
Opleidingsspecifieke deel OER 2014-2015 
BA Taal- en cultuurstudies 

1 

 

Opleidingsspecifieke deel OER, 2014-2015 
Opleiding / programma: BA Taal- en cultuurstudies 
 

Artikel  Tekst  

2.3 Colloquium doctum 
 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op 
maximaal 4 van de volgende vakken op het op eindexamen VWO-niveau: 

Nederlands, Engels, Duits, Frans, Geschiedenis, Economie en Latijn. 
 

3.1 Doel van de opleiding  
 
1. Taal- en cultuurstudies (TCS) is een brede Nederlandstalige bacheloropleiding 

die tot doel heeft: 

o gemotiveerde studenten met een brede belangstelling op het terrein van de 

geesteswetenschappen de mogelijkheid te bieden hun talenten en 
interesses te onderzoeken en te ontwikkelen; 

o hen op te leiden tot kritische academici met een brede 
geesteswetenschappelijke  kennis, goed ontwikkelde academische 
vaardigheden en een maatschappijgerichte attitude;   

o hen voor te bereiden op een vervolg(opleiding) na de bachelorfase 

Met de opleiding wordt tevens beoogd de studenten academisch te vormen. 
Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden 
en attitudes) ten aanzien van: 
-    academisch denken, handelen en communiceren; 
-    hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium; 
-    (wetenschappelijk) communiceren in de eigen taal; 

-    hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere 
wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en maatschappelijk/culturele context; 

-    gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de wetenschap. 
 
Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en 
praktijk van wetenschappelijk onderzoek. 
 

2. De TCS-bachelor: 
o beschikt over brede geesteswetenschappelijke kennis.  
o beschikt over specialistische kennis van een geesteswetenschappelijk 

vakgebied 
o heeft kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van de 

geesteswetenschappen 
o heeft kennis van de bredere wetenschappelijke en maatschappelijke 

contexten waarbinnen de geesteswetenschappen functioneren 
o is in staat op academisch niveau te denken, te handelen en te 

communiceren, mondeling en schriftelijk 
o beschikt over analytische en redeneervaardigheden om 

geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen 
o is in staat de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van een 

geesteswetenschappelijk vakgebied te hanteren 
o is in staat het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent 

betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die 
bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van 
een probleem 
o is voorbereid op een vervolg(opleiding) na de bachelor: een 

wetenschappelijke opleiding (master) of werk op academisch niveau 

(arbeidsmarkt) 
o is in staat doelgericht te werken, beredeneerde keuzes te maken en kritisch 

op eigen functioneren te reflecteren.  
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3.2 Vorm van de opleiding  
 
De opleiding wordt voltijds verzorgd. 

 

3.3 Taal waarin de opleiding wordt verzorgd 
 
1. De opleiding wordt voornamelijk 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 beheersing van het Nederlands van 
de studenten of docenten daartoe noodzaakt. 
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3.5 Major  

 
De major van TCS voor studenten gestart per 1 september 2013 of later 

 
1. Het programma van de opleiding omvat:  
 

o twee inleidende cursussen waarin kennis wordt gemaakt met verschillende 
vakgebieden op het gebied van de geesteswetenschappen met daarin ingebed 
onderwijs in academische vaardigheden (de thematisch oriënterende cursus of 

TOC);  
o twee cursussen binnen één taalgebied, waarvan minimaal 1 cursus op het gebied 

van de taalverwerving binnen dat taalgebied. Voor de variant Nederlands geldt: 
1 cursus op het gebied van taalkunde, 1 cursus op het gebied van letterkunde. 

o één cursus op het gebied van de filosofie van de geesteswetenschappen (de 
cursus Theorie en Praktijk van de Geesteswetenschappen);  

o een hoofdrichting zoals omschreven op de website van TCS (www.uu.nl/gw/tcs) 

met een studielast van minimaal 67,5 studiepunten, betrekking hebbend op een 
van de volgende wetenschapsgebieden:  

 
o Amerikanistiek  
o Antieke cultuur  
o Taal en Communicatie  
o Film- en televisiewetenschap  

o Middeleeuwen en Renaissance  
o Moderne kunst 
o Moderne letterkunde  
o Nieuwe media en digitale cultuur  
o International studies 

o Postcolonial and Gender Studies  

o Religie en cultuur  
o Taalkunde 
o Filosofie 

- binnen de gekozen hoofdrichting één cursus op het gebied van de 
onderzoekmethoden en heuristiek van de relevante academische discipline; 
- binnen de hoofdrichting een eindwerkstuk met een studielast van ten minste 
7,5 studiepunten en maximaal 15 studiepunten, zoals beschreven in de 

onderwijsprogramma’s van de opleidingen binnen de faculteit, dan wel de 
Universitaire Onderwijscatalogus; 
- binnen de hoofdrichting dienen minimaal 30 ECTS op gevorderd niveau (niveau 
3) en maximaal 15 ECTS op inleidend niveau (niveau 1) te liggen. 

o één stage met een studielast van 15 studiepunten op niveau 2 of 3 of een 
studieperiode aan een buitenlandse universiteit van ten minste 15 studiepunten.  

