
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 September 2010 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Research Master in African Studies (research) 

 

 

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. 

 

Inhoud 

1. Algemene bepalingen 

2. Beschrijving van de opleiding 

3. Onderwijsprogramma 

4. Tentamens en examens, vervolgopleiding 

5. Toegang en toelating tot de opleiding 

6. Studiebegeleiding en studieadvies 

7. Overgangsbepalingen 

8. Slotbepalingen 

 

Bijlagen 

Bijlage C - Onderwijsprogramma 
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Artikel 2.1    Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. het verbreden en verdiepen van kennis, inzicht en vaardigheden en het gebruik van wetenschappelijke 

methoden op het gebied van de interdisciplinaire studie van Afrika in de sociale wetenschappen en 
humaniora. 

2. het ontwikkelen van academische en professionele vaardigheden: 
a. het zelfstandig, kritisch en creatief oplossen van wetenschappelijke problemen; 
b. het analyseren van complexe problemen 
c. het  helder rapporteren van wetenschappelijke resultaten, zowel schriftelijk als mondeling  

3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan binnen universiteiten,  en/ of post-graduate 
opleidingen en voor niet-wetenschappelijke functies in the publieke of private sector waarvoor 

vergevorderde onderzoeksvaardigheden en benodigde praktische onderzoekservaring zijn verseist.  
4. voorbereiding op een maatschappelijke en/ of professionele loopbaan. 

 

Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

Niet van toepassing.   
 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

I. Knowledge and insight 
i. thorough knowledge of and insight into the specialisation and core concepts, the apparatus, 
research methods and techniques and the development of the specialisation; 
ii. thorough knowledge of and insight into the interdisciplinary position of the specialisation; 
iii. insight into the societal relevance of the specialisation. 
II. Skills 
i. the ability to select and compile discipline-related literature and sources independently, with the 
help of traditional and modern techniques (heuristic skills); 
ii. the ability to independently study discipline-related literature and sources and to assess these as to 
their quality and reliability; 
iii. the ability to formulate a clear and well-argued problem under expert supervision; the ability to 
break down these problems into clear and manageable sub-problems; 
iv. the ability to present research findings clearly and well-argued in an oral or written report that 
meets the criteria accepted in the research area; 

iv. the ability to set up and carry out a research project under expert supervision. 

 

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. 

 

                                                
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 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 

Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan pas worden deelgenomen nadat aan de tentamens 
van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

 
- Thematic Specialisation: na behalen van The Field of African Studies en Interdisciplinarity I & II  
- Regional Specialisation: na behalen van The Field of African Studies en Interdisciplinarity I & II. 
 
 

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  

Niet van toepassing 
 

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: 
▪ een aantoonbare affiniteit met en geschiktheid voor academisch onderzoek hebben,; en  
▪ beschikken over kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die zijn verworven bij 

beëindiging van een  bacheloropleiding; bij voorkeur in African Languages and Cultures, (African) 
Linguistics, History, Cultural Anthropology or Literature of een andere soortgelijk diploma, met een 
relevante afstudeerrichting; 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 
hebben (Engels, een 6.5 score (IELTS) of  570/230/88-90 (TOEFL-test)).  

 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Niet van toepassing.   
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Bijlage 

C - Onderwijsprogramma 

Year 1 
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 The Field of African Studies and Interdisciplinarity: 
I Aims and results of Africanist research mc 400 10 

I Processes of Africanist Research mc 400 10 

I Methodological Specialization  mc 500-600 10 

    30 

  Thematic Specializations (students choose one of the following three): 
II Patterns of Power s 500-600 15 

II Culture and Modernity s 500-600 15 

II Development and Social Change s 500-600 15 

     
 Regional Specialization (students choose one of the following three): 
II Southern Africa s 500-600 10 

II East Africa s 500-600 10 

II West Africa s 500-600 10 

     

II Proposal Writing tu 500-600 5 

    30 

 

Year  2 
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I Research Project : Fieldwork  600 25 

    25 

II Thesis tu 600 30 

II Academic Publication s, sst 600 5 

    35 

 

Werkvorm(en) van de cursus: 

 hc hoorcollege 

 wc werkcollege, practicum 

 zs zelfstudie 

 exc excursie 

 st stage 

 

Niveau:  
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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 

 
 


