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Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals 
vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 

Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling 
regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het 
tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel 
9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen. 

Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen 
gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte 
vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling 
hebben. 
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Artikel 2.1 Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van 

kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van  de Mediterrane Wereld in de Oudheid, dat: 
-  voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen. 

-  de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en 
vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn. 

 

Artikel 2.2 Afstudeerrichtingen  

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 
- De mediterrane wereld in breed perspectief 
- De wereld van de Bijbel 
- Egyptische taal en cultuur  
- Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië (Assyriologie)    
 
Artikel 2.3 Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

a. algemene kennis van de oude culturen van de Mediterrane Wereld in zowel synchronisch als 

diachronisch perspectief en in zijn geografische verscheidenheid; 

b. kennis van het taallandschap van de oude culturen van de Mediterrane Wereld en van de aard der 

geschriften die deze culturen hebben voortgebracht; 

c. kennis van de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden en -technieken benodigd 

voor de interpretatie van archeologische en schriftelijke bronnen, en het vermogen de daaruit 

verkregen gegevens in hun cultuurhistorische context te plaatsen; 

d. kennis van de geschiedenis en inzicht in de historische samenhang en de processen die bij de 

ontwikkeling van deze cultuurgebieden zowel politiek, cultureel, taalkundig als demografisch een 

rol hebben gespeeld; 

e. kennis van de godsdiensten van de oude Mediterrane Wereld en inzicht in de maatschappelijke 

verankering van godsdienstige opvattingen; 

f. inzicht in het functioneren van maatschappelijke verhoudingen, zoals bijv. het staatsbestel, sociale 

verhoudingenbinnen de maatschappij en contacten met naburige of andere staten; 

 

In aanvulling op bovenstaande eindtermen gelden onderstaande eindtermen per traject. 

II De trajecten Wereld van de Bijbel, Egyptische Taal en Cultuur en Talen en culturen van Mesopotamië 

en Anatolië 

a. grondige kennis van de grammatica van de belangrijkste fasen van de in de betreffende regio 

gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische 

ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten. 
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b. goede kennis van de archeologie, de materiële culturen en de kunstgeschiedenis van de 

betreffende regio, welke als raamwerk fungeren om het tekstmateriaal in zijn juiste context te 

kunnen plaatsen. 

c. grondige kennis van de cultuurgeschiedenis, inclusief literatuur en godsdienst, en de 

maatschappelijke verhoudingen binnen de gekozen regio. 

 

III.  Traject De Oude Mediterrane Wereld in Breed Perspectief  

a. brede kennis van en inzicht in geschiedenis en cultuur van de oude Mediterrane wereld; 

b. gedegen kennis van de godsdienst, archeologie en materiële cultuur van ofwel het Nabije Oosten 

ofwel Griekenland en Rome 

c. gedegen kennis van tenminste een taal binnen  het gekozen gebied van specialisiatie, en 

belezenheid in teksten in het oorspronkelijke schrift. 

d. het vermogen de verworven kennis van het gebied van specialisatie te plaatsen binnen de bredere 

context van de Mediterrane Wereld als geheel  

e. het vermogen bestudeerde verschijnselen binnen het gebied van specialisatie in verband te 

brengen met soortelijke ontwikkelingen en thema’s binnen andere gebieden. 

 

IV.  Elke afgestudeerde van de opleiding beschikt bovendien over onderstaande academische 

vaardigheden: 

Schriftelijke presentatievaardigheden 

a. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten 

b. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied 

� in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie 

� overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt 

� met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken 

� dat gericht is op een specifieke doelgroep 

Mondelinge presentatievaardigheden 

c. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten 

d. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied 

� in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie 

� overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt 

� met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken 

� dat gericht is op een specifieke doelgroep 

e. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie 
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Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden 

f. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale 

methoden en technieken 

g. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid 

h. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren 

i. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming 

van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken 

j. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren 

k. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden 

Samenwerkingsvaardigheden 

l. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties 

m. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van 

het eigen standpunt 

n. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen 
 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is de voertaal binnen de opleiding Nederlands. 

 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.1  De opleiding omvat verplichte onderwijseenheden met een totale studielast van 150 studiepunten. 
Deze onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage F van het opleidingsspecifieke deel van de  
desbetreffende opleiding. Per onderwijseenheid worden de studielast (in studiepunten) en het niveau2 

vermeld.  

