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Opbouw van het propedeuseprogramma  

 

Schema eerste jaar  

Eerste semester  ECTS 

Taalkundige structuur: Japanse grammatical (I) 5 

Teksten: beginners niveau (I) 5 

[Actieve] taalbeheersing: Conversatie & luistervaardigheid, kanji-

introductie (I) 
5 

Japan in the 21st century: Japanimation 5 

Japan in the World: History of Japan to 1868 5 

Kerncurriculum: Inleiding tot de historische wetenschap 5 

    

Totale studielast  30  

 

   

Tweede semester  ECTS 

Taalkundige structuur: Japanse grammatical (II) 5 

Teksten: beginners niveau (II) 5 

[Actieve] taalbeheersing: Conversatie & luistervaardigheid, kanji-

introductie (II) 
5 

BA1-seminar 5 

Cultuurkunde van Japan 5 

Modern Japanese history 5 

    

    

Totale studielast  30  

 

 



Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan  

 

Sinds 1997 geldt aan de Universiteit Leiden voor studenten die voor het eerst 

ingeschreven staan als hoofdvakstudent bij een opleiding, het Leidse studiesysteem met 

Bindend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de 

eerstejaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en 

studievoortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is om er 

zo snel mogelijk achter te komen of de student geschikt is voor de nieuw gekozen studie 

en of de studie bij de student past.  

 

Eisen en adviezen 
 

Om een positief advies te krijgen, moet een student in het eerste jaar minimaal 40 ects 

van zijn propedeuseprogramma en binnen twee jaar zijn propedeuse behalen.  

 

Daarbij stelt de Opleiding Talen en Culturen van Japan als aanvullende eisen, dat de 

onderdelen Teksten: beginners niveau I en II  (eerste en tweede semester), en het 

vak Japan in the 21st century: Japanimation volledig moeten zijn behaald. 

 

Het advies wordt in het eerste jaar drie keer per jaar schriftelijk uitgebracht door de 

examencommissie. Voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten bestaat een uitgebreid 

systeem van studiebegeleiding door mentoren en de studiecoördinator.  

 

Eerste semester 
 

Eind oktober/begin november vinden de eerste toetsingen plaats in de vorm van midterm 

tentamens. Indien hiertoe aanleiding bestaat, wordt een student in dat stadium al door de 

studiecoördinator opgeroepen voor een gesprek over de studievoortgang. In januari – 

wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder gevolgen 

voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voortgangsadvies, 

gebaseerd op de resultaten van het eerste semester. Indien daartoe reden bestaat, roept de 

studiecoördinator de student op voor een gesprek. Studenten die voor het eerst voor 

studie TCJ staan ingeschreven en zich in het lopende studiejaar vóór 1 februari 

uitschrijven komen niet in aanmerking voor een (bindend) studieadvies.  

 

Tweede semester 
 

In juni volgt het tweede voortgangsadvies, gebaseerd op de op dat moment beschikbare 

studieresultaten, en wordt het, indien nodig, eveneens met de studenten die een negatief 

advies gekregen hebben, besproken. Het eindadvies in augustus is bindend, en voor 

studenten die de propedeuse in één jaar afronden vanzelfsprekend positief. Dat geldt ook 

voor een student die minstens 40 ects heeft behaald, althans wanneer de onderdelen 

Teksten: beginners niveau  I en II en Japanimation met succes zijn afgerond. Wie minder 

dan 40 ects heeft behaald of niet voldoet aan de aanvullende eisen, krijgt aan het einde 

van het eerste jaar een bindend negatief studieadvies. Dat betekent dat de student in 

kwestie de opleiding Talen en Culturen  van Japan in Leiden niet mag voortzetten. Voor 



deze afwijzing geldt een verjaringstermijn van vier jaar. Vanzelfsprekend wordt rekening 

gehouden met persoonlijke omstandigheden (zoals ziekte of ernstige 

familieomstandigheden); ook bestaat er een hardheidsclausule, volgens welke de 

examencommissie kan afzien van een negatief advies 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 of bij een studentendecaan (ics, 

secretariaat 071-5278026, Kaiserstraat 25). Voor studenten die geen bindend negatief 

studieadvies hebben gekregen aan het eind van het eerste jaar geldt dat zij binnen twee 

jaar hun propedeuse moeten hebben behaald. Als niet aan deze eis kan worden voldaan, 

krijgt de student alsnog een negatief bindend studieadvies aan het einde van zijn tweede 

studiejaar. De eisen voor het halen van de propedeuse zijn: het met een voldoende 

afsluiten van alle onderdelen (totaal 60 ECTS) zoals genoemd in het schema eerste jaar, 

met dien verstande dat men in het tweede semester één van de aangeboden modules van 

BA1-seminar moet kiezen. De examencommissie 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. Zie voor verdere informatie en ook beroepsmogelijkheden het 

studentenstatuut.  

 

NB: Ook voor studenten die de opleiding TCJ of TCK als Tweede (of derde) Studie doen 

– dus naast een andere opleiding – geldt dat zij bij TCJK aan de BSA eisen moeten 

voldoen in hun eerste en tweede jaar. M.a.w.: Zij dienen bij TCJ / TCK 40 ects te halen in 

het eerste jaar, en bij TCJ daarnaast ook te voldoen aan de aanvullende eisen. Ook dienen 

zij – net als andere studenten – binnen 2 jaar hun propedeuse te behalen. Punten behaald 

bij andere opleidingen (of ects behaald bij vakken die niet verplicht zijn voor de 

propedeuse) tellen NIET mee voor het BSA van TCJ / TCK. Deze punten zullen ook 

NIET automatisch als keuzevak worden geteld. Neem contact op met Mw. Winkel met 

vragen over bijvakken/keuzevakken.  

