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Opbouw van het propedeuseprogramma  

 

Het eerste jaar van het bachelorprogramma, de zogeheten propedeuse, heeft een inleidend 

karakter. Het onderwijs start in september met een intensieve cursus Indonesisch van vier 

weken. Vanaf week 5 gaat de student verder met Indonesisch; tegelijkertijd komen daar 

ook colleges over taal en cultuur, islam en christendom, en kunst en geschiedenis van na 

1945 bij.  

 

In het tweede semester wordt het taalonderwijs uitgebreid met Javaans. Inmiddels is de 

oudere cultuur aan de beurt: hindoeïsme en boeddhisme en de oorspronkelijke 

godsdiensten van Indonesië, verder de geschiedenis van vóór 1945 en de 

literatuurgeschiedenis van het Indonesisch en het Javaans. De student maakt in dit 

semester tevens kennis met de taalkunde.  

 

Voor een overzicht van de colleges, zie het onderstaande schema.  

BA-programma TCI 2008/9      

vak  code  EC 

1e jaar        

1e sem.       

Indonesisch 1 c-Ind-1 10 

   Intensief Indonesisch  c-Ind-1a  (4)  

   Grammatica  c-Ind-1b  (2)  

   Lezen  c-Ind-1c  (2)  

   Actief Oefenen  c-Ind-1d  (2)  

Literatuur 1 c-Lit-1 5 

Taal en cultuur in ZOA c-TC-1 5 

Godsdiensten 1: islam 1 c-Rel-1 5 

Geschiedenis 1: vanaf 1945 c-His-1 5 



      

2e sem.       

Indonesisch 2 c-Ind-2 10 

   Grammatica  c-Ind-2a  (4)  

   Lezen  c-Ind-2b  (4)  

   Actief Oefenen  c-Ind-2c  (2)  

Javaans 1 c-JTD-1 5 

Geschiedenis 2: tot WO II c-His-2 5 

KMC 1 c-KMC-1 5 

Taalkunde 1 c-TK-1 5 

 

Bindend Studieadvies (BSA)  

 

Studenten moeten in hun eerste jaar van inschrijving als hoofdvakstudent 40 EC behalen 

om de studie na dat jaar te mogen voortzetten. Voorts dienen zij binnen twee jaar na 

aanvang van hun studie de propedeuse te hebben behaald om na die twee jaar de studie te 

mogen voortzetten.  

 

Bij het advies wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met persoonlijke om-

standigheden (zoals ziekte of ernstige familieomstandigheden); ook bestaat er een 

hardheidsclausule, volgens welke de examencommissie kan afzien van een negatief ad-

vies wanneer zo’n advies naar haar oordeel onredelijk zou zijn. In dit licht is het van 

belang dat studenten meer dan incidentele ziekte melden bij de studiecoördinator.  

 

De opleiding houdt van iedere student een dossier bij, waarin gegevens die relevant zijn 

voor het studieadvies worden opgenomen. De student heeft het recht dit dossier (bij de 

studiecoördinator) in te zien, en zelf informatie aan het dossier toe te voegen.  

 

Voor verdere informatie (ook over beroepsprocedures) zie het algemene deel van de 

studiegids en in het bijzonder de universitaire brochure met het studentenstatuut.  

 

Studiebegeleidingsplan  

 

In het eerste jaar van de studie worden de studenten begeleid door een docent- en een 

studentmentor. Tijdens mentoraatbijeenkomsten bespreken zij verschillende onderwerpen 

die de studie betreffen. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de studenten.  

 

De studentmentoren begeleiden de studenten bij hun kennismaking met de verschillende 

aspecten van het studeren. De eerste zes mentoraatbijeenkomsten in het eerste semester 

worden door de docentmentor en de studentmentor gezamenlijk verzorgd. Hierna maakt 

de studentmentor afspraken met de studenten uit zijn/haar mentorgroep voor verdere 

bijeenkomsten. De eerstejaars kunnen ook individueel met vragen bij hun studentmentor 

terecht.  

 



De studiecoördinator coördineert de verschillende activiteiten die vallen binnen het kader 

van het BSA. Verder voert hij met de studenten de meer formele gesprekken. Aan de 

hand van een facultaire vragenlijst voert de studiecoördinator in september met elke 

student een kennismakingsgesprek, waarin o.a. de verwachtingen van de student ten 

aanzien van de studie aan de orde komen.  

 

Voor 1 februari voert de studiecoördinator een voortgangsgesprek met die studenten van 

wie de examencommissie het raadzaam acht dat zij serieus nadenken over de voortzetting 

van hun studie. Als een student zich vóór 1 februari uitschrijft, wordt er geen bindend 

studieadvies uitgebracht. Bij dit voortgangsgesprek wordt ook besproken hoe eventuele 

achterstanden kunnen worden weggewerkt. Medio juni wordt het tweede 

voortgangsadvies uitgebracht. Eind augustus, na de hertentamens, wordt het definitieve 

advies gegeven. 

