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2 BBK001 

VOORWOORD  

 

Welkom bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit en bedankt voor je 
interesse in ons opleidingsaanbod. Voor je ligt de studiegids van de bacheloropleiding Bedrijfskunde 
met informatie over de inhoud en structuur van de opleiding: het rooster, de inhoud van de 
cursussen, tentamens en andere zaken die van belang kunnen zijn tijdens je studie. Met de 
bacheloropleiding Bedrijfskunde kies je voor een eigentijds studieprogramma dat aanhaakt op de 
vraag vanuit de arbeidsmarkt en dat goed in te plannen is binnen jouw persoonlijke situatie. Het 
bewezen onderwijsmodel van activerend academisch onderwijs betekent dat je niet alleen gedegen 
kennis opdoet van recente wetenschappelijke ontwikkelingen, maar ook direct de meerwaarde ziet 
voor de praktijk.  

Bij de Open Universiteit studeer je flexibel en in deeltijd. Veel van ons onderwijs wordt online 
aangeboden, aangevuld met online en fysieke begeleidingsbijeenkomsten. Dit zorgt voor een 
optimale mix van studeren in je eigen tijd en contact met je medestudenten en docenten. Flexibel 
studeren betekent ook dat je je eigen studietempo bepaalt. Wij adviseren je over preferente 
studiepaden en geven je voorbeeldstudieplannen bij verschillende studietempo’s. Zo is het mogelijk 
om voltijds te studeren, maar kunnen we ook gezamenlijk een gepersonaliseerd studieplan 
uitwerken. Onze studenten en alumni waarderen ons onderwijsmodel en de kwaliteit van ons 
onderwijs zeer: in een recente landelijke studenten enquête werd onze bacheloropleiding 
beoordeeld als de op één na beste van Nederland.  

Met de bacheloropleiding Bedrijfskunde volg je een brede opleiding en word je opgeleid tot 
wetenschappelijke professional die de opgedane kennis direct in de praktijk kan toepassen. De 
opleiding begint met een startpakket van twee cursussen, Management & Organisatie en 
Ondernemerschap. Binnen de opleiding komen alle vakgebieden aan bod, van strategie tot human 
resource management, en van accounting en finance tot projectmanagement. Ook zie je 
toepassingen van al deze vakgebieden binnen alle typen organisaties: van MKB tot multinationals en 
van privaat tot publiek. Je kunt binnen je opleiding ook zelf accenten leggen door je te specialiseren 
via één van de minoren die we aanbieden. Omdat we ook voortdurend bezig zijn met het vernieuwen 
van ons onderwijs start er in 2022-2023 een geheel nieuwe leerlijn: Resilient business. Deze leerlijn 
richt zich op belangrijke hedendaagse thema’s zoals innovatiemanagement, veerkracht van supply 
chains, etc. We bieden je dus een brede opleiding, met voldoende keuzeruimte en thema’s die 
aansluiten bij hedendaagse vraagstukken. 

De vakken die je volgt worden verzorgd door docenten die vakinhoudelijke experts zijn. Ze 
publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en lopen voorop binnen hun 
vakgebied. Ook dragen ze bij aan ons facultaire onderzoeksprogramma Learning and Innovating in 
Resilient Systems dat multidisciplinair onderzoek binnen de verschillende vakgebieden stimuleert. 
Naast het uitvoeren van onderzoek zijn onze docenten ook druk bezig met valorisatie, de vertaalslag 
van wetenschappelijk onderzoek naar impactvolle toepassingen voor de maatschappij en de praktijk. 
Die kennis van onderzoek, multidisciplinariteit en maatschappelijke impact voedt ook weer direct het 
onderwijs, en daar heb jij, als aankomend student, profijt van! Onze nieuwe leerlijn Resilient business 
is daar een goed voorbeeld van. 

