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Studieoverzicht semester 3 

(Collegejaar 2020-2021) 
 

 

 

SEMESTER 3 

      

VAKGEBIED MODULE CODE 

LESUREN

/ 

WEEK 

Student-

belastings- 

uren 

Deel- 

tentamen 

STUDIE- 

PUNTEN 

Bedrijfsvoering Bedrijfs-

management-3 
bma-3 2 70  2,5 

 Recht-3 rec-3 1 28  1 

 Computergebruik cpg-3 (2 gem) 42  1,5 

Bedrijfskunde Bedrijfs-

economie-3 
bec-3 3 70  2,5 

 Economie-3 eco-3 1 28  1 

 Marketing-3 mar-3 2 42  1,5 

Verkoop Industriële 

verkoop-3 
ivk-3 2 28  1 

 Consumenten- 

verkoop-3 
cvk-3 3 42  1,5 

 Leasing-3 lea-3 1 28  1 

Techniek Commerciële 

Techniek(t)-3 
cmt(t)-3 2 84  3 

 Commerciële 

Techniek(p)-3 
cmt(p)-3 2 70  2,5 

       

Communicatie Bedrijfs-

communicatie -3 
bcm-3 2 56  2 

 Presentatie-

techniek-3 
pre-3 2 28  1 

 Engels-3 eng-3 2 56  2 

 Duits-3 dui-3 2 56  2 

       

TOTAAL:   27  728  26 

       

       

 
 

N.B.:  

 
Vanwege de situatie rondom COVID-19 wijkt de vorm en verhouding  
binnen de studentbelasting uren voor onbepaalde tijd af.  

 
De lesstof uit voorgaande semesters wordt als bekend verondersteld  

en kan derhalve ook in de volgende semesters getentamineerd  
worden. 
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Bedrijfsmanagement Bma-3 
Docent: J.W.J. Burgman, B.A. Hermelink 
 

Doelstelling: 
de student heeft inzicht in kostenverbijzondering, kan een werkplaatsuurtarief en 

de regietoeslag uitrekenen. De student heeft kennis van en inzicht in strategisch 
management, organisatiestructuur- en ontwerp en kan een overzicht geven van 
HRM en het verband met de organisatiestrategie. De student is in staat om in 

samenwerking met medestudenten een ondernemingsplan te maken. 
 

Wijze van tentamineren: 
1 test voor GTC; schriftelijk tentamen over de stof zoals genoemd bij Literatuur. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3. 

 
Literatuur:  
"Management", Robbins, S.P. & Coulter, M., 12e editie, Pearson Education, 

hoofdstuk 8, 9 en 11; "Bedrijfsmanagement", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 
11 en 12. 

 
Studiebelasting: 
 

Lessen: 18 uur 
Zelfstudie: 10 uur 

Opdrachten: 38 uur 
Testen + tentamens:  4 uur 

Totaal 70 uur 
 
Studiepunten:  2,5 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier".
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Recht Rec-3 
Docent: J.M. Lindner 
 

Doelstelling: 
de student kent diverse aspecten en kan een omschrijving geven van: externe 

relaties; inhoudende eigendom en overeenkomst, vermogensrecht, de 
rechtsgevolgen van een overeenkomst, de onrechtmatige daad, wanprestatie en 
aansprakelijkheid; de BOVAG-koopovereenkomst en leveringsvoorwaarden. De 

student krijgt instructie voor het maken van een ondernemingsplan en kent de 
juridische aspecten voor het schrijven van het ondernemingsplan, zoals 

oprichtingseisen, de te kiezen ondenemingsvorm, de vergunningen, het 
bestemmingsplan, de resultaten van het bodemonderzoek. 

 

Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3. 

 
Literatuur:  

"Bedrijf en Recht", Mr. J. Keizer, 12e geheel herziene druk, 2017, hoofdstuk 12, 
13 en 14; Bundel "Rechts- en Wetskennis van uitgeverij Streutker, de BOVAG-
leveringsvoorwaarden, instructieformulier ondernemingsplan.  

 
Studiebelasting: 

 
Lessen:  9 uur 

Zelfstudie: 16 uur 
Testen + tentamens:  3 uur 
Totaal 28 uur 

 
Studiepunten:  1 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier"' 
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Computergebruik Cpg-3 
Docent: A. Vis 
 

Doelstelling: 
De student verwerft een voldoende mate van vaardigheid in het werken met een 

Thin Client computer en verwerft de minimaal vereiste basisvaardigheden in het 
werken met de Microsoft-programma's Word, Excel en PowerPoint. 

 

Wijze van tentamineren: 
Tenminste 2 diagnostische toetsen (thuis of op de IVA te maken). Tentamen over 

de gehele lesstof, af te nemen op de IVA.  

 
Berekening tentamenuitslag:  
Tentamenuitslag = TC 
 

Literatuur:  

Boek MOS Expert Roadmap365 Excel. 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 12 uur 

Zelfstudie: 18 uur 
Testen + tentamens:  6 uur 
Totaal 36 uur 

 
Studiepunten:  1,5 

 
Herkansing:  
Hertentamen over gehele lesstof van het semester, af te nemen op de IVA. 

Tijdsduur 7 lesuren. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfseconomie Bec-3 
Docent: J.W.J. Burgman, B.J. Meijer 
 

Doelstelling: 
na bespreking van de beginselen van de financiering van ondernemingen is de 

student in staat vraagstukken op het gebied van de bepaling en beoordeling van 
de financiële structuur van een onderneming op te lossen; tevens heeft de student 
inzicht in de samenhang tussen het investeringsvraagstuk en het 

financieringsvraagstuk; de student heeft kennis van werkkapitaalbeheer.  
 

Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijk  test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  

 
Literatuur:  
"Basisboek Bedrijfseconomie" en "Opgavenboek", Koetzier, W., en Brouwers, M.P., 

Wolters-Noordhoff, 11e druk 2018; hoofdstuk 3, 4, 5 en 9; inclusief alle in de les 
en/of via Magister/ELO verstrekte lesstof. 

 
Studiebelasting: 
 

Lessen: 27 uur 
Zelfstudie: 35 uur 

Testen + tentamens:  8 uur 
Totaal 70 uur 

 
Studiepunten:  2,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier".
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Economie Eco-3 
Docent: B.A. Hermelink, drs. F.W.G. Renger 
 

Doelstelling: 
de student kan de verschillende functies van geld onderscheiden, kan de definitie 

geldhoeveelheid (M1) toepassen, kan de essentie van het verschil tussen primaire 
en secundaire banken aangeven en kan aangeven op welke manier banken door 
girale kredietverlening de geldhoeveelheid kunnen vergroten; de student heeft 

inzicht in het belang van monetaire politiek als omgevingsfactor voor de 
onderneming. De student is in staat te beredeneren waarom over het algemeen 

de rentevoet bij langere looptijden hoger is. De student moet het verband kunnen 
aangeven tussen verandering in de korte en de lange rente. De student kan de 
verkeersvergelijking hanteren; de student kent de doelstellingen van de ECB en 

kan de instrumenten, de werking en het doel van het monetair beleid van centrale 
banken beschrijven. De student kan onderscheid maken tussen monetaire inflatie 

en prijsinflatie en kan de voor- en nadelen van prijsinflatie weergeven in het 
bijzonder voor de ondernemingen.  

 

Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijk test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  

 
Literatuur:  

"Geld, IEB en bedrijfsomgeving", Marijs, A.J., Hulleman, W., Noordhoff, 8e druk 
2020, hoofdstuk 1 en 2; "Macro-Economische Ontwikkelingen en 

bedrijfsomgeving", Marijs, A.J., Hulleman, W, Noordhof, 8e druk 2020, hoofdstuk 8 
plus diverse artikelen. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen:  9 uur 
Zelfstudie: 15 uur 
Testen + tentamens:  4 uur 

Totaal 28 uur 
 

Studiepunten:  1 
 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Marketing Mar-3 
Docent: mw. T.W.M. de Boer, R.G.T. Borggreve,  
  P. van Poecke 

 
Doelstelling: 

de student heeft na afronding van het derde semester kennis van en inzicht in de 
tactische marktinstrumenten. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door kennis, 
inzicht en toepassingsvaardigheden te verwerven van de belangrijkste begrippen 

die een rol spelen bij de vertaling van de (online)marketingstrategie naar de 
marktinstrumenten "product" (Customer needs) en "distributie" (Convenience).  

 
Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  

(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 
Literatuur:  

Kernstof Nima-A, hoofdstuk 14, 15, 16, 20, 21, 8e druk 2016, Noordhoff 
Uitgevers; "Commerciële Calculaties", Smal, J.C.A., hoofdstuk 5, 7e druk 2017, 

Noordhoff Uitgevers. 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 18 uur 

Zelfstudie: 20 uur 
Testen + tentamens:  4 uur 

Totaal 42 uur 
 
Studiepunten:  1,5 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier".
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Semester: 3 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Consumentenverkoop Cvk-3 
Docent: A.K. de Jong, R.G.T. Borggreve (cvk) 
  A.K. de Jong, R.L. van der Gaarden (sma) 

 
Doelstelling: 

de student verkrijgt kennis, inzicht en vaardigheid in de vele 
(communicatie)processen die bij verkoop van duurzame consumptiegoederen een 
rol spelen; de student verkrijgt vaardigheid in de verkoop van financiële producten 

en autoverzekeringen (F&I); de student doet kennis en inzicht op over het inruilen 
en taxeren van de in te ruilen personenauto en kan daarbij gebruikmaken van 

diverse taxatiesystemen; verkrijgt kennis en inzicht in de omgeving en plaats van 
de salesmanager in een verkooporganisatie en de benodigde informatie voor het 
uitoefenen van deze functie.  

 
Wijze van tentamineren: 

1 test voor GTC ; schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 
Berekening tentamenuitslag:  

(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 

Literatuur:  
"Consumentenverkoop", uitgave IVA Driebergen, hoofdstuk 10 en 11;  
SMA "Salesmanagement", uitgave Noordhof Editie 5, Bovemij-bundel Hoofdstuk 2 

Motorrijtuigenverzekeringen. Student wordt geacht deze kennis te beheersen. Ter 
ondersteuning van de studie kan er extra materiaal in de vorm van PowerPoint-

presentaties, (digitale) gastcolleges en dergelijke worden uitgereikt of er kan naar 
worden verwezen (bijv. Magister/ELO). Hierover kunnen op een test of tentamen 

vragen worden gesteld.  
 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 27 uur 
Zelfstudie:  4 uur 
Opdrachten:  4 uur 

Testen + tentamens:  7 uur 
Totaal 42 uur 

 
Studiepunten:  1,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Industriële Verkoop Ivk-3 
Docent: M.A. de Jonge 
 

Doelstelling: 
na een korte herhaling van de wettelijke bepalingen, zal de student inzicht worden 

verschaft in de gangbare toepassingsvormen van bedrijfswagens. Er wordt 
ingegaan op de momentenstellingen en steunpuntreacties, waarbij er aan de hand 
van specificatiebladen diverse aslastberekeningen behandeld zullen worden. 

