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Opbouw van het propedeuseprogramma  

Doelstellingen van de colleges in het eerste jaar:  

 

Eerste semester  

• leggen van de basis voor de taalvaardigheid  

• kennismaking met de hoofdlijnen van de premoderne geschiedenis en de 

fundamentele vragen van de geschiedfilosofie  

• eerste oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen  

• kennismaking met literaire en cultuurhistorisch belangrijke teksten, 

waarbij aandacht wordt besteed aan de vraag hoe deze teksten begrepen 

moeten worden en welke hulpmiddelen daarvoor ten dienste staan  

• oefening in mondelinge presentatie.  

Tweede semester 

• voortzetting van het elementaire taalonderwijs  

• kennismaking met de hoofdlijnen van de moderne geschiedenis van, en de 

geschiedschrijving over Korea  

• verdere verdieping door het lezen van wetenschappelijke artikels  

• oefening in schrijven dmv schriftelijk werkstukken  

• kennismaking met de Koreaanse cultuurgeschiedenis, door middel van 

visuele presentaties van kunst en materiële cultuur en lezen van secundaire 

literatuur  

Schema eerste jaar  

 



 ECTS 

Integrated Korean 1: lezen en vertalen 5 

Integrated Korean 1: luistervaardigheid 5 

Integrated Korean 1: spreken en verstaan 5 

Tekst en Cultuur 5 

Koreaanse geschiedenis tot 1876 5 

Kerncurriculum Inleiding tot de Historische Wetenschap 5 

Totale studielast        30  

    

Tweede semester  ECTS 

Integrated Korean 1: lezen en vertalen     5 

Integrated Korean 1: luistervaardigheid   5 

Integrated Korean 1: spreken en verstaan   5 

Grammatica 5 

Visuele en Materiele Cultuur 5 

Moderne Koreaanse Geschiedenis 5 

Totale studielast  30  

 

Bindend Studieadvies (BSA) en studiebegeleidingsplan  

 

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

schreven staan als hoofdvakstudent bij een opleiding het Leidse studiesysteem met Bin-

dend Studieadvies (BSA). Dit systeem stelt eisen aan de studieprestaties van de eerste-

jaarsstudent en biedt tegelijkertijd een betere begeleiding via het mentoraat en studie-

voortgangsgesprekken met de studiecoördinator. Het doel van dit systeem is 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.  

 

Het informele contact tussen studenten en docenten dat een kleine studierichting als 

Koreaans altijd al heeft gekenmerkt, is door het bsa omkaderd in een formeel schema. 

Deze formele structuur zal ook toelaten hardere afspraken te maken, zodat een student ten 

allen tijde weet waar hij/zij aan toe is.  

 

Eisen en adviezen 

 

Om een positief advies te krijgen, moet een student minimaal 40 ects van zijn prope-

deuseprogramma behalen. Tevens dient een student binnen twee jaar na aanvang van de 

studie zijn propedeuse te behalen. De Opleiding Talen en Culturen van Korea stelt geen 

aanvullende eisen. 

 

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

missie. Voor de begeleiding van eerstejaarsstudenten bestaat een systeem van 

studiebegeleiding door student- en docentmentoren en de studiecoördinator.  



Eerste semester 

 

In januari – wanneer een student zich in sommige gevallen nog kan uitschrijven zonder 

gevolgen voor de prestatiebeurs – geeft de examencommissie haar eerste voort-

gangsadvies, 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 TCK staan ingeschreven en zich vóór 1 februari van het 

lopende studiejaar 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.  

 

Wie minder dan 40 ects heeft behaald krijgt een bindend negatief studieadvies. Dat 

betekent dat de student in kwestie de opleiding Talen en Culturen van Korea in Leiden 

niet mag voortzetten. Dit geldt ook voor een student die er niet in slaagt om binnen twee 

jaar zijn propedeuse te behalen. 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).  

 

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.  

 

Zie voor verdere informatie en ook beroepsmogelijkheden het studentenstatuut.  

 

Studiebegeleiding  

 

In hun eerste jaar worden de studenten begeleid door een docent- en een studentmentor. 

De studiecoördinator coördineert de begeleiding en voert - waar nodig samen met de 

docentmentor - formelere en individuele gesprekken met de studenten.  

 

Aan het begin van de studie voert zij samen met de docentmentor sowieso met elke 

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



aanzien van de studie aan de orde komen. Hierbij bestaat de gelegenheid persoonlijke 

omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de studie te bespreken.  

 

Tijdens de Eerstejaarsdag begin september  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 kennis 

gemaakt.  