Kortom, als Open Universiteit stellen we je in staat om flexibel en in eigen tempo je Bachelor 
Bedrijfskunde te behalen. Ik ben ervan overtuigd dat we je met deze opleiding een uniek 
studieprogramma bieden dat je in staat zal stellen om de volgende stap te zetten in je loopbaan. Dit 
mede dankzij de goede studeerbaarheid van onze opleiding, ons bewezen onderwijsmodel, en ons 
academisch en praktisch relevante onderwijs verzorgd door docenten die vakinhoudelijke experts 
zijn en goed de vertaalslag van wetenschap naar de praktijk kunnen maken. Mocht je daar na het 
lezen van de studiegids ook van overtuigd zijn, wacht dan niet langer en schrijf je in. Zoals ze zeggen: 
the future starts now en onze docenten, tutoren en studieadviseurs staan klaar om jouw toekomst 
werkelijkheid te laten worden. 

  



Prof. dr. Bart Frijns
Decaan faculteit Managementwetenschappen



 

http://www.ou.nl/documenten


http://www.ou.nl/documenten


Bedankt voor je keuze voor de 
bacheloropleiding Bedrijfskunde van de 
OU! Publieke en private organisaties 
hebben een grote invloed op ons dagelijks 
leven. Als werkgever, maar ook als verlener 
van diensten, producent van goederen, en 
ontwikkelaars van kennis. Beter begrijpen 
hoe deze organisaties werken is dus heel 
belangrijk; hoe zorgen we voor een 
concurrerende strategie, een gezonde 
financiële huishouding, efficiënte supply 
chains, en een menswaardig 
personeelsbeleid? Door Bedrijfskunde te 
kiezen, kies je dus voor een relevante 
carrière met toekomst!

Dr. Ward Ooms
programmaleider 

bacheloropleiding Bedrijfskunde

KENNIS
 IS GROEI





http://www.ou.nl/minoren


http://www.ou.nl/vrijstelling


NOOIT 
UITGELEERD



DDee  ssttuuddiieeaaddvviisseeuurrss

Tijdens je opleiding word je bijgestaan door onze studieadviseurs. De 
studieadviseurs adviseren je over de haalbaarheid van je persoonlijke 
studieplan (van minimaal 15 EC per jaar) en over de aanvraag van 
eventuele vrijstellingen in de bachelor.

Ook bij knelpunten en eventuele vertraging of versnelling van je studie kun 
je bij de studieadviseurs terecht. Jullie zoeken dan samen naar een 
oplossing of alternatief studiepad. De studieadviseurs zijn er voor jou!

Renate Nowak en Margriet Kleine zijn de studieadviseurs van de 
bacheloropleiding Bedrijfskunde. Je kunt ze mailen via info@ou.nl of 
een telefonische afspraak plannen via deze link.

HULP NODIG BIJ HET 
PLANNEN VAN JE STUDIE?

Renate Nowak
Studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde

Margriet Kleine
Studieadviseur bacheloropleiding Bedrijfskunde

rcn
Doorhalen

https://outlook.office365.com/owa/calendar/StudieadviseurBedrijfskunde@openuniversiteit.onmicrosoft.com/bookings/


https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0612
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0712
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0112
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0216
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB9906
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2012


 

 

 

 

 

https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0712
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0612
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0216
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0112
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2012
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB9906
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2902
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OPLEIDINGSSCHEMA  
BACHELOR BEDRIJFSKUNDE  

 

Kwartielen 2022-2023 
1 1 september t/m 11 november 2022 

2 21 november 2022 t/m 3 februari 2023 

3 13 februari t/m 21 april 2023 

4 1 mei t/m 7 juli 2023 

Code Titel EC Begeleiding in 
kwartiel 

Startmoment  Tentamenvorm Tentamendata 

Vakinhoudelijke cursussen (110 studiepunten) 
MB0112 Human resource management 5 Variabel bv conform afspraak 