Tevens worden de diverse toepassingen in de diverse marktsegmenten behandeld. 
Tenslotte wordt de student inzicht verschaft in de diverse soorten rijbewijzen en 

de daarbij behorende mogelijkheden. 
 

Wijze van tentamineren: 

1 test voor het GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamenuitslag)/3.  
 

Literatuur:  
"Industriële Verkoop II", uitgave IVA Driebergen 2018-2019, hoofstukken 1 t/m 4. 

Ter ondersteuning van de studie kan er extra materiaal in de vorm van een 
boekje, krantenartikel, PowerPoint-presentaties en dergelijke worden uitgereikt of 
er kan naar worden verwezen (bijv. Magister/ELO). Hierover kunnen op een test 

of tentamen vragen worden gesteld.  
 

Studiebelasting: 
 

Lessen:  9 uur 
Zelfstudie: 16 uur 
Testen + tentamens:  3 uur 

Totaal 28 uur 
 

Studiepunten:  1 
 
Herkansing: schriftelijk tentamen 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Leasing Lea-3 
Docent: W. Thijssen 
 

Doelstelling: 
de student inzicht verschaffen in het begrip leasing. Bij het onderwerp leasing 

worden behandeld: leasebegrippen, eindtermen VNA en autowaarden. 
Hoofdstukken 1 t/m 5 tevens VNA-eindtermen met betrekking tot deze 
hoofdstukken. 

 
Wijze van tentamineren: 

1 schriftelijke test voor het GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 
Berekening tentamenuitslag:  

(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 

Literatuur:  
"Leasing", uitgave IVA Driebergen, hoofdstukken 1 t/m 5; "VNA Begrippenlijst", 
laatste uitgave. Ter ondersteuning van de studie kan er extra materiaal in de vorm 

van een boekje, krantenartikel, PowerPoint-presentaties, (digitale) gastcolleges en 
dergelijke worden uitgereikt of er kan naar worden verwezen (bijv. Magister/ELO). 

Hierover kunnen op een test of tentamen vragen worden gesteld.  
 
Studiebelasting: 

 
Lessen:  9 uur 

Zelfstudie: 10 uur 
Opdrachten:  6 uur 

Testen + tentamens:  3 uur 
Totaal 28 uur 

 

Studiepunten:  1 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 
Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Commerciële Techniek 

Module + code: ComTech(t) Cmt-t-3 
Docent: H.J. van Loon, I.E. Kooij, H.C Wildschut 
 

Doelstelling: 
de student heeft kennis van de werking en technische toepassing van: 

netwerken in voertuigen, infotainment en emissiebeperking bij 
verbrandingsmotoren. De student heeft voldoende kennis en inzicht in de 
genoemde onderwerpen om tijdens het uitvoeren van commerciële taken nut van 

te hebben. 
 

Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test voor GTC en een schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  

 
Literatuur:  
Bundel " ComTech" theorie, HBO-2 ABM, uitgave IVA Driebergen; "Electude", 

e-learning. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 18 uur 

Zelfstudie: 36 uur 
Opdrachten: 20 uur 

Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 84 uur 

 
Studiepunten:  3 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen over gehele stof van semester 3. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Commerciële Techniek 

Module + code: ComTech(p) Cmt-p-3 
Docent: C.M. Leijnse, H.C. Wildschut, 
   

Doelstelling: 
de student heeft kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan van de technisch-

commerciële aspecten van relevante en actuele thema's. Deze thema’s worden bij 
aanvang van het semester bekendgemaakt middels instructiebladen. 

 

Wijze van tentamineren: 
2 testen die ongewogen leiden tot het GTC, deze worden elektronisch afgenomen. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
GTC = tentamenuitslag.  

 
Literatuur:  

"ComTech", Elektronische LeerOmgeving (CELO), uitgave IVA Driebergen en 
"Electude", e-learning; "ComTech", praktische opdrachten, uitgave IVA 
Driebergen. 

 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 18 uur 
Zelfstudie: 18 uur 

Opdrachten: 24 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 

Totaal 70 uur 
 

Studiepunten:  2,5 
 
Herkansing: voor elk tentamen is herkansing mogelijk. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Bedrijfscommunicatie Bcm-3 
Docent: mw. J. van Vlastuin, B. Roelofsen  
 

Doelstelling: 
de student ontwikkelt schrijfvaardigheden; de student kan zakelijke 

correspondentie lezergericht afhandelen; de student kan in complexere teksten 
structuur en verbanden (zoals oorzaak-gevolg, middel-doel, opsommingen) 
herkennen en aanbrengen en hoofd- en bijzaken onderscheiden; de student 

hanteert correct en verzorgd taalgebruik en breidt zijn vocabulaire uit op zijn 
vakgebied. 

 
Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  

(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 
Literatuur:  

"Check je e-mail en brief", E. Tiggeler; "Bundel Bedrijfscommunicatie", werkboek 

Hbo 2, uitgave IVA Driebergen; "Goed Gebekt", D. Pak, deel 3. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 18 uur 

Zelfstudie: 21 uur 
Opdrachten:  5 uur 

Testen + tentamens: 12 uur 
Totaal 56 uur 

 

Studiepunten:  2 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 3 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Presentatietechniek Pre-3 
Docent: mw. I.M. Hagenbeek, mw. M. Helsper, dhr. 

