Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017

Opleiding / programma: BA Italiaanse taal en cultuur
Artikel
2.3

Tekst
Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de
volgende vakken op VWO niveau: Engels en Nederlands en op maximaal twee van
de volgende vakken op VWO niveau: Duits, Frans en Geschiedenis.

3.1

Doel van de opleiding
Afgestudeerden in de bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur:
1. Beschikken over aantoonbare kennis van en inzicht in de kernelementen van
het academisch domein van de Italiaanse taal en cultuur, en hebben kennis
gemaakt met een aantal van de nieuwste ontwikkelingen binnen de discipline.
Zij beschikken over een brede algemene kennis van de Italiaanse taal en
cultuur (Dublin-descriptor: kennis en inzicht).
2. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om de verworven
kennis en inzicht op een professionele, bij de discipline passende manier toe
te passen, om standpunten te formuleren en die te onderbouwen met
argumenten. Zij beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om
bij te dragen aan oplossingen van problemen op het gebied van de discipline.
Zij vertalen hun kennis van de Italiaanse taal in een praktische beheersing op
ten minste ERK-niveau B2 (spreken en schrijven), C1 (luisteren) en C1
(lezen) (Dublin-descriptor: toepassen kennis en inzicht).
3. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om, op basis van
een vraag of een probleem op het gebied van de discipline, relevante
gegevens te identificeren en te verzamelen en die te interpreteren met het
doel zich een oordeel te vormen. Dat oordeel is mede gebaseerd op een
afweging van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke en/of
ethische aspecten (Dublin-descriptor: oordeelsvorming).
4. Hebben vaardigheden verworven die hen in staat stellen om informatie over
en uit de discipline, ideeën en oplossingen voor problemen over te brengen, in
het bijzonder in het Italiaans, op een publiek bestaande uit specialisten of
niet-specialisten (Dublin-descriptor: communicatie).
5. Hebben leervaardigheden verworven die noodzakelijk zijn voor een
vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt (Dublindescriptor: leervaardigheden).

3.2

Vorm van de opleiding
De opleiding wordt voltijds verzorgd.

3.3

Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
1. De opleiding wordt in het Nederlands en het Italiaans verzorgd.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer onderdelen van de
opleiding in het Engels worden verzorgd indien de herkomst van de student of
docent daartoe noodzaakt of als het onderdeel als zodanig geprogrammeerd
is.

