
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 September 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Talen en  culturen  van Afrika 

 

 

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 talen en culturen van Afrika; 
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 

Niet van toepassing.  
 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

i. kennis van en inzicht in de inhoud en omvang van de Afrikanistiek, te weten de geschiedenis, de 
literatuur, de culturele antropologie, de ontwikkelingseconomie en de sociologie van het Afrikaanse 

continent, alsmede het vermogen om dit toe te passen in eigen onderzoek; 

ii. kennis van en inzicht in de begrippen en methoden van de wetenschappen die relevant zijn voor de 
Afrikanistiek, zoals de geschied- en de literatuurwetenschap, de culturele antropologie en de sociologie, 
in hun toepassing op het Afrikaanse continent, alsmede het vermogen deze methoden en begrippen toe 
te passen; 

iii. het vermogen om de kennis opgedaan in de verschillende disciplines in hun onderlinge samenhang te 
zien en toe te passen; 

iv. het vermogen tot diepgaande reflectie op de eigen positie binnen de Afrikanistiek, op basis van gedegen 
kennis van en inzicht in de historische ontwikkeling van de Afrikanistiek; 

v. het vermogen de maatschappelijk-culturele relevantie van de Afrikanistiek kritisch te beoordelen. 

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 60 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 60 studiepunten. Deze 
onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage C. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het 
niveau vermeld. 

 

                                                
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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Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

Niet van toepassing.  

Artikel 4.10  Examen 

4.10.4.1 Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

a. In de  onderdelen zoals genoemd in art. 4.10.4.2 mag voor maximaal 1 (één) onderwijseenheid een 
onvoldoende worden behaald; 

b. Het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster is ten minste  een 7 (zeven); 

c. Geen van de behaalde resultaten mag lager zijn dan een 5.0 (vijf);     

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor het 
examen waarop hij zij zich voorbereidt. 

4.10.4.2 In de opleiding kan compensatie plaatsvinden tussen  alle vakken,  de MA-thesis uitgezonderd. 

 

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 Talen en culturen van Afrika  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-mastertrajecten 

Niet van toepassing.   
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Bijlage 

C - Onderwijsprogramma 

Programmaschema MA Talen en culturen van Afrika  2010-2011 
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I The Field of African Studies and Interdisciplinarity Part 1. Aims and results of 
Africanist research 

 400 10 V 

I Language, culture, and cognition  500 5 V 
I Processes of Africanist research (only Monday classes)  400 5 V 
I Seminar in African history  500 5 V 
I Seminar in African literature  500 5 V 
    30  
      
 Kies 2 van de volgende 3 vakken:   10 V 
II Regional specialisation Southern Africa  500 (5) K 
II Regional specialisation West Africa  500 (5) K 
II Regional specialisation East Africa  500 (5) K 
II MA-thesis  600 20 V 
    30  
      
 
  
 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 
 

NB: Indien het programma keuzemogelijkheden bevat, dient u in het schema duidelijk aan te geven tussen 
welke onderdelen studenten dienen te kiezen.  

 

 