H.W.J. van Lith, mw. J. van der Spek,  

  mw. J. Toussaint 
 

Doelstelling: 
de student is in staat om diepgang aan een presentatie te geven en hanteert 
daarbij de KRS-indeling, de student leert technieken om een zakelijke presentatie 

te kunnen houden, hierbij komen zowel verbale als non-verbale aspecten aan de 
orde. Ter ondersteuning wordt soms Powerpoint gebruikt. Er wordt veel aandacht 

besteed aan de persoonlijke presentatie, houding, (oog)contact en spreken. 
 

Wijze van tentamineren: 

drie mondelinge presentaties, te weten; een productpresentatie, een 
gelegenheidsspeech, een elevator pitch. De presentaties worden gehouden voor 

een groep toehoorders. 
 
Berekening tentamenuitslag:  

het gemiddelde van de 3 presentaties vormt de tentamenuitslag. Bij het missen 
van een presentatiecijfer geen tentamenuitslag mogelijk. 

 
Literatuur:  
"Presenteren kun je leren", uitgave IVA Driebergen; "Presentatietechniek", 

supplement 2e jaars 2020-2021.  
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 18 uur 
Zelfstudie:  2 uur 
Testen + tentamens:  8 uur 

Totaal 28 uur 
 

Studiepunten:  1 
 
Herkansing:: presentatie over een door de docent opgegeven onderwerp volgens 

normen van de tentamenpresentatie. 
 

Bijzonderheden: het supplement Presentatietechniek 2e jaars 2020-2021 maakt 
deel uit van deze studiegids.
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Semester: 3 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Engels Eng-3 
Docent: mw. C.T. Frankema, R. Fischer 
 

Doelstelling: 
de student oefent drie taalvaardigheden: lezen, schrijven en luisteren en breidt 

zijn/haar kennis uit op het gebied van de Engelse grammatica en vocabulaire. De 
lessen zijn gericht op Engels in een zakelijke (financiële en commerciële) en 
internationale context. 

 
Wijze van tentamineren: 

2 testen voor GTC; schriftelijk tentamen: Reading Comprehension en 
schrijfopdracht.  
 

Berekening tentamenuitslag:  
GTC komt als volgt tot stand: (3x test 1 + 2x test 2)/5.  

(GTC + TC)/2. 
 
Literatuur:  

"The Business, 2.0 textbook Intermediate", Macmillan; "Grammar and Beyond 
Level 3 Student's Book", Cambridge, actuele handouts. 

 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 18 uur 

Zelfstudie: 18 uur 
Opdrachten: 10 uur 

Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 56 uur 

 

Studiepunten:  2 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 
Bijzonderheden: voor compensatieregel zie OER. 
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Semester: 3 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Duits Dui-3 
Docent: K. Schillings, P. Vedder 
 

Doelstelling: 
tijdens semester 3 wordt de basisgrammatica behandeld (naamvallen, 

haben/sein/werden, geslacht zelfstandig naamwoorden, bepalende woorden, 
zwakke werkwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden, onregelmatige 
werkwoorden). De student moet deze in zinsverband kunnen toepassen. Verder 

komen gesprekssituaties aan bod, zoals voorstellen, begroeten en informatie 
geven en inwinnen. De student moet de desbetreffende standaardzinnen zowel 

passief als actief (mondeling en schriftelijk) beheersen. 
 

Wijze van tentamineren: 

2 schriftelijke testen voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 

Literatuur:  
"Geschäftliche Begegnungen B1", Dreke M., Prestes Salgueiros, S.; "Duitse 

grammatica voor het economisch onderwijs", Duijvestijn, Dr. B.W.Th en Mangnus, 
H.H.A; "Zakelijke communicatie", Magnus, H.H.A. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 18 uur 
Zelfstudie: 18 uur 

Opdrachten: 10 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 56 uur 

 
Studiepunten:  2 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: voor compensatieregel zie OER.  
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Studieoverzicht semester 4 

(Collegejaar 2020-2021) 
 

 

SEMESTER 4 

      

VAKGEBIED: MODULE: CODE: 

LESUREN 

/ 

WEEK 

Student-

belastings- 

uren 

Deel-

tentamen 

STUDIE- 

PUNTEN 

Bedrijfsvoering Bedrijfs-

management-4 
bma-4 2 84 Ja 3 

 Recht-4 rec-4 1 56 Ja 2 

Bedrijfskunde Bedrijfseco-

nomie-4 
bec-4 3 98 Ja 3,5 

 Economie-4 eco-4 1 56  2 

 Marketing-4 mar-4 2 98 Ja 3,5 

Verkoop Industriële 

Verkoop-4 
ivk-4 2 84  3 

 Consumenten- 

verkoop-4 
cvk-4 3 112  4 

 Leasing-4 lea-4 1 42  1,5 

Techniek Commerciële 

Techniek(t)-4 
cmt(t)-4 2 140 Ja 5 

 Commerciële 

Techniek(p)-4 
cmt(p)-4 2 112  4 

Communicatie Bedrijfs- 

communicatie-4 
bcm-4 2 98  3,5 

 Presentatie-

techniek-4 
pre-4 2 56  2 

 Engels-4 eng-4 2 70  2,5 

 Duits-4 dui-4 2 70 Ja 2,5 

       

TOTAAL:   27 1176  42 

       

       

 
 

N.B.:  

 
Vanwege de situatie rondom COVID-19 wijkt de vorm en verhouding  
binnen de studentbelasting uren voor onbepaalde tijd af.  