Een student mag meer dan één hoofdrichting kiezen. Een tweede hoofdrichting wordt 

slechts dan op de bijlage van het getuigschrift vermeld wanneer volledig aan de eisen 
van beide hoofdrichtingen voldaan is en wanneer onderdelen van de twee 
hoofdrichtingen voor niet meer dan 15 studiepunten overlappen. Indien de twee 
hoofdrichtingen een zelfde discipline betreffen, mogen het eindwerkstuk en de 
basiscursus onderzoek (samen maximaal 15 ECTS) tevens overlappen. Een eventuele 
minor binnen de Universiteit Utrecht wordt slechts dan op het Internationaal Diploma 

Supplement vermeld wanneer er geen overlap bestaat met cursussen van de 
hoofdrichting of van de TCG zoals beschreven in 3.5.1. 
2. De overige onderdelen van de opleiding worden met inachtneming van artikel 3.6. 
door de student gekozen.  
3. De onderdelen van het examen dienen voor ten minste 90 studiepunten op niveau 2 
of hoger te liggen. De onderdelen van de opleiding binnen de major dienen voor ten 
minste 45 studiepunten op gevorderd niveau te liggen (niveau 3).  

4. De examencommissie kan een student op diens gemotiveerd verzoek toestaan een 
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examenprogramma samen te stellen dat afwijkt van het gestelde in de voorgaande 
leden van dit artikel. 
 

Studenten gestart voor 1 september 2013 
 
1. Het programma van de opleiding omvat:  
 

o één cursus op het gebied van de vaardigheid in het wetenschappelijk schrijven 
en presenteren;  

één inleidende cursus waarin kennis wordt gemaakt met verschillende vakgebieden 
op het gebied van de geesteswetenschappen (de thematisch oriënterende cursus of 
TOC) 

o een keuze uit de volgende combinaties van twee cursussen (de taal, 
cultuur, geschiedenis-combinatie of TCG): 

 één cursus op het gebied van de taalvaardigheid in één van de 

volgende talen: Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Keltisch, 

alsmede één cursus op het gebied van de cultuur en/of de 
geschiedenis van het taalgebied 

 twee opeenvolgende cursussen op het gebied van de 
taalvaardigheid in een van de volgende talen: Engels, Spaans, 
Italiaans, Arabisch  

 twee cursussen op het gebied van de Nederlandse taal- en  
letterkunde; 

o één cursus op het gebied van de filosofie van de geesteswetenschappen (de 
cursus Kennis Letteren en Maatschappij (nu: Theorie en Praktijk van de 
Geesteswetenschappen);  

o een hoofdrichting zoals omschreven op de website van TCS (www.uu.nl/gw/tcs) 
met een studielast van minimaal 60 studiepunten, betrekking hebbend op een 
van de volgende wetenschapsgebieden:  

 
o Amerikanistiek  
o Antieke cultuur  
o Communicatiekunde  
o Film- en televisiewetenschap  
o Middeleeuwen  
o Moderne kunst, cultuur en geschiedenis  

o Moderne letterkunde  
o Nieuwe media en digitale cultuur  
o Politieke geschiedenis en internationale betrekkingen  
o Postcolonial and Gender Studies  
o Religie en cultuur  
o Renaissancestudies  
o Taal en cognitie  

o Taal en ontwikkeling  
- binnen de gekozen hoofdrichting één cursus op het gebied van de 
onderzoekmethoden en heuristiek van de relevante academische discipline; 

- binnen de hoofdrichting een eindwerkstuk met een studielast van ten minste 
7,5 studiepunten en maximaal 15 studiepunten, zoals beschreven in de 
onderwijsprogramma’s van de opleidingen binnen de faculteit, dan wel de 

Universitaire Onderwijscatalogus; 
-binnen de hoofdrichting dient minimaal 60 ECTS op niveau 2 of hoger, waarvan 
minimaal 22,5 ECTS op niveau 3 te liggen.  

o één stage met een studielast van minimaal 15 studiepunten en maximaal 22,5 
studiepunten of een studieperiode aan een buitenlandse universiteit van ten 
minste 15 studiepunten.  

