
 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011  

 

Opleidingsspecifiek deel: 

Bacheloropleiding: Oude culturen van de mediterrane wereld 

 

 

 

Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger 

onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals 

vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 

Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling 

regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het 

tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel 

9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen. 

Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een algemeen deel dat voor alle opleidingen 

gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte 

vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling 

hebben. 

Inhoud 

1. Algemene bepalingen 

2. Beschrijving van de opleiding 

3. Onderwijsprogramma 

4. Tentamens en examens, vervolgopleiding 

5. Toegang en toelating tot de opleiding 

6. Studiebegeleiding en studieadvies 

7. Overgangsbepalingen 

8. Slotbepalingen 

 

Bijlagen 

Bijlage E - Onderwijsprogramma (volgt) 

Bijlage F - Compensatieregeling (niet van toepassing) 

Bijlage G - Regeling verwijzing postpropedeutische fase (volgt) 
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Artikel 2.1 Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van 

kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de mediterrane wereld in de oudheid, dat: 

-  voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende Masteropleidingen. 

-  de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en 

vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn. 

 

Artikel 2.2 Afstudeerrichtingen  

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

 

- De mediterrane wereld in breed perspectief 

- De wereld van de Bijbel 

- Egyptische taal en cultuur  

- Talen en Culturen van Mesopotamië en Anatolië  

 

 

Artikel 2.3 Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

a. algemene kennis van de oude culturen van de Mediterrane Wereld in zowel synchronisch als 

diachronisch perspectief en in zijn geografische verscheidenheid; 

b. kennis van het taallandschap van de oude culturen van de Mediterrane Wereld en van de aard der 

geschriften die deze culturen hebben voortgebracht; 

c. kennis van de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden en -technieken benodigd 

voor de interpretatie van archeologische en schriftelijke bronnen, en het vermogen de daaruit 

verkregen gegevens in hun cultuurhistorische context te plaatsen; 

d. kennis van de geschiedenis en inzicht in de historische samenhang en de processen die bij de 

ontwikkeling van deze cultuurgebieden zowel politiek, cultureel, taalkundig als demografisch een 

rol hebben gespeeld; 

e. kennis van de godsdiensten van de oude Mediterrane Wereld en inzicht in de maatschappelijke 

verankering van godsdienstige opvattingen; 

f. inzicht in het functioneren van maatschappelijke verhoudingen, zoals bijv. het staatsbestel, sociale 

verhoudingenbinnen de maatschappij en contacten met naburige of andere staten; 

 

In aanvulling op bovenstaande eindtermen gelden onderstaande eindtermen per traject. 

II De trajecten Egyptische Taal en Cultuur en Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië en 

Wereld van de Bijbel 
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a. grondige kennis van de grammatica van de belangrijkste fasen van de in de betreffende regio 

gesproken en geschreven talen, van hun oorspronkelijke schriftsoorten, en van de historische 

ontwikkeling van deze talen en schriftsoorten; 

b. goede kennis van de archeologie, de materiële culturen en de kunstgeschiedenis van de 

betreffende regio; 

c. grondige kennis van de cultuurgeschiedenis, inclusief literatuur en godsdienst, en de 

maatschappelijke verhoudingen binnen de gekozen regio. 

 

III.  Traject De Oude Mediterrane Wereld in Breed Perspectief  

a. brede kennis van en inzicht in geschiedenis en cultuur van de oude Mediterrane wereld; 

b. gedegen kennis van de godsdienst, archeologie en materiële cultuur van ofwel het Nabije Oosten 

ofwel Griekenland en Rome; 

c. gedegen kennis van tenminste één taal binnen het gekozen gebied van specialisiatie, en 

belezenheid in teksten in het oorspronkelijke schrift; 

d. het vermogen de verworven kennis van het gebied van specialisatie te plaatsen binnen de bredere 

context van de Mediterrane Wereld als geheel; 

e. het vermogen bestudeerde verschijnselen binnen het gebied van specialisatie in verband te 

brengen met soortelijke ontwikkelingen en thema’s binnen andere gebieden. 

 

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene 

academische vaardigheden. 

 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is de voertaal binnen de opleiding Nederlands en Engels. 