 
De lesstof uit voorgaande semesters wordt als bekend verondersteld  
en kan derhalve ook in de volgende semesters getentamineerd  

worden. 
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Semester: 4 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Bedrijfsmanagement Bma-4 
Docent: J.W.J. Burgman, B.A. Hermelink 
 

Doelstelling: 
de student kan een kostprijsberekening maken van personenauto’s. Daarnaast is 

de student bekend met de uitgangspunten van Riskmanagement en de inhoud en 
omvang van de garageverzekering. De student kent de uitgangspunten van de vijf 
hedendaagse motivatietheorieën; de student kan het begrip leiderschap definiëren 

en de belangrijkste contingentiebenaderingen uiteenzetten; de student kan 
onderscheid maken tussen de twee belangrijkste soorten groepen in organisaties, 

kent een aantal richtlijnen om de groepscohesie te verbeteren en groepen 
effectiever te laten functioneren; de student heeft kennis van conflictbeheersing 
en kan het verband leggen tussen communicatie- en managementprocessen. 

 
Wijze van tentamineren: 

1x test voor GTC. Deeltentamencijfer voor ondernemingsplan. Schriftelijk tentamen 
over de stof zoals genoemd bij literatuur behalve BOVEMIJ-syllabus. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(1x GTC+ 2x deeltentamen (ondernemingsplan) + 2x tentamencijfer)/5.  

 
Literatuur:  
"Management", Robbins, S.P. & Coulter, M., 12e editie, Pearson Education, 

hoofdstuk 12 t/m 15; "Bedrijfsmanagement", uitgave IVA Driebergen, 
hoofdstuk 13, BOVEMIJ-syllabus, hoofdstuk 4 en 5. 

 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 30 uur 
Zelfstudie: 40 uur 

Testen + tentamens: 14 uur 
Totaal 84 uur 

 
Studiepunten:  3 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier".
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Semester: 4 
Vakgebied: Bedrijfsvoering 

Module + code: Recht Rec-4 
Docent: J.M. Lindner 
 

Doelstelling: 
de student kent diverse aspecten en kan een omschrijving geven van: het 

verzekeringsrecht, distributiekanalen, de prijs van een verzekering, 
polisvoorwaarden en clausules, sociale zekerheid en inkomensverzekeringen, 
loondoorbetaling bij ziekte, Wet verbetering poortwachter, de WIA, de IVA en de 

WGA en de aanvullende verzekeringen, het arbeidsovereenkomstenrecht, de 
totstandkoming, overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten en 

aanneming van werk, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en bepaalde 
tijd, verlenging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kettingtheorie, 
bijzondere bedingen, proeftijd, concurrentiebeding, geheimhouding, nevenarbeid, 

boetebeding, het einde van de dienstbetrekking, ontslagmogelijkheden, de cao in 
het algemeen, de Arbeidsomstandighedenwet en Arbozorg, doel en verplichtingen 

van werkgever en werknemer.  
 

Wijze van tentamineren: 

1 schriftelijke test over de stof uit het boek en 1 test over de BOVEMIJ-syllabus 
voor GTC; deeltentamen ondernemingsplan en een schriftelijk tentamen over de 

stof zoals genoemd bij literatuur. 
 
Berekening tentamenuitslag:  

(1x GTC+ 2x deeltentamen (ondernemingsplan) + 2x tentamencijfer)/5.  
 

Literatuur:  
"Bedrijf en Recht", Mr. J. Keizer, 12e druk, hoofdstuk 8, 9, 10 en 11; "BOVEMIJ-

syllabus Verzekeringen in de automotive branche", hoofdstuk 1 en 6, de bundel 
"Rechts- en Wetskennis Hbo 1 en 2 Automotive", Uitgeverij Streutker, hoofdstuk 
4; "Sociale arbeidswetgeving, de Arbowet en Arbo-zorg". 

 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 15 uur 
Zelfstudie: 25 uur 

Opdrachten:  6 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 

Totaal 56 uur 
 
Studiepunten:  2 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier"'.
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Semester: 4 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Bedrijfseconomie Bec-4 
Docent: J.W.J. Burgman, B.J. Meijer 

 

Doelstelling: 
de student heeft kennis van de vermogensstructuur en kan met de verschillende 

kengetallen de financiële structuur beoordelen; de student heeft kennis van en 
inzicht in de wettelijke bepalingen omtrent de externe en interne verslaggeving 
van een onderneming; de student kent diverse winst- en waarderingsstelsels en 

de kenmerken van posten op de balans en de resultatenrekening.  
 

Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test voor GTC; ondernemingsplan (= deeltentamen); schriftelijk 
tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  

(1x GTC+ 2x deeltentamen (ondernemingsplan) + 2x tentamencijfer)/5. Bij het 
missen van deeltentamen(s): geen tentamenuitslag mogelijk. 
 