MB0202 Organisatiekunde 5 Variabel DIT (mc) conform afspraak 

MB0302 Algemene economie voor management 5 4 Vast DIT (mc) + bv conform afspraak 

MB0402 Financial accounting en administratieve 
processen 

5 3 Vast DIT (mc) conform afspraak  

MB0712 Marketing 5 1 Vast DIT (ov) conform afspraak 

MB0902 Management accounting 5 4 Vast DIT (mc) conform afspraak 

MB1102 Politicologie voor management 5 1 Vast bv conform afspraak 

MB1202 Strategie van organisaties 5 3 Vast DIT (mc) conform afspraak 

MB1302 Gedrag in organisaties 5 2 Vast bv conform afspraak 

MB1402 Supply chain management 5 3 Vast bv conform afspraak 

MB1502 Financial management 5 4 Vast DGT 5 jul 2022, 15 nov 
2022, 7 feb 2023 

MB1602 Business marketing 5 2 Vast DIT (mc) conform afspraak 

MB1702 Organisatieadvisering en -coaching 5 4 Vast bv conform afspraak  

MB2012 Relatiemarketing  5 Variabel DIT (mc) + bv  conform afspraak 

MB2102 Financial markets 5 3 Vast DIT (mc) conform afspraak 

MB2302 Administratieve organisatie en 
risicomanagement 

5 2 Vast DIT (mc) conform afspraak 

MB2402 Management en organisatie 5 1 of 3 Vast DIT (mc) + bv conform afspraak 

MB2502 Ondernemerschap 5 2 of 4 Vast bv conform afspraak 

MB2602 Innovatiemanagement 5 Variabel DIT (mc) conform afspraak 

MB2702 Veerkracht van supply chains 5 Variabel bv conform afspraak 

MB2802 Sustainable finance 5 Variabel bv conform afspraak 

MB2902 Resilience at work 5 Variabel bv conform afspraak 

Cluster academische vaardigheden (25 studiepunten) 
MB0216 Methoden en technieken van 

onderzoek 
15 1 t/m 2 of 3 t/m 4 Vast DIT (mc) + bv  conform afspraak 

MB0612 Basis academische vaardigheden 5 1 t/m 2 of 3 t/m 4 Vast bv conform afspraak 

MB2202 Methoden en technieken van 
onderzoek 2 

5 1 of 3 Vast bv conform afspraak 

Vrije ruimte (30 studiepunten) 

Afstudeeropdracht (15 studiepunten) 
MB9906 Bachelorscriptie bedrijfskunde 15 1 t/m 2 of 3 t/m 4 Vast scriptie conform afspraak 

Minoren 

Minoren zijn blokken van (doorgaans) 15 EC met inhoudelijk samenhangende cursussen. 
Studenten van de Open Universiteit kunnen deze minoren inbrengen in de vrije ruimte.  
De minoren staan ook open voor studenten van andere universiteiten om in te brengen als minor. 
Op www.ou.nl/minoren vind je alle minoren van de Open Universiteit. 

https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0112
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0112
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0712
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0712
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB1702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2012
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2012
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2302
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2502
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2702
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2902
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0216
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0216
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0216
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0612
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB0612
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB2202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB9906
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MB9906
http://www.ou.nl/minoren
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Open bachelor Bedrijfskunde 

Werken in de huidige samenleving vereist steeds vaker kennis vanuit diverse disciplines. Een 
combinatie van meerdere vakgebieden geeft ruimte voor een uniek persoonlijk studieprofiel dat op 
de arbeidsmarkt onderscheidend kan zijn.  

In de Open bachelor Bedrijfskunde kies je voor het specialisme Bedrijfskunde. Maar daarbij bieden we 
je de vrijheid om te kiezen voor verdieping en verbreding door jouw specialisme uit te breiden met 
relevante cursussen uit de andere bacheloropleidingen van de OU. Zo verbreed je niet alleen je 
kennis en inzicht maar vergroot je ook je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk. In de Open bachelor 
Bedrijfskunde kun je als je een bredere wo-bacheloropleiding wil volgen en/of reeds elders een 
gedeeltelijke universitaire opleiding hebt gevolgd, studiepunten van eerder behaalde wo-vakken 
inbrengen. 

Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met een van onze studieadviseurs. 

https://www.ou.nl/studieaanbod/obabdk


‘Studeren in mijn eigen tempo 
zonder financiële gevolgen is voor 
een topsporter ideaal.  
Ik kan zelf kiezen wanneer ik meer 
of minder vakken volg. En me zo 
voorbereiden op een toekomst na 
het baanwielrennen.’
Harrie Lavreysen
Bachelorstudent Bedrijfskunde

Managementwetenschappen





Cursuscode: MB2302 

Studiepunten: 5 EC 

 

Cursuscode: MB0302 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2302
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0302


Cursuscode: MB9906 

Studiepunten: 15 EC 

Cursuscode: MB0612 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB9906
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0612


Cursuscode: MB1602 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB0402 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1602
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0402


Cursuscode: MB2102 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB1502 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2102
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1502


Cursuscode: MB1302 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB0112 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1302
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0112


Cursuscode: MB2602 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB0902 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2602
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0902


Cursuscode: MB2402 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB0712 

Studiepunten: 5 EC









http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2402
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0712


Cursuscode: MB0216 

Studiepunten: 15 EC 

Cursuscode: MB2202 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0216
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2202


Cursuscode: MB2502 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB1702 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2502
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1702


Cursuscode: MB0202 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB1102 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0202
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1102


Cursuscode: MB2012 

Studiepunten: 5 EC

Cursuscode: MB2902 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2012
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2902


Cursuscode: MB1202 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB1402 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1202
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB1402


Cursuscode: MB2802 

Studiepunten: 5 EC 

Cursuscode: MB2702 

Studiepunten: 5 EC

http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2802
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB2702
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AANMELDEN 
 

Aanmelden voor de bacheloropleiding 

Om te starten met de bacheloropleiding meld je je via Studieaanbod aan voor de opleiding. Je klikt op de 
opleidingspagina op ‘Aanmelden’. Hierna log je in op mijnOU of maak je een account aan. Geef je aan dat je in Nederland 
woont, dan log je in met je DigiD om je te legitimeren en zijn de meeste gegevens al voor je ingevuld. Je kunt bij het 
aanmelden ook aangeven of je vrijstelling in de bacheloropleiding wilt aanvragen (let op: hier zijn kosten aan verbonden). 
In mijnOU zie je jouw berichten met informatie over je aanmelding voor de opleiding en eventueel een bericht over het 
aanvragen van vrijstelling en/of toelating. 
Je kunt samen met de studieadviseur een studieplan voor je opleiding opstellen. 
www.ou.nl/studieaanbod/bmob 
 
Het is belangrijk om je aan te melden voor een opleiding. Je krijgt dan een online studiepad waarin je je vorderingen in de 
opleiding kunt volgen en van waaruit je je eenvoudig vanaf medio mei kunt aanmelden voor de cursussen die je nog moet 
doen om de opleiding af te ronden. Ook kunnen we je zo op de hoogte houden van ontwikkelingen in de opleiding. Je 
meldt je hiermee nog niet aan voor een cursus.  

Meld je vóór onderstaande data aan voor de opleiding, zodat je tijdig de uitslag ontvangt om je te kunnen aanmelden 
voor cursussen met een vast startmoment. 

 Kwartiel 1  
start  

1 september 2022 

Kwartiel 2 
start  

21 november 2022 

Kwartiel 3 
start  

13 februari 2023 

Kwartiel 4 
start  

1 mei 2023 
Aanmelden 
bacheloropleiding zonder 
vrijstelling 

31 augustus 2022 20 november 2022 12 februari 2023 30 april 2023 

Vrijstellingsverzoek 3 juli 2022 25 september 2022 11 december 2022 5 maart 2023 

Aanmelden voor cursussen 

Zodra je je hebt aangemeld voor de bacheloropleiding, kun je je direct via jouw studiepad aanmelden voor een of 
meerdere cursussen. Hiervoor klik je in jouw studiepad achter de cursus op Meer info. 
 
De cursussen hebben een vast of variabel startmoment. Je ziet in het jaarrooster wanneer de cursus start en begeleid 
wordt. De studieadviseur kan je helpen met het maken van een studieplanning. 

