
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Talen en culturen van Indiaans Amerika  

 

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 (volgt) 



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 Indiaans Amerika ; 

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:  

Afgestudeerden van de opleiding hebben de volgende eindkwalificaties bereikt:  

i. het vermogen een voorstel voor dissertatieonderzoek te formuleren op het gebied van de Amerindische talen 

en schriftsystemen en / of de cultuurgeschiedenis van de inheemse volkeren van de Nieuwe Wereld, al naar 

gelang het gekozen accent; 

ii. vertrouwdheid met de etnolinguïstische en cultuurhistorische situatie van inheems Amerika, in het 

bijzonder in een van de hoofdgebieden (Andes, Mesoamerika, of het tropische laagland van Zuid-Amerika 

met het Caribische gebied); 

iii. het vermogen teksten te analyseren en te interpreteren in een of meer Amerindische talen; 

iv. het vermogen de belangrijkste literatuur op het terrein van Indiaanse talen en culturen te localiseren en te 

gebruiken bij de voorbereiding van zelfstandig onderzoek. 

 

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. 

 

                                                 
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. 



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. 

 

Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

Niet van toepassing 

 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

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 Talen en culturen van Indiaans Amerika en Archeologie: Archeologie van 

Indiaans Amerika 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; waaronder mede begrepen zijn 

de Algemen Academische Vaardigheden zoals opgenomen in bijlage D; en 

▪ aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, waarvan het 

niveau gelijkwaardig is aan dat van een Nederlandse bacheloropleiding, 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 

Niet van toepassing 

 