 

De studentmentor – een ouderejaarsstudent – begeleidt de eerstejaars bij hun 

kennismaking met de verschillende aspecten van het studeren. De eerstejaars kunnen ook 

individueel met vragen bij hun student- of docentmentor terecht.  

 

Informatie over werkcolleges en werkstukken  

 

Het grootste deel van het onderwijs wordt gegeven in de vorm van werkcolleges, die niet 

met goed resultaat gevolgd kunnen worden zonder een degelijke voorbereiding. Voor elk 

college moet dan ook rekening worden gehouden een flink aantal uren voorbereidingstijd. 

Het is verstandig de voorbereiding niet tot het laatste moment uit te stellen, zodat 

onverwachte gebeurtenissen geen roet in het eten kunnen gooien.  

 

Voor werkstukken geldt dat het inleveren ervan binnen een bepaalde termijn een es-

sentieel onderdeel is van de hele exercitie. Het vermogen om werk af te leveren binnen 

een vooraf vastgestelde termijn is een belangrijke vaardigheid, die in de latere beroeps-

uitoefening goed van pas komt.  

 

Tentamens  

 

Hieronder volgende de belangrijkste punten van het reglement van de studierichting 

Koreaanse Taal en Cultuur.  

 

Voor de tentamens van alle studiejaren geldt het volgende:  

• Voor alle tentamens moet een voldoende worden behaald, dat wil zeggen 

zes of hoger.  

• Voor tentamens die in ‘twee rondes’ worden afgenomen, geldt een 

compensatieregeling, inhoudende dat onvoldoendes gelijk aan of hoger 

dan vier, behaald bij de ‘kerstronde’, in de ‘zomerronde’ kunnen worden 

gecompenseerd. Het omgekeerde is niet mogelijk. Deze regeling is van 

toepassing op de onderdelen die uit twee delen bestaan, m.n. de colleges 

Integrated Korean. (Dus: een 4 moet gecompenseerd worden met ten 

minste een 8, een 4+ met ten minste een 8-, een 4,5 met ten minste een 7,5, 

een 5- met ten minste een 7+, een 5 met ten minste een 7) Als 

tentamenuitslag voor beide tentamens zal het gemiddelde van die 

tentamenuitslagen geregistreerd worden.  



• Wanneer men voor een tentamen een voldoende heeft behaald, mag men 

niet, om een hoger cijfer te krijgen, hetzelfde tentamen nogmaals afleggen.  

• Indien de student door overmacht niet aan een tentamen of hertentamen 

deel heeft kunnen nemen, dient hij dit zo snel mogelijk schriftelijk onder 

opgaaf van redenen aan de vaste examencommissie van de opleiding te 

melden. Anders zal er geen gelegenheid geboden kunnen worden om het 

tentamen alsnog af te leggen.  

• Indien een student voor een bepaald tentamen niet is geslaagd, en de stof 

voor het desbetreffende onderdeel het volgende jaar gewijzigd wordt, zal 

de student tevens de colleges of praktische oefeningen voor dit onderdeel 

opnieuw moeten volgen en over de gewijzigde stof tentamen moeten 

afleggen.  

• Voor alle mondelinge of schriftelijke tentamens alsmede voor alle testen 

mondelinge taalbeheersing wordt één gelegenheid tot herkansing geboden 

in hetzelfde collegejaar.  

• Gedurende de onderwijsvrije perioden worden geen tentamens of examens 

afgenomen, behoudens in bijzondere gevallen en met toestemming van de 

vaste examencommissie.  

Aanwezigheidsplicht  

 

Voor alle als ‘werkcollege’ of practicum aangemerkte colleges geldt een aanwezigheids-

plicht. Bij onvoldoende aanwezigheid zonder geldige reden (bijvoorbeeld ziekte), dat wil 

zeggen meer dan vier absenties per semester, en daaruit voortvloeiend onvermogen om 

tijdens het college voldoende te presteren, kan de student van deelname aan het college 

worden uitgesloten. De student behoudt wel het recht het tentamen af te leggen. 

Onvoldoende voorbereiding wordt gelijkgesteld aan absentie.  

 

Studenten die de kennis die in het college wordt opgedaan al bezitten, dienen aan het 

begin van het semester contact op te nemen met de docent om te overleggen over hun 

afwezigheid.  

