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BIJLAGE 3  CONVERSIETABEL EN IMPACT HERORDENING HEO 

versie 9 december 2016 
 
no. Stamopleiding (Nederlands/ Engels) Huidige opleidingen in CROHO-onderdeel 

Economie (ISAT-code) 

Voornemen in het kader van herordening* Impact op naam? 

1 Accountancy Accountancy (34406) ongewijzigd - 

2 Bedrijfskunde 
(Business Administration) 
  

Bedrijfskunde MER (34139) 

Toegepaste bedrijfskunde (34138) 

Business Management (34130) 

samenvoeging van 3 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding  

 

De opleiding krijgt de Nederlandse naam “Bedrijfskunde” en de Engelse 

naam “Business Administration”. 

3 Bestuurskunde/ Overheidsmanagement 
(Public Administration) 
 

Bestuurskunde/ Overheidsmanagement (34464) ongewijzigd - 

4 Business Innovation Advanced Business Creation (30016) 

International Business Innovation Studies (30035) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

De nieuwe Nederlandse en Engelse naam is “Business Innovation”  

5 Business IT & Management Business IT & Management (39118) ongewijzigd - 

6 Business Studies Business Studies (34145) 

People and Business Management (34125) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één opleiding 

met bestaande naam 

- 

7 Commerciële Economie 
(Marketing management) 

Commerciële Economie (34402) 

Commercieel Management (34126) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

De opleiding krijgt de Nederlandse naam “Commerciële Economie” en 

de Engelse naam “Marketing management”. 

8 Communicatie 
(Communication) 

Communicatie (34405) ongewijzigd - 

9 Creative Business Media en Entertainment Management (34952) 

Communicatiesystemen (34430) 

Media, Informatie en Communicatie (34105) 

samenvoeging van 3 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

De nieuwe Nederlandse en Engelse naam is “Creative Business” 

10 European Studies European Studies (34419) ongewijzigd - 

11 Facility management Facility Management (34500) ongewijzigd - 

12 Finance, Tax and Advice Financial Services Management (34414) 

Fiscaal Recht en Economie (34140) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

De nieuwe Nederlandse en Engelse naam is “Finance, Tax and Advice” 

13 Finance & Control Bedrijfseconomie (34401) in principe ongewijzigd, maar opleiding krijgt een 

nieuwe naam 

De nieuwe Nederlandse en Engelse naam is “Finance & Control” 

14 Food and Business Food and Business (34432) ongewijzigd - 

15 HBO – Rechten 
(Law) 

HBO - Rechten (39205) 

Hogere Juridische Opleiding (34121) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één opleiding 

met bestaande Nederlandse naam en nieuwe 

Engelse naam 

De nieuwe Engelse naam is “Law” 

16 Hotel Management 
(Hospitality management) 

Hoger Hotelonderwijs (34411) 

Business Administration in Hotel Management 

(39245) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één opleiding 

in combinatie met een naamswijziging 

 

N.B. Traject naamswijziging is al doorgevoerd. 

17 Human Resource Management Human  Resource Management (34609) ongewijzigd - 

18 Integrale veiligheidskunde 
(Safety and Security Management) 

Integrale Veiligheid (39201) 

Integrale Veiligheidskunde (39268) 

Security Management (30105) 

samenvoeging van 3 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding met bestaande Nederlandse naam en een 

nieuwe Engelse naam 

 

De opleiding krijgt de Nederlandse naam “Integrale Veiligheidskunde” 

en de Engelse naam “Safety and Security Management”  

19 International business International Business (30029) 

International Business and Management Studies 

(34936) 

International Business and Languages (34407) 

Trade Management gericht op Azië (34041) 

samenvoeging van 4 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding met bestaande naam 

De naamgeving voor de opleiding zowel in het Nederlands als Engels 

wordt  “International Business” 

20 Journalistiek 
(Journalism) 

Journalistiek (34686) ongewijzigd - 

21 Kunst en Economie  
(Art and Economics) 

Kunst en Economie (34951) ongewijzigd - 

22 Leisure and Events Management Vrijetijdsmanagement (34438) 

Leisure management (30003) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

De naamgeving voor de opleiding zowel in het Nederlands als Engels 

wordt “Leisure and Event Management” 

23 Logistics Management Logistiek en Economie (34436)  

International Fresh Business Management (30034) 

samenvoeging van 2 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding 

 

De naamgeving voor de opleiding zowel in het Nederlands als Engels 

wordt “Logistics Management” 

24 Oriëntaalse talen en communicatie 
(Oriental Languages and Communication) 

Oriëntaalse Talen en Communicatie (34456) ongewijzigd - 

25 Ondernemerschap & Retail Management 
(Entrepreneurship & Retail Management) 

Small Business en Retail Management (34422) 

Small Business and Retail Management (81000) 

samenvoeging van 2 opleidingen  tot één nieuwe 

opleiding met een nieuwe naam 

De opleiding krijgt de Nederlandse naam “Ondernemerschap & Retail 

Management” en de Engelse naam “Entrepreneurship & Retail 

Management”. 

26 Sociaal Juridische Dienstverlening  
(Social Legal Services) 

Sociaal juridische dienstverlening (34641) ongewijzigd - 
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27 Tourism Management Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs (34410) 

Functiegerichte Bachelor in Toerisme en Recreatie 

(39271) 

Vitaliteitsmanagement & Toerisme (30110) 

samenvoeging van 3 opleidingen tot één nieuwe 

opleiding met een nieuwe naam 

De naamgeving voor de opleiding zowel in het Nederlands als Engels 

wordt  “Tourism Management” 

28 Trend Research & Concept Creation in Lifestyle Lifestyle (39200) in principe ongewijzigd, maar opleiding krijgt een 

nieuwe naam 

De naamgeving voor de opleiding zowel in het Nederlands als Engels 

wordt  “Trend Research & Concept Creation in Lifestyle” 

29 Vastgoed en Makelaardij  
(Real Estate Management) 

Vastgoed en Makelaardij (39203) ongewijzigd - 

30 Vertaalacademie 
(Translation and interpreting) 

Vertaalacademie (34098) ongewijzigd - 

 

* Als er in deze kolom gesproken wordt over een ‘opleiding’ dan gaat het over een opleiding met een eigen ISAT-code – dit zegt niets over aan hoeveel hogescholen een bepaalde opleiding aangeboden wordt. Zo is Bedrijfskunde MER één opleiding met ISAT-code 34139, maar deze opleiding wordt aan 14 bekostigde 

hogescholen aangeboden. 

 

Toelichting bij de tabel 

De tabel geeft het nieuwe opleidingenaanbod binnen het economisch domein weer, waarbij de wijzigingen inzichtelijk worden gemaakt. Er wordt gekeken naar de impact op: 

• naam:  

o In het kader van de herordening kan gekozen worden voor een nieuwe Nederlandse en/ of Engelse naam voor de opleiding.  

o Als er een streepje staat bij een opleiding, dan verandert er niets ten opzichte van hoe de opleiding nu voor de Nederlandse en Engelse naam staat ingeschreven in het Croho. 

o Als er één naam gegeven staat, is dit de gewenste naam voor gebruik in Nederlands zowel als Engels, zoals Accountancy of Finance & Control 

 

N.B. Deze tabel is inhoudelijk hetzelfde als de tabel zoals op 22 april jl. door de AV is vastgesteld. Hier zijn de werktitels vervangen door de definitieve namen van de stamopleidingen en zijn de stamopleidingen alfabetisch gerangschikt. 

 