 

Artikel 3.2 Keuzevrijheid 

Niet van toepassing 
 

Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

3.4.2  Aan de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan het tentamen van 

de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

 

Onderwijseenheid Na het behalen van 

Lectuur Middelegyptisch Inleiding Middelegyptisch en hierogliefenschrift 

                                                                 

1 De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op 

www.reglementen.leidenuniv.nl/onderwijs-studenten.gedragscodes/gedragscode-voertaal.html 
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Oud Babylonisch 1 Inleiding Akkadisch en Schriftleer  

Standaard Babylonisch 1: religieuze teksten Inleiding Akkadisch en Schriftleer 

Inleiding Egyptisch religie Egypte onder de farao’s  

Materiële cultuur van het oude Egypte 2 Materiële cultuur van het oude Egypte 1 

Targoemliteratuur Bijbels Aramees 

Egyptische Archeologie 1 Materiële cultuur 1 en 2, Egypte onder de farao’s  

Nieuwegyptisch Lectuur Middelegyptisch 

Klassiek Egyptisch 1 Lectuur Middelegyptisch 

Oud Babylonisch 2 Oud Babylonisch 1 

Standaard Babylonisch 2 Standaard Babylonisch 1 

Sumerisch 2 Sumerisch 1 

Bijbels Hebreeuws 2 Bijbels Hebreeuws 1 

Geschiedenis van de Hebreeuwse taal Bijbels en/of modern Hebreeuws 

Koptisch 2 Koptisch 1 

Werken met originelen + stage Inleiding Akkadisch en Sumerisch 1 

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 2 Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 1 

Lectuur van bronteksten 1 Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees 

 
Artikel 4.2 Verplichte volgorde  

4.2.1  Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat 

aan de tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg is deelgenomen: 

  

Onderwijseenheid Na het behalen van 

Lectuur Middelegyptisch Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 

Oud Babylonisch 1  Inleiding Akkadisch en Schriftleer  

Standaard Babylonisch 1: religieuze teksten Inleiding Akkadisch en Schriftleer 

Inleiding Egyptisch religie Egypte onder de farao’s  

Materiële cultuur van het oude Egypte 2 Materiële cultuur van het oude Egypte 1 

Targoemliteratuur Bijbels Aramees 

Egyptische Archeologie 1 Materiële cultuur 1 en 2, Egypte onder de farao’s  

Nieuwegyptisch Lectuur Middelegyptisch 

Klassiek Egyptisch 1 Lectuur Middelegyptisch 

Oud Babylonisch 2 Oud Babylonisch 1 

Standaard Babylonisch 2 Standaard Babylonisch 1 

Sumerisch 2 Sumerisch 1 
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Bijbels Hebreeuws 2 Bijbels Hebreeuws 1 

Geschiedenis van de Hebreeuwse taal Bijbels en/of modern Hebreeuws 

Koptisch 2 Koptisch 1 

Werken met originelen + stage Inleiding Akkadisch en sumerisch 1 

Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 2 Geschiedenis van Mesopotamië en Anatolië 1 

Lectuur van bronteksten 1 Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees 

 

Artikel 4.12 Vervolgopleiding 

1.8.1 4.12.1 Degene aan wie de graad Bachelor is verleend op grond van een examen als bedoeld 

in artikel 2.7, eerste lid sub b, van deze regeling heeft, afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting, 

voldaan aan de toelatingseis van de volgende Masteropleidingen aan de Universiteit Leiden en vanaf 

september 2012, afhankelijk van de gekozen afstudeerrichting, aan de toelatingseis van de volgende 

masteropleidingen aan de Universiteit Leiden:  

- afstudeerrichting De mediterane wereld in breed perspectief geeft toegang tot de afstudeerrichting 

Ancient History van de masteropleiding History. 

- afstudeerrichting De wereld van de Bijbel geeft toegang tot de afstudeerrichting Hebrew and 

Aramaic Languages and Cultures van de masteropleiding Classics and Ancient Civilizations. 

-  afstudeerrichting Egyptische taal en cultuur geeft toegang tot de afstudeerrichting Egyptology van 

de masteropleiding Classics and Ancient Civilizations. 

- afstudeerrichting Talen en culturen van Mesopotamië geeft toegang tot de afstudeerrichting 

Assyriology van de masteropleiding Classics and Ancient Civilizations. 

 

Artikel 4.13  Verwijzing in postpropedeutische fase 

Gelet op de verschillende aard en inhoud van de onderscheiden afstudeerrichtingen van de opleiding zoals 

opgenomen in artikel 2.2 van deze regeling heeft het instellingsbestuur een regeling opgesteld betreffende 

de toelaatbaarheid van de student tot de verschillende afstudeerrichtingen. Deze regeling is opgenomen in 

bijlage F.  

 

Artikel 6.3 Studieadvies eerste jaar 

6.3.2 De opleiding hanteert aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het derde 

studieadvies, genoemd in 6.3.1, namelijk dat ten minste 10 ECTS van de volgende onderdelen zijn 

behaald:  

- Grieks-Romeins Egypte (Cultuurgeschiedenis 2) (5 EC) 

- De Hellenistische wereld/de hellenistische stad (5 EC) 

- Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift (15 EC) 

- Inleiding Akkadisch (10 EC) 

- Bijbels Aramees (10 EC) 

 


