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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 masteropleiding Management 

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 

masteropleiding Management 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. Onze 

studenten en alumni waarderen dit onderwijsmodel en de kwaliteit van ons onderwijs zeer: in de 

Nationale Studenten Enquête werden de masteropleidingen van de Open Universiteit beoordeeld als 

de op één na beste van Nederland. 

De Master in Management biedt inhoudelijk een brede basis in de managementwetenschappen via 

de cursusreeks Advanced studies in management. Deze vier cursussen vormen samen het eerste jaar 

van de opleiding en garanderen een breed maar geïntegreerd perspectief op management. De 

cursussen zijn gericht op problematiek uit de praktijk en deze problematiek wordt bekeken vanuit 

verschillende academische en praktische oogpunten. De koppeling tussen theorie en praktijk 

betekent dat wat je leert ook direct toepasbaar is en dit waarderen onze huidige studenten zeer. In 

het tweede jaar kies je voor één van onze keuzevakken en zo specialiseer je je in de richting die jouw 

interesse heeft. Ons onderwijsaanbod sluit naadloos aan op actuele thema's binnen management, 

zoals digitalisering, innovatie, duurzaamheid, verandermanagement en leiderschap. 

Naast academisch hoogstaand en praktisch relevant onderwijs vinden wij de studeerbaarheid van 

onze opleiding erg belangrijk. Onze zeer ervaren en gemotiveerde docenten zullen je intellectueel 

uitdagen om deze opleiding tot een succes te maken. En dat werkt: ruim driekwart van onze 

masterstudenten studeert binnen twee jaar succesvol af. 

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 lnnovating 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! 

Kortom, als Open Universiteit stellen we je in staat om flexibel, in deeltijd en in twee jaar, je Master of 

Science (MSc) in management te behalen. De afgelopen vijf jaar ontvingen meer dan duizend 

studenten deze mastertitel bij de OU. 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. 

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. 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. 



Bart Frijns
Decaan faculteit Managementwetenschappen



‘Het is pittig naast mijn fulltime 
baan. Maar met de juiste motivatie 
gaat dit zeker lukken.’
Zoë Huizenga
Student premaster 

Managementwetenschappen



https://www.ou.nl/studieaanbod
https://www.ou.nl/documenten
http://www.ou.nl/documenten


http://www.ou.nl/documenten


‘Het testen van ideeën gaat samen 
met het accepteren van fouten. 
Fouten leveren waardevolle informatie 
voor de richting waarin oplossingen 
kunnen worden gevonden.’

Prof. dr. Marjolein Caniëls
programmaleider masteropleiding 

Management

ZELF      
BEWUST 

LEIDEN 







https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0013
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0113
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0213
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0313
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM9906
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12 MMA001 

Opleidingsschema MSc Management 

Code Titel EC Tentamenvorm Begeleiding 
In kwartiel 

Cluster Advanced studies in management (ASM) 
MM0013 Strategie en marketing – Advanced studies in management 1 7,5 opdracht 1 of 3 

MM0113 Organiseren en veranderen - Advanced studies in management 2 7,5 opdracht 2 of 4 

MM0213 Sturen en menselijk kapitaal - Advanced studies in management 3 7,5 DGT (mc) 1 of 3 

MM0313 Financieel perspectief in besturen - Advanced studies in 
management 4 

7,5 DGT (open vragen) 2 of 4 

Gebonden keuze (eis: 10 studiepunten) 
MM0214 Controlling (CON) 10 DGT (open vragen) + 

bv 
1-2 of 3-4 

MM0304 Financial decision making (FDM) 10 DGT (open vragen) 1-2 of 3-4 

MM0404 Governance (GOV) 10 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0514 Duurzaam human resource management (DHRM) 10 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0604 Organisatieverandering en -ontwikkeling (OVO) 10 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0714 Competitive supply chains (CSC) 10 mondeling tentamen 1-2 of 3-4 

MM0904 Strategie en innovatie (S&I) 10 opdracht 1-2 of 3-4 

MM1004 Marketing management (MAM) 10 mondeling tentamen 1-2 of 3-4 

Gebonden keuze (eis: 5 studiepunten) 
MM0002 Voorbereiding afstudeeronderzoek CON 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0102 Voorbereiding afstudeeronderzoek FDM 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0202 Voorbereiding afstudeeronderzoek GOV 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0312 Voorbereiding afstudeeronderzoek DHRM 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0402 Voorbereiding afstudeeronderzoek OVO 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0512 Voorbereiding afstudeeronderzoek CSC 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0602 Voorbereiding afstudeeronderzoek S&I 5 opdracht 1-2 of 3-4 

MM0802 Voorbereiding afstudeeronderzoek MAM 5 opdracht 1-2 of 3-4 

1-2 of 3-4 
MM9906 Afstudeertraject managementwetenschappen 15 scriptie 1-2 of 3-4 

Begeleiding 
De studie wordt grotendeels online aangeboden via afstandsonderwijs. De elektronische 
leeromgeving van de Open Universiteit biedt voldoende houvast en structuur. Daarnaast wordt er 
ook een beperkt aantal online of fysieke begeleidingsbijeenkomsten gepland. Houd rekening met 
maximaal zes bijeenkomsten per academisch jaar (1 september t/m 30 juni). Meestal vinden deze 
bijeenkomsten plaats in de eerste of tweede week van een kwartiel. De bijeenkomsten vinden online 
plaats of in een aantal OU studiecentra in Nederland en België. Kijk voor de actuele data en locaties 
op de cursuspagina van de betreffende cursus (klik op de MM cursuscode hierboven in het 
jaarrooster) of ga naar de betreffende cursusrun in onze online leeromgeving. 