 

Overgangsregeling naar het tweede jaar  

 

Om toegelaten te worden tot het tweede jaar moet in de eerste plaats zijn voldaan aan de 

minimum eis van het bindend studieadvies. Voorts moeten in het algemeen de tentamens 

gehaald zijn van vakken in het eerste jaar waarop de colleges van het tweede jaar 

voortbouwen. De colleges Integrated Korean van het tweede jaar kunnen dus alleen 

gevolgd worden door degenen die geslaagd zijn voor de eerstejaars tentamens Integrated 

Korean. De examencommissie kan, als daar aanleiding toe is, uitzonderingen maken op 

deze regel.  

 

 



Opzet tweede en derde jaar, 2008/2009 

• Opbouw van het tweede en derde jaar  

• Vrije keuzeruimte  

• Studiemogelijkheden in het buitenland  

Opbouw van het tweede en derde jaar  

 

Ook in het tweede en derde jaar wordt gelijktijdig gewerkt aan het verkrijgen van de 

nodige taalvaardigheid en het verwerven van inhoudelijke kennis ten aanzien van Korea. 

Naarmate de studie vordert nemen voor de student de keuzemogelijkheden binnen de 

diverse onderdelen van het programma toe. In het derde jaar is er 30 ECTS aan vrij 

keuzeruimte ingeruimd, waarin de student zich – naar eigen interesse – dient te verdiepen 

in een onderwerp buiten Talen en Culturen van Korea (zie kopje “Vrije keuzeruimte”). 

De opleiding probeert verder tegemoet te komen aan de specifieke interesses van de 

studenten door de onderwerpen van de seminars in het derde jaar vast te stellen na 

overleg met hen, zodat seminars zoveel mogelijk kunnen dienen als een opstapje naar de 

scriptie. Bij het individuele tutorial worden Koreaanse teksten doorgenomen die van 

belang zijn voor het onderwerp van de scriptie van de student.  

 

Schema tweede jaar 

 ECTS 

Integrated Korean 2: lezen en vertalen 5 

Integrated Korean 2: spreken en verstaan 5 

Hantcha 5 

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea 5 

Kerncurriculum: wetenschapsfilosofie 5 

Gedeeld onderwijs 5 

Totale studielast  30  

     

Tweede semester  ECTS 

Integrated Korean 2: lezen en vertalen 5 

Integrated Korean 2: spreken en verstaan 5 

Schrijfvaardigheid 5 

Perspectieven op Korea 5 

Cultuur en samenleving 5 

Gedeeld onderwijs 5 

Totale studielast  3 0  

 

Schema derde jaar  

Eerste semester  ECTS 

Integrated Korean 3 5 



Tekstanalyse 5 

Seminar 1 & 2 5 

Keuzeruimte 15 

Totale studielast  30  

     

Tweede semester  ECTS 

Integrated Korean 3 5 

Tutorial bij scriptie en scriptie 10 

Keuzeruimte 15 

Totale studielast  3 0  

 

Vrije keuzeruimte  

 

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ects (15 ects 

per semester).   

 

De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:    

• een keuzepakket  

• een door de student zelf samengesteld pakket cursussen  

• een buitenlandverblijf  

• 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.  

 

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! In de digitale studiegids is uitgebreide informatie over 

studiemogelijkheden in het buitenland en financiering hiervan te vinden op 

www.buitenland.leidenuniv.nl.  

 

Een studieverblijf in Korea wordt van harte aangeraden en maakt idealiter deel uit van de 

studie van elke student. Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder een beurs voor 

taalstudie van de Korea Foundation. Er zijn ook uitwisselingsovereenkomsten die het 

voor in Leiden ingeschreven studenten mogelijk maken in Korea te studeren zonder 

betaling van collegegeld aldaar.  
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Bachelor en Master  

 

Het nieuwe studieprogramma van de Opleiding Talen en Culturen van Korea, 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 begonnen in 2005. 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 MA-programma op het gebied van de afgesloten BA-studie, 

bedoeld voor degenen die geen wetenschappelijke carrière nastreven. Naast deze voor 

Koreaans tweejarige doorstroommasteropleiding komt er een driejarige 

‘onderzoeksmasteropleiding’ Asian Studies (met daarin de optie “Korean Studies”) voor 

hen die willen promoveren. Voorts ontwikkelt de faculteit enkele eenjarige 

‘beroepsvoorbereidende masteropleidingen’ en ten slotte zullen studenten een keuze 

kunnen maken uit een aantal een- of tweejarige ‘internationale masteropleidingen’.  

 

Omdat het veel tijd kost om het Koreaans goed te leren beheersen, raden wij iedereen aan 

niet na drie jaar te stoppen, maar door te gaan in de MA-fase. Alleen als na drie jaar de 

studie wordt voortgezet, is het mogelijk het niveau te bereiken van de vierjarige Britse 

BA-opleidingen voor vakken als koreanistiek en japanologie.  