 

Studiebegeleiding  

 

In hun eerste jaar worden de studenten begeleid door een mentor (student en docent). De 

studiecoördinator coördineert de begeleiding en voert, waar nodig en in overleg met de 

(docent)mentor, formelere en individuele gesprekken met de studenten. Hierbij bestaat de 

gelegenheid bijzondere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studie te 

bespreken, zoals een tweede studie, chronische ziekte of handicap. Tijdens de 

Eerstejaarsdag in september 2008 lichten de studiecoördinator en de eerstejaarsdocenten 

op het besprekingscollege de verschillende aspecten van de opleiding toe: programma, 

toetsing, onderwijsevaluatie, studiebegeleiding, en wat er zoal van een student verwacht 

wordt. Bij die gelegenheid wordt tevens met de mentoren kennisgemaakt. De 

studentmentoren – ouderejaars studenten – begeleiden studenten bij hun kennismaking 

met de verschillende aspecten van het studeren. Hiervoor is een aantal 

mentoraatsbijeenkomsten gereserveerd. De eerstejaars kunnen altijd individueel met 

vragen bij hun mentor terecht.  

 

De studiecoördinatoren zijn mw. dr. Margarita Winkel en mw. drs. Dorina Veldhuis.  



Margarita Winkel is algemeen studiecoördinator en Dorina Veldhuis is studiecoördinator 

voor eerstejaars en nieuwe studenten.  

 

Margarita Winkel, kamer 109, toestel 2547, email: m.winkel@hum.leidenuniv.nl 

Dorina Veldhuis, kamer 109, toestel 2547, email: t.m.veldhuis@hum.leidenuniv.nl  

 

Overgangsregeling naar het tweede jaar 
 

1. De examencommissie stelt de studieadviezen vast die in het kader van het Bindend 

Studieadvies aan de eerstejaars gegeven worden.  

 

2. Studenten die voor alle onderdelen in het eerstejaarsprogramma als eindcijfer een 6 of 

hoger hebben behaald, zijn geslaagd voor het propedeuse-examen en zijn gerechtigd deel 

te nemen aan het onderwijs in het tweede studiejaar.  

 

3. Studenten die nog niet het propedeuse-examen hebben behaald, maar wel aan de BSA-

norm hebben voldaan, kunnen eveneens het tweedejaarsprogramma volgen en tentamens 

afleggen. Hierbij gelden wel net als voor andere jaren de regels voor Doorstroming.  

 

Doorstroming:    

 

Voor alle cursussen en onderdelen behorende bij het taalprogramma gelden regels voor 

doorstroming en voortgang, zowel binnen een studiejaar van het programma als voor 

aansluitende studiejaren. Een student wordt alleen toegelaten tot een cursus of onderdeel 

van het taalprogramma in een volgend, hoger jaar wanneer hij met goed gevolg het 

corresponderende voorafgaande onderdeel/vak heeft afgerond in het voorafgaande jaar. 

Bovendien, om toegelaten te worden tot het tweede deel van het taalprogramma in het 

tweede semester, moet de student ook het gehele overeenkomstige eerste deel in het 

eerste semester met succes hebben afgerond (dus bijv. in het tweede jaar moet Aktieve 

Taalbeheersing IIa gehaald zijn voor men met Aktieve Taalbeheersing IIb mag 

beginnen) . Uitzonderingen: Een met redenen omkleed verzoek tot uitzondering van 

toepassing van bovenstaande regel moeten binnen twee weken na het begin van de 

cursus gericht te worden aan de examencommissie.   

 

4. Studenten die er niet in slagen binnen twee jaar na de aanvang van de studie hun 

propedeuse te behalen, krijgen aan het eind van hun tweede jaar alsnog een negatief 

bindend studieadvies.  

 

5. De propedeusebullen worden begin september uitgereikt in een openbare zitting van de 

propedeuse-examencommissie. Plaats en tijd van uitreiking worden ruim van tevoren 

bekend gemaakt op de mededelingenborden in het Arsenaal en in de BSA-brief die 

studenten eind augustus krijgen opgestuurd. Wie niet bij de uitreiking aanwezig kan zijn, 

kan de bul afhalen bij de studentenadministratie. 

 



Opzet tweede en derde jaar, 2008/2009 

• Opbouw van het tweede en het derde jaar  

• Keuzeruimte  

• Studiemogelijkheden in het buitenland  

• Vervolgstudie na de BA  

Opbouw van het tweede en het derde jaar  

 

In het tweede en derde jaar volgen studenten in het tweede en derde jaar naast verplichte 

taalvakken en het kerncurriculum-vak keuzevakken buiten de opleiding (als gedeeld 

onderwijs en binnen de keuzeruimte) en keuzevakken binnen de opleiding, zgn. 

‘focusvakken’. Deze focusvakken geven in het tweede jaar inleidingen tot bepaalde 

disciplines, waarin studenten zich in het derde jaar verder kunnen verdiepen.  

 

Het (BA) eindwerkstuk dat derdejaars studenten moeten schrijven, dient in dezelfde 

discipline te zijn als het focusvak dat zij in het eerste en tweede semester van het derde 

jaar hebben gevolgd. Het eindwerkstuk is dan ook gekoppeld aan het focusvak dat 

studenten in het tweede semester van hun derde jaar volgen.  

 

Schema tweede jaar  

Eerste semester  ECTS 

Taalverwerving IIa  

  - teksten: licht-gevorderd niveau (I) 

 

5 

  - [actieve] taalbeheersing: conversatie & luistervaardigheid, 

    kanji (III), communicatieve conventies in het Japans 

 

5 

Focus 1 5 

Focus 2 5 

Gedeeld onderwijs (I) 5 

Kerncurriculum: wetenschapsfilosfie 5 

    

Totale studielast  30  

   

Tweede semester  ECTS 

Taalverwerving IIb  

  - teksten: licht-gevorderd niveau (II) 

 

5 

  - [actieve] taalbeheersing: conversatie & luistervaardigheid, kanji (IV), 

schrijfvaardigheid 
5 

Inleiding klassiek Japans 5 

Focus 3 5 

Focus 4 5 

Gedeeld onderwijs (II) 5 



    

Totale studielast  30  

 

