
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Nederlandse 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 Nederlandse 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:  

- Algemeen programma Nederlandse taal en cultuur 

- Journalistiek en nieuwe media 

- Moderne letterkunde 

- Oudere letterkunde 

- Taalbeheersing 

- Taalkunde 

 

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

I. Kennis en inzicht 

i. ruime kennis van en verdiept inzicht in de inhoud van het vakgebied en in de kernbegrippen, het 

apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken en de ontwikkeling van één van de specialisaties van 

de neerlandistiek: de Nederlandse taalkunde, de Nederlandse oudere letterkunde, de Nederlandse 

moderne letterkunde, de taalbeheersing of de journalistiek en nieuwe media; 

ii. kennis van en inzicht in de speciale positie van de neerlandistiek als discipline waarbinnen de studie 

van de moedertaal in al haar facetten hier in Nederland ter hand wordt genomen; 

iii. daarnaast ook kennis en inzicht in de interdisciplinaire positie van de Nederlandse taalkunde, de 

Nederlandse oudere en moderne letterkunde, de taalbeheersing of de journalistiek en nieuwe media. 

 

II. Vaardigheden 

i. het vermogen om relatief zelfstandig vakwetenschappelijke literatuur en bronnen te identificeren en 

verzamelen met behulp van traditionele en moderne technieken (heuristische vaardigheden); 

ii. het vermogen om relatief zelfstandig vakwetenschappelijke literatuur en bronnen te bestuderen en 

deze globaal te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid; 

iii. het vermogen om onder deskundige begeleiding een heldere en beargumenteerde probleemstelling te 

formuleren voor een relatief beperkt onderzoek en deze te herleiden tot overzichtelijke en hanteerbare 

deelproblemen; 

iv. het vermogen om onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteen te zetten in een mondeling 

en schriftelijk verslag dat op grote lijnen voldoet aan de criteria die het vakgebied daaraan stelt; 
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v. het vermogen om constructieve kritiek te geven op onderzoeksresultaten in woord en geschrift en 

kritiek te verwerken tot een herziening van het eigen standpunt. 

 

III. Toegespitst op specialisaties 

i. afgestudeerden op het gebied van de Nederlandse taalkunde zijn in staat tot het relatief zelfstandig 

uitvoeren van taalkundig onderzoek van beperkte omvang, zowel op het gebied van het hedendaagse 

als op dat van het oudere Nederlands. Daarbij zijn zij in staat om de taaldata deskundig te analyseren 

en zowel historische, geografische en sociale taalvarianten van het Nederlands als processen van 

taalverandering te herkennen en te beschrijven. Dat alles tegen de achtergrond van een kritische 

beschouwing van de taalkundige vakliteratuur; 

ii. afgestudeerden op het gebied van de oudere Nederlandse letterkunde zijn in staat tot het relatief 

zelfstandig uitvoeren van onderzoek van beperkte omvang op het terrein van de Nederlandse 

letterkunde tot de Romantiek. Zij bestuderen teksten binnen de contemporaine letterkundige en 

cultuurhistorische context, zowel nationaal als internationaal. Zij zijn in staat (stadia van) teksten op 

te sporen en zijn zich bewust van de (eventuele) materiële bronnenproblematiek. Zij kunnen teksten 

analyseren en interpreteren aan de hand van traditionele en/of moderne benaderingswijzen, alles 

onder kritische gebruikmaking van de relevante vakliteratuur; 

iii. afgestudeerden op het gebied van de moderne Nederlandse letterkunde zijn in staat tot het relatief 

zelfstandig uitvoeren van onderzoek van beperkte omvang op het terrein van de Nederlandse 

letterkunde vanaf de Romantiek tot heden. Zij bestuderen teksten binnen de contemporaine 

letterkundige en cultuurhistorische context, zowel nationaal als internationaal. Zij zijn in staat (stadia 

van) teksten op te sporen en zijn zich bewust van de (eventuele) materiële bronnenproblematiek. Zij 

kunnen teksten analyseren en interpreteren aan de hand van traditionele en/of moderne 

benaderingswijzen, alles onder kritische gebruikmaking van de relevante vakliteratuur; 

iv. afgestudeerden op het gebied van de taalbeheersing zijn in staat tot kritische literatuurbeschouwing op 