Literatuur:  
"Basisboek Bedrijfseconomie" en "Opgavenboek", Koetzier, W., en Brouwers, M.P., 

Wolters-Noordhoff, 11e druk 2018; hoofdstuk 6, 7, 8 en 15 t/m 17; inclusief alle 
in de les en/of via Magister/ELO verstrekte lesstof. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 45 uur 
Zelfstudie: 34 uur 

Opdrachten: 10 uur 
Testen + tentamens:  9 uur 
Totaal 98 uur 

 
Studiepunten:  3,5 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 

Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 
instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier"'.
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Semester: 4 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Economie Eco-4 
Docent: B.A. Hermelink, drs. F.W.G. Renger 
 

Doelstelling: 
de student kent de Europese monetaire verhoudingen, de ontwikkelingen in de 

mondialisering en de risico's voor ondernemingen die daaruit voorvloeien. De 
student krijgt inzicht in de manier waarop ondernemingen nadelige gevolgen 
hiervan voor het ondernemingsresultaat met behulp van beleid kunnen vermijden. 

Studenten leren zichzelf vragen te stellen en vervolgens het boek te gebruiken om 
die te beantwoorden.  

 
Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijk test voor GTC; schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  

(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  
 
Literatuur:  

"Geld, IEB en Bedrijfsomgeving", Hulleman, W., Marijs, A., Noordhoff, 8e druk, 
2020, hoofdstuk 5, 6 en 8; Bundel "Economie en Beleggen" uitgave IVA 

Driebergen 2016 en diverse artikelen. 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 15 uur 

Zelfstudie: 31 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 

Totaal 56 uur 
 
Studiepunten:  2 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Bedrijfskunde 

Module + code: Marketing Mar-4 
Docent:          mw. T.W.M. de Boer, R.G.T. Borggreve, 

           P. van Poecke 

 

Doelstelling: 
de student heeft na afronding van het vierde semester kennis van en inzicht in de 
tactische marktinstrumenten. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door kennis, 

inzicht en toepassingsvaardigheden te verwerven van de belangrijkste begrippen 
die een rol spelen bij de vertaling van de (online)marketingstrategie naar de 

marktinstrumenten "promotie" (communication) en "prijs" (Costs tot the 
customer).  

 

Wijze van tentamineren: 
werkstuk voor Marketing Battle (test); deeltentamencijfer voor ondernemingsplan, 

schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(1x werkstuk Marketingopdracht + 2x DT ondernemingsplan + 2x 
tentamencijfer)/5. Bij het missen van het werkstuk en/of deeltentamen(s): geen 

tentamenuitslag mogelijk. 
 

Literatuur:  
"Kernstof Nima A", 8e druk Noordhoff Uitgevers, 2016, hoofdstuk 17 t/m 19, 22 
t/m 26; "Commerciële Calculaties", Smal, J.C.A., Noordhoff Uitgevers, 2017, 7e 

druk, hoofdstuk 6 t/m 8. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 30 uur 

Zelfstudie: 30 uur 
Opdrachten: 24 uur 

Testen + tentamens: 14 uur 
Totaal 98 uur 

 

Studiepunten:  3,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 
Bijzonderheden: Voor instructie ondernemingsplan: zie hand-out "algemeen 

instructieformulier" en "vakgericht instructieformulier".
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Semester: 4 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Consumentenverkoop Cvk-4 
Docent: A.K. de Jong, R.G.T. Borggreve (cvk) 
  A.K. de Jong, R.L. van der Gaarden (sma) 

 
Doelstelling: 

de student bezit zowel de kennis als de vaardigheid betreffende het after sales 
traject; de student kan volledige verkoopgesprekken voeren; de student verkrijgt 
inzicht in de werkomgeving van de salesmanager, waarbij leadgeneratie, 

prospectkwalificatie, orderrealisatie en klantretentie centraal staan.  
 

Wijze van tentamineren: 
2 testen over de stof voor salesmanagement. Een tentamen in de vorm van een 
praktijktoets. De student krijgt ruim van te voren een hand-out "Aanwijzingen 

Verkooptentamen" met daarin alle informatie over het verkooptentamen en de 
manier waarop het beoordeeld wordt. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + 2x tentamencijfer)/3.  

 
Literatuur:  

Salesmanagement uitgave Noordhoff en handout. 
  
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 45 uur 
Zelfstudie: 20 uur 

Opdrachten: 37 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 112 uur 

 
Studiepunten:  4 

 
Herkansing: mondeling verkooptentamen. 
 

Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Industriële Verkoop Ivk-4 
Docent: M.A. de Jonge 
 

Doelstelling: 
de student inzicht verschaffen in de diverse technische aspecten aangaande de 

bestelautomarkt met betrekking tot het grijs kenteken en het adviseren bij en de 
verkoop van zware bedrijfswagens, zoals diverse aandrijflijnen, reminrichtingen en 
vering. Tevens wordt er nader ingegaan op de verschillende gangbare laad- en 

losmiddelen, toeleveranciers, documenten en milieuaspecten in de 
bedrijfswagensector. In het laatste gedeelte van het semester ligt de nadruk op de 

diverse commerciële aspecten van de bedrijfswagensector, zoals organisatie van 
de buitendienst en de bewerking van de zakelijke markt en specifieke 
bedrijfswagentoepassingen van financieringen. 

 
Wijze van tentamineren: 

schriftelijk tentamen over gehele stof.  
 
Berekening tentamenuitslag:  

tentamencijfer = tentamenuitslag.  
 

