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AANVRAAGFORMULIEREN
Aanvraagformulier nieuwe opleiding of nevenvestiging
Basisgegevens
De Haagse Hogeschool

Naam instelling(en)

De Haagse Hogeschool
Faculteit Management & Organisatie
Johanna Westerdijkplein 75, 2521 EN, Den Haag

Contactgegevens

Naam opleiding

Integrale Bedrijfsvoering

Internationale naam ople1d1ng

lntegrated Business Support

Taal

Nederlands

In geval dat de opleiding in een andere
taal dan het Nederlands wordt verzorgd
een toelichting op de aansluiting van de
taalkeuze op de arbeidsmarktbehoefte
In geval van een associate degreeopleiding, indien van toepassing welke
bve-instelling verzorgt mede de opleiding
In geval van een Joint degree-ople1ding
welke 1nstelling(en) verzorg(t)(en) mede de
ople1d1ng
Opleidingsniveau (assoc1ate degreeopleiding, hbo bachelor, hbo master, wo
bachelor, wo master)
Inhoud (korte beschrijving opleiding)

n

V

t

nVt
nVt
hbo master
De masteropleiding Integrale Bedrijfsvoering richt zich op de
managers van de toekomst, die komen te werken bij grote en
middelgrote bedrijven en organisaties De studenten worden
opgeleid tot een managementfunctie op het terrein van de
integrale bedrijfsvoering De afgestudeerden hebben inzicht m
de manier waarop verschillende ondersteunende diensten (op
het gebied van onder meer HRM, 1nformat1evoorz1ening,
organisatie, fmanc1en, communicatie en huisvesting)
samenhangen en benaderd kunnen worden vanuit een integraal
bedrijfskundig concept Daarmee dragen ze m hun toekomstige
functies b1J aan de eff1c1ency, slagkracht en duurzaamheid van
de bedriJven en organisaties waar ze komen te werken De
breedte en scope van de ople1d1ng alsmede de focus op
integrale bedrijfsvoering Zijn uniek In Nederland
(zie verder Toelichting op de aanvraag)

Inrichting van de opleiding (ind1cat1e
curriculum per Jaar, vakken, leerhJnen)

Studielast'

Staatscourant 2018 nr 35628

De opleiding bestaat uit vier periodes De eerste drie periodes
hebben dezelfde opbouw ze bestaan elk uit drie modules,
�aarb1j de studenten In één van die modules een integrerende
groepsopdracht uitvoeren die gekoppeld Is aan de
onderzoeksmethodolog1e De beide andere modules worden
afgesloten met een 1nd1v1duele paper In de vierde periode doen
de studenten hun afstudeeronderzoek Elk van de vier periodes
heeft een thema· probleem1dent1f1catie (1 ), probleemdiagnose
(2), veranderen (3) en innoveren en integreren (4)
(zie verder Toelichting op de aanvraag)
60 ECTS

25 juni 2018

Valtijd, deeltijd

Vorm van de opleiding
(valtijd, deeltijd, duaal)
Gemeente of gemeenten waar de
opleiding wordt gevestigd

Den Haag
De master Integrale Bedrijfsvoering is een doorstroommaster
die direct toegankelijk is voor studenten met een
bachelordegree uit de sector Economie, en voor studenten met
een bachelordegree in Information Technology.

Doelgroep van de opleiding

Croho (sub)onderdeel en motivering
Geplande startdatum opleiding of
nevenvestiging

Economie
1 september 2022

ISAT code van de opleiding (indien
bekend)

27UM

BRIN code van de instelling
Indien nadere vooropleidingseisen worden
gesteld; voorstel daartoe

n.v.t.
n.v.t.

Indien capaciteitsbeperking wordt
ingesteld; de hoogte ervan

Handtekening College van bestuur
datum, plaats

1 Een masteropleiding in het hbo en het wo wordt voor 60 EC bekostigd. Bekostiging van een master voor meer dan 60 EC (hbo en
wo) is alleen mogelijk voor de in de uitzonderingen genoemd in art. 7.4a lid 3 Urn 7 en 7.4b lid 3 Urn 7 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
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