
Toelichting bij onderwijsprogramma 2018-2019 
 

Dit zijn de instructies voor het invullen van het onderwijsprogramma van de opleiding. Wanneer de 
opleiding bestaat uit verschillende afstudeerrichtingen, dan is elke afstudeerrichting opgenomen op 
een apart tabblad. Om naar een ander tabblad te gaan klik je op de labels onderaan het document.  

Voor zover vakken ongewijzigd blijven kun je die informatie simpelweg laten staan. Indien vakken 
gewijzigd worden pas je de informatie aan in het rood. Indien een vak niet meer wordt aangeboden 
kun je dit schrappen,  nieuwe vakken voeg je in door een nieuwe regel in het groen in te voegen. 

Keuzevakken en vrije keuzeruimte 
Bij keuzevakken dienen alle vakken waaruit gekozen kan worden te zijn opgenomen in het schema. 
Alleen wanneer dit een groot aantal vakken betreft die eveneens onderdeel uitmaken van een 
andere opleiding kan worden volstaan met een verwijzing naar het programma van die opleiding. Uit 
de verwijzing dient dan wel duidelijk te zijn uit welk deel van dat programma kan worden gekozen. 

Invullen van het schema 
Wij vragen je alle kolommen in te vullen. Extra aandacht vragen wij voor:  

• De kolom betreffende het verzorgend instituut. Ook al is dit voor het hele programma 1 
instituut, het zou het proces enorm helpen i.v.m. het destilleren van de gegevens als dit op 
elke regel wordt ingevuld. 

• De kolom geschikt voor exchange studenten + aantal: voor de administratieve afhandeling 
van de toelating van de exchange studenten is van vitaal belang dat deze kolom goed wordt 
ingevuld. 

• De kolom met het aantal werkgroepen is vorig jaar toegevoegd en daarmee relatief nieuw. 
I.v.m. de roostering vragen wij je deze kolom in te vullen als er werkgroepen zijn 

De gebruikte afkortingen vind je in de legenda onder het schema. Je kunt alleen de hierin genoemde 
afkortingen gebruiken. Bij Engelstalige programma’s is het onderwijsprogramma ook in het Engels 
opgesteld. Wij verzoeken je hier bij aanpassingen rekening mee te houden. 

Noten met een toelichting op het programmaschema plaats je onderaan het schema, met behulp van 
sterretjes: * (geen uitgebreide opmerkingen in het schema zelf). Uit het programmaschema inclusief 
de toelichtende noten moet helder worden welk onderwijsprogramma de individuele student volgt 
en welke keuzes hij daarin kan of moet maken.  

Toelichting per kolom 
Kolom A Gewijzigd/nieuw?: Indien er wijzigingen zijn aangebracht in de informatie over het 
betreffende vak , of wanneer het een nieuw vak betreft, zet  hier een kruisje. 

Kolom B Studiejaar: vul hier studiejaar in van het voorgestelde programma (Bachelor 3 jaren, Master 
1 jaar, Research Master 2 jaren). 

Kolom C Semester: vul hier het semester in waarin het betreffende vak wordt gegeven. 

Kolom D Blok: Vul hier in welk blok het vak wordt gegeven. 



Kolom E Cursustitel: Gebruik hier de exacte titel zoals die ook in de studiegids moet worden 
opgenomen en op het diplomasupplement moet verschijnen. 

Vanaf Kolom F variëren de kolommen dusdanig per programmaschema dat vaste letteraanduiding 
onmogelijk is. Daarom staan in het onderstaande alleen de titels van kolommen vermeld.  

Kolom Docent + percentage: In deze kolommen dienen, nadat hierover overeenstemming is bereikt 
met de betreffende onderwijsdirecteur(en), alle docenten die bij het vak betrokken zijn in de 
kolommen te worden vermeld. Indien meerdere docenten samen de cursus verzorgen, geef hier dan 
ook aan welk percentage van de cursus elke docent verzorgt. Vermeld – in verband met de invoer in 
de e-Studiegids – steeds ook de voorletters van de docent. Indien de docent nog niet bekend is, 
vermeld vacature, zodat het vervolgproces zijn beslag kan krijgen. De docent wordt dan later 
toegevoegd in het schema. 

Kolom Verzorgend instituut + percentage: Geef in deze kolommen aan bij welk instituut (of 
instituten) de docenten van de cursus zijn aangesloten. Indien meerdere instituten betrokken zijn bij 
de verzorging van het vak, dien je hier ook aan te geven welk percentage elk van deze instituten 
levert. Dit in verband met de vergoeding van het verzorgde onderwijs door elk van de instituten.  

Kolom Studiegidsnummer: Indien het vak in het lopende collegejaar ook al wordt aangeboden, kun 
je dit nummer gewoon laten staan. Als het een nieuw vak betreft vul je hier in ‘nieuw’ of, in overleg 
met de studiecoördinator, een nummer. 

Kolom Coördinerende opleiding: Deze kolom is alleen van toepassing bij gedeeld onderwijs, dus 
wanneer de cursus deel uitmaakt van meerdere opleidingen. In dat geval dien je hier aan te geven 
welke opleiding de cursusinformatie coördineert. Deze opleiding draagt dan zorg voor afstemming 
over de roostering en het aanleveren van de cursusinformatie voor de e-gids.  

Kolom Aantal studenten: om de onderwijslast voor de docent(en) goed te kunnen inschatten hier 
aangeven hoeveel  deelnemers u ongeveer verwacht voor de cursus. 

Kolom Geschikt voor exchange studenten en aantal: Hier aangeven of de cursus open staat voor 
uitwisselingsstudenten en het aantal uitwisselingsstudenten dat kan worden toegelaten tot de 
cursus. Uitwisselingsstudenten moeten zich jaarlijks voor 1 april aanmelden en al bij aanmelding 
aangeven welke cursussen zij willen volgen. Hiertoe dient tijdig bekend te zijn welke cursussen voor 
hen openstaan.  

Kolom Werkvormen: i.v.m. roostering dien je hier aan te geven of om welke werkvorm het gaat. Ook 
dien je hier aan te geven hoeveel uur per week dit onderwijs gegeven wordt.  

Kolom aantal werkgroepen: i.v.m. roostering hier het aantal werkgroepen preciseren. 

Kolom Niveau: Vul hier het niveau van de cursus in volgens de Leidse 100-600 structuur. Zie ook het 
document ‘Bijlage vereisten onderwijsprogramma’.  

Kolom Aantal EC: hier aangeven hoeveel  EC de student behaalt na het succesvol afronden van dit 
vak. Let op: het aantal EC per semester is 30; in de blauwe regels wordt het aantal EC per semester 
opgeteld. 
 
Kolom Status: geef hier aan of het een verplicht vak of een keuzevak betreft. 
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