
 

MSc Bedrijfskunde in deeltijd?  
Radboud Management Academy geeft één studiebeurs t.w.v. €28.500 weg!   

De studiebeurs: 
Een kosteloze opleidingsplek voor de particuliere deeltijdmaster MSc Bedrijfskunde 
(Nederlandstalige avondopleiding) voor een geschikte kandidaat met een vluchtelingachtergrond.  
 
Deze Nederlandstalige opleiding duurt twee jaar en bestaat uit een Premaster en een Master. De 
Premaster duurt een half jaar, de Master 1,5 jaar. Tijdens de opleiding krijg je onderwijs en als 
afronding schrijf je een masterscriptie. De opleiding start in maart 2023 in Nijmegen of in oktober 
2023 in Utrecht (onder voorbehoud). Colleges vinden plaats op dinsdag- en donderdagavond van 
19:00 – 22:00uur. Dit is om de week fysiek onderwijs op locatie, en om de week online onderwijs. 
 
Wat wij zoeken iemand met: 

 
• Een afgeronde Master, gewaardeerd op WO-Masterniveau óf een bedrijfskundig 

gerelateerde Bachelor, gewaardeerd op Nederlands HBO-niveau. 
• Minimaal C1-niveau in de Nederlandse taal. Dit wordt aangetoond met een volledig 

Staatsexamen II diploma NT2 plus een taaltoets die de Radboud Universiteit zal afnemen; 
• Goede leesvaardigheid in het Engels (B2 niveau), gezien veel van de literatuur in het Engels 

aangeboden wordt. Het niveau Engels wordt aangetoond met een IELTS of TOEFL of 
soortgelijk, óf door middel van een toets afgenomen door de Radboud Universiteit. 

• Minimaal 3 jaar werkervaring. Dit mag ook een stage of vrijwilligerswerk bevatten. 
• Bereid de zomercursus studievaardigheden bij UAF te volgen en scholing op het gebied van 

het Nederlandse onderwijssysteem, indien van toepassing; 
• Het hebben van een (parttime) werkplek of werkervaringsplek gedurende de studie, om de 

geleerde kennis in de praktijk te brengen, wordt sterk aanbevolen; 
• Gedurende de duur van de studie beschikbaar zijn om aanwezig te zijn bij alle contacturen en 

om daarnaast in staat te zijn om minimaal 20 uur per week aan zelfstudie te besteden.  
 
De selectie 

• Het UAF maakt de eerste selectie, meld je bij UAF-contactpersoon Bahman Bahmani 
(Bahman.Bahmani@uaf.nl) om je aan te melden. De deadline voor aandragen is 1 juli voor de 
start in oktober in Utrecht, of 25 december voor de start in maart in Nijmegen.   

• De kandidaten sturen binnen 2 weken na selectie door UAF een motivatiebrief aan Radboud 
Management Academy plus een kopie van diploma’s en CV. (rma@fm.ru.nl)  

• Radboud Management Academy beslist met wie van kandidaten verder wordt gegaan in de 
selectieprocedure, een intakegesprek volgt, waarna 1 kandidaat wordt gekozen.  
 
 

Wat informatie over het perspectief van deze opleiding:   
De Master Bedrijfskunde gaat uit van een sociaal-organisatorisch perspectief. We zien organisaties 
als een systeem en richten ons op het aansturen van organisaties in brede zin. Niet alleen financieel, 
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maar ook gericht op de mensen en de samenwerking tussen mensen in een organisatie. Met 
aandacht voor belangrijke waarden als zelfontplooiing, veiligheid, rechtvaardigheid, gezondheid en 
inclusiviteit. Dit vanuit de overtuiging dat die focus niet alleen een voorwaarde is voor de continuïteit 
van organisaties - duurzaamheid is stabiliteit - maar ook zingeving levert voor professionals die 
betrokken zijn bij de wereld om hen heen en oog hebben voor de waarde die hun organisatie 
toevoegt aan de samenleving. Dit perspectief is wat deze opleiding onderscheidt van vergelijkbare 
deeltijdopleidingen.  
 

Meer informatie vind je op https://www.ru.nl/rma/onze-opleidingen/deeltijdmaster-bedrijfskunde/ 

 

We vragen al onze cursisten voorafgaand aan hun inschrijving een informatieavond over deze 
opleiding bij te wonen. Inschrijven hiervoor kan via de website.  
 
Vragen of meer weten? Contacteer Bahman Bahmani (Bahman.Bahmani@uaf.nl) 
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