
 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2011 

 

Opleidingsspecifiek deel: 

Bacheloropleiding: Vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap   

 

 

 

 

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

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

vastgelegd in het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 

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

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

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

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

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

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

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

hebben. 
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Artikel 2.1 Doel van de opleiding 

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

kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de Indo-Europese taalwetenschap, 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  

Niet van toepassing. 

 

 

Artikel 2.3 Eindkwalificaties 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

I. Algemeen 

i. algemene kennis van en inzicht in de kernbegrippen, het apparaat en de onderzoeksmethoden van 

taalbeschrijving en historische taalvergelijking, waaronder algemene kennis van en inzicht in de 

grondslagen van de beschrijvende taalwetenschap, van de articulatorische fonetiek en van de 

historisch-vergelijkende taalwetenschap; 

ii. gedegen kennis van en inzicht in de vergelijkende taalwetenschap van de Indo-Europese 

taalfamilie, wat inhoudt: taalkundige kenmerken van de Indo-Europese talen; reconstructie van het 

Proto-Indo-Europees; globale externe geschiedenis van de Indo-Europese talen; globale geschiedenis 

van de bestudering van de Indo-Europese talen; 

iii. algemeen inzicht in de maatschappelijk-culturele betekenis van de vergelijkende en beschrijvende 

taalwetenschap. 

 

II. Indo-Europees 

 i. gedegen kennis van en inzicht in de historische grammatica van het Proto-IndoEuropees;  

 ii. algemene kennis van en inzicht in de cultuur van de sprekers van het Proto-IndoEuropees; 

iii. algemene kennis van en inzicht in de externe geschiedenis van de belangrijkste Indo-Europese 

talen; 

 iv. algemene kennis van en inzicht in de geschiedenis van de bestudering van de Indo-Europese talen. 

 

III. Taalvaardigheid 

 i. gedegen kennis van en inzicht in de grammatica’s van respectievelijk het Gotisch, het Grieks, het 

Hettitisch en het Sanskrit, en ten minste één andere Indo-Europese taal naar keuze; 

 ii. lees- en vertaalvaardigheid in het Gotisch, het Grieks, het Hettitisch en het Sanskrit, en ten minste 

één andere Indo-Europese taal naar keuze, op zodanig niveau dat met behulp van een woordenboek 

een (literaire) tekst vanuit de betreffende taal in het Nederlands kan worden vertaald.  

 

Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene 

academische vaardigheden. 
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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  

Niet van toepassing 

 
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: 

 

1. Inleiding in de Indo-Europese Taalvergelijking II (slechts na het met goed gevolg afleggen van 

Inleiding in de Indo-Europese Taalvergelijking I); 

2. Hettitisch II (slechts na Hettitisch I en Inleiding Indo-Europees) 

3. Historische Grammatica van het Grieks II (slechts na Historische Grammatica van het Grieks I)  

4. Vedisch Sanskrit II (slechts na Vedisch Sanskrit I). 

 

Artikel 4.12 Vervolgopleiding 

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 voldaan aan de toelatingseis van de masteropleiding Vergelijkende 

Indo- Europese taalwetenschap aan de Universiteit Leiden, en vanaf september 2012 aan de toelatingseis 

van de afstudeerrichting Comparative Indo-European Linguistics van de masteropleiding Linguistics.  

 

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 tenminste de volgende vakken zijn behaald: 

 

- tenminste een voldoende is gehaald voor de vakken Inleiding in de Indo-Europese taalvergelijking I en 

II. 

 

                                                                 

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 



Bijlage E- Onderwijsprgramma

Bacheloropleiding VIET 2011-2012
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1-nvt I Inleiding Indo-Europees I hc/wc 100 5 V

1-nvt I Cultuur van de Indo-Europeanen hc/wc 200 5 V

1-nvt I Taalverleden van het Nederlands wc 100 5 V

1-nvt I Articulatorische fonetiek wc 200 5 V

1-nvt I Grieks taalverwerving: 10 V

indien met eindexamen Latijn: wc/zs 100 -10

1-nvt I Grieks taalverwerving 1

1-nvt I indien met eindexamen Grieks: wc/zs 100 -10

1-nvt I Grieks taalverwerving 2

indien zonder eindexamen Grieks / Latijn: wc/zs 100 -10

1-nvt I Grieks voor niet-classici

30

1-nvt II Inleiding Indo-Europees II hc/wc 200 5 V

1-nvt II Inleiding in de historische taalkunde hc/wc 100 5 V

1-nvt II Historische grammatica van het Gotisch wc 200 5 V

1-nvt II Fonologie wc 300 5 V

1-nvt II Grieks taalverwerving II 10 V

1-nvt
II 
(blok indien met eindexamen Grieks / Latijn: wc 200 -5

1-nvt Grieks proza

1-nvt
II 
(blok indien met eindexamen Grieks / Latijn: wc 200 -5

1-nvt Grieks drama

indien zonder eindexamen Grieks / Latijn: wc/zs 200 -10

1-nvt Grieks voor niet-classici

30



2 I Hettitisch I wc 300 5 V so

2 I Historische grammatica van het Grieks I hc/wc 300 5 V so

2 I Morfologie en Syntaxis wc 300 5 V

2 I Morfologie hc, wc 200 5 V po, se

2 I Sanskrit I hc/wc 100 10 V so, mt

2 I
Kerncurriculum: Inleiding tot de 
Godsdienstwetenschap hc 100 5 V se

30

2 II Hettitisch II wc 300 5 V so/mt

2 II Historische grammatica van het Grieks II wc 400 5 V so, sw

2 II Indo-Europese taal naar keuze, ingevuld door: hc/wc 300 5 V

2 II Litouws wc 200 -5 K so

2 II Sanskrit II wc 200 10 V so, mt

2 II Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie hc 5 V sg

30

3 I Historische grammatica Sanskrit wc 400 5 V so

3 I Vedisch Sanskrit I wc 300 5 V so, mt

3 I Werkcollege scriptievoorbereiding wc 400 5 V sw

3 I Keuzeruimte 15 V

30

3 II Vedisch Sanskrit II wc 400 5 V so, mt

3 II BA-eindwerkstuk zs 400 10 V sw

3 II Keuzeruimte 15 V

30