Schema derde jaar  

Eerste semester  ECTS 

Taalverwerving IIIa (conversatie & luistervaardigheid, teksten: gevorderd 

niveau, patronen & structuren, Kanji (V)) 
5 

    

Focus 5a 5 

Focus 6 5 

Keuzeuimte (a) 15 

    

Totale studielast  30  

   

Tweede semester  ECTS 

Taalverwerving IIIb 5 

Focus 5b + eindwerkstuk 10 

Keuzeruimte (b) 15 

    

Totale studielast  30   

 

Focus-colleges 

 

Alle studenten zijn verplicht om in het eerste semester van het tweede jaar uit het aanbod 

twee foci te kiezen (focus 1 en 2) en uit het aanbod in het tweede semester van het tweede 

jaar twee foci (focus 3 en 4). Hetzelfde doen zij in het derde jaar (focus 5a en 6 in het 

eerste semester; focus 5b (dat een vervolg is op 5a) in het tweede semester).  

 

Om toegelaten te worden tot een focus van het derde jaar, bijvoorbeeld Geschiedenis, 

moet in principe een student het corresponderende onderdeel in het tweede jaar, dus een 

tweedejaars focusvak Geschiedenis, met succes hebben afgerond.  

 

In het collegejaar 2008/2009 worden in het eerste semester de volgende tweedejaarsfoci 

aangeboden:  

Introduction to Japanese religious studies 

Film in Japan en Korea 

International relations of Japan 

Politics and political thought in modern Japan 



Religieuze antropologie 

 

In het tweede semester van het tweede jaar(2008/2009) ziet het aanbod er als volgt uit:  

Introduction to Japanese linguistics 

Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political 

history 

Aspecten van kunst en materiële cultuur 

Nationalisms and modernity in 20th century Japan 

Urbane antropologie 

Meiji Japan – society, politics, culture 

Aspects of Japanese as a second language 

 

In het eerste semester van het derde jaar (2008/2009) worden de volgende foci 

aangeboden:  

Histories of Japanese society (medieval and early modern periods 1300-1850) (I) 

Esoteric Buddhist culture and texts (I) 

Identiteit in literatuur en film: ‘China’ en ander buitenland in Japanse context (I) 

Gender dynamics in contemporary Japanese society (I) 

Theories and issues in the international relations of East Asia (I) 

Occupied Asia: Asian societies under Japanese wartime occupation (I) 

 

In het tweede semester van het derde jaar (2008/2009) worden de volgende foci aange-

boden:  

Histories of Japanese society (medieval and early modern periods 1300-1850) (II) 

Esoteric Buddhist culture and texts (II) 

Identiteit in literatuur en film: ‘China’ en ander buitenland in Japanse context (II) 

Gender dynamics in contemporary Japanese society (II) 

Theories and issues in the international relations of East Asia: Outlaws of the 

International Society of East Asia (II) 

Occupied Asia: Asian societies under Japanese wartime occupation (II) 

 

Eindwerkstuk  

 

Op de website van de opleiding staat een uitgebreide gids over het proces rondom het 

eindwerkstuk. De informatie in deze gids is gekoppeld aan een aantal sessies in het late 

najaar.  

 



De disciplinekeuze, het voorbereiden en het schrijven van het eindwerkstuk is gekoppeld 

aan het derdejaars focusvak dat gevolgd is in semester 1 en 2.     

 

Verder zijn de volgende punten belangrijk bij het schrijven van het werkstuk:  

 

De student stelt in overleg met een docent het thema van zijn werkstuk vast, stelt een 

bibliografie van secondaire literatuur en bronnen samen, en legt deze, samen met een 

beknopte opzet van de scriptie, voor aan de docent. Wanneer de docent met de 

bibliografie en de opzet akkoord is gegaan, schrijft de student de scriptie, en legt deze ter 

beoordeling voor aan de docent. Wanneer de docent met de bibliografie en de opzet 

akkoord is gegaan, schrijft de student een eerste versie van een hoofdstuk en legt deze ter 

beoordeling voor aan de docent. Als deze adequaat is bevonden, schrijft de student de 

resterende deel(delen) van het eindwerkstuk en legt deze opnieuw ter beoordeling voor 

aan de docent. Vanzelfsprekend kan de student, tijdens het schrijven van het werkstuk, 

met de begeleidende docent overleggen over zich voordoende problemen, of hem vragen, 

gedeelten van de scriptie al eens door te willen lezen.   

 

In het eindwerkstuk dient de student t.a.v. het door hem gekozen thema uiteen te zetten, 

wat er in de desbetreffende vakliteratuur over dit onderwerp wordt beweerd. Vervolgens 

dient de student, op basis van de door hem geraadpleegde bronnen,  nieuwe inzichten toe 

te voegen aan hetgeen in de vakliteratuur wordt gesteld, resp. een der bestaande door hem 

omschreven opvattingen op een nieuwe manier te onderbouwen of te weerleggen. De 

bronnen dienen in elk geval deels in Japans gesteld te zijn; de geraadpleegde 

vakliteratuur mag, maar behoeft niet, in andere talen dan het Japans te zijn gesteld. De 

omvang van de scriptie bedraagt ca. 30 pagina’s (8.000 woorden)  

 

In plaats van een werkstuk kan ook een vertaling worden gemaakt. De te vertalen tekst 

moet ter goedkeuring aan de begeleidende docent worden voorgelegd. De 

randvoorwaarden zijn, dat het een niet te gemakkelijke, in modern of klassiek Japans 

gestelde tekst is, waarvan nog geen andere vertalingen bestaan. De vertaling dient 

voorzien te worden van annotatie, en van een inleiding waarin de tekst wordt beschreven 

en de context waarin hij tot stand gekomen is, wordt behandeld.  

 

Elke student dient tijdig bij de scriptiecoördinator 2008-2009 aan te geven over welk 

onderwerp en bij welke docent zij of hij een BA-eindwerkstuk wenst te schrijven. Het 

eindwerkstuk-begeleidingstraject, waarbij gefaseerd dor alle stappen van het plannen en 

het schrijven van het werkstuk heen wordt gewerkt, met de bedoeling om uiterlijk 

augustus 2009 klaar te zijn met het werkstuk, begint al in het najaar van 2008.  