 

Opzet tweede en derde jaar, 2008/2009 

• Het tweede jaar  

• Het derde jaar  

Het tweede jaar  

 

Studenten breiden hun kennis van het Indonesisch uit via een cursus van zeven weken in 

Indonesië aan het begin van het eerste semester. Na terugkeer in Nederland krijgen zij 

gedurende de rest van het tweede jaar een ruim aanbod aan cultuurvakken: media, recht 

en bestuur, geschiedenis, godsdiensten en literatuur. Verder wordt in het resterende deel 

van het eerste semester het onderricht in het Javaans voortgezet. Studenten kiezen aan het 

begin van het tweede semester voor een hoofdtaal: Indonesisch of Javaans. Gedurende de 

laatste drie semesters van het bachelorprogramma breiden zij hun kennis van de hoofdtaal 

verder uit. Naast taalverwerving komt ook de taalkunde aan bod in dit jaar.  

 

Klik hier voor de details over het verblijf in Indonesië.  

 

Het derde jaar  

 

In het derde jaar is het moment aangebroken om door studie van primaire bronnen door te 

dringen in de cultuur. De student kiest in het eerste semester twee BA-seminaars (ook 

wel accentvakken genoemd) op het gebied van taal, geschiedenis of kunst. De studie van 

de gekozen taal of talen wordt gedurende beide semesters voortgezet. Het tweede 

semester wordt in belangrijke mate besteed aan het onderzoek voor en het schrijven van 

het BA-werkstuk.  

 

Tenslotte wordt de helft van het derde jaar  -verdeeld over de beide semesters- besteed 

aan keuzevakken. Meer informatie over keuzevakken vind je in het keuzepakkettendeel 

van deze site. 
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Bachelor en master  

 

Het studieprogramma Talen en Culturen van Indonesië bestaat uit twee delen: het 

bachelorprogramma en een daarop aansluitend masterprogramma.  

 

Hier wordt het driejarige bachelorprogramma beschreven. Elke student die een BA-

diploma in een Leidse studie geesteswetenschappen behaalt, krijgt zonder verdere 

selectie toegang tot minstens één MA-programma. In het algemeen zal dat de 

‘doorstroommasteropleiding’ zijn, dat wil zeggen het eenjarige MA-programma op het 

gebied van de afgesloten BA-studie. Naast deze eenjarige MA is er een research MA 

(MPhil).  

 

Bacheloreindtermen  

1. De algemene doelstelling van de opleiding is het aanleren van:  

1. algemene kennis van en inzicht in de structuur en historische 

ontwikkeling van Austronesische talen, met name het Indonesisch 

en Javaans  

2. algemene kennis van en inzicht in de literaturen en andere 

cultuuruitingen, alsmede de geschiedenis en kunstgeschiedenis van 

Indonesië, en in mindere mate van Zuidoost-Azië  

3. praktische taalvaardigheid van het Indonesisch en het Javaans  

4. algemene academische vaardigheden, zoals het opzoeken en 

selecteren van materiaal, het formuleren van relevante vragen 

binnen bepaalde theoretische kaders, het presenteren in 

schriftelijke en mondelinge vorm, met behulp van moderne tech-

nieken, van de resultaten.  

2. De opleidingsdoelen voor het disciplinaire onderwijs zijn:  

1. globale kennis van en inzicht in theorieën van tekstwetenschap, 

geschiedenis en kunstgeschiedenis  

2. toepassen van die theorieën naar aanleiding van bepaalde 

vraagstellingen.  

3. De doelen in termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid:  



  Indonesisch 
Javaan

s  

  instroom na 1 jaar na 3 jaar instroom na 1 jaar na 3 jaar 

luisteren 0 A2 C1 0 A1 B1 

lezen 0 B1 C1 0 A1 B1 

gesproken interactie 0 A1 B2 0 A1 B1 

gesproken productie 0 A2 B2 0 A1 B1 

schrijven 0 A2 B2 0 A1 B1 

 

Propedeuse- en bachelordiploma  

 

De propedeuse- en de bachelorstudie worden afgesloten met een examen. Deze examens 

zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat studenten aan de eisen voor de examens hebben 

voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, respectievelijk het ba-

chelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het diplomasupplement 

bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde resultaten.  

