
 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2013 
 

Opleidingsspecifiek deel: 

Bacheloropleiding: Koreastudies 

 

 

 

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 Koreastudies, 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.  toegang tot uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en verleden, door hun 
beheersing van de Koreaanse taal; 

ii.  een behoorlijke algemene kennis ten aanzien van Korea, die hen in staat stelt specifieke 
problemen in het juiste kader te plaatsen; 

iii. inzicht in en kennis van de fundamenten van tenminste één subdiscipline van de Koreaanse 
studies; 

 iv.  inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke verhoudingen in Korea; 

v.  inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen en de relevante 
wetenschappelijke discussies, in het bijzonder die van Korea; 

 vi.  het vermogen om de disciplinaire kennis te ordenen, vast te leggen en aan derden te presenteren. 

 

Doelen in termen van het Europees Referentiekader taalvaardigheid: 

                                 Propedeuse  Bachelor 
Luisteren                        A1 B1 
Lezen                             A1 B2 
Gesproken interactie     A1 B1 
Gesproken productie     A1 B1 
Schrijven                       A1 B1  

 

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. 
De student wordt geacht de gebruikte voertalen binnen de opleiding voldoende te beheersen. 

 

                                                                 

1  De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op 
http://media.leidenuniv.nl/legacy/gedragscode-voertaal.pdf  

http://media.leidenuniv.nl/legacy/gedragscode-voertaal.pdf
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Artikel 3.2  Keuzevrijheid 

3.2.3.  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: 

1. deelname aan Integrated Korean 2a (Lezen en Vertalen) na behalen van Integrated Korean 1a 
&b (Lezen en Vertalen) en Basiskennis 1a&b. Voor een van deze vakken kan de 
examencommissie de compensatieregeling toepassen. Zie hiervoor bijlage G; 

2. deelname aan Integrated Korean 2a (Spreken en Verstaan) na behalen van Integrated Korean 1a 
&b (Spreken en Luisteren). Voor een van deze vakken kan de examencommissie de 
compensatieregeling toepassen. Zie hiervoor bijlage G; 

3. deelname aan het buitenlandverblijf in Korea na behalen van de propedeuse; 

4. deelname aan Vertaling na behalen van twee niveaus van de taalcursus in Korea; 

5. deelname aan Tekstanalyse na behalen van twee niveaus van de taalcursus in Korea. 

 
Artikel 4.2  Verplichte volgorde  

Aan de tentamens van de volgende onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan de 
tentamens van de daarbij vermelde onderwijseenheden met goed gevolg zijn afgelegd: 
 

1. Integrated Korean 2a (Lezen en Vertalen) na behalen van Integrated Korean 1a &b (Lezen en 
Vertalen) en Basiskennis 1a&b. Voor een van deze vakken kan de examencommissie de 
compensatieregeling toepassen. Zie hiervoor bijlage G; 

2. Integrated Korean 2a (Spreken en Verstaan) na behalen van Integrated Korean 1a &b (Spreken 
en Luisteren). Voor een van deze vakken kan de examencommissie de compensatieregeling 
toepassen. Zie hiervoor bijlage G; 

3. de colleges in Korea na behalen van de colleges van de propedeuse; 

4. Vertaling  na behalen van twee niveaus van de taalcursus in Korea; 

5. Tekstanalyse na behalen van twee niveaus van de taalcursus in Korea. 

 

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 
sub b van deze regeling heeft voldaan aan de toelatingseisen van de volgende afstudeerrichtingen van de 
masteropleiding Asian Studies (60 ec) aan de Universiteit Leiden: 

- East Asian Studies; 

- History, Arts and Culture of Asia; 

- Politics, Society and Economy of Asia. 