 

Keuzeruimte  

 

Het bachelorprogramma  Japanse Talen en Culturen biedt een keuzeruimte van 30 ects 

(15 ECTS per semester) in het derde jaar. De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:  

- een minor  

of  

- een door de student zelf samengesteld pakket cursussen  



- een buitenlandverblijf, of  

- een academische stage. Deze laatste drie opties moeten wel op niveau en samenhang 

door de examencommissie worden getoetst. Dien dus, liefst vooraf, een verzoek tot 

goedkeuring in bij de examencommissie.  

 

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de 

studiegids van de Universiteit Leiden: http://www.keuzeruimteletteren.nl/ 

 

Onder de naam ‘PraktijkStudies’ worden drie beroepsgerichte minoren aangeboden:  

 

- Management  

- Journalistiek & Nieuwe Media  

- Europese Unie Studies.  

 

Voor meer informatie over de PraktijkStudies, zie: www.praktijkstudies.nl.  

 

Studiemogelijkheden in het buitenland  

 

In de tweede helft van de bacheloropleiding bestaat voor veel studenten de mogelijkheid 

een bepaalde periode in het buitenland studeren. Het is van belang vroegtijdig de nodige 

informatie op te vragen! Op de digitale studiegids is uitgebreide informatie over stu-

diemogelijkheden in het buitenland en financiering hiervan te vinden op 

www.buitenland.leidenuniv.nl.  

 

Er bestaan verschillende mogelijkheden om tijdens of na de studie met een beurs in Japan 

te gaan studeren. De opleiding raadt alle studenten aan, van deze mogelijkheden gebruik 

te maken.  

 

De eerste daarvan is de eenjarige Monkasho-beurs, waarvan het Japanse Ministerie van 

Onderwijs en Wetenschappen er jaarlijks een beperkt aantal ter beschikking stelt. In 

incidentele gevallen zijn er ook Rotary-beurzen etc. beschikbaar, maar daar kan de 

opleiding niet in bemiddelen; dat is een kwestie van eigen initiatief.  

 

Na afloop van de studie kan men wederom trachten om naar Japan te gaan, nu met de 

tweejarige Monkasho-beurs. Degenen die door willen gaan met de studie na het BA-

programma, wordt ten zeerste aangeraden deze beurs aan te vragen.  

 

Recente informatie over studiebeurzen naar Japan hangt op de mededelingenborden.  

 

Eenjarige Monkasho-beurs 

 

Het Japanse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Monbu-kagaku-sho, afgekort 

Monkasho) stelt elk jaar een aantal beurzen beschikbaar voor buitenlandse studenten die 

als hoofdvak Japans studeren, de zogenaamde Nikkensei-beurs. Met deze beurs wordt de 

student in staat gesteld gedurende één jaar aan een Japanse universiteit een cursus Japans 

te volgen. De selectie en voordracht voor deze beurs geschiedt op twee manieren.  



 

1. De Japanse ambassade draagt op grond van de resultaten van een afgenomen taaltoets 

en interview enige kandidaten voor aan het Ministerie in Tokyo. Dit is de zogenaamde 

Taishikan-Suisen (voordracht door de ambassade).  

 

2. De opleiding Talen en Culturen van Japan selecteert twee kandidaten en draagt deze 

voor aan de Universiteit van Kyoto en de Universiteit voor Buitenlandse Talen in Osaka. 

Beide Japanse universiteiten dragen vervolgens de Leidse kandidaten direct voor aan het 

Japanse Ministerie. Dit is de zogenaamde Daigaku-Suisen (voordracht door de 

universiteit). De selectie in Leiden gebeurt omstreeks februari door een selec-

tiecommissie, die is benoemd door de vaste examencommissie van de opleiding.  

 

Het is niet mogelijk door beide instanties tegelijk voorgedragen te worden. In beide 

gevallen zijn voordrachten nog geen garantie voor uitzending naar Japan. Het Japanse 

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen heeft altijd het laatste woord.  

 

Succesvolle kandidaten vertrekken in oktober van hetzelfde jaar naar Japan.  

 

Informatie over deze beurs: de heer M. Kunimori (tel. 071-5272552; )  

 

Tweejarige Monkasho-beurs 

 

Deze beurs dient aangevraagd te worden voor half augustus. De selectie vindt in sep-

tember plaats op de Japanse ambassade. De beurs gaat in in april van het volgende jaar. 

Bij het aanvragen van de beurs behoeft men nog niet afgestudeerd te zijn, maar het moet 

wel zeker zijn, dat men afgestudeerd (BA) zal zijn wanneer de beurs ingaat.  

 

Wat men nodig heeft voor de aanvraag, is een degelijk onderzoeksplan en een hoogleraar 

aan een Japanse staatsuniversiteit die bereid is om als begeleider op te treden. Brieven 

van die strekking van de hoogleraar en de betrokken universiteit dienen bij de aanvraag te 

worden bijgesloten.  

 

Vooral diegenen die overwegen te gaan promoveren, doen er goed aan deze beurs aan te 

vragen. Twee jaar studie in Japan, onder bevoegde leiding, is een unieke kans om zich in 

te lezen in een bepaald vakgebied, methodologische training te krijgen, materiaal te 

verzamelen, en een hechtdoortimmerde aio- of oio-aanvraag te schrijven.  

 

Vervolgstudie na de BA  

 

Na de bachelorfase (BA) is het mogelijk om verder te studeren. De opleiding Talen en 

Culturen van Japan beveelt elke student met klem aan om dóór te studeren.  

 

Zie voor meer informatie over masters in Leiden: 

http://www.masters.leidenuniv.nl/  Voor nadere inlichtingen wende men zich tot de Vaste 

Examencommissie van de opleiding, of tot de studiecoördinator, mw. Winkel.  