Literatuur:  
"Industriële Verkoop II", hoofdstuk 5 t/m 10; het onderwerp over "Laad- en 
losmiddelen" zal in de vorm van een Powerpoint-presentatie op Magister/ELO 

beschikbaar zijn. Ter ondersteuning van de studie kan er extra materiaal in de 
vorm van een boekje, krantenartikel, PowerPoint-presentaties (digitale) 

gastcolleges en dergelijke worden uitgereikt of naar worden verwezen 
(bijvoorbeeld Magister/ELO). Hierover kunnen op een test of tentamen vragen 

worden gesteld.  
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 30 uur 

Zelfstudie: 38 uur 
Opdrachten: 10 uur 
Testen + tentamens:  6 uur 

Totaal 84 uur 
 

Studiepunten:  3 
 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Verkoop 

Module + code: Leasing Lea-4 
Docent: W. Thijssen 
 

Doelstelling: 
de student op een niveau brengen waarbij deze in staat is om een zakelijke klant 

te kunnen adviseren over leasing. Behandeld worden: autokosten, wettelijke 
bepalingen, leasevormen, leasetechnieken, leasebegrippen, fiscaliteiten, private 
lease en eindtermen VNA, hoofdstukken 6 t/m 12, tevens de VNA-eindtermen. 

 
Wijze van tentamineren: 

schriftelijk tentamen over gehele stof. 
 
Berekening tentamenuitslag:  

tentamencijfer = tentamenuitslag  
 

Literatuur:  
"Leasing", uitgave IVA Driebergen, hoofdstukken 6 t/m 11; "VNA Begrippenlijst", 
laatste uitgave. Ter ondersteuning van de studie kan er extra materiaal in de vorm 

van een boekje, krantenartikel, PowerPoint-presentaties (digitale) gastcolleges en 
dergelijke worden uitgereikt of er kan naar worden verwezen (bijvoorbeeld 

Magister/ELO). Hierover kunnen op een test of tentamen vragen worden gesteld.  
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 15 uur 

Zelfstudie: 13 uur 
Opdrachten: 10 uur 

Testen + tentamens:  4 uur 
Totaal 42 uur 

 

Studiepunten:  1,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 
Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Commerciële Techniek 

Module + code: ComTech(t) Cmt-t-4 
Docent: H.J. van Loon, I.E. Kooij, H.C. Wildschut 
 

Doelstelling: 
de student heeft kennis van de werking en technische toepassing van: 

veiligheidssystemen, schone motorbrandstoffen, alternatieve aandrijving, smart 
mobility en prestatieverbetering van verbrandingsmotoren. De student heeft 
voldoende kennis en inzicht in de genoemde onderwerpen om tijdens het 

uitvoeren van commerciële taken nut van te hebben. 
 

Wijze van tentamineren: 
schriftelijk tentamen over gehele stof.  
 

Berekening tentamenuitslag:  
Het tentamencijfer leidt rechtstreeks tot de tentamenuitslag.  

 
Literatuur:  
Bundel "ComTech" theorie, HBO, uitgave IVA Driebergen; "Electude", e-learning. 

 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 47 uur 
Zelfstudie: 70 uur 

Opdrachten: 13 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 

Totaal 140 uur 
 

Studiepunten:  5 
 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: 



 

Studiegids ABM - 2e jaars HBO Studieoverzicht 4 
IVA Driebergen  Versie voor 20-21 

Semester: 4 
Vakgebied: Commerciële Techniek 

Module + code: ComTech(p) Cmt-p-4 
Docent: C.M. Leijnse, H.C. Wildschut, 
   

Doelstelling: 
de student heeft kennis, inzicht en vaardigheden opgedaan van de technisch-

commerciële aspecten van relevante en actuele thema's. Deze thema’s worden bij 
aanvang van het semester bekendgemaakt middels instructiebladen. 

 

Wijze van tentamineren: 
1 test en een tentamen, deze worden elektronisch afgenomen. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
(Test + tentamencijfer)/2 = tentamenuitslag.  

 
Literatuur:  

"ComTech", Elektronische LeerOmgeving (CELO), uitgave IVA Driebergen en 
"Electude", e-learning; "ComTech", praktische opdrachten, uitgave IVA 
Driebergen. 

 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 47 uur 
Zelfstudie: 50 uur 

Opdrachten: 13 uur 
Testen + tentamens: 10 uur 

Totaal 120 uur 
 

Studiepunten:  4 
 
Herkansing: voor elk tentamen is herkansing mogelijk. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Bedrijfscommunicatie Bcm-4 
Docent: mw. J. van Vlastuin, B. Roelofsen  
 

Doelstelling: 
de student ontwikkelt zijn schrijfvaardigheden; de student is in staat op een 

correcte, heldere en effectieve manier schriftelijk te communiceren; de student is 
in staat diverse soorten commerciële, zakelijke correspondentie af te handelen en 
zich daarbij rekenschap te geven van zowel organisatiedoelen als klantbehoeften; 

de student hanteert correct en verzorgd taalgebruik en breidt zijn vocabulaire uit 
op zijn vakgebied. 

 
Wijze van tentamineren: 
1 schriftelijke test (individueel) en 1 test (groepsopdracht) voor GTC; schriftelijk 

tentamen over gehele stof. 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + tentamencijfer)/2.  
 

Literatuur:  
"Check je e-mail en brief", E. Tiggeler; Bundel Bedrijfscommunicatie, werkboek 

hbo 2, uitgave IVA-Driebergen; "Goed Gebekt, D. Pak": deel 3. 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 30 uur 

Zelfstudie: 36 uur 
Testen + tentamens: 32 uur 

Totaal 98 uur 
 
Studiepunten:  3,5 

 
Herkansing: schriftelijk tentamen. 