 

Artikel 6.3  Studieadvies eerste jaar 

6.3.2 Niet van toepassing.  
 



Bacheloropleiding

Koreastudies                                                                             
2013-2014
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1 I Integrated Korean 1a: lezen en vertalen 5721VTLVAY wc 100 5 V
6 tweewekelijkse 
toetsen; 1 eindtoets J schriftelijk taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

1 I
Integrated Korean 1a: basiskennis (inclusief 
Koreaanse Grammatica 1a) 5721VTSVAY wc 100 5 V

3 vierwekelijkse 
toetsen; 1 eindtoets 
basiskennis; 1 eindtoets 
grammatica J schriftelijk taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

1 I Integrated Korean 1a: spreken en luisteren 5721VTLUAY wc 100 5 V

6 tweewekelijkse 
toetsen; 1 luistertoets; 
1 eindpresentatie J mondeling taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

1 I Tekst en cultuur 5721VTTCY hc/wc 100 5 V

2 mondelinge 
presentaties; 1 
eindpaper J

mondeling en 
schriftelijk

verwerken en 
kritisch presenteren 
academisch 
materiaal Einterm ii; iii; iv

1 I Koreaanse geschiedenis tot 1876 5721VPKGSY hc 100 5 V 2 essays; 1 eindtoets J schriftelijk

verwerken en 
kritisch presenteren 
academisch 
materiaal; kweken 

Eindtermen iii 
en iv

1 I KC: Area Studies 100 5 V

1 I Studiementoraat wc 100 0 V
30

1 II Integrated Korean 1b: lezen en vertalen 5721VTLVBY wc 200 5 V
 j  

toetsen; 1 eindtoets taalverwerving
  

beheersing 

1 II
Integrated Korean 1b: basiskennis (inclusief 
Koreaanse Grammatica 1b) 5721VTSVBY wc 200 5 V

3 vierwekelijkse 
toetsen; 1 eindtoets 
basiskennis; 1 eindtoets 
grammatica J schriftelijk taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

1 II Integrated Korean 1b: spreken en luisteren 5721VTLUBY wc 200 5 V

6 tweewekelijkse 
toetsen; 1 luistertoets; 
1 eindpresentatie J schriftelijk taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

1 II Moderne Koreaanse geschiedenis 5721VMKGSY hc 200 5 V 2 essays; 1 eindtoets J schriftelijk

verwerken en 
kritisch presenteren 
academisch 
materiaal; kweken 
kritisch historisch 

Eindtermen iii 
en iv

1 II Seminar 1: Film, media, kunst en literatuur in Korea 5721VKCY hc 200 5 V 1 eindpaper J mondeling

specifiek gericht op 
verwerven 
academische 
vaardigheden, m.n. 
kritisch lezen en 
essay schrijven

Eindtermen iii, 
iv, v       

keuzevakken

1 II Moderne Japanse geschiedenis wc 200 5 K

1 II Moderne Chinese geschiedenis wc 200 5 K

1 II Premodern Chinees I wc 200 5 K

1 II Studiementoraat wc 100 0 V
30

2 I Integrated Korean 2a: lezen en vertalen 5722VTLVAY wc 300 5 V
twekelijkse schriftelijke 
toets; 1 eindtoets J schriftelijk taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

2 I Integrated Korean 2a: spreken en verstaan 5722VTSVAY wc 300 5 V

twekelijkse schriftelijke 
toets; 1 mondelinge 
eindtoets; 1 
schriftelijke eindtoets taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

2 I Korea na de tweedeling 5722VPMOY wc 200 5 V

1 presentatie; 1 
paperopzet; 1 
eindpaper J

mondeling en 
schriftelijk

verwerken en 
kritisch presenteren 
academisch 
materiaal; kweken 
kritisch historisch 
besef; schrijven van 
kritische essays