 



Overige informatie over de studie 

• Bachelor en Master  

• Het BA-hoofdvak  

• Vrije keuzeruimte  

• Bachelor eindtermen  

• Propedeuse- en bachelordiploma  

• Studiebelasting en studiepunten  

• De administratie van tentamenresultaten  

• De onderwijs- en examenregeling (OER)  

• Toegangseisen  

• Instroomregelingen  

• Arbeidsmarkt en alumni  

Bachelor en Master  

 

Het nieuwe studieprogramma Talen en Culturen van Japan, dat in september 2002 is 

gestart, bestaat uit twee delen: het bachelorprogramma en een daarop aansluitend 

masterprogramma. Deze gids beschrijft vanaf de volgende paragraaf het driejarige 

bachelorprogramma. De masterprogramma’s van de Faculteit der Geesteswetenschappen 

zijn in 2005 begonnen, toen de eerste lichting studenten de bachelorprogramma’s had 

afgerond. 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 een meestal 

eenjarig MA-programma op het gebied van de afgesloten BA-studie. Naast deze - voor 

Japans tweejarige - doorstroommasteropleiding is er een driejarige 

‘onderzoeksmasteropleiding’ Asian Studies. die direkt aansluit op de opleiding Japans, 

maar waartoe men alleen toelating wordt op grond van eerder behaalde resultaten. Voor 

een verzoek tot toelating en nadere informatie dient men zich te wenden tot de MPhil-

coördinator Asian Studies.  

 

Naast deze Masters is het ook mogelijk om tot andere Masters toegelaten ter worden. Zie 

voor meer informatie over Masters in Leiden: http://www.masters.leidenuniv.nl/index.jsp  

 

Het BA-hoofdvak  

 

Het eerste en tweede jaar van het bachelorprogramma bestaat uitsluitend uit onderdelen 

van het hoofdvak. In het derde studiejaar wordt 30 ECTS besteed aan vrije keuzeruimte, 

waarbinnen een minor gevolgd kan worden.  

 

De studie van de Japanse taal en cultuur is een brede studie, die aan de ene kant gestoeld 

is op een generalistische kennis van Japan en beheersing van de Japanse taal en aan de 

andere kant op de beheersing van specifieke disciplines binnen het grotere geheel van de 

‘Japanologie’. In het BA-programma komen zowel het generalistische aspect als het 

disciplinaire aspect aan bod.  

 



Het BA-curriculum biedt de student derhalve een combinatie van een brede, regionaal-

cultureel georiënteerde benadering en de mogelijkheid zich te specialiseren in een van de 

gebieden die binnen het hoofdvakprogramma worden aangeboden. Praktisch betekent dit 

dat het propedeuseprogramma (het programma voor het eerste jaar) alsmede een deel van 

het tweede jaar voor elke student precies hetzelfde is, maar dat al in het tweede jaar de 

student de mogelijkheid geboden krijgt om zich te richten op die specialisatie die 

zijn/haar interesse heeft. Het BA-programma zal dus een basis bieden die elke student 

nodig heeft om in of met betrekking tot Japan te kunnen functioneren, ook in de 

toekomstige werkomgeving.  

Vrije keuzeruimte  

 

Het bachelorprogramma  Japanse Talen en Culturen biedt een keuzeruimte van 30 ects 

(15 ECTS per semester) in het derde jaar.  

 

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:  

• een minor, of  

• een door de student zelf samengesteld pakket cursussen  

• een buitenlandverblijf, of  

• een academische stage.  

Deze laatste drie opties moeten wel op niveau en samenhang door de examencommissie 

worden getoetst. Dien dus, liefst vooraf, een verzoek tot goedkeuring in bij de 

examencommissie.  

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor invulling van deze keuzeruimte zie de 

studiegids van de Universiteit Leiden.  

 

Onder de naam ‘PraktijkStudies’ worden drie beroepsgerichte minoren aangeboden:  

• Management  

• Journalistiek & Nieuwe Media  

• Europese Unie Studies.  

Voor meer informatie over de PraktijkStudies, zie: www.praktijkstudies.nl.  

 

Bachelor eindtermen  

 

Doelen taalvaardigheid  

 

Een bachelor Talen en Culturen van Japan is in staat om modern geschreven en 

gesproken Japans te begrijpen, te lezen en te vertalen, een conversatie te voeren in 

het Japans, en beschikt voorts over een gedegen inzicht in de grammatica en de 

geschiedenis van het Japans.  

 

Doelen voor het disciplinair onderwijs 

 



Een bachelor Talen en Culturen van Japan beschikt over:  

 

a. Regiokennis: dat wil zeggen dat de bachelor weet heeft van belangrijke historische, 

cultureel-maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Deze regiokennis zal  

• de taalverwerving verrijken en contextualiseren,  

• een brede algemene kennis van Japan bieden die noodzakelijk is om een 

bachelor efficiënt in Japan te kunnen laten functioneren, en die voldoet 

aan de verwachtingen van zijn/haar toekomstige werkgever, en  

• de basis bieden voor verdere studie op het masterniveau.  

 

b. Algemene academische vaardigheden:  

• het kunnen vinden, ordenen en kritisch bespreken van informatie. Deze 

vaardigheden zullen worden opgebouwd door middel van het oefenen in 

kritische analyse van wetenschappelijke publicaties, onderzoeksvaardig-

heden, schriftelijke en mondelinge presentatievormen, alsook ict-

vaardigheden.  

• disciplinair bewustzijn: bekendheid met de benaderingen 

(probleemstellingen, theorieën, methoden, analytisch taalgebruik) van ten 

minste drie disciplines die binnen het hoofdvakprogramma worden 

aangeboden.  

Propedeuse- en bachelordiploma  

 

Als bewijs van voltooiing van de propedeuse- en de bachelorstudie wordt een diploma 

verstrekt. Deze diploma's of examenverklaringen zijn geformaliseerd, dat wil zeggen dat 

studenten aan de eisen hebben voldaan, zodra zij het programma van de propedeuse, 

respectievelijk het bachelorprogramma met voldoende resultaat hebben doorlopen. Het 

diplomasupplement bevat nadere informatie over de gevolgde vakken en de behaalde 

resultaten.  

