
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 September 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 

 

 

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 wijsbegeerte van een wetenschapsgebied; 
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: 

- Wijsbegeerte van de kunstgeschiedenis 
- Wijsbegeerte van de medische wetenschappen 
- Wijsbegeerte van de natuurwetenschappen 
- Wijsbegeerte van de psychologie 
- Wijsbegeerte van de rechtswetenschap 
- Wijsbegeerte van de sociale wetenschappen 

- Wijsbegeerte van de Europese talen en culturen 
 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

1.  met betrekking tot kennis, inzicht en hun toepassingen 
 a. beschikken over kennis en inzicht op het gebied van de geschiedenis, de grondslagen, de methodologie 

en/of de ethiek van het wetenschapsgebied die gebaseerd zijn op die van het niveau van de BA-
opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied en deze laatste in niveau overtreffen; 

 b. beschikken over kennis en inzicht op het gebied van de maatschappelijke en culturele betekenis van de 
wijsbegeerte in het algemeen en de wijsbegeerte van het wetenschapsgebied in het bijzonder; 

 c. beschikken over kennis en inzicht op het gebied van de voornaamste onderdelen van de wijsbegeerte 
van het wetenschapsgebied, hun problemen, hun methoden en hun kernbegrippen, die gebaseerd zijn 
op die van het niveau van de BA-opleiding Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied, deze 
laatste in niveau overtreffen, en die een basis vormen voor een zelfstandige ontwikkeling en toepassing 
van originele ideeën, inzichten en analyses; 

 d. op de hoogte zijn met de meest recente discussies op het gebied van zijn wijsgerige specialisatie en in 
staat zijn daaraan een eigen bijdrage te leveren; 

 e. in staat zijn om op basis van de verworven wijsgerige kennis en inzicht een eigen bijdrage te leveren 
aan actuele discussies binnen de wijsbegeerte van het wetenschapsgebied en binnen nieuwe en 
complexe contexten gerelateerd aan de wijsgerige; 

 f. in staat zijn om op basis van wijsgerige kennis en inzicht een eigen bijdrage te leveren aan actuele 
wijsgerig-maatschappelijke debatten. 

 
2. met betrekking tot de oordeelsvorming  
 a. op basis van de in de opleiding verdiepte kennis van de wijsbegeerte kunnen omgaan met complexe 

filosofische probleemstellingen en oordelen kunnen formuleren gebaseerd op informatie uit bronnen 
van verschillende soort, ook wanneer deze informatie onvolledig of onzeker is; 

b. een realistische kijk hebben op de betrouwbaarheid van de eigen conclusies; 
c. in staat zijn om verschillende benaderingen van wijsgerige vragen te integreren en/of met elkaar te 

confronteren. 
 
3. met betrekking tot communicatie 

a. getraind zijn in het geven van een heldere uiteenzetting van filosofische problemen, ideeën, theorieën, 
interpretaties en argumenten. Dit zowel voor een specialistisch als voor een niet-specialistisch gehoor, 
in het Engels en, voor Nederlandstalige studenten, tevens in het Nederlands; 
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b.   in staat zijn wijsgerige papers te schrijven die de potentie laten zien om het niveau te benaderen van 
artikelen in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van de wijsbegeerte.   

 
4. met betrekking tot leervaardigheden  

het hebben ontwikkeld van leervaardigheden die de student in staat stellen zijn wijsgerige studie 
grotendeels zelfstandig binnen een onderzoekscontext voort te zetten en een onderzoeksvoorstel voor een 
promotie op te stellen. 
 

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is  de voertaal binnen de opleiding 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 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 Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 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 
▪ 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 programma’s ingericht om deficiënties weg te nemen voor wo-bachelors met een bachelor 
anders dan genoemd in art 5.1.  Zo'n programma van het pre-mastertraject van 60 ec heeft de volgende 
structuur: 

                                                

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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Structuur schakelprogramma 

Het schakelprogramma wijsbegeerte heeft een omvang van 60 EC en bestaat uit een selectie van onderdelen 
van het BA-programma Wijsbegeerte (standaardtraject). De keuze van de onderdelen is afhankelijk van de 
achtergrond van de wo-bachlor. 

Onderdelen                                                        ECTS Niveau  

Zes verplichte, inleidende cursussen, elk 5 EC* 30.0 100-200 

Twee cursussen naar keuze, elk 5 EC 10.0 100-300 

BA3-cursus in een relevant studiepad 10.0 300-400 

BA-werkstuk 10.0 400 

 

* Voor enkele specialisaties worden zeven cursussen verplicht gesteld en kiezen studenten geen twee 
maar één cursus van niveau 100-300. 

