
Toelichting Opleidingsspecifiek deel OER 2016-2017 

Toelichting BA en MA per artikel 
 
artikel 2.1   Doel van de opleiding 
Dit artikel betreft een facultair vastgestelde tekst, waarin alleen het vakgebied van de opleiding is 
ingevuld. Wij willen u vragen na te gaan of de beschrijving van het vakgebied correct is. In het 
bijzonder is het wenselijk dat de beschrijvingen bij verschillende opleidingen die hetzelfde vakgebied 
omvatten overeenkomen. 
 
artikel 2.2   Afstudeerrichtingen 
Dit artikel is reeds ingevuld op basis van het Leids Register 2016-2017. De afstudeerrichtingen dienen 
overeen te komen met wat in het Leids Register 2016-2017 staat. 
 
artikel 2.3   Eindkwalificaties 
Let op, dit artikel is gewijzigd. 
In dit artikel is toegevoegd dat de eindkwalificaties volgens de Dublin-descriptoren gerangschikt 
moeten worden: 

a. Kennis en inzicht (Knowledge and understanding) 

b. Toepassen kennis en inzicht (Applying knowledge and understanding) 

c. Oordeelvorming (Judgement) 

d. Communicatie (Communication) 

e. Leervaardigheden (Learning Skills) 

Controleer zorgvuldig of hier de meest recente versie van de eindkwalificaties is opgenomen. Het is 
de bedoeling dat eerst de 5 hierboven vermelde algemene eindkwalificaties voor de opleiding 
worden benoemd en dat daarna per afstudeerrichting in ieder geval eindkwalificaties a. en b. worden 
benoemd. Voor de Bachelor kan voor de eindkwalificaties c. t/m e. worden verwezen naar Bijlage A.  
Overweeg, wanneer er sprake is van inhoudelijke wijzigingen in het onderwijsprogramma voor 2016-
2017, of dit aanleiding heeft gegeven om de eindkwalificaties aan te passen, zoja voeg deze dan hier 
in. Indien per 2016-2017 afstudeerrichtingen zijn toegevoegd of afgeschaft dient u de vastgestelde 
eindkwalificaties hier te vermelden. 
 
Artikel 2.8 MA/ 2.9 BA  Voertaal 
Voor alle Nederlandstalige bacheloropleidingen geldt naast het Nederlands en een eventuele 
doeltaal het Engels als voertaal. Voor Engelstalige bacheloropleidingen is dit alleen Engels, en 
eventueel een doeltaal. Met uitzondering van de niet-Engelstalige opleidingen is de voertaal voor alle 
masteropleidingen Engels, en eventueel een doeltaal. 
 
artikel 4.2   Verplichte volgorde 
De verplichte volgorde moet worden opgenomen in de e-studiegids en in artikel 4.2. 
 
Informatievoorziening in de e-studiegids 
De OER is een formele basis voor veel zaken. Studenten halen hun informatie echter in de praktijk 
met name uit de cursusbeschrijvingen in de e-studiegids. Sommige informatie is bovendien alleen 
daar te vinden. Ik verzoek u dan ook erop toe te zien dat alle cursusbeschrijvingen binnen uw 
opleiding adequate informatie bevatten op de volgende punten: 



 de wijze waarop de cursus wordt getoetst: welke deeltoetsen worden gehanteerd, hoe zwaar 
weegt elke deeltoets in het bepalen van het eindcijfer, en of deeltoetsen elkaar onderling 
kunnen compenseren.  

 of een aanwezigheidsplicht wordt gehanteerd: dit kan alleen bij colleges waar van de student 
een actieve bijdrage wordt verwacht. Verplichte aanwezigheid is een vorm van praktische 
oefening, vergelijk artikel 3.3.1 van de facultaire OER.  

 indien een aanwezigheidsplicht wordt gehanteerd, hoe deze is vormgegeven: hoeveel 
colleges mag de student maximaal missen en dient de student in dat geval al dan niet een 
vervangende opdracht in te leveren; 

 indien een aanwezigheidsplicht wordt gehanteerd, dient altijd duidelijk te worden vermeld 
dat het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht ertoe leidt dat de student wordt uitgesloten 
van deelname aan het tentamen, geen eindcijfer kan behalen en dus de cursus in het 
betreffende collegejaar niet kan afronden. Consequentie is dat de student de cursus een 
volgend jaar opnieuw moet volgen. Eventuele reeds behaalde deelcijfers vervallen.  