Cursussen met variabel startmoment 
Meld je je aan voor een cursus met een variabel startmoment, dan wordt het beschikbare studiemateriaal direct na 
verwerking van de inschrijving verzonden. De inschrijfduur van 12 maanden gaat 14 dagen na verwerking van je 
inschrijving lopen. Houd bij je planning wel rekening met de data van begeleidingsbijeenkomsten en de tentamens. 
Informatie over deze begeleidingsbijeenkomsten vind je in het tabblad Begeleiding van de cursusbeschrijving op 
Studieaanbod. 
www.ou.nl/opleiding-overzicht 

  

http://www.ou.nl/studieaanbod
http://www.ou.nl/mijnOU
http://www.ou.nl/mijnOU
http://www.ou.nl/studieaanbod/bmob
http://www.ou.nl/jaarrooster
http://www.ou.nl/opleiding-overzicht


http://www.ou.nl/studieaanbod


http://www.ou.nl/mijnOU
http://www.ou.nl/kosten
http://www.rijksoverheid.nl/
https://duo.nl/particulier/inloggen-op-mijn-duo.jsp
http://www.ou.nl/levenlanglerenkrediet
http://www.duo.nl/
http://www.ou.nl/kcou
http://www.ou.nl/lerarenbeurs
https://duo.nl/particulier/diploma-behaald/voucher-voor-nascholing.jsp


http://www.ou.nl/mijnOU


http://www.ou.nl/mijnOU
http://www.ou.nl/tentamen
http://www.ou.nl/tentamen
http://www.ou.nl/documenten
http://www.ou.nl/nieuwsplaza
http://www.ou.nl/documenten


 

http://www.ou.nl/studiecentra
mailto:studentenraad@ou.nl
http://www.mijn.ou.nl/web/ou/studentenraad
http://www.mijn.ou.nl/web/ou/studentenraad
http://www.ou.nl/studentenpas
http://www.ou.nl/studentenpas
http://www.ou.nl/alumni


mailto:leden@emergoweb.nl
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Modulair  
Modulair is het studentenmagazine voor studenten en alumni van de Open Universiteit. In Modulair 
komen studenten en wetenschappelijke medewerkers aan het woord. Ook vind je er studienieuws 
van de faculteiten en een overzicht van recent afgestudeerde studenten. 

Go OU! 
Medewerkers en studenten hebben in 2021 het Green office van de Open Universiteit (Go OU) 
opgericht. Go OU richt zich op groen, natuur, milieu en klimaat, oftewel de ecologische kant van 
duurzaamheid. Het platform organiseert inspirerende activiteiten om binnen de OU-community de 
bewustwording te vergroten en mogelijkheden aan te dragen om de Open Universiteit en jouw eigen 
omgeving duurzamer te maken. Heb je interesse en ideeën of wil je meewerken als vrijwilliger?  
Kijk voor meer informatie en inspiratie ou.nl/green-office. 
 
  

http://www.ou.nl/green-office
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http://www.ou.nl/documenten
http://www.ou.nl/administratief-beroep1
http://www.ou.nl/bezwaar
http://www.ou.nl/klachten-en-geschillen
https://www.ou.nl/documenten
mailto:vertrouwenspersonen.oomgang@ou.nl
http://www.ou.nl/vertrouwenspersonen
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:N INFORMATIE 

• 

Heb je vragen over je studie of wil je informatie over het 

dichtstbijzijnde studiecentrum? 

Neem dan contact op met een van onze medewerkers of kijk 

op de website hoe wij bereikbaar zijn. 

T +31 (0)45 - 576 2888 

www.ou.nl/directcontact 

www .ou.n 1/stud iecentra 

Colofon 

Open Universiteit 

Faculteit Managementwetenschappen 

Valkenburgerweg 177 

6419 AT Heerlen - NL 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Versie 1, maart 2022 
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http://www.ou.nl/directcontact
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Faculteit Managementwetenschappen bezoekadres: Valkenburgerweg 177, 6419 AT Heerlen
postadres: Postbus 2960, 6401 DL Heerlen, +31 (0)45 - 576 2888 www.ou.nl/managementwetenschappen

Overige wetenschapsgebieden van de Open Universiteit

Psychologie 
Cultuurwetenschappen 
Informatica 
Informatiekunde  
Rechtswetenschappen 
Natuurwetenschappen 
Onderwijswetenschappen
Gezondheidswetenschappen
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