een van de onderzoeksgebieden van het vakgebied en het op basis daarvan uitvoeren van een beperkt 

vervolgonderzoek. Afhankelijk van het onderwerp kan dit onderzoek theoretisch/analytisch dan wel 

kwantitatief/empirisch van aard zijn. In beide gevallen zijn de studenten in staat de gebruikelijke 

onderzoeksmethoden op een correcte wijze te hanteren en op grond daarvan gemotiveerde conclusies 

te trekken, uitmondend in adviezen over taalgebruik (ruim opgevat: van het ontwerp van teksten en 

het gebruik van retorische middelen tot de analyse en beoordeling van bepaalde typen argumenten); 

v. afgestudeerden op het gebied van de journalistiek en nieuwe media hebben kennis van de 

verschillende academische disciplines, theorieën en bijbehorende methoden op het gebied van media-

onderzoek en zijn in staat deze toe te passen. Zij kunnen persuasieve tendensen en retorische principes 

binnen journalistieke genres herkennen en analyseren. Zij bezitten de vaardigheden verschillende 

multimediale toepassingen te hanteren.  

 

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 Nederlands en 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 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 Nederlandse taal en cultuur of Nederlandkunde/ Dutch Studies 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 vergelijkbaar met 

die moeten zijn verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1; waaronder 

mede begrepen zijn de Algemene 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 beschikken over kennis van de Nederlandse taal op minimaal niveau 3 van de cursus Nederlands als 

Tweede Taal georganiseerd door de Universiteit Leiden, te beoordelen door de toelatingscommissie. 

 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

De opleiding heeft voor HBO-studenten in het bezit van een verwant bachelordiploma de hieronder 

genoemde pre-mastertrajecten ingericht. Toegang tot de opleiding en de daarbij genoemde specialisatie wordt 

verkregen door succesvolle afronding van deze trajecten.  

Het pre-mastertraject is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor 

Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de masteropleiding Nederlandse taal en 

cultuur.  

Een pre-mastertraject op maat is altijd mogelijk. Een dergelijk programma wordt opgesteld in nauw overleg 

tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie 

voorgelegd. 

Daarnaast heeft de opleiding een adviestraject  opgesteld voor diegenen die een  tweedegraads lerarenopleiding 

hebben voltooid. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het 

masterprogramma Nederlandse taal en cultuur, om vervolgens, wanneer die is afgerond, de eerstegraads 

lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. 
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Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet 

in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied. 

 

A. Pre-mastertraject met een omvang van 60 EC (adviestraject na HBO-lerarenopleiding) 

 

1e semester: 

Taalverleden van het Nederlands   5 EC 

Basisapparaat en Cultuurgeschiedenis  5 EC 

Stilistiek         5 EC 

Woord en Zin        5 EC 

Onderzoeksvragen       5 EC 

 

2e semester: 

Norm en taal        5 EC 

Methodenmodule (Lt, Tk of TB)    5 EC 

Nederlandse lit. in intern. verband   5 EC 

 

1e /2e  semester: 

Accentmodule (naar keuze)     5 EC 

Accentmodule (naar keuze)     5 EC 

BA-eindwerkstuk      10 EC 

 
 
B. Pre-mastertraject 2011-2012 voor communicatiestudenten 
 
Het pre-mastertraject is bedoeld voor studenten met een verwant HBO-bachelordiploma en biedt toegang tot 
de specialisatie journalistiek en nieuwe media van de masteropleiding Nederlandse taal en cultuur.  
 
Verwant zijn die studies waarin journalistiek, communicatie of media centraal staan. Het pre-mastertraject 
heeft een totale omvang van 60 EC en wordt per student in overleg met de toelatingscommissie samengesteld 
uit de volgende onderdelen: 
 
a. Een deel van de minor Praktijkstudie Journalistiek en nieuwe media (27 EC) 
 
Titel         EC 
Wetenschapsjournalistiek.     10 
Journalistieke en redactionele vaardigheden 5 
Methoden en theorieën van Journalism Studies 5 
Inleiding in de journalistiek     5 
Seminar Journalistiek en nieuwe media  2 
 
b. Een deel van de minor Retorica, argumentatie en debat (15 EC) 
 
Titel         EC 
Taal in gebruik       5 
Klassieke en moderne retorica    5 
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Tekstontwerp en persuasieonderzoek   5 
 
c. Een vak uit het kerncurriculum (5 EC) 
 
Titel         EC 
Wetenschapsfilosofie      5 
 
d. Een zelfstandig te verrichten wetenschappelijk onderzoek (13 EC) 
 
Over dit onderzoek zal een wetenschappelijk werkstuk worden geschreven van omstreeks 16 pagina’s (A-4), 
exclusief bijlagen (circa 10.000 woorden). Dit onderzoek moet aansluiten bij het lopende onderzoek van een 
van de docenten Journalistiek. 