 

Het BA-hoofdvak  

 

Het eerste jaar van het bachelorprogramma bestaat naast één kerncurriculumvak 

uitsluitend uit onderdelen van het hoofdvak. In het tweede zijn er naast het hoofdvak 10 

ects gedeeld onderwijs en het college inleiding tot wetenschapsfilosofie. Het derde jaar 

bestaat voor de helft uit een minorblok van 30 ects. De BA-fase biedt naast een degelijke 

basis voor de taalvaardigheid kennis van de geschiedenis en cultuur van Korea, met de 

nodige aandacht voor de ontwikkeling van het moderne Noord- en Zuid-Korea. In het 

laatste jaar worden in de seminars meer specifieke problemen behandeld ten aanzien van 

onderwerpen die in overleg met de studenten worden gekozen. De BA-scriptie zal hier in 

de regel bij aansluiten, maar geeft de student de mogelijkheid een thema naar eigen keuze 

verder uit te werken.  



Vrije keuzeruimte  

 

In het derde jaar van de bacheloropleiding is er een vrije keuzeruimte van 30 ects (15 ects 

per semester). De vrije keuzeruimte kan worden ingevuld met:  

• een keuzepakket  

• een door de student zelf samengesteld pakket cursussen  

• een buitenlandverblijf  

• 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.  

 

Bacheloreindtermen  

 

Wat de studie beoogt kan als volgt worden opgesomd.  

 

Bachelors Koreaanse taal en cultuur:        

• hebben door hun beheersing van de Koreaanse taal toegang gekregen tot 

uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en 

verleden         

• beschikken over een behoorlijke algemene kennis ten aanzien van Korea, 

die hen in staat stelt specifieke problemen in het juiste kader te 

plaatsen         

• hebben inzicht verkregen in ten minste één van de deelgebieden van de 

Koreaanse studiën         

• en beschikken over een scala van algemene en academische vaardigheden 

(het formuleren van onderzoeksvragen, het verzamelen en analyseren van 

gegevens, het verwerken van gegevens in een synthese, het mondeling en 

schriftelijk presenteren van resultaten).  

Bachelors Koreaanse taal en cultuur beschikken bovendien over:         

• inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke 

verhoudingen in Korea         

• inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen en de 

relevante wetenschappelijke discussies         

• inzicht in de wetenschappelijke discussies binnen en buiten Korea         

• kennis van de fundamenten van ten minste één subdiscipline van de 

Koreaanse studiën         

• het vermogen om de disciplinaire kennis te ordenen, vast te leggen en aan 

derden te presenteren.  

 



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 studeert. 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 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 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. Studenten kunnen via 

U-Twist hun tentamenresultaten opvragen en zich aan- en afmelden voor tentamens en 

werkgroepen.  

 

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

werkstukken op de dag van inlevering. Scripties worden gedateerd op de dag dat de 

scriptiebegeleiders 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 

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. De nieuwe gegevens zijn daarmee ook bereikbaar voor de eigen 

studieadministratie.  

 

Universitaire richtlijn voor "voldoende/onvoldoende"  

 

Het College van Bestuur heeft voor de hele Universiteit Leiden de volgende richtlijnen 

vastgesteld:  



1. de laagst mogelijke voldoende is een 6.0 en de hoogst mogelijke 

onvoldoende een 5.0;  

2. bij gevolg mag de beoordeling van examenonderdelen niet meer worden 

uitgedrukt in cijfers tussen 5.0 en 6.0; resultaten die uitkomen op 5,49 of 

lager worden afgerond naar 5.0 en resultaten van 5.50 en hoger naar 6.0.  

Toegangseisen  

 

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

einddiploma WO kan het bachelorprogramma Talen en Culturen van Korea volgen. Ook 

een met goed gevolg afgelegde propedeuse van een erkende HBO-opleiding behaald in of 

na 1986 geeft toegang tot deze studie.  

 

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, WSD 

Lipsiusgebouw, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, studiepunt@hum.leidenuniv.nl of via de 

website: www.colloquiumdoctum.leidenuniv.nl.  

 

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 www.leiden.edu/application 

(of per mail: study@io.leidenuniv.nl).  

 

Toegangseisen en instroomregeling studenten oude stijl 

 

De examencommissie beslist per geval hoe studenten oude stijl kunnen instromen in het 

nieuwe programma. Studenten die interesse hebben in het vervolgen van hun afgebroken 

studie dienen contact op te nemen met de studiecoördinator.  

 