 

Studiebelasting en studiepunten  

 

Uitgangspunt is dat een student per cursus 42 weken aan de studie besteedt en dan veertig 

uur per week werkt. Een studiejaar telt zo 1680 studie-uren. De studiebelasting wordt 

uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System. De 1680 studie-uren 

staan gelijk aan 60 ECTS-punten, dus 1 ECTS staat voor 28 uur. De ECTS-studiepunten 

vervangen de vroegere studiepunten (stp.). Regel hierbij is dat 1 ECTS ongeveer 

overeenkomt met 0,7 stp.   

 

Als richtlijn voor de zwaarte van de studieonderdelen wordt de volgende berekening 

gebruikt:  

Onderwijsvorm    ECTS  

1. leerboek voor taalcursus   per boek vastgesteld 

2. secundaire literatuur 150 blz. = 1 ECTS 

3. leesvaardigheid in vreemde taal:     

    a) tot 100 blz. 15 blz. = 1 

    b) tussen 100 en 200 blz. 30 blz. = 1 

    c) boven 200 blz. 120 blz. = 1 

4. schriftelijk vertalen in vreemde taal     

    a) eerste tien vertalingen 5 blz. = 1 

    b) elfde en volgende vertalingen 7 blz. = 1 

5. schriftelijk vertalen uit vreemde taal     

    a) eerste tien vertalingen 7 blz. = 1 

    b) elfde en volgende vertalingen 14 blz. = 1 

6. werkstuk en scriptie * 1500 woorden = 1 



*) inclusief literatuurstudie en ordening van verzamelde gegevens    

 

1 ECTS = 28 uur  

1 pagina bevat gemiddeld 40 regels van 12 woorden: gemiddeld 450 woorden  

 

Herschrijven of het inleveren van meer dan het vereiste aantal bladzijden heeft geen 

consequenties voor de studielast.  

 

De administratie van tentamenresultaten  

 

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door het secretariaat van 

de opleiding verwerkt in het geautomatiseerde administratiesysteem ISIS/S&S. Daarvoor 

is het noodzakelijk dat er gebruik wordt gemaakt van een aantal vaste codes die 

overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen, zoals ook vermeld in deze studiegids. 

Studenten kunnen via U-Twist hun tentamenresultaten opvragen.  

 

Mondelinge en schriftelijke tentamens worden gedateerd op de dag van aflegging, 

werkstukken op de dag van inlevering. Werkstukken en scripties worden gedateerd op de 

dag dat de docenten of scriptiebegeleiders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich 

tot een tijdige correctie en geven de resultaten direct door aan het secretariaat.  

 

Studenten die in het kader van hun hoofdvakstudie cursussen volgen aan andere 

Nederlandse of buitenlandse universiteiten, dienen daar zelf om studiebewijzen te vragen 

en deze zo spoedig mogelijk te bezorgen bij de studieadministratie van de eigen opleiding.  

 

Het is de verantwoordelijkheid van de student dat de administraties van de universiteit en 

de opleiding steeds over zijn of haar juiste adres beschikken (dit is het adres waarop men 

het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men onmiddellijk door te geven. 

Dat kan het best via U-Twist of bij de centrale informatiebalie, Studentencentrum Plexus, 

Kaiserstraat 25, e-mail: studentenadministratie@ics.leidenuni.nl. De nieuwe gegevens 

zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen studieadministratie.  

 

Toegangseisen  

 

Eenieder die in het bezit is van een VWO- of HBO-diploma of een propedeuse- dan wel 

einddiploma WO kan het bachelorprogramma van TCI volgen. Ook een met goed gevolg 

afgelegde propedeuse van een HBO-opleiding behaald in of na 1986 geeft toegang tot 

deze studie.  

 

Voor toegang met een buitenlands diploma zijn geen vaste regels te geven. Een aanvraag 

moet in ieder geval zeer ruim (soms een jaar) vóór aanvang van de studie worden 

ingediend. Voor informatie en hulp kunt u zich wenden tot het Informatiecentrum van het 

Expertisecentrum Internationalisering, Communicatie en Studenten (ICS), telefoon 071-

527 8011 of e-mail: informatiecentrum@ics.leidenuniv.nl.  

 

Studenten die niet één van de bovengenoemde vooropleidingen hebben gedaan, kunnen 



een colloquium doctum afleggen om toegang te krijgen tot de universiteit, mits zij 21 jaar 

worden voor het beoogde studiebegin. Een colloquium doctum-brochure inclusief 

aanvraagformulier is op te vragen bij de Studielijn, tel. 071-527 1111, 

Studielijn@ics.leidenuniv.nl.  

 

Informatie over het colloquium doctum voor studies geesteswetenschappen is 

verkrijgbaar bij het Studiepunt Geesteswetenschappen.  

 

Examenregeling Bachelor (OER)  

 

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding is te vinden op 

hum.leidenuniv.nl/regelingen.  

 