 

Studiebelasting en studiepunten  

 

Uitgangspunt is dat in een jaar een student per opleidingsprogramma 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-punt (kortweg 

‘ECTS’) staat voor 28 uur.  

 

De administratie van tentamenresultaten  

 

De resultaten van tentamens, werkgroepen en scripties worden door de administratie van 

de opleiding (dhr. C.J. Gallacher) verwerkt in een geautomatiseerd administratiesysteem. 

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



overeenkomen met de afgelegde studieonderdelen. Studenten kunnen via U-Twist ( > ‘U-

Twist’) hun tentamenresultaten opvragen. Deze worden na verwerking ook via U-mail 

meegedeeld.  

 

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

Werkstukken en scripties worden gedateerd op de dag dat de docenten of scriptiebegelei-

ders het cijfer toekennen. Docenten verplichten zich tot een tijdige correctie en geven de 

resultaten direct door aan de administratie.  

 

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

derlandse 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. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen 

studieadministratie.  

 

De onderwijs- en examenregeling (OER)  

 

De onderwijs- en examenregeling (OER) van de Opleiding Talen en Culturen van Japan 

is een formele basistekst, geproduceerd in overeenstemming met de richtlijnen van de 

Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit Leiden, en door dezelfde faculteit 

goedgekeurd.  

Zie voor de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de Opleiding Talen en Culturen 

van Japan: http://letteren.leidenuniv.nl/japans/studenten/onderwijs_examenregeling.jsp 

 

Het OER is mede een instrument om de volgende doelstellingen te bereiken:   

• het behalen van een positief studieresultaat (d.w.z. het bereiken van de 

eindtermen van het BA-programma) bij zoveel mogelijk studenten,  

• het zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen van het BA-studietraject,  

• het helpen van studenten bij het ontwikkelen van een eigen 

verantwoordelijkheid voor hun onderwijs en scholing,  

• het stimuleren van prestaties.  

Hieronder geeft de Examencommissie aan welke specifieke regels, als uitvloeisel van het 

OER en bedoeld om bovenstaande te realiseren, van kracht zijn voor zowel 

taalverwervings- als zgn. ‘inhoudelijke’ vakken.  

Voldoendes: Ieder college leert een aantal vaardigheden aan die elk in de loop van het 

college specifiek worden getest. De collegebeschrijving of course-outline bevat een 

beschrijving van het aantal en type van deze ‘examenelementen.’ Zij kunnen bestaan uit: 

deelname (inclusief presentaties), opdrachten (bijv. papers) en tentamens. “Deelname” is 

een onderdeel dat niet kan worden herkanst. Eventuele verplichte presentaties vallen 



onder de noemer deelname en zijn dus uitgesloten van herkansing. Tentamens en papers 

kunnen wel worden herkanst. Doorstroming: Voor alle cursussen en onderdelen 

behorende bij het taalprogramma gelden regels voor doorstroming en voortgang, zowel 

binnen een studiejaar van het programma als voor aansluitende studiejaren. Een student 

wordt alleen toegelaten tot een cursus of onderdeel van het taalprogramma in een volgend, 

hoger jaar wanneer hij met goed gevolg het corresponderende voorafgaande 

onderdeel/vak heeft afgerond in het voorafgaande jaar. Bovendien, om toegelaten te 

worden tot het tweede deel van het taalprogramma in het tweede semester, moet de 

student ook het gehele overeenkomstige eerste deel in het eerste semester met succes 

hebben afgerond (dus bijv. in het tweede jaar moet Aktieve Taalbeheersing IIa gehaald 

zijn voor men met Aktieve Taalbeheersing IIb mag beginnen) . Uitzonderingen: Een met 

redenen omkleed verzoek tot uitzondering van toepassing van bovenstaande regel 

moeten binnen twee weken na het begin van de cursus gericht te worden aan de 

examencommissie.   

 

Deelresultaten : Bij studieonderdelen waar volgens het programma sprake is van 

verscheidene deelresultaten die leiden tot één eindcijfer, dienen de verschillende 

deelresultaten binnen hetzelfde academische jaar te worden behaald. Wanneer op 31 

augustus van dat jaar niet alle deelresultaten behaald zijn, moet het bewuste 

studieonderdeel in zijn geheel worden herhaald. Eerder behaalde deelresultaten komen in 

dat geval te vervallen.  

De regel is: Studenten moeten elk examenonderdeel van een college op voldoende wijze 

maken om het college als geheel met een voldoende eindcijfer af te ronden. 

 

Eindcijfers: Er worden geen eindcijfers tussen 5,0 (onvoldoende) en 6,0 (voldoende) 

gegeven. Resultaten die uitkomen op 5,49 of lager worden afgerond naar 5.0 en resultaten 

van 5.50 en hoger naar 6.0. Dit is in overeenstemming met universitaire richtlijnen. Het is 

niet toegestaan om studie-onderdelen waarvoor reeds een voldoende is behaald te 

herkansen (voor een beter resultaat). Indien dit toch is gebeurd, zal de herkansing 

ongeldig worden verklaard. De voor de diverse programmaonderdelen behaalde 

eindcijfers blijven onbeperkt geldig. Aanwezigheid: Mede om de tentamendruk voor 

studenten aan het einde van een college te verminderen, gelooft de Opleiding Talen en 

Culturen van Japan in het belang van herhaalde toetsing tijdens colleges. Onder herhaalde 

toetsing kan worden verstaan: deelname waarbij voorbereiding is vereist, tussentijdse 

toetsen, enz. Daartoe dienen studenten wel de colleges bij te wonen. Dit geldt voor zowel 

taalverwervings- als zgn. ‘inhoudelijke’ vakken.  