https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0013
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0013
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0113
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0113
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0213
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0213
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0313
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0313
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0313
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0214
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0214
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0304
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0304
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0404
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0404
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0514
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0514
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0604
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0604
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0714
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0714
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0904
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0904
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM1004
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM1004
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0002
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0002
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0102
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0202
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0312
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0312
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0402
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0512
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0512
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0602
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM0802
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM9906
https://www.ou.nl/opleiding?sku=MM9906


DDee  ssttuuddiieeaaddvviisseeuurrss

Als student van de Open Universiteit kun je een beroep doen op onze studieadviseurs. Deze 
personen fungeren als vast aanspreekpunt tijdens je studie en helpen je verder bij vragen en 
problemen op het gebied van de studie, die niet direct met de cursusinhoud te maken hebben. 
Zo nodig leggen de studieadviseurs contacten met de juiste medewerkers en afdelingen binnen 
onze instelling.

Ook adviseren de studieadviseurs je over de haalbaarheid van een persoonlijk studieplan, over 
toelating tot de master en over de aanvraag van eventuele vrijstellingen. De studieadviseurs 
(onder)steunen en helpen je bij het zoeken naar een oplossing.

Rob Wijnands en Jordy Beckers zijn de studieadviseurs van de masteropleiding Management. 
Je kunt ze mailen of een telefonische afspraak plannen via info@ou.nl. De studieadviseurs zijn er 
voor jou!

HULP NODIG BIJ HET 
PLANNEN VAN JE STUDIE?

Jordy Beckers
Studieadviseur masteropleiding Management

Rob Wijnands
Studieadviseur masteroropleiding Management



 

 

 



http://www.ou.nl/studieaanbod/maman
http://www.ou.nl/toelating
http://www.ou.nl/studieaanbod/smaman
http://www.ou.nl/studieaanbod/MB0116
http://www.ou.nl/studieaanbod/maman








 

Cursuscode: MM0013 

Studiepunten 7,5 EC 

Cursuscode: MM0113 

Studiepunten: 7,5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0013
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0113


 

Cursuscode: MM0213 

Studiepunten 7,5 EC 

Cursuscode: MM0313 

Studiepunten: 7,5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0213
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0313


Cursuscode: MM9906 

Studiepunten 15 EC 

Cursuscode: MM0714 

Studiepunten: 10 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM9906
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0714


Cursuscode: MM0214 

Studiepunten 10 EC 

Cursuscode: MM0514 

Studiepunten: 10 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0214
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0514


Cursuscode: MM0304 

Studiepunten: 10 EC 

Cursuscode: MM0404 

Studiepunten 10 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0304
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0404


Cursuscode: MM1004 

Studiepunten: 10 EC 

Cursuscode: MM0604 

Studiepunten 10 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM1004
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0604


Cursuscode: MM0904 

Studiepunten 10 EC 

Cursuscode: MM0002 

Studiepunten: 5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0904
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0002


Cursuscode: MM0502 

Studiepunten 5 EC 

Cursuscode: MM0312 

Studiepunten 5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0502
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0312


Cursuscode: MM0102 

Studiepunten 5 EC 

Cursuscode: MM0202 

Studiepunten: 5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0102
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0202


Cursuscode: MM0802 

Studiepunten 5 EC 

Cursuscode: MM0402 

Studiepunten: 5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0802
http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0402


Cursuscode: MM0602 

Studiepunten: 5 EC 

http://www.ou.nl/studieaanbod/MM0602


‘In het begin was het  
even schakelen, het tempo 
was hoog maar nu heb ik  
de juiste modus te pakken’
Wendy Groot
Masterstudent

Managementwetenschappen



 

 



 

 

 

 

 

 



http://www.ou.nl/aanvraag-advies-wo-master
https://www.ou.nl/studieaanbod
https://www.ou.nl/mijnOU
https://www.ou.nl/jaarrooster
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http://www.ou.nl/kosten
http://www.ou.nl/levenlanglerenkrediet
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/aanvragen-en-wijzigen.jsp
https://duo.nl/particulier/levenlanglerenkrediet/aanvragen-en-wijzigen.jsp
http://www.ou.nl/kcou
http://www.ou.nl/lerarenbeurs
https://duo.nl/particulier/diploma-behaald/voucher-voor-nascholing.jsp
http://www.belastingdienst.nl/


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


https://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/uitreiking
http://www.ou.nl/documenten


http://www.ou.nl/promoveren
https://www.ou.nl/promoveren-faculteiten


 

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


mailto:leden@emergoweb.nl
http://www.emergoweb.nl/


Soufiane Mezouar 

Masterstudent 

‘Studeren in je eigen tempo is 
top voor mij. Als het druk is, 
kan ik wat gas terugnemen. 
Of andersom.’

Managementwetenschappen



 

 

http://www.ou.nl/mijnOU
https://bibliotheek.ou.nl/
http://www.ou.nl/bibliotheek


http://www.ou.nl/green-office


http://www.ou.nl/documenten
http://www.ou.nl/getuigschrift
http://www.ou.nl/administratief-beroep1
http://www.ou.nl/bezwaar
http://www.ou.nl/klachten-en-geschillen
https://www.ou.nl/documenten
http://www.ou.nl/profileringsfonds
mailto:vertrouwenspersonen.oomgang@ou.nl
http://www.ou.nl/vertrouwenspersonen
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SERVICE  
EN 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.nl/studiecentra  

Colofon  

Open Universiteit 
Faculteit Managementwetenschappen 

Valkenburgerweg 177 
6419 AT Heerlen - NL  

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. 

Versie 1, maart 2022 

MMA001 

 

 

http://www.ou.nl/directcontact
http://www.ou.nl/studiecentra




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

BD
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