De cursussen uit zo'n programma vormen een selectie van onderdelen van het BA-programma Wijsbegeerte 
(standaardtraject). 

Voor meer informatie over het pre-mastertraject kunt u contact opnemen met de studieadviseur.
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Bijlage 

C - Onderwijsprogramma 

Programmaschema MA in Philosophy of a Specific Discipline 2010-2011 
 
       structuur van het programma 

ja
ar
 

cu
rs
u
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w
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n
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u
 

E
C
T
S
 

st
at
u
s 

I Courses in the chosen discipline outside philosophy  wc 500 30 V 

I MA course in Philosophy (see list below) wc 500 10 V 
I MA course in Philosophy (see list below) wc 500 10 V 

I Specialist courses in philosophy of the chosen discipline (see list below) wc/tut 500 10 V 
    60  
      
II Courses in the chosen discipline outside philosophy  wc 500 10 V 
II Specialist courses in philosophy of the chosen discipline (see list below) wc 500 10 V 
II Supervised literature study in the area of the MA thesis zs 500 10 V 
II MA-thesis zs 500 30 V 
    60  
 
 
      studiejaar 1&2: specialist courses in philosophy of the chosen discipline 

se
m
 

cu
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E
C
T
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st
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u
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I Philosophy of Art History I: De revolutie in de kunst hc/wc 500 10 V 
I Philosophy of European Languages and Cultures I: 

Wijsgerige antropologie III 
wc 500 10 K 

I Philosophy of European Languages and Cultures I: 
Nietzsche and Politics 

hc/wc 500 10 K 

I Philosophy of Law I wc 500 10 V 
I Philosophy of Medical Sciences I tut 500 10 V 
I Philosophy of Natural Sciences I tut 500 10 V 
I Philosophy of Psychology I: Natural History of Mind I tut 500 10 V 
I Philosophy of Social Science I wc 500 10 V 
      
II Philosophy of Art History II tut 500 10 V 
II Philosophy of European Languages and Cultures II: 

Wijsgerige antropologie IV 
wc 500 10 K 

II Philosophy of European Languages and Cultures II: 
Wikilogie 

wc 500 10 K 

II Philosophy of Law II: Capita selecta uit de hedendaagse rechtsfilosofie wc 500 10 V 

II Philosophy of Medical Sciences II: Filosofie, psychiatrie en 
neurowetenschappen 

wc 500 10 V 

II Philosophy of Natural Sciences II tut 500 10 V 
II Philosophy of Psychology I: Natural History of Mind II tut 500 10 V 
II Philosophy of Social Science II wc 500 10 V 
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      studiejaar 1&2: courses in philosophy 

se
m
 

cu
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st
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I The Vienna Circle and Logical Positivism wc 500 10 K 
I The Problem of Objectivity in History hc/wc 500 10 K 
I Science and Humanities in the Ancient Philosophical Curriculum hc/wc 500 10 K 

I Filosofie en literatuur II hc/wc 500 10 K 
I Rechtvaardigheid en macht: 16e  eeuwse politieke theorieën wc 500 10 K 

I Reasonable Disagreement hc/wc 500 10 K 
I Nietzsche and Politics hc/wc 500 10 K 
I Wijsgerige antropologie III wc 500 10 K 
I De revolutie in de kunst hc/wc 500 10 K 

      
II Scientific Revolution  hc/wc 500 10 K 
II Language and the Mind wc 500 10 K 
II Filosofie, psychiatrie en neurowetenschappen wc 500 10 K 
II Kant and Kantian Ethics hc/wc 500 10 K 
II Philosophy of Mind and Action wc 500 10 K 
II Wijsgerige antropologie IV wc 500 10 K 
II Wikilogie wc 500 10 K 
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Programmaschema MA in Philosophy of a Specific Discipline (Leidse combinatie) 
2010-2011 
 
      studiejaar 1 

se
m
 

cu
rs
u
st
it
el
 

w
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n
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E
C
T
S
 

st
at
u
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I Philosophy of Law I wc 500 10 V 
I Seminar Politieke filosofie: Reasonable Disagreement wc 500 10 V 
II Philosophy of Law II: Capita selecta uit de hedendaagse 

rechtsfilosofie 
hc/wc 500 10 V 

II Seminar Ethiek, politiek en cultuur:  
Philosophical Cosmopolitism 

hc/wc 400 10 V 

II Scriptieseminar wc  - V 
I/II MA thesis (inclusief literatuurstudie) zs 500 20 V 
 
 
 
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 
 
 