Vandaar de regel:  Er geldt een aanwezigheidsplicht voor alle colleges die elementen van 

herhaalde toetsing kennen. Tenzij anders vermeld in het cursusprogramma, wordt van 

studenten verwacht dat zij ten minste 70% van de bijeenkomsten aanwezig zijn om een 

cursus met een voldoende te kunnen afsluiten. Studenten die minder dan het vereiste 

aantal bijeenkomsten aanwezig waren (dus 70%, tenzij de course syllabus iets anders 

aangeeft) zullen worden beschouwd als onvoldoende aanwezig en kunnen daardoor de 

cursus niet meer halen.  

 

Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsplicht; wel is het mogelijk om regelmatige 

aanwezigheid bij hoorcolleges te stimuleren door aanwezigheid als klein bonusonderdeel 



van het eindcijfer te laten tellen (richtlijn: 10 % positieve beïnvloeding van het eindcijfer). 

Tentamens: Studenten hebben het recht op twee mogelijkheden om een tentamen af te 

leggen. Dit betekent niet dat zij het recht hebben om elk tentamen twee keer af te leggen. 

Tentamenroosters zijn ingewikkeld en vergen veel voorbereiding. Het is de 

verantwoordelijkheid van een student om op het tentamen aanwezig te zijn. Studenten die 

zonder goede grond één dan wel beide mogelijkheden voor een tentamen missen zullen in 

de regel geen gelegenheid krijgen tot een extra herkansing. Voor elk tentamen wordt in 

hetzelfde collegejaar één gelegenheid tot herkansing geboden. Het behaalde cijfer van de 

herkansing is het cijfer dat als tentamenresultaat geregistreerd wordt. De regel is: Elke 

student krijgt tweemaal de gelegenheid, zoals vastgelegd in het tentamenrooster, om een 

tentamen af te leggen.  

Deadlines: Het vermogen zich aan deadlines te houden is een essentiële vaardigheid bij 

scholing en succesvolle carrière. Net als bij tentamens, zal ook voor schriftelijk werk 

(papers, enz.) een systeem van twee kansen van kracht zijn, doordat twee deadlines 

worden aangehouden, met enige weken tussenruimte. Studenten die de eerste deadline 

missen rest daarmee nog een tweede mogelijkheid hun werk in te leveren. Zij kunnen 

daarbij geen recht op herschrijven doen gelden. De regel is dan ook: Werk dat na de 

opgegeven deadline wordt ingeleverd zal niet worden nagekeken.  

Lengte van geschreven werk: Het vermogen om ingewikkelde kwesties en redeneringen 

op een beknopte en efficiënte manier weer te geven is een van de kernvaardigheden die 

van een universitaire Bachelor (BA) verwacht mag worden. Daarom gelden er 

woordlimieten voor schriftelijk werk. De voorgeschreven (maximum) lengte van 

schriftelijk werk wordt in de regel uitgedrukt in termen van een marge (bijv. tussen de x- 

en y-aantal woorden). Ook schriftelijk werk dat beduidend korter is dan de 

voorgeschreven woordmarge komt voor mindering (of zelfs onvoldoende) in aanmerking, 

maar als regel geldt: Voor schriftelijk werk datopvallend veel langeris dan de opgegeven 

woordlimiet wordt 5 % in mindering op het eindcijfer gebracht voor elke 5% dat het werk 

te lang is.  

 

Plagiaat: Plagiaat is het werk van anderen presenteren als dat van jezelf. Daaronder 

vallen zowel het overschrijven van andermans werk als het spieken bij tentamens. Het is 

daarom een vorm van fraude en is strafbaar. De zwaarste sanctie die de Universiteit 

Leiden stelt op plagiaat is een jaar uitsluiting van deelname aan de studie. Advies over 

hoe plagiaat te vermijden wordt gegeven in een jaarlijkse brief van de Vaste 

Examencommissie én in het eerstejaars college Academic Writing. Vandaar de regel: Elk 

werk waarbij plagiaat wordt vastgesteld krijgt in ieder geval het cijfer 0.  

Verzachtende omstandigheden: In het algemeen heeft de Vaste Examencommissie begrip 

voor die studenten die door omstandigheden die duidelijk buiten hun macht liggen of niet 

te voorzien waren in meer of mindere mate niet aan de bovenstaande regels kunnen 

voldoen. Het is aan de student om dergelijke bijzondere omstandigheden aan te tonen. 

Specifiek in het geval van ziekte zal de Vaste Examencommissie altijd vragen om een 

doktersverklaring en het verdient dan ook aanbeveling dat studenten hun arts tijdig om 

een dergelijke verklaring vragen. Vandaar de regel: Studenten kunnen een overtuigend 

gemotiveerd verzoek indienen bij de Vaste Examencommissie om vrijstelling voor een of 

meerdere van bovenstaande regels te krijgen.  

 



Mogelijkheden van beroep:  

1. Indien over de interpretatie of de toepassing van bovenstaande regels een 

geschil ontstaat, dient dit door de student en/of docent schriftelijk 

voorgelegd te worden aan de Vaste Examencommissie. De Vaste 

Examencommissie beslist terzake en stelt het Bestuur van de opleiding en 

de Opleidingscommissie schriftelijk van haar beslissing en haar 

overwegingen op de hoogte.  

2. Het staat de student te allen tijde vrij zich te wenden tot de universitaire 

Commissie van Beroep, Rapenburg 70, Leiden.  

Naast deze regels kent de Opleiding Talen en Culturen van Japan ook andere prikkels:  

De Opleiding heeft binnen het kader van verschillende uitwisselingsovereenkomsten een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor studie in Japan voor studenten in het tweede of 

derde jaar van hun BA-studie. Een Selectiecommissie zal in juni en november van elk 

jaar een selectie van kandidaten voor deze plaatsen maken, waarbij voorrang gegeven 

wordt aan studenten met de beste studieresultaten. De Opleiding stelt twee 

afstudeerprijzen in: een prijs voor beste eindpaper (BA-scriptie), en een prijs voor het 

beste algemene studieresultaat.  