 

Inschrijving en toelating tot pre-mastertraject 

Voordat de student wordt toegelaten tot een van deze pre-mastertrajecten moet deze in tweevoud een 

sollicitatiebrief, CV, kopie van het diploma en vakkenlijst en portfolio (met drie relevante teksten van 

zijn/haar hand, bijvoorbeeld een artikel, werkstuk of scriptie) hebben opgestuurd naar Admissions Office 

(Universiteit Leiden, International Office, Postbus 9500, 2300 RA Leiden). Een sollicitatiegesprek met de 

coördinator Prof. J.C. de Jong zal tot de toelatingsprocedure behoren. 

Begeleiding 

Periodiek zullen er begeleidingsgesprekken plaatsvinden met de coördinator HBO-pre-mastertraject. Bij 

tussentijdse problemen of vragen zoekt de student contact met de coördinator. 

 

 



Bijlage C - onderwijsprogramma

Masterprogramma- Nederlands 2011-2012
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MA 1 I Specialisatie: werkgroep* wc 500 10 V

MA 1 I Keuzevak aansluitend bij de specialisatie** 500 10 V

MA 1 I Vrije keuzeruimte (1 x 10 of 2 x 5 EC)*** 500 10 V

30

MA 1 II Specialisatie: werkgroep* wc 500 10 V

MA 1 II Master thesis 600 20

30

Masterwerkgroepen

MA 1 I

Werkgroep binnen het thema De andere taalgeschiedenis: Brieven 
als buit: Op zoek naar de spreektaal van de gewone man en vrouw 
(taalkunde) wc 500 10 K

Presentaties en actieve deelname aan het 
college (25%) en werkstuk (75%). Als het 
eindcijfer onvoldoende is moet het 
werkstuk herkanst worden. I; II; III.i

MA 1 I
Werkgroep binnen het thema De sturende kracht van taal: 
betekenis en communicatie  (Taalbeheersing; Taalkunde) wc 500 10 K

Actieve deelname en tussentijdse 
opdrachten met presentaties op college 
(25%), werkstuk (75%). Als het eindcijfer 
onvoldoende is moet het werkstuk 
herkanst worden. I; II; III.i

MA 1 I
Werkgroep Stilistiek (Taalbeheersing; Taalkunde; Moderne 
letterkunde ) wc 500 10 K

Actieve deelname aan het college en 
opdrachten/presentaties (25%), werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden.

I; II; III.i; 
III.ii; III.iv



MA 1 I

Werkgroep binnen het thema Argumentatietheorie en retorica 
(Journalistiek & Nieuwe media) en De sturende kracht van taal: 
Strategische presentatie van argumentatie (Taalbeheersing) wc 500 10 K

Bijdrage aan de discussie tijdens de 
colleges, referaten, tussentijdse 
opdrachten en eindnota. De tussentijdse 
opdrachten bepalen 40% van het 
eindcijfer en dit cijfer wordt naar boven 
of beneden afgerond tot een heel cijfer op 
grond van de mondelinge opdrachten. De 
nota maakt 60% van het eindcijfer uit. 
Voor de nota moet minimaal een 5 
worden gehaald. 
De nota moet de vorm krijgen van een 
kort artikel dat geschikt is voor publicatie 
in een vaktijdschrift en dus aan alle 
vormvereisten daarvoor voldoet.
Als het eindcijfer onvoldoende is moet de 
nota herkanst worden. Is na herkansing 
nog geen voldoende behaald, dan moet 
het gehele vak opnieuw gedaan worden.