3.5

Major
Studenten gestart per 1 september 2013 of later:
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120
studiepunten, dat betrekking heeft op Italiaanse taal en cultuur. Van de major
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dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de
wetenschappelijke en maatschappelijke context van Italiaanse taal en cultuur
met een studielast van ten minste 22,5 studiepunten.
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een
totale studielast van 67,5 studiepunten verplicht (inclusief eindwerkstuk, zie
ook lid 3.).
2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 de “verdiepingspakketten”
aangewezen. Hieruit kiest de student ten minste één pakket met een totale
studielast van 30 studiepunten.
2c) In de major zijn in de bijlage onder 3 “academische context cursussen”
aangewezen. Deze cursussen hebben mede betrekking op de wetenschappelijke
en maatschappelijke context van de opleiding. Hieruit kiest de student ten
minste 3 onderdelen met een totale studielast van 22,5 studiepunten:
•
ten minste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) binnen het domein
Talen, Literatuur en Communicatie
•
ten minste 7,5 studiepunten op gevorderd niveau (3) binnen het domein
Talen, Literatuur en Communicatie
• ten minste 7,5 studiepunten op inleidend niveau (1) uit de lijst academische
contextcursussen buiten domein zoals opgenomen in bijlage 3 (art. 3.5) –
Academische contextcursussen (22,5 ects).
Voor studenten die tijdens hun bachelor Italiaanse taal en cultuur ten minste
15 studiepunten in het buitenland behalen en beide academische
contextcursussen op niveau 1 binnen domein hebben gevolgd, vervalt de
verplichting een academische contextcursus op niveau 1 buiten domein te
volgen.
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5
studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk is gekoppeld aan een
cursus op niveau 3 en sluit inhoudelijk aan op een verdiepingspakket van de
major Italiaanse taal en cultuur.
Daarnaast dient het eindwerkstuk geschreven te worden in grammaticaal en
qua vocabulaire accuraat Italiaans.
4. De onderdelen van de opleiding binnen de major – basispakketten,
verdiepingspakketten, academische context cursussen en eindwerkstuk dienen voor ten minste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (3).
5. Binnen de major is het behalen van de toets basisgrammatica verplicht.
Studenten gestart voor 1 september 2013:
De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135
studiepunten, dat betrekking heeft op Italiaanse taal en cultuur. Van de major
dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de
wetenschappelijke en maatschappelijke context van Italiaanse taal en cultuur
met een studielast van ten minste 30 studiepunten.
2a) In de major zijn 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten
aangewezen als academische context).
2b) In de major zijn “majorgebonden keuzeonderdelen” aangewezen. Hieruit
kiest de student voor ten minste 45 studiepunten.
2c) In de major zijn “academische context keuze” onderdelen aangewezen.
Hieruit kiest de student voor ten minste 15 studiepunten.
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5
studiepunten op gevorderd niveau verplicht. Dit werkstuk wordt inhoudelijk
gekoppeld aan een cursus van verdiepend (2) of gevorderd (3) niveau en dient
geschreven te worden in grammaticaal en qua vocabulaire accuraat Italiaans.
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en
academische context onderdelen – dienen voor ten minste 30 studiepunten op
verdiepend niveau (2) te liggen en voor ten minste 30 studiepunten op gevorderd
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niveau (3).
Daarnaast is er de verplichting om 15 studiepunten op niveau 2 te behalen in de
profileringsruimte, conform artikel 3.6.2.
Indien in de major niet meer dan 30 studiepunten op niveau 3 zijn behaald, is er
de verplichting om 15 studiepunten op niveau 3 te behalen in de
profileringsruimte, conform artikel 3.4.2.
Het aantal studiepunten op niveau 2 mag worden verminderd in de mate waarin
het minimum op niveau 3 wordt overschreden.
5. Bij het kiezen van de verplichte keuzeonderdelen van de major gelden de
volgende voorwaarden:
•
elk gekozen pakket bevat of Italiano VI of Italiano VII, of allebei
•
elk gekozen pakket bevat ten minste 7.5 studiepunten op het gebied van de
“Italiaanse letteren en cultuur”
•
elk gekozen pakket bevat ten minste 7.5 studiepunten op het gebied van de
“Italiaanse taalkunde”

Opleidingsspecifieke deel OER 2016-2017
BA Italiaanse taal en cultuur

3

Onderwijsprogramma

Opleiding: BA Italiaanse Taal en Cultuur
Bijlage 1 (art. 3.5) – Verplichte onderdelen (67,5 ECTS)
Basispakket 1:
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ita-Italiaans 1

1

7,5

1

Ita-Italië: geschiedenis en cultuur

1

7,5

1

Ita-Italiaans 2

1

7,5

2

Ita-Italië op z’n Italiaans

1

7,5

3

Basispakket 2:
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ita-Italiano 3

2

7,5

3

Ita-Italiano 4

2

7,5

4

Ita-Lingua e identità

2

7,5

4

Ita-Traduzione e uso dell'italiano

3

7,5

1

Eindwerkstuk:
Cursusnaam

Niveau

Ita-Eindwerkstuk BA Italiaans

3

ECTS

Periode

7,5

1-2-3-4

Bijlage 2 (art. 3.5) – Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket (30 ECTS)
Verdiepingspakket ‘Taal en Communicatie Italiaans’:
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ita-Lingue e culture a contatto

3

7,5

1

Ita-Pragmatica e didattica dell'italiano

3

7,5

2

Ita-Italia oggi

3

7,5

3

Ita-Laboratorio di italianistica

3

7,5

4

Verdiepingspakket ‘Italiaanse Cultuur en Letterkunde’:
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Ita-Neorealismo: letteratura, cinema e
impegno

3

7,5

1

Ita-Dante e la Divina Commedia

3

7,5

2

Ita-Artisti letterati nel Rinascimento
italiano

3

7,5

3

Ita-Seminario di italianistica

3

7,5

4
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Bijlage 3 (art. 3.5) – Academische contextcursussen (22,5 ects)
Binnen domein: verplichte keuze (15 ECTS: 7,5 ECTS niveau 1 en 7,5 ECTS niveau 3):
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

Tlc-Van taal naar talen

1

7,5

2

Tlc-De kracht van literatuur
Tlc-Methoden van Hypothese-toetsend
Onderzoek

1

7,5

2

3

7,5

3

Tlc-Methoden van onderzoek naar
interculturele communicatie

3

7,5

3

Tlc-Literary Toolbox

3

7,5

3

Tlc-Vertalen en vertaalwetenschap

3

7,5

3

Buiten domein: verplichte keuze (7,5 ECTS) 1:
Er moet een cursus gekozen worden uit onderstaand overzicht.
Cursusnaam

Niveau

ECTS

Periode

De grote ideeën

1

7,5

2

Mohammed in heden en verleden

1

7,5

2

The Story of Art

1

7,5

2

Twee eeuwen Nederland

1

7,5

2

Gender, etniciteit en cultuurkritiek

1

7,5

2

Het culturele veld

1

7,5

2

Communicatie in context

1

7,5

2

1

Voor studenten die tijdens hun bachelor Italiaanse taal en cultuur ten minste 15 studiepunten in
het buitenland behalen en beide academische contextcursussen op niveau 1 binnen domein hebben
gevolgd, vervalt de verplichting een academische contextcursus op niveau 1 buiten domein te
volgen.
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Bijlage 4 – Minor GW
Binnen de profileringsruimte (60 EC) volgt de student in ieder geval een verplichte minor GW van
30 EC. De minor GW is een samenhangend pakket van vier cursussen binnen de
Geesteswetenschappen, behorende tot een ander vakgebied dan de major van de student.
Hieronder staat een lijst van minors die voor de opleiding Italiaans taal en cultuur gelden als minor
GW. In uitzonderlijke gevallen kan de student een minor die niet op deze lijst staat, inzetten als
minor GW. Ook hiervoor is vooraf toestemming nodig van de examencommissie.
Minors GW 2016-2017:
Filosofie en Religie
Opleidingsspecifiek
• Arabisch
• Islam
• Kunstmatige Intelligentie
• Religiestudies
• Het Goede, het Ware en het Schone
• Wat is de mens?
Opleidingsoverschrijdend
• Ethics in modern society
• Esthetica
• Literatuur en levensbeschouwing
• De middellandse zee: brug en kloof
• Religie in het publieke domein
Talen, Literatuur en Communicatie
Opleidingsspecifiek
• Communicatie- en informatiewetenschappen
• Duitse taal en cultuur
• English Language and Literature
• Franse taal en cultuur
• Keltische talen en cultuur
• Introductie Literatuurwetenschap
• Nederlandse taal en cultuur
• Spaanse taal en cultuur
• Taalwetenschap
• Literature in conflict
Opleidingsoverschrijdend
• Grote werken uit de literatuur
• Logopediewetenschap
• Digital humanities
• Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de geesteswetenschappen
• Nederlandse cultuur
• Taalontwikkeling
• Gouden tijden in Vroegmodern Europa
• De Sprekende Samenleving
• Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie
• Griekse taal & cultuur in de Europese traditie
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Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Opleidingsspecifiek
• Geschiedenis
• Kunstgeschiedenis
Opleidingsoverschrijdend
• Atlantic Europa
• Antieke cultuur
• Archeologie
• Beeldcultuur en samenleving
• Conflict Studies
• De macht en onmacht van de markt
• Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld
• Internationale betrekkingen
• Middeleeuwen
• Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving
• Wetenschapsgeschiedenis
• Global Asia
Media- en cultuurwetenschap
Opleidingsspecifiek
• Muziekwetenschap
• Media en Cultuur
Opleidingsoverschrijdend
• Kunst, beleid en maatschappij
• Gender Studies
• Postcolonial Studies
• Creative Cities
• Game Studies
• Comparative Media Studies
Overig
•
•
•

Studeren in het buitenland 2
Educatieve minor alfa/gamma
Minor Bestuur en Organisatie

2
Studeren in het buitenland is geen officiële minor en levert ook geen minoraantekening op het diploma op,
maar kan wel gelden als vervanging van de minor GW. Om ‘studeren in het buitenland’ op te nemen als
vervanging van de minor GW is vooraf toestemming van de examencommissie nodig.
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Overgangsregelingen bacheloropleiding Italiaanse taal en cultuur 20162017
Algemene opmerkingen
Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2012-2013 zijn geen overgangsregelingen
opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Hieronder vindt
u de overgangsregelingen van de cohorten 2012 t/m 2015, startend met het cohort 2012.

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2012-2013 [examenprogramma IT-MAJOR-11]
Studenten die gestart zijn in collegejaar 2012-2013, dienen het onderwijsprogramma af te ronden
zoals beschreven in de OER-bijlage 2012-2013. Indien bepaalde onderdelen van dat
onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2016-2017 niet meer worden aangeboden, geldt
onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar
(2016-2017). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het
onderwijsprogramma 2016-2017 en dient dit te worden goedgekeurd door de examencommissie
van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur.
1) Majorgebonden cursussen – verplicht
Bij overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.

Niet behaald
200200175:
Italiaans I
200200176:
Italiaans II
200200177:
Italiaans III
200700226:
letterkunde

Taalverwerving
Taalverwerving
Taalverwerving
Inleiding Italiaanse

of
200700235: Inleiding Italiaanse
taalkunde
200800187: Italiano IV
200800037: Italiano V
200200754: Eindwerkstuk BA
Italiaans

Te doen in 2016-2017

Opmerkingen

IT1V13001: Italiaans 1
IT1V13002: Italiaans 2
IT2V13001: Italiano 3
IT2V14001: Lingua e identità,
(voorheen IT1V13004: Het
Italiaans: taal en identiteit) en
daarnaast een individuele
regeling vanwege andere
inhoud. 3

U dient contact op te nemen
met de examencommissie.
Studenten die 200700226,
200700235 of IT1V13004 al
hebben behaald, mogen
IT2V14001 niet alsnog opnemen
in hun examenprogramma.

IT2V13003: Italiano 4
IT3V14002: Traduzione e uso
dell'italiano, en daarnaast e en
individuele regeling vanwege
andere inhoud
IT3V14001: Eindwerkstuk BA
Italiaans

3

Studenten die zowel Inleiding Italiaanse letterkunde als Inleiding Italiaanse taalkunde niet behaald hebben
kunnen voor één van deze 2 cursussen Lingua e identità als vervanging opnemen. Voor de andere cursus
krijgen ze een individuele regeling via goedkeuring examencommissie. Voor vragen hierover en voorstellen kunt
u de studieadviseur raadplegen.
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2) Academische contextcursussen - verplicht
Bij overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
Niet behaald
200700024: Inleiding algemene
taalwetenschap A
200900154: Inleiding algemene
literatuurwetenschap (P3)

Te doen in 2016-2017

Opmerkingen

TL1V13001: Van taal naar talen
TL1V13002: De kracht van
literatuur

3) Majorgebonden cursussen - verplichte keuze
Studenten die nog één of meer major keuzecursussen moet volgen, dienen een keuze te maken uit
het huidige cursusaanbod. Let op: kies geen cursus die inhoudelijke overlap vertoont met al
afgeronde examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande tabellen. Als
cursussen staan aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden opgenomen
in het programma.
In de OER 2012-2013, wordt in artikel 3.5.5 de voorwaarde geformuleerd dat elk gekozen pakket
of Italiano VI, of Italiano VII, of allebei moet bevatten. Als u in 2016-2017 nog niet voldaan hebt
aan deze voorwaarde geldt voor u dat u IT3V14104: Laboratorio di italianistica, OF IT3V14204:
Seminario di italianistica, OF IT3V14103: Italia oggi, OF IT3V14102: Pragmatica e didattica
dell'italiano moet volgen.
Aanbod 2016-2017

Equivalent

IT1V13003:
IT3V14202:
IT3V14203:
italiano
IT3V14201:
impegno
IT3V14104:
of
IT3V14204:

Italië: geschiedenis en cultuur
Dante e la Divina Commedia
Artisti letterati nel Rinascimento

200900174: Italië in Europese context
200500152: Dante en de Divina Commedia,
200300483: Schrijvende kunstenaars

IT3V14101:
IT3V14004:
IT1V14001:
IT2V13002:
IT3V14103:
of
IT3V14102:

Lingue e culture a contatto
Individuele opdracht BA Italiaans
Italië op z’n Italiaans, (voorheen
Prospettive italiane)
Italia oggi

Neorealismo: letteratura, cinema e
Laboratorio di italianistica
Seminario di italianistica

