
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 September 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Duitse taal en cultuur 

 

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: 
1. het verwerven van wetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en gebruik van wetenschappelijke 
methoden op het gebied van  de Duitse taal en cultuur; 
2. het ontwikkelen van academische vaardigheden: 
- het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen, 
- het analyseren van complexe problemen, 
- het wetenschappelijk rapporteren; 
3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan en vervolgonderwijs; 
4. voorbereiding op een maatschappelijke loopbaan. 

 

Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen:  
- German Linguistics 
- German Literary and Cultural Studies  

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: 

i. Gedifferentieerde kennis van en inzicht in fenomenen in de Duitse taal, literatuur en cultuur vanaf de 
middeleeuwen tot aan de nieuwste tijd; 

ii. Kennis van en inzicht in een representatief corpus van primaire, resp. secundaire teksten uit elk van de 
participerende disciplines; 

iii. Gedifferentieerde kennis van en inzicht in relevante theorieën uit de participerende disciplines; 

iv. Gedifferentieerde kennis van en inzicht in maatschappelijke en culturele processen binnen het Duitse 
taalgebied waarin bovengenoemde teksten en theorieën een rol spelen; 

v. Een gevorderde Nederlands-Duitse interculturele competentie; 

vi. De mogelijkheden om met behulp van theoretische inzichten een specialistische wetenschappelijke 
vraagstelling te formuleren en van de uitwerking op wetenschappelijk niveau in adequaat Duits verslag 
te doen; 

vii. De vakinhoudelijke startcompetentie voor het leraarschap en voor een promotietraject; 

viii. Een beheersing van het Duits in presentaties (mondeling en schriftelijk) en publicaties op C2 niveau, 
uitgaande van een startniveau C1. 

 

Dit betekent voor Taalwetenschap dat afgestudeerden: 

i. Beschikken over een gedegen kennis van en inzicht in relevante theoretische taalwetenschappelijke 
benaderingen; 

ii. In staat zijn het (cultuur)specifieke karakter van een taaluiting te bepalen in een netwerk van gelijk- en 
anderssoortige teksten; 

iii. In staat zijn gesproken en geschreven taaluitingen op een taalwetenschappelijke manier te analyseren 
en hiervan zelfstandig op een wetenschappelijke manier verslag te doen. 

 

Dit betekent voorts voor de Literatuur- en Cultuurwetenschap dat afgestudeerden: 
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i. Kennis hebben van en inzicht in een representatief corpus van primaire teksten van de 8e tot de 21ste 
eeuw; 

ii. Beschikken over kennis van en inzicht in brede culturele processen; 

iii. Beschikken over een gedegen kennis van en inzicht in relevante theoretische cultuur-, media- en 
literatuurwetenschappelijke benaderingen; 

iv. In staat zijn een geschreven tekst op een literatuurwetenschappelijke manier te analyseren en hiervan 
op een wetenschappelijke manier verslag te doen; 

v. In staat zijn literaire processen in hun historische ontwikkeling als literair-cultureel proces te 
analyseren en hiervan op een wetenschappelijke manier verslag te doen; 

vi. In staat zijn het mediumspecifieke karakter van een fenomeen te bepalen en hiervan op een 
wetenschappelijke manier verslag te doen; 

vii. In staat zijn de status/zeggingskracht van een medium te bepalen in een netwerk van gelijk- en 
anderssoortige media en hiervan op een wetenschappelijke manier verslag te doen. 

  

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 zijn  de voertalen binnen de opleiding Duits en Engels. 
De student wordt geacht de gebruikte voertaal(talen) binnen de opleiding voldoende te beheersen. 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.1 De opleiding omvat onderwijseenheden met een totale studielast van 60/120 studiepunten. Deze 
onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage C. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het 
niveau vermeld. 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

Niet van toepassing. 

Artikel 4.10  Examen 

4.10.4.1 Compensatie van onvoldoendes is niet mogelijk. 

4.10.4.2 Niet van toepassing.  

Artikel 5.1 Rechtstreekse toegang  

Rechtstreekse toegang tot de opleiding hebben degenen aan wie de volgende graad is verleend: 
de graad Bachelor van de opleiding Duitse taal en cultuur aan de Universiteit Leiden.  
 

Artikel 5.3 Toelatingseisen 

Onverminderd hetgeen in artikel 5.2.1 is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de 
opleiding toegelaten: 
▪ die beschikken over de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn 

verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1; en 

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

www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-voertaal.html. 
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▪ aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, of die 
aantonen te voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; en 

▪ die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de voerta(a)l(en) van de opleiding 
taal hebben (Engels  TOEFL 570/230/88-90 of IELTS 6.5). 

 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

De opleiding heeft (voor de volgende doelgroepen) de volgende schakelprogramma’s ingericht om deficiënties 
weg te nemen:  

Studenten in het bezit van het bachelordiploma HBO Duits (2e graads) verkrijgen toegang tot de opleiding 
door succesvolle afronding van het hieronder opgenomen pre-mastertraject. 

 

Pre-mastertraject voor het behalen van het bachelorniveau Duitse taal en cultuur met het doel in te 

stromen in de master. 

