericht over plaatsing, in de vorm van een 
toelatingsbrief.  
 

Let op: voor het volgen van keuzevakken bij de EUR hoef je je niet via Studielink aan te melden. 

 
Indien je nog geen student bent op de EUR, ontvang je - nadat je als keuzevakstudent bent ingeschreven - van het 
Centraal Bureau Inschrijvingen een Bewijs van Inschrijving en een collegekaart (nadat je via een toegestuurde link 
je pasfoto hebt geüpload). Tevens krijg je een ERNA inlog account met password waarmee je op SIN-Online, Osiris 
student en Blackboard kunt inloggen.  
 

Roosters 
Bekijk de Current Students website voor (concept) roosters en Course Manuals (http://www.rsm.nl/bachelor/current-
students/bachelor-ba/). Het definitieve rooster voor het collegejaar 2017-2018 zal vanaf 1 augustus 2017 online staan. 
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 Naam, Voorletters: 
 

in te vullen door de administratie  

Registratienummer: 

 Adres: 
 

 Postcode, Woonplaats: 
 
 

in te vullen door de administratie 

Datum ingekomen: 

 Geboortedatum: 
 

 Telefoonnummer: 
 

 E-mailadres: 
 

 Handtekening: 
 
 

Universiteit: 
 

Opleiding: 
 

Nu in studiejaar: 
 

Indien reeds student aan de EUR: wat is je studentnummer? 
 

Reeds eerder een universitair (of HBO) diploma behaald?  
Zo ja, welke en wanneer? 
 
 

Vooropleiding voor universiteit: 
 

Wil deelnemen aan onderstaande keuzevakken: 
 
Vakcode Titel ECTS 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 
Dit formulier retourneren aan:  

RSM, Erasmus University  

t.a.v. Programma Management BScBA, Iteke de Jong, kamer T5-09  

Burg. Oudlaan 50  

3062 PA Rotterdam

KEUZEVAKKEN 

 

AANMELDFORMULIER 2017-2018 



 

 

 