 
Bijzonderheden: 
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Semester: 4 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Presentatietechniek Pre-4 
Docent: mw. I.M. Hagenbeek, mw. M. Helsper,  
  dhr. H.W.J. van Lith, mw. J. van der Spek, 

  mw. J. Toussaint 
 

Doelstelling: 
de student is in staat om diepgang aan een presentatie te geven en hanteert 
daarbij de KRS-indeling, de student verwerkt alle aandachtspunten die hij heeft 

meegekregen in semester 3 in de voorbereiding van de presentaties. Het 
inhoudelijke aspect van de presentaties telt zwaarder mee. De presentaties 

worden ondersteund met Powerpoint. Tevens leert de student het geven van "feed 
back". Met een sollicitatietraining krijgt de student inzicht in het gehele 
sollicitatieproces. 

 
Wijze van tentamineren: 

1 test: sollicitatiebrief en cv; 1 groepspresentatie: de sollicitatietraining- en 
gesprekken; 4 individuele presentaties m.b.t. slecht nieuws, teksten, 
bedrijfsvoering, overtuiging. 

 
Berekening tentamenuitslag:  

(test 1x + 5 presentaties 2x )/11. Bij het missen van een test of presentatiecijfer 
is er geen tentamencijfer mogelijk. 
 

Literatuur:  
"Presenteren kun je leren", uitgave IVA Driebergen; "Presentatietechniek", 

supplement 2e jaars 2020-2021. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 30 uur 

Zelfstudie: 14 uur 
Testen + tentamens: 12 uur 

Totaal 56 uur 
 
Studiepunten:  2 

 
Herkansing: presentatie over een door de docent opgegeven onderwerp volgens 

normen van de tentamenpresentatie. 
 
Bijzonderheden: het supplement Presentatietechniek 2e jaars 2020-2021 maakt 

deel uit van deze studiegids.
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Semester: 4 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Engels Eng-4 
Docent: R. Fischer, mw. C.T. Frankema 
 

Doelstelling: 
de student oefent de vier taalvaardigheden lezen, spreken, schrijven en luisteren 

en breidt zijn/haar kennis uit op het gebied van de Engelse grammatica en 
vocabulaire. De lessen zijn gericht op Engels in een zakelijke, internationale 
context. De student geeft een presentatie in het Engels van minimaal 5 minuten 

over zijn/haar ondernemingsplan. 
 

Wijze van tentamineren: 
2 schriftelijke testen en 1 presentatie (ieder met weging 1) voor GTC; schriftelijk 
tentamen: Reading comprehension + schrijfopdracht.  

 
 

Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + tentamencijfer)/2  
 

Literatuur:  
"The Business 2.0, Intermediate", MacMillan. 

"Grammar and Beyond Level 3 Student's Book", Cambridge en actuele hand-outs. 
 
Studiebelasting: 

 
Lessen: 30 uur 

Zelfstudie: 20 uur 
Opdrachten: 10 uur 

Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 70 uur 

 

Studiepunten:  2,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. 
 
Bijzonderheden: voor compensatieregeling zie OER.
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Semester: 4 
Vakgebied: Communicatie 

Module + code: Duits Dui-4 
Docent: K. Schillings, P. Vedder 
 

Doelstelling: 
tijdens semester 4 wordt de grammaticakennis uitgebreid (vragende en 

betrekkelijke voornaamwoorden, sterke werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden). 
Tevens is een herhaling van de grammatica uit semester 3 onderdeel van de 
lesstof. De student kan grammaticale constructies toepassen. De student kan een 

korte presentatie over een onderwerp naar keuze geven. Verder wordt er 
aandacht besteed aan de zakelijke correspondentie (o.a. aanvraag, offerte, 

bestelling, aanmaning en reclamatie). Er wordt door de studenten een map 
vervaardigd waarin de gehele correspondentie uiteindelijk ingeleverd wordt. 
Verder werken de studenten in groepen aan een bedrijfsprofiel. Dit bedrijfsprofiel 

wordt eveneens in een map uitgewerkt en aan het einde van het semester 
gepresenteerd. 

 
Wijze van tentamineren: 
2 testen voor GTC (1 schriftelijke en 1 mondelinge test); deeltentamen: 

(correspondentiemap, bedrijfsprofielmap en een presentatie van het 
bedrijfsprofiel); schriftelijk tentamen over gehele stof. 

 
Berekening tentamenuitslag:  
(GTC + deeltentamen + 2x tentamencijfer)/4. Bij het missen van het GTC en/of 

deeltentamen is geen tentamenuitslag mogelijk. 
 

Literatuur:  
"Geschäftliche Begegnungen B1", Dreke M., Prestes Salgueiros, S.; "Duitse 

grammatica voor het economisch onderwijs", Duijvestijn, Dr. B.W.Th en Mangnus, 
H.H.A; "Zakelijke communicatie", Magnus, H.H.A. 
 

Studiebelasting: 
 

Lessen: 30 uur 
Zelfstudie: 20 uur 
Opdrachten: 10 uur 

Testen + tentamens: 10 uur 
Totaal 70 uur 

 
Studiepunten:  2,5 
 

Herkansing: schriftelijk tentamen. Bij missen deeltentamen "Voordracht houden" 
op zijn laatst aan het einde van semester 5. 

 
Bijzonderheden: voor compensatieregel zie OER.  
 