Pragmatica e didattica dell'italiano

De student mag beide cursussen opnemen in het
examenprogramma, maar dient dan wel contact op
te nemen met de cursuscoördinator i.v.m. een
overlap bij het onderdeel academisch schrijven.
200400626: Onderzoeksopdracht BA Italiaans
200500140: Italië op z’n Italiaans
200501058: Italiano VII: traduzione e scrittura
Studenten die Italia oggi en/of Pragmatica e
didattica reeds hebben behaald, mogen deze
cursus ook opnemen, mits zij contact opnemen
met de cursuscoördinator i.v.m. een kleine
inhoudelijke overlap.
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4) Academische contextcursussen - verplichte keuze
Studenten die nog één of meer academische contextcursussen moet volgen, dienen een keuze te
maken uit het huidige cursusaanbod. Let op: kies geen cursus die inhoudelijke overlap vertoont
met al afgeronde examenonderdelen. Eventuele overlap staat aangegeven in onderstaande
tabellen. Als cursussen staan aangeduid als equivalent, mag maar één van beide cursussen worden
opgenomen in het programma.
Aanbod 2016-2017

Equivalent

TW1V13002: Psychologie van taal
TW1V13003: Sociolinguïstiek
RT1V13002: Islam, een levende traditie
MC1V13001: Gender, etniciteit en cultuurkritiek
TL3V14201: Language History of the British Isles
EN1V14001: Academic English
RS1V14001: Who is who in de Bijbel
GE2V14012: Mythologie
TW2V14101: Talen in contact
TL3V14003: Vertalen en vertaalwetenschap
TL3V14001: Methoden van Onderzoek naar
Interculturele communicatie
TL3V14113: Postcolonial Theory

200400300: Psychologie van taal
200500388: Inleiding sociolinguïstiek
GG-VV1005: Islam, een inleiding
200800135: Gender, etniciteit en cultuurkritiek
MT2V11001: Language History
200900183: Academic English
200900059: Who's who in de Bijbel
200900044: Klassieke Mythologie
200500423: Talen in contact
200200141: Inleiding in de vertaalwetenschap

VR3V14004: Postcolonial Europe

200300391: Interculturele communicatie
200200266: Postcolonial Theory
201000245: Postcolonial Europe

TL3V14114: Literatuur en filosofie

200400987: Literatuur en filosofie

LI3V13001: Cultuurkritiek
TC3V14001: Theorie en praktijk van GW
TL1V14002: Sterke verhalen
TL3V14002: Methoden van Hypothese-toetsend
Onderzoek
TL3V14004: Literary Toolbox

LI3V11001: Cultural Criticism
200500119: Kennis Letteren en maatschappij I
200800193: Narratologie
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Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar
2013-2014 (cohort 2013) [examenprogramma IT-MAJOR-13], 2014-2015
(cohort 2014) en 2015-2016 (cohort 2015) [examenprogramma IT-MAJOR-14]
Studenten die gestart zijn in studiejaar 2013-2014, 2014-2015 of 2015-2016, dienen het
onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014, respectievelijk
2014-2015 en 2015-2016. Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige
studiejaar 2016-2017 niet meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2016-2017). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2016-2017 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw
studieadviseur.

1) Verplichte onderdelen
Bij overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
−

Basispakket 1:

Niet behaald

Te doen in 2016-2017

IT1V13004: Het Italiaans: taal
& identiteit

IT2V14001: Lingua e identità

−

Basispakket 2:

Niet behaald

Te doen in 2016-2017

IT2V13002: Prospettive italiane

IT1V14001: Italië op z’n
Italiaans, en daarnaast een
individuele regeling vanwege
ander niveau.

−

Opmerkingen

Opmerkingen

Bachelor eindwerkstuk:

Niet behaald

Te doen in 2016-2017

200200754: Eindwerkstuk BA
Italiaans

IT3V14001: Eindwerkstuk BA
Italiaans

Opmerkingen

2) Verdiepingspakketten: verplichte keuze één pakket
Bij overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen in
het examenprogramma.
−

Verdiepingspakket 1: Taal en communicatie Italiaans
De onderdelen van dit pakket zijn ongewijzigd.

−

Verdiepingspakket 2: Italiaanse cultuur en letterkunde
De onderdelen van dit pakket zijn ongewijzigd.
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3) Academische contextcursussen
−

Academische contextcursussen binnen het domein
De academische contextcursussen binnen het domein zijn ongewijzigd.

−

Academische contextcursussen buiten het domein
De keuze op dit onderdeel is uitgebreid met onderstaande cursus.

Aanbod 2016-2017

Equivalent

CI1V13003: Communicatie in context

Opleidingsspecifieke deel OER 2016-2017
BA Italiaanse taal en cultuur

12