 

Toegangseisen  

 

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. Informatie over het 

colloquium doctum voor studies geesteswetenschappen is verkrijgbaar bij Mw. drs. M.J. 

Vink, Studiepunt Geesteswetenschappen, WSD Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA 

Leiden Tel. 071 527 64 85 (dinsdag, donderdag, vrijdag 9-17 uur), e-mail: of  en op .  

 

Studenten met een buitenlands diploma moeten zeer ruim vóór aanvang van de studie een 

aanvraag tot toelating indienen. Meer informatie over toegangseisen en mogelijkheden 

voor studenten met een buitenlandsdiploma is te vonden op de website van de 

International Office: http://www.leiden.edu/index.php3?m=1&c=57. (mail: 

study@io.leidenuniv.nl)  

 

Studenten die op grond van hun vooropleiding menen aanspraak te kunnen maken op 

vrijstelling van een of meerdere onderdelen van het studieprogramma Talen en Culturen 

van Japan, dienen ruim voor aanvang van het nieuwe studiejaar (1 september) schriftelijk 

en met overlegging van bescheiden van de vooropleiding (cijferlijsten, 

studieprogramma’s) een daartoe strekkende aanvraag in te dienen bij de vaste 

examencommissie van de opleiding. De examencommissie besluit op basis van de 

stukken en na een gesprek met de betrokkene tot het al of niet verlenen van een gehele of 

gedeeltelijke vrijstelling, al dan niet op basis van extra door de vaste examencommissie 

op te leggen toetsen.  

 



 

Instroomregelingen  

Instroomregeling Maastricht (OTC met Japans als taal) 

 

Op basis van een aantal toetsen wordt bepaald welke colleges men mag volgen. Men 

dient voor aanvang van de colleges contact op te nemen met de studiecoördinator, 

m.winkel@let.leidenuniv.nl  

 

Arbeidsmarkt en alumni  

 

‘Gezocht: Japanoloog m/v’. Deze tekst komt men zelden tegen op advertentiepagina’s. 

Dat betekent geenszins dat men buiten de wetenschap als Japanoloog niet bruikbaar is – 

de carrières van onze alumni bewijzen het tegendeel. Wie zich aan een universiteit heeft 

beziggehouden met talen en culturen in brede zin is voor een scala aan banen even ge-

schikt als een jurist, socioloog of econoom; zeker wanneer de vakkennis is uitgebreid met 

kennis van disciplines als recht, economie, sociologie, bedrijfskunde of informatica. De 

vrije keuzeruimte in het derde jaar van het BA-programma biedt mogelijkheden voor 

allerlei aanvullingen op het hoofdvak, hetgeen de student ruimer inzetbaar maakt op de 

arbeidsmarkt.  

 

Afgestudeerde Japanologen komen in zeer uiteenlopende functies terecht; bij Japanse of 

Nederlandse bedrijven, banken en verzekeringsmaatschappijen of in de journalistiek, bij 

documentatie-instellingen en bibliotheken, op ministeries en bij andere 

(semi)overheidsinstellingen, in de toeristenindustrie en in educatieve functies (be-

drijfstrainingen, taalcursussen). De vereniging van oud-studenten Japans, de alumnikai 

Van hier tot Tokyo, organiseert ieder jaar in samenwerking met studievereniging Tanuki 

een beroepenavond, waarop vier afgestudeerden Japans die momenteel in diverse 

branches werkzaam zijn komen vertellen over hun werkkring en carrière. Zie voor meer 

informatie over deze dagen de website van de Alumnikai  http://hilhorst.eu/lak/index.php 

of van de studievereniging Tanuki  

 

Het is juist de grondige kennis van een moeilijk toegankelijke taal als het Japans die op 

zichzelf al goede kansen op de arbeidsmarkt oplevert; daarom adviseren de docenten 

meestal zoveel mogelijk aan de taal te werken en te proberen tijdens de studie een 

periode in Japan door te brengen. De ervaring leert trouwens dat academici die zich met 

vakken als taalkunde, letterkunde of geschiedenis hebben beziggehouden, voor veel niet-

vakgebonden functies net zo geschikt zijn als afgestudeerden in juridische, sociologische 

of economische vakgebieden.  

 

Het arbeidsmarktperspectief voor iemand met (straks) een MA-diploma Talen en 

Culturen van Japan zal vermoedelijk ruwweg overeenkomen met dat van iemand met de 

‘oude’ doctoraalopleiding. De vraag naar het arbeidsmarktperspectief voor een bachelor 

Japanologie is vooralsnog moeilijk te beantwoorden. Maar gezien de moeilijkheidsgraad 

van het Japans en de breedte van de BA-studie zal het raadzaam zijn om na de BA-

opleiding door te gaan met een MA-opleiding Japanese Studies.  

 



Uit een algemeen recent arbeidsmarktonderzoek onder Leidse afgestudeerden met een 

taal- en cultuurstudie, geschiedenis en kunstgeschiedenis blijkt dat van de studenten die 

in Leiden afstudeerden in een niet-westerse taal, 55% in het bedrijfsleven werkt; een 

groot deel daarvan in de ict en de zakelijke en financiële dienstverlening. Ongeveer 25% 

werkt bij de overheid en 20% bij meer ideële organisaties. In 8% van de gevallen 

bekleden ze daar een functie op het gebied van onderwijs; niet alleen in het voorgezet 

onderwijs, maar ook in bijvoorbeeld bedrijfstrainingen. Letterenstudenten hebben een 

bijzondere toegevoegde waarde als het om communicatieve functies gaat – vaak meer 

dan werknemers met een andere achtergrond.  

 

De Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen slaat een brug tussen studie en 

arbeidsmarkt. Het organiseert regelmatig een cursus oriëntatie op de arbeidsmarkt, 

sollicitatietrainingen en fora waarbij alumni aan het woord komen over hun huidige 

functie. Daarnaast verstrekt het informatie over bedrijven en instellingen waar studenten 

Japanologie stage lopen of werken.  

 