 

Artikel 3.2 Keuzevrijheid 

3.2.3. In afwijking van het gestelde in 3.2.2 kunnen de volgende minoren en keuzepakketten niet worden 
gekozen omdat de inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderwijseenheden van de 
opleiding: 
- Oude culturen van de Middellandse Zee 
 
Artikel 4.2 Verplichte volgorde  

4.2.1   Niet van toepassing in het eerste jaar van de opleiding. 
  

                                                                 

1 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op 

www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-studenten.gedragscodes/gedragscode-voertaal.html 

2 Conform de ‘abstracte structuur’ als omschreven in het Kaderdocument Leids Universitair register van opleidingen. 
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Artikel 4.10 Examen 

4.10.4.1 Compensatie van onvoldoendes is niet mogelijk.  

4.10.4.2 Niet van toepassing. 

 

Artikel 4.12 Vervolgopleiding 

4.12.1 Degene aan wie de graad Bachelor is verleend op grond van een examen als bedoeld in artikel 2.7, 
eerste lid sub b, van deze regeling heeft, afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting,  voldaan aan de 
toelatingseis van de volgende masteropleidingen  aan de Universiteit Leiden:  

- afstudeerrichting Egyptische taal en cultuur geeft toegang tot de Master Egyptische taal en cultuur;. 

- afstudeerrichting Talen en culturen van Mesopotamie en Anatolie geeft toegang tot de Master Talen en 
culturen van Mesopotamië en Anatolië; 

- afstudeerrichting De mediterrane wereld in breed perspectief geeft toegang tot de Master Geschiedenis; 

- afstudeerrichting De wereld van de Bijbel geeft toegang tot de Master Hebreeuwse en Aramese talen en 
culturen.  

 

Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar 

6.3.2 De opleiding hanteert aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het derde 
studieadvies, genoemd in 6.3.1, namelijk dat tenminste  een van de volgende onderdelen is behaald:  
 
-Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) 
-Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 
-Inleiding Akkadisch/Schriftleer 
-Bijbels Aramees  
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Bijlagen 

Bijlage F- Onderwijsprogramma 

Studiejaar 1 
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I Talen en schriften van de Mediterrane Wereld Hc 100 5 
I Geschiedenis van het Oude Israël Hc 100 5 
I Culturen van Mesopotamië en Anatolië Hc 100 5 
I Oude Geschiedenis: Griekenland/Rome Hc/Wc 100 5 
I Egypte onder de farao’s (cultuurgeschiedenis 1) Hc 100 5 
I Algemene Taalwetenschap Hc 100 5 
    30 
Track 1: de Oude Mediterrane Wereld in een breed perspectief 
II Grieks-Romeins Egypte (cultuurgeschiedenis 2) Hc 200 5 
II Oude Geschiedenis: Alexandrië -  multiculturele 

metropool 
Wc 200 5 

II Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië Hc 100 5 
 Pad 1: Cultuurgeschiedenis en Archeologie van het Oude Nabije Oosten 
II Keuze: Inleiding Middelegyptisch en 

hierogliefenschrift 
Wc 100 15 

II Keuze: Inleiding Akkadisch /Schriftleer Hc/Wc 100 15 
 Pad 2: Cultuur van de Klassieke Oudheid     
II Keuze: Classics in translation (Grieks of Latijn) Zs 100 5 
II Keuze: Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: van 

Thales tot en met Plato 
Hc/Wc 100 5 

II Inleiding Griekse Papyrologie Wc 100 5 
II Inleiding tot de Archeologie van de Klassieke 

Wereld  (dit college is voor een deel de cursus 
World Archaeology 3 aangevuld door een tutorial 
van Bintliff)  

Hc/Wc 100 5 

    30 

Track 2: Egyptische taal en cultuur 
II Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift Wc 100 15 
II Grieks-Romeins Egypte (cultuurgeschiedenis 2) Hc 200 5 
II Methodologie en Apparaat van de Egyptologie Hc/Wc 200 5 
II Materiële cultuur van het oude Egypte 1 Hc 200 5 
    30 
     
Track 3: Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië 
II Inleiding Akkadisch/Schriftleer Hc/Wc 100 15 
II Apparaat/Werkstuk/Referaat Hc/Wc 200 5 
II Cultuurgeschiedenis 1: bronnen Hc 200 5 
II Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië Hc 100 5 
    30 
Track 4: Wereld van de Bijbel 
II Bijbels Aramees  Wc 100 10 
II Oude Geschiedenis: Alexandrië – multiculturele  Wc 200 5 
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metropool 
II Hellenistisch Jodendom Hc/Wc 200 5 
II Cultuurgeschiedenis van het Aramees Hc/Wc 100 5 
II Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië Hc 100 5 
    30 

  

BA 2 

Wordt aangeboden vanaf 2011 (volgt in OER 2011-2012).  

BA 3 

Wordt aangeboden vanaf 2012 

 

Toelichting: 

 

Werkvorm(en) van de cursus: 

 hc hoorcollege 

 wc werkcollege, practicum 

 zs zelfstudie 

 exc excursie 

 st stage 

 

Niveau:  

volgens de Leidse 100-600 structuur  

 

Status van de cursus: 

V  (verplicht) indien de cursus door alle studenten van de opleiding / het traject gevolgd wordt 

 K  (keuze) indien het een optionele cursus betreft 

 F (facultair kerncurriculum) indien het een kerncursus betreft 

 

 