Vooraf: 

Afgestudeerden met een universitair bachelordiploma Duitse taal en cultuur kunnen zich verder specialiseren 
in een master Duitse taal en cultuur. Diegenen die een HBO-bachelordiploma van de lerarenopleiding Duits 
hebben zullen nog een aanvullend programma moeten volgen, om op het niveau van een universitaire 
bachelor te komen. Hebben zij dat zogenoemde pre-mastertraject voltooid, dan kunnen ook zij opteren voor 
een master Duitse taal en cultuur. Deze master heeft een omvang van 1 jaar (60 ECTS) en biedt 
geïnteresseerden de kans zich te specialiseren op één van de volgende deelgebieden: 

- Linguistics; 

- Literary and Cultural Studies. 

Het pre-mastertraject hangt deels af van de te kiezen specialisatie, maar heeft in ieder geval een omvang van 60 
ECTS en is samengesteld uit vakken uit het reguliere bachelorprogramma. Conform de universitaire richtlijn 
ontvangt een student na het voltooien van het pre-mastertraject een certificaat waaruit blijkt dat het 
bachelorniveau is behaald. Per studiepunt moet worden betaald, als ware het contractonderwijs. Daarbij geldt 
als maximum het voor reguliere studenten geldende inschrijfgeld. 

1. Studenten met een HBO-lerarenopleiding (MO-A niveau voltijd of deeltijd) 

 

Te volgen vakken uit het bachelorprogramma: 

1e jaar:             ECTS 

Mondelinge/schriftelijke taalvaardigheid *      10 

Duitse media (DB1/DM)         5 

Inleiding taalwetenschap         5 

Duitslandstudies           5 

Totaal             25 

 

2e jaar:              ECTS 

Cultuur- en Literatuurgeschiedenis IV (1700-1815, 

Absolutisme, Aufklärung, Franse Revolutie, Klassik, Romantik) 5 
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Linguistik Denken           5 

Leesdossier (zelfstudie)          5 

Totaal             15 

 

3e jaar:             ECTS 

2 x werkcollege            10 

Bachelorscriptie           10 

Totaal               20 

 

* de examencommissie beoordeelt aan de hand van een niveautest van de kandidaat op welk niveau het 
taalvaardigheidsonderwijs gevolgd moet worden. 

 

2. Studenten met een DAV-1 diploma (MO-B niveau) 

Voor deze studenten geldt dat zij aan de hand van een portfolio moeten kunnen aantonen dat zij in ieder geval 
in hun opleiding een werkstuk hebben geschreven dat qua omvang (10 ECTS) en diepgang de vergelijking met 
de universitaire bachelorscriptie kan doorstaan. Dit portfolio moet ter beoordeling aan de examencommissie 
van de opleiding Duitse taal en cultuur in Leiden worden voorgelegd. Als de examencommissie het portfolio 
als ‘voldoende’ kwalificeert kan de kandidaat zonder meer instromen in het programma van de master. In het 
andere geval zal hij/zij nog een werkgroep uit het 3e bachelorjaar moeten volgen (5 ECTS) en een scriptie (10 
ECTS) moeten schrijven.  

 

3. Studenten met een diploma van een andere dan een bacheloropleiding Germanistiek aan een 
Duitse universiteit 

Het pre-mastertraject zal – waar mogelijk – op maat worden opgesteld door de  examencommissie van de 
opleiding; de aanvraag om toelating wordt behandeld door de toelatingscommissie. 

  

4. Instroom in researchmaster en/of beroepsmaster 

Aanvragen voor instroom in een researchmaster Taalkunde of Letterkunde worden door de 
toelatingscommissie van de betreffende master apart beoordeeld volgens een universitaire c.q. facultaire 
procedure. Ditzelfde geldt voor de toelating tot een beroepsmaster. 
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Bijlage 

C - Onderwijsprogramma 

Programmaschema MA Duitse taal en cultuur 2010-2011 
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I Choose between Regional Sector Plan courses * or:   30 V 
I “Bis zum Horizont und weiter” – das deutsche Road Movie (MA) Wc 500 (5) K 
I Duitse religieuze literatuur van de 11e en 12e eeuw (MA) Wc 400 (5) K 
I Het Duitse barokdrama (MA) wc 500 (5) K 
I Reclametaal (MA) Hc/wc 500 (5) K 
    30  

      
II Choose between Regional Sector Plan courses * or:   10 V 
II De Duitse Bildungsroman: Goethes Wilhelm Meister (MA) Wc 500 (5) K 
II Lyrik von Goethe bis Grünbein (MA) Wc 500 (5) K 
II Wolfram von Eschenbach, Parzival (MA) Wc 500 (5) K 
II Linguistische textanalyse (MA) Hc/wc 500 (5) K 
II Schriftkultur und Sprachwandel (MA) Hc/wc 500 (5) K 
II MA-thesis  600 20 V 
    30  
 
* The Master’s programme is part of the Regional Sector Plan and is offered in collaboration with the 
University of Amsterdam (UvA) the Vrije Universiteit (VU) and Utrecht University 
More information about the sectorplan can be found here: 
http://www.hum2.leidenuniv.nl/studiegids/sectorplan/index-en.html. 
 
Structure of the Programme: 

- a minimum of 10 ECTS must be chosen out of courses offered by one of our fellow universities 
(Regional Sector Plan, see the explanation below). The subjects of these courses may be connected to 
your specialisation or not.  

- a minimum of 10 ECTS must be devoted to subjects outside the specialisation; 
- 15 ECTS courses must related to your MA-thesis and/or your specialisation; 
- 20 ECTS MA-thesis, to be written under supervision of a teacher from the German Department of 

Leiden university. 
 

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 