 

Een student mag meer dan één hoofdrichting kiezen. Een tweede hoofdrichting wordt 
slechts dan op de bijlage van het getuigschrift vermeld wanneer volledig aan de eisen 
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van beide hoofdrichtingen voldaan is en wanneer onderdelen van de twee 
hoofdrichtingen voor niet meer dan 15 studiepunten overlappen. Indien de twee 
hoofdrichtingen een zelfde discipline betreffen, mogen het eindwerkstuk en de 

basiscursus onderzoek (samen maximaal 15 ECTS) tevens overlappen. Een eventuele 
minor (zoals beschreven in artikel 3.6 lid 4) wordt slechts dan op het Internationaal 
Diploma Supplement vermeld wanneer er geen overlap bestaat met cursussen van de 
hoofdrichting of van de TCG zoals beschreven in 3.5.1. 
2. De overige onderdelen van de opleiding worden met inachtneming van artikel 3.6. 
door de student gekozen.  

3. De onderdelen van het examen dienen voor ten minste 90 studiepunten op niveau 2 
of hoger te liggen, waarvan ten minste 45 studiepunten op niveau 3 liggen.  
4. De examencommissie kan een student op diens gemotiveerd verzoek toestaan een 
examenprogramma samen te stellen dat afwijkt van het gestelde in de voorgaande 
leden van dit artikel. 
  

6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding  

 
De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding “Taal- en cultuurstudies” van de 
Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over de kennis, het inzicht, en de 
vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot ten minste een masterprogramma en kan 
voldoen aan de kwalitatieve eisen die gesteld worden. De bezitter van het diploma van 
de bacheloropleiding Taal- en cultuurstudies  kan uit dien hoofde worden toegelaten tot 

de masteropleiding waaronder dit masterprogramma valt. 
 

7.5 Portfolio 
 
1. Iedere student heeft de verplichting een portfolio bij te houden.  
Het portfolio van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende 

bewijzen te bevatten van de academische vorming van de student. 
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Onderwijsprogramma  
Opleiding: BA Taal- en cultuurstudies 

 
 
Bijlage 1 (art. 3.5)– Verplichte onderdelen (67,5 ECTS) 
 
Basispakket 1: 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Keuze uit: 

TC1V12001                Kunst in context 

OF 

TC1V13001                Emoties 

OF 

TC1V13002                Mediawijsheid 
OF 

TC1V13003                Religie en conflict  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1  

Keuze uit: 

 

TC1V14002               De macht van smaak en geld 

OF 

 

TC1V14001                De toren van Babel 

OF 

 

TC1V14003                Een gekleurde wereld 

OF 

TC1V13004                Rechtvaardige wereld 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

TCG cursus 1 1/2 7,5 1 

TCG cursus 2 1/2 7,5 2  

 
 
 
Basispakket 2: 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Keuze uit: 

TC2V11002                Basiscursus historisch onderzoek 

OF 

TC2V11003                Basiscursus kunsthistorisch onderzoek 

OF 

TC2V11006               Basiscursus taalkundig onderzoek 

OF 

TC2V11004               Basiscursus letterkundig onderzoek 

OF 

TF2V13001                    The-Cultuur en maatschappij 

OF 

CI2V13001               CIW-Cultuurwetenschappelijk onderzoek 

OF 

CI2V13002               CIW- Empirisch onderzoek  

OF  

WR1V14013                   Grote Ideeën 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,5 

 

7.5 

 

7.5 

 

 1 en 4 

 

 1 en 4 

 

 1 en 3 

 

 1 en 4 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 



Opleidingsspecifieke deel OER 2014-2015 
BA Taal- en cultuurstudies 

7 

 

Cursus uit de hoofdrichting    

Cursus uit de hoofdrichting    

Cursus uit de hoofdrichting    

 
Eindwerkstuk 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Naam/code afhankelijk van hoofdrichting 3 7,5 1-2-3-4 

 
 

 
Bijlage 2 (art. 3.5) - Verdiepingspakketten – verplichte keuze één pakket (30 ECTS) 
 
 
Bijlage 3 (art. 3.5) - Academische contextcursussen (22,5 ECTS) 
 
Binnen domein: 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Stage 2/3 15 1, 2, 3, 4 

TC3V14001  Theorie en Praktijk van GW 1 en 3 7,5  1 en 4 

 
 
Profilering: 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

TC3V11002                    De onderzoek als adviseur 

201400030                    Studium Generale Wetenschapsfilosofie 

3 

3 

7,5 

7,5 

2 

3 

 

 
Bijlage 4 – Minors 

 
Minors GW 2014-2015: 
 
Filosofie en