
 
 
 

 
 
 
Franse taal en cultuur 
Pre-mastertraject (Schakelprogramma)   
Op grond van een behaald afsluitend examen van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de tweede graad in Frans dienen, om toegang te verkrijgen tot de masteropleiding  
Franse taal en cultuur, onderstaande vakken met goed gevolg afgerond te worden. 
 
Propedeuse 
 ects 
Franse taalkunde I 5 
Middeleeuwen I 5 
Te behalen ects  
propedeuse:  

10 
 

 
2e/3e jaar 
 ects 
Franse taalkunde II  5 
Franse taalkunde III 
(College wordt aangeboden in 
2012-2013) 

5 

Franse taalkunde IV 
(College wordt aangeboden in 
2012-2013) 

5 

Littérature Renaissance-
Classicisme 
(College wordt aangeboden in 
2012-2013) 

5 

Littérature Francophonie & 
Actualités 
(College wordt aangeboden in 
2012-2013) 

5 

Littérature Lumières-
Romantisme 

5 

Littérature 1850-1945 5 
Littérature 1945-2000 5 
Scriptie 10 
Te behalen ects  
2e/3e jaar:  

50 

 
Totaal te behalen ects  
1e/2e/3e jaar: 

60 

 
 
 
 
 



Inhoudelijk kan bij instroom per 1-9-2011 het programma in deeltijd als volgt   
gestructureerd worden: 

 

Academisch jaar 2011-2012 
1e semester 
Franse taalkunde I* 
Franse taalkunde II 
Littérature Lumières-Romantisme** 
Littérature 1850-1945** 
 
 
2e semester 
Middeleeuwen I* 
Littérature 1945-2000** 
 
Academisch jaar 2012-2013 
1e semester 
Franse taalkunde III*** 
Littérature Renaissance-Classicisme*** 
 
2e semester 
Taalkunde IV*** 
Littérature Francophonie & Actualités*** 
Scriptie 
 
Legenda 

 Een (voltijd) studiejaar bestaat uit 60 ECTS. 
 De duur van de deeltijdstudie is 1,5 maal de duur van de voltijdstudie.  

 Van alle vakken worden jaarlijks colleges aangeboden tenzij anders vermeld. 
   *   : eerstejaars vakken, deze vakken dienen als eerste afgerond te worden. 
 **   : 2e-/3ejaarsvakken, hiervan worden de colleges eens per twee jaar gegeven:  

         gezien het feit dat de colleges van deze vakken gedurende academisch jaar 
         2011- 2012 aangeboden worden dienen deze vakken ook als eerste afgerond  
         te worden. 

 *** : 2e-/3ejaarsvakken, hiervan worden de colleges eens per twee jaar gegeven:  
         gezien het feit dat de colleges van deze vakken gedurende academisch jaar 
         2012-2013 aangeboden worden kunnen deze vakken het beste gedurende 
         academisch jaar 2012-2013 afgerond worden. 

 Ten behoeve van versnelling kunnen de vakken waarvan de colleges gedurende 
academisch jaar 2012-2013 aangeboden worden ook eventueel d.m.v. zelfstudie eerder 
(gedurende academisch jaar 2011-2012 ) afgerond worden. 

 Voor het totaaloverzicht van het rooster zie 
http://www.hum.leidenuniv.nl/frans/roosters/collegeroosters.html 

 
Voor afronding van de Masteropleiding Franse taal en cultuur dient nog een jaar gerekend te 
worden voor de doorstroommaster of twee jaar voor de educatieve master. 
 
Voor aanmelding dient u zich te wenden tot het Studiepunt letteren,  
mw. F. Kesbeke of mw. E. Broere  
mailadres f.m.h.n.kesbeke@hum.leidenuniv.nl telefoon 071-5276485. 
 
        
 