 
De informatie in de e-studiegids dient volledig overeen te komen met de informatie zoals die in de 
OSO (inclusief het programmaschema) is vastgelegd. 

Toelichting voor specifiek voor Bacheloropleidingen 
 
artikel 3.2.6   Keuzevrijheid 
Indien bepaalde minoren uit Leiden, Delft of van de Erasmus Universiteit één of meer cursussen 
bevatten die ook deel uitmaken van uw BA-opleiding, dient u hier aan te geven dat studenten deze 
minoren of cursussen niet kunnen volgen. 
 
artikel 4.13 Vervolgopleiding 
Dit artikel is geschrapt 
Dit artikel is geschrapt in verband met de afschaffing van de doorstroommaster. In het betreffende 
opleidingsspecifieke deel van de OER van de Masteropleiding, moet worden aangegeven welke 
vooropleidingen direct toegang verlenen (hoofdstuk 5), zodat dit kan worden ingericht in Usis. 
 
artikel 6.3.2  Studieadvies (aanvullende BSA-eisen) 
Indien u aanvullende eisen wilt hanteren t.a.v. te behalen onderdelen voor het tweede studieadvies 
(zie 6.3.1) dan dienen die hier te worden benoemd. Als ervoor wordt gekozen om dit artikel niet van 
toepassing te laten zijn, dan kunnen er ook geen eisen gesteld worden.  
 

Toelichting voor specifiek voor Masteropleidingen 
 
artikel 2.5 Studielast 
Hier geeft u aan uit hoeveel EC de opleiding bestaat. 
 
artikel 3.1.1 Verplichte onderwijseenheden 
Hier geeft u aan welke verplichte onderwijseenheden met welke studielast de opleiding omvat. 
Onderdeel hiervan vormen de keuzevakken. De standaardformulering luidt:  
3.1.1 The programme includes compulsory components totalling a study load of 60 credits. These 
compulsory components include the optional courses [keuzevakken] from which a student is obliged 
to choose. 
 
artikel 4.3.5 Vorm van tentamen 



Bij de masteropleidingen is de mogelijkheid toegevoegd om aan te geven dat een presentatie of een 
verdediging van de thesis onderdeel uitmaakt van de afronding en beoordeling hiervan. Indien dit 
voor uw opleiding van toepassing is verzoeken we u hier een bepaling op te nemen waarin u 
aangeeft op welke wijze dit het geval is. Wanneer dit voor uw opleiding niet van toepassing is vult u 
hier ‘4.3.5 Not applicable’ in. 
 

Artikelen over toelating tot masteropleiding 

In de OER 2016-17 voor de Master is hoofdstuk 5, over toelating, is de structuur en de tekst 
gewijzigd. Dit heeft de maken met de afschaffing van de doorstroommaster per 1 september 2014 
(Wet Kwaliteit in Verscheidenheid). De toelatingseisen worden nu vastgesteld voor meerdere jaren in 
artikel 5.2. Mochten de toelatingseisen veranderen na het jaar waarvoor deze OER geldig is, dan 
dienen de wijzigingen alvast te worden vermeld bij artikel 5.2.4. Dit is nodig omdat de toelating over 
het algemeen wordt gedaan voor het jaar dat volgt op het jaar waarop deze OER van toepassing is.  
 
Mochten de eisen wijzigen, dan moet duidelijk zijn op basis van welke toelatingseisen de student 
wordt toegelaten of afgewezen. Er kunnen drie redenen zijn om wijzigingen door te voeren: 

1. de introductie of het schrappen van afstudeerrichtingen in de eigen opleiding dan wel in 
Bacheloropleidingen die daartoe toegang geven;  

2. de wijze waarop de toelatingseisen zijn geformuleerd is onhelder of niet correct;  
3. om inhoudelijke redenen wilt u bepaalde groepen studenten niet langer, of juist wel toegang 

bieden tot de opleiding of bepaalde afstudeerrichtingen. 
 