Eindtermen iii, 
iv, v en vi

studenten kiezen uit een van de onderstaande drie 
keuzevakken
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2 I Korean Religions 5722VTIKR wc 200 5 K 3 J

schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie

Eindtermen iii, 
v, vi

2 I Hands on: Koreaanse materiele cultuur 5722VTKMC hc/wc 200 5 K 3

schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie

Eindtermen iii, 
v, vi

2 I Korea in de wereld: van drukkunst tot K-pop 5722VCSY hc 200 5 K 2 J

schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie

Eindtermen iii, 
v, vi

2 I KC: wetenschapsfilosofie 300 5 V

studenten kiezen uit een van de onderstaande twee 
keuzevakken

2 I Premodern Chinees IIa 5 (3+2) K

2 I Hantcha 5722VTHY wc 300 5 K
30

2 II Taalvaardigheid Koreaans (in situ) 5722VTLVBY 25 V een per vakonderdeel N
schriftelijk en 
mondeling taalverwerving

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

2 II Seminar 2: Perspectieven op Korea (in situ) 5722VPKY wc 300 5 V 9 J Schriftelijk

kritisch verwerken 
materiaal; duiding 
wetenschappelijke 
stroming; 
academisch 
schrijven

Eindtermen iv, 
v, vi

30

3 I  Leiden Initiative on Northern Korea 5723VLINK wc 400 5 V 2 J

schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie

academisch 
schrijven;zelfstandin
g onderzoek doen; 
presentatievaardighe
den

Eindtermen iv, 
v, vi

3 I Tekstanalyse + vertaling 5723VTTAY wc 400 10 V 2 J

schriftelijk en 
mondelinge 
presentatie

taalverwerving en 
aanscherping 
tekstanalytische 
vaardigheden; 
verdiepen kennis 
wetenschappelijke 
debatten in Korea

Eindterm 1: 
beheersing 
Koreaanse taal

3 I Keuzeruimte 15 V

30

3 II Seminar 3: BA-eindwerkstuk begeleiding 5723VSTSY wc 400 5 V 1 J Eindwerkstuk

Gedurende college 
en onderzoek 
komen alle 
academische 
vaardigheden aan de 
orde

Eindtermen v 
en vi

3 II Ba-eindwerkstuk 400 10 V 1 J Eindwerkstuk

Academisch 
schrijven; 
zelfstandig 
onderzoek doen en 
onderzoeksvraag 
uitwerken

Eindtermen v 
en vi

3 II Keuzeruimte 15 V
30
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Bijlage G -  Compensatieregeling 

Bacheloropleiding:  Koreastudies 2013-2014 

 
 
1.1  Compensatie van onvoldoendes is mogelijk indien:  

a. het gewogen gemiddelde in het betrokken cluster ten minste 6.0 bedraagt.  

b. geen van de behaalde resultaten binnen een cluster lager is dan een 4.0. 

Indien een student aan deze voorwaarden voldoet wordt hij geacht voldaan te hebben aan de eisen voor 
het examen waarop hij zij zich voorbereidt met dit cluster van onderwijseenheden. 

 

1.2  Met het oog op de hiervoor omschreven compensatieregeling zijn er de volgende clusters van 
onderwijseenheden binnen de opleiding:  

In de propedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster:   

Cluster 1 

 Integrated Korean 1a: lezen en vertalen, 

 Integrated Korean 1a: basiskennis, 

 Integrated Korean 1a: spreken en luisteren. 

en tussen de cursussen binnen het volgende cluster: 

Cluster 2 

 Integrated Korean 1b: lezen en vertalen, 

 Integrated Korean 1b: basiskennis, 

 Integrated Korean 1b: spreken en luisteren. 

 

In de postpropedeuse kan compensatie plaatsvinden tussen de cursussen binnen het volgende cluster: 

Cluster 1 

 Integrated Korean 2a: lezen en vertalen, 

 Integrated Korean 2a: spreken en verstaan. 

en tussen de cursussen binnen het volgende cluster: 

Cluster 2 

 Perspectieven op Korea 2e semester (2e jaar), 

 Kerncurriculum Wetenschapsfilosofie. 
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