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Opleidingsspecifieke deel OER, 2011-2012 
BA Kunstmatige intelligentie 
 
Artikel  Tekst  

2.3 Colloquium doctum 

 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de 
volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: 

− Nederlands, eindexamen VWO niveau 
− Engels, eindexamen VWO niveau 

Wiskunde A of B, eindexamen VWO niveau. 
 

3.1 Doel van de opleiding  

 
1. Met de opleiding wordt beoogd: 

• kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Cognitieve Kunstmatige 
Intelligentie (CKI), en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het 
tweede lid. 

• academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van 
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van: 

o academisch denken, handelen en communiceren; 
o hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium; 
o (wetenschappelijk) communiceren in de eigen taal; 
o hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere 

wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en 
maatschappelijk/culturele context. 

• voorbereiding op een verdere studieloopbaan, i.h.b. het bereiken van de 
ingangseisen voor alle masteropleidingen die aangesloten zijn bij het KION 
(Kunstmatige Intelligentie Opleidingen Nederland).  

 
Cognitieve Kunstmatige Intelligentie leidt studenten op tot academici die kunnen 
functioneren op sleutelposities in de huidige informatiemaatschappij. Hiermee 
worden in het bijzonder bedoeld: hogere functies bij kennisintensieve bedrijven en 
kennisintensieve onderdelen van de overheid, onderzoekers in de kennistechnologie 
of de cognitiewetenschap en hun toepassingen, wetenschappelijke functies in 
disciplines met een belangrijke kennistechnologische of cognitiewetenschappelijke 
component, functies als adviseur voor of intermediair tussen automatisering en 
toepassing. 
 
2. De afgestudeerde:  

• heeft kennis van de vijf disciplines waaruit CKI is opgebouwd: psychologie, 
informatica, logica, taalkunde, kennisleer. 

• heeft inzicht in het multidisciplinaire karakter van CKI en de samenhang 
tussen deze vijf disciplines binnen CKI. De afgestudeerde heeft diepere 
kennis van en inzicht in bovengenoemde vijf disciplines m.b.t. hun 
specialisaties en toepassingen op het gebied van de kunstmatige 
intelligentie. Hierbij behoren onder andere: taalautomatisering, 
automatisering van het redeneren, kunstmatige neurale netwerken, 
computationele modellen van natuurlijke intelligentie, kennis-
representatieformalismen, en de wijsgerige grondslagen van de 
Cognitiewetenschap. 

• heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische 
grondslagen van CKI 

• Is in staat om typische AI-problemen te analyseren en te modelleren 
gebruikmakend van bekende AI-methoden en –technieken.  

• beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder met 
betrekking tot CKI. 
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• is in staat om kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een 
professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien 

• kan een praktijkvraag of probleem op het vakgebied herformuleren tot een 
duidelijke en onderzoekbare probleemstelling; de daarin vervatte begrippen 
op adequate wijze operationaliseren; een onderwerp zowel theoretisch als 
empirisch bestuderen, in onderlinge samenhang; het resultaat weergeven in 
een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende 
conclusie; de resultaten gebruiken voor het beantwoorden van de 
praktijkvraag of het bijdragen aan verheldering en zo mogelijk oplossing van 
het probleem; vormt een oordeel dat mede gebaseerd is op het afwegen van 
relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 

• is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een 
publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 

• bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een masteropleiding aan 
te gaan. 

 
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 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 studenten of 
docenten daartoe noodzaakt. 

 
3.5 Major  

 
 1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 
studiepunten, dat betrekking heeft op Cognitieve Kunstmatige Intelligentie. Van de 
major dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben op de 
wetenschappelijke en maatschappelijke context van Cognitieve Kunstmatige 
Intelligentie met een studielast van ten minste 30 studiepunten. 
 
2a) In de major zijn de in de bijlage onder 1 aangewezen onderdelen met een totale 
studielast van 75 studiepunten verplicht (hiervan zijn 15 studiepunten aangewezen 
als academische context).  
2b) In de major zijn in de bijlage onder 2 “majorgebonden keuzeonderdelen” 
aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 45 studiepunten. Bij het kiezen 
van de verplichte keuzeonderdelen van de major gelden de volgende voorwaarden:  
-elke gekozen pakket bevat tenminste 7,5 ECTS uit cluster A: Psychologievakken 
-elke gekozen pakket bevat tenminste 7,5 ECTS uit cluster B: Informaticavakken 
-elke gekozen pakket bevat tenminste 7,5 ECTS uit cluster C: Filosofievakken 
-elke gekozen pakket bevat tenminste 7,5 ECTS uit cluster D: 
Taalwetenschapvakken 
Op de website van de opleiding wordt vermeld welke cursussen deel uitmaken van 
de clusters A t/m D. 
2c) In de major zijn in bijlage onder 3 “academische context keuze” onderdelen 
aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 15 studiepunten  
 
3. Binnen de major is een eindwerkstuk met een studielast van 7,5 studiepunten op 
gevorderd niveau verplicht.  
 
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en academische 
context onderdelen- dienen voor tenminste 22,5 studiepunten op verdiepend niveau 
te liggen en voor ten minste 30 studiepunten op gevorderd niveau. 
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3.6 Profileringsruimte, minor 

 

Aanvulling op art.3.6 in het facultaire deel. Aanvulling geldt alleen voor studenten 
Kunstmatige intelligentie. 
 
Lid 5. De student mag maximaal drie mastervakken in het bachelorpakket opnemen 
als hij aan de volgende voorwaarden voldoet: a. student heeft gemiddeld een 8, op 
basis van de verplichte vakken plus de helft van de major keuzeonderdelen; b. 
student heeft toestemming van de examencommissie, hetgeen betekent dat er 
goedgekeurd bachelorpakket is waar betreffende mastervakken in gespecificeerd 
zijn; c. student heeft (schriftelijk of per e-mail) toestemming van de docent van het 
vak. 
 

6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding 

 

De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Kunstmatige Intelligentie van 
de Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht en de 
vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de masteropleiding Artificial 
Intelligence en kan uit dien hoofde worden toegelaten tot die masteropleiding. 
 

7.4.3 (Bindend) studieadvies 

 
Aan het einde van het academisch jaar, doch uiterlijk op 31 augustus, ontvangt de 
voltijdstudent een tweede schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding. 
Onverminderd het bepaalde in lid 8, 9, en 10 wordt aan dit studieadvies een 
afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 45 
studiepunten heeft behaald. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 4 
studiejaren. 
Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in lid 1 en lid 3 
tellen alleen de studiepunten van de volgende cursussen mee:  
 
Inleiding Logica      CK1W0010 
Inleiding tot de Cognitiewetenschap   CK1W0009 
Wiskunde voor AI     CK1W0006  
Inleiding Adaptieve Systemen     CK1W0008 
Logisch Programmeren     CK1W0007 
Imperatief Programmeren.                                          CK1W0003 
 
Taalfilosofie OF      WB1BD3035 
Wetenschapsfilosofie in Context OF   WY2V11008 
Inleiding Taalkunde Of                   CK1W0012 
Van taal naar theorie .     200300434 
 

7.5 Portfolio 

 

Iedere student houdt een portfolio bij. 
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Onderwijsprogramma 

 

Bijlage 1 (art. 3.5) – verplichte onderdelen van de major 

 
Majorgebonden cursussen – verplicht (60 ECTS)  

 

Code Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

CK1W0003 Imperatief programmeren 1 7,5 2 

CK1W0008 Inleiding adaptieve systemen 1 7,5 4 

CK1W0007 Logisch programmeren 1 7,5 3 

CK1W0006 Wiskunde voor AI 1 7,5 1 2  

CK2W0005 Datastructuren en algoritmen voor CKI 2 7,5 4 

CK2W0004 Natuurlijke taalverwerking 2 7,5 2 

CK2W0006 Statistiek voor AI 2 7,5 1 

INFOLAI Logica voor AI 3 7,5 2 
 

Academische contextcursussen – verplicht (15 ECTS) 

 

Code Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

CK1W0010 Inleiding logica 1 7,5 1 

CK1W0009 Inleiding tot de cognitiewetenschap 1 7,5 1 

 

Bijlage 2 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 

 
Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 ECTS)  

 

Code Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

WB2BD3034 Filosofie van de cognitiewetenschappen 2 7,5 3 

INFOFP Functioneel programmeren 2 7,5 1 

WY2V11008 Wetenschapsfilosofie in context 2 7,5 3 

CK3W0011 Bacheloreindwerkstuk KI 3 7,5 1 2 3 4 

CK3W0012 Bacheloreindwerkstuk KI 3 15 1 2 3 4  

200300295 Fra-Variatie in betekenis (Tk4) 3 7,5 4 

CK3W3071 Logische complexiteit 3 7,5 3 

200300074 MK: Cognitieve neurowetenschappen 3 7,5 2 

200300072 MK: Perceptie en actie 3 7,5 3 

200300075 MK: Toegepaste cognitieve psychologie I 3 7,5 4 

CK3W3077 Semantiek 3 7,5 3 

CK3W3078 Taal- en spraaktechnologie 3 7,5 4 

INFOB3CI Computationale intelligentie 2 7,5 4 

INFOB3STV Software testing en verificatie 3 7,5 4 

INFOB3IS Intelligente systemen 3 7,5 3 

WY2V11001 Kennis en wetenschap I 2 7,5 1 
 

Bijlage 3 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 
 

Academische contextcursussen – verplichte keuze (15 ECTS) 

 

Code Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

CK1W0012 Inleiding taalkunde 1 7,5 4 
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WB1BD3035 Taalfilosofie 1 7,5 3 

200300434 Tlw-Van taal naar theorie 1 7,5 1 

WY2V11008 Wetenschapsfilosofie in context 2 7,5 3 
 

Bijlage 4 – Gelijkwaardige opleidingen 
 

Zie facultaire deel van de OER 

 

Bijlage 5 – Overgangsregelingen  
 

Algemene opmerkingen 

Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2008-2009 zijn geen overgangsregelingen 

opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding.  

 

Een onderwijsonderdeel kan in een nieuw onderwijsprogramma terugkomen op een andere 

plek in het curriculum, terwijl de cursus ongewijzigd blijft (bijv. verschuiving van verplicht 

naar verplichte keuze of andersom). Indien u een onderdeel heeft behaald dat in uw 

programma op een bepaalde plek stond (bijv. verplicht) dan blijft deze cursus voor u op 

diezelfde plek geregistreerd staan. Indien u dit onderdeel nog niet heeft behaald, ook dan blijft 

dit onderdeel voor u een verplicht onderdeel, ook al geldt het onderdeel voor studenten 

gestart in een ander collegejaar als een keuzeonderdeel. Een onderdeel kan nooit twee keer 

behaald worden, ook al is de plek in het curriculum veranderd. 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2008-2009 (cohort 2008)  

 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2008-2009, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2008-2009. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar 

(2011-2012). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2011-2012 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Verplichte onderdelen major  

 

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Naam cursus + cursuscode Naam cursus + cursuscode  

CK1W0001 CKI A CK2W0006 Statistiek  

   

   

 

2) Academische context verplicht 

De academische context verplichte onderdelen zijn ongewijzigd. 

 

3) Verplichte keuzeonderdelen major 

De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

4) Academische context keuze 
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De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 
 

 

*    Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als je dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 

 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2009-2010 (cohort 2009)  

 

Studenten die gestart zijn in studiejaar 2009-2010, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2009-2010. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige studiejaar 

(2011-2012). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2011-2012 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Verplichte onderdelen major  

Niet behaald Te doen in 2011-2012 Opmerkingen 

Naam cursus + cursuscode Naam cursus + cursuscode  

CK2W0002 CKI B CK2W0006 Statistiek  

 

2) Academische context verplicht 

De academische context verplichte onderdelen zijn ongewijzigd. 

 

3) Verplichte keuzeonderdelen major 

De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

4) Academische context keuze 

De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 
 

 

*    Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als je dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 
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Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2010-2011 (cohort 2010)  

 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2010-2011, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2010-2011. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2011-2012 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

Het is mogelijk om over te stappen naar het onderwijsprogramma van het huidige collegejaar 

(2011-2012). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2011-2012 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Verplichte onderdelen major  

De verplichte onderdelen van de major zijn ongewijzigd. 

 

2) Academische context verplicht 

De academische context verplichte onderdelen zijn ongewijzigd. 

 

3) Verplichte keuzeonderdelen major 

De keuzeonderdelen van de major behoeven geen overgangsregeling. Hebt u één of meerdere 

major keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het nieuwe major 

keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al 

afgeronde examenonderdelen. 

 

4) Academische context keuze 

De keuzeonderdelen van de academische context behoeven geen overgangsregeling.  

Hebt u één of meerdere keuzecursussen niet behaald, dan dient u een keuze te maken uit het 

nieuwe academische context keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke 

overlap vertoont met al afgeronde examenonderdelen. 

 

 
*   Ontbreekt er een onderdeel, neem dan contact op met de studieadviseur  

** Als je dit overweegt, neem dan contact op met de studieadviseur. 

 