 
artikel 5.2.1 
Hier wordt aangegeven voor de betreffende masteropleiding welk bachelordiploma rechtstreeks 
toegang geeft. Wilt u controleren of hier de juiste Bacheloropleidingen(en) wordt/worden genoemd, 
die onvoorwaardelijk toegang geven tot uw opleiding of afstudeerrichtingen daarvan? Wanneer een 
student in het bezit is van een hier genoemd bachelordiploma hoeft hij geen aanvraag meer te doen 
voor toelating en hoeft de toelatingscommissie hier dus niet over te oordelen. 
Bij researchmasters is nooit sprake van rechtstreekse toegang en staat hier ‘Not applicable’. 
 
artikel 5.2.2 
Dit artikel is niet wijzigbaar. 
 
artikel 5.2.3 
Dit artikel is samengevoegd met artikel 5.2.4 waarin de nadere kwalitatieve toelatingseisen (o.a. de 
taaleisen) worden genoemd. 
 
artikel 5.2.4 
Voor studenten die op basis van hun vooropleiding geen rechtstreekse toegang hebben volgens 
artikel 5.1.1, kunnen nadere toelatingseisen worden gesteld, zowel op het niveau van de opleiding 
als geheel als – indien van toepassing – op het niveau van afstudeerrichtingen. Deze toelatingseisen 
beschrijven welk niveau van kennis, inzicht en vaardigheden op het terrein van de opleiding een 
student dient te bezitten.  
Wij vragen u de toelatingseisen zo concreet mogelijk te formuleren. Door concreet aan te geven op 
welke deelgebieden (en op welk niveau) de student kennis, inzicht en vaardigheden moet hebben 
verworven en hoe studenten deze kennis moeten aantonen, is het voor aanstaande studenten 
zonder doorstroomrecht inzichtelijker wat zij in huis moeten hebben om toelaatbaar te zijn. 
Daarnaast maakt dit het makkelijker om een afwijzend besluit ten aanzien van de toelating te 
motiveren. Ter inspiratie kunt kijken naar het format in het meegestuurde model voor het 
opleidingsspecifieke deel. 



 
Ten aanzien van de taaleis Engels geldt sinds 2013-2014 in beginsel voor alle masteropleidingen van 
de faculteit Geesteswetenschappen als vereiste minimumscore van de internationale taaltoets  
TOEFL 100, IELTS 7.0 of Cambridge English: Proficiency (CPE). Op enkele uitzonderingen na, kan deze 
taaleis niet worden aangepast. Wel kan de opleiding desgewenst minimum deelscores voor 
bijvoorbeeld schrijven of lezen hanteren, met dien verstande dat de eisen voor deelscores niet hoger 
kunnen zijn dan de vereiste totaalscore. 
 
Studenten die zijn toegelaten tot een opleiding of afstudeerrichting hebben toegang tot alle 
cursussen die binnen die opleiding resp. afstudeerrichting worden aangeboden. Op cursusniveau 
kunnen vervolgens alleen eisen worden gesteld die betrekking hebben op voorgaande cursussen 
binnen de masteropleiding (zie artikel 4.2). 
 
Mochten de toelatingseisen volgend jaar wijzigen, voeg dit dan bij artikel 5.2.4 toe. 
 
artikel 5.2.5 
Dit artikel is niet wijzigbaar. 
 
artikel 5.4   Premasters 
Indien uw opleiding een vaststaand premastertraject aanbiedt ten behoeve van het wegnemen van 
deficiënties van kandidaten met een specifieke vooropleiding, dient u dat hier te vermelden. Geef 
hierbij nadrukkelijk aan voor welke categorie studenten dit programma toegankelijk is, in welke taal 
het wordt aangeboden en uit welke cursussen het bestaat. Controleer of de namen van de cursussen 
nog correct zijn en zijn vermeld in de taal waarin die worden aangeboden. Premastertrajecten 
hebben een omvang van maximaal 60 EC.  
Mocht u van plan zijn het premasterprogramma te wijzigen per 2017-18, vermeld dat dan alvast 
onderaan dit artikel. Bijvoorbeeld:  Starting September 2017, the Academic Skills premaster course, 
will be will be a mandatory course within the premaster programme. 
 