I; II; III.iv

MA 1 I
Werkgroep binnen het thema Het politieke debat: geschiedenis en 
retoric: Het politieke debat (Taalbeheersing) wc 500 10 K

Tussentijdse schriftelijke kritische 
besprekingen van de gelezen literatuur, 
bijdragen aan de discussies tijdens de 
colleges onder anderen met (oud-)politici 
en een eindnota. I; II; III.iv

MA 1 I

Werkgroep binnen het thema Argumentatietheorie en retorica: 
Retorisch vuurwerk in politiek Den Haag (Journalistiek en Nieuwe 
media; Taalbeheersing) wc 500 10 K

Bijdrage aan de discussie tijdens de 
colleges (10%), referaat (30%), werkstuk 
(40%) en mondelinge presentatie van de 
nota (20%). Als het eindcijfer 
onvoldoende is moet het werkstuk 
herkanst worden. I; II; III.iv

MA 1 I

Werkgroep binnen het thema Intertekstualiteit: Sanctus, sanctus, 
sanctus: heilig door de eeuwen heen (Oudere Letterkunde; Moderne 
Letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden. I; II; III.ii



MA 1 I

Werkgroep Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd binnen het thema 
Middeleeuwse tekstcultuur: Boekproductie van handschrift naar 
druk  (Oudere letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (15%), actieve 
deelname aan de colleges (10%) en 
werkstuk (75%). Als het eindcijfer 
onvoldoende is moet het werkstuk 
herkanst worden. I; II; III.ii

MA 1 I
Werkgroep binnen het thema Intertekstualiteit: Intertekstualiteit in 
het werk van Achterberg (Moderne Letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is I; II; III.iii

MA 1 I

Werkgroep binnen het thema (Post)koloniale literatuur: 
Migrantenauteurs, (Noord-)Afrikaanse schrijvers in Nederland 
(Moderne Letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 
75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden. I; II; III.iii

MA 1 II

Werkgroep binnen het thema De andere 
taalgeschiedenis:Historische sociolinguïstiek: nieuwe bronnen, 
nieuwe benaderingen  (Taalkunde) wc 500 10 K

Presentaties en actieve deelname aan het 
college (25%) en werkstuk (75%). Als het 
eindcijfer onvoldoende is moet het 
werkstuk herkanst worden. I; II; III.i

MA 1 II

Werkgroep binnen het thema Argumentatietheorie en retorica 
(Journalistiek en Nieuwe Media) en De sturende kracht van taal: 
Argumentatieve en retorische praktijken (Taalbeheersing; 
Taalkunde) wc 500 10 K

Twee mondelinge presentaties: één over  
de literatuur en één over eigen 
onderzoeksresultaten. Deze vormen 
samen de helft van het eindcijfer. De 
andere helft wordt gevormd door de 
onderzoeksnota bij de afsluiting van het 
college. De nota moet de vorm krijgen 
van een kort artikel dat geschikt is voor 
publicatie in een vaktijdschrift en dient 
dus aan alle vormvereisten daarvoor te 
voldoen. (In de weken dat je zelf geen 
presentatie van literatuur op het college 
hebt, lever je wel een reflectie op de 
literatuur in.) Als het eindcijfer 
onvoldoende is moet de nota herkanst 
worden. I; II; III.iv

MA 1 II
Werkgroep binnen het thema De sturende kracht van taal: 
Constructiegrammatica (Taalkunde; Taalbeheersing) wc 500 10 K

Active participation, presentations in 
class, assignments (25%), term paper 
(75%). When the result is below 6 
students get a second chance to improve 
their term paper. I; II; III.i



MA 1 II
Werkgroep binnen thema intertekstualiteit: Intertekstualiteit in het 
werk van Mulisch (Oudere letterkunde; Moderne letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden. I; II; III.iii

MA 1 II
Werkgroep binnen het thema (Post)koloniale literatuur: 
Nederlandstalige Zuid-Afrikaanse Literatuur (Moderne Letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat (25%) en werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden. I; II; III.iii

MA 1 II

Werkgroep Middeleeuwen binnen het thema Middeleeuwse 
tekstcultuur: Gerechtigheid! Recht en bestuur in de 
Middelnederlandse literatuur (Oudere  Letterkunde) wc 500 10 K

Mondeling referaat en actieve deelname 
aan de colleges (25%) en werkstuk 
(75%). Als het eindcijfer onvoldoende is 
moet het werkstuk herkanst worden. I; II; III.ii

30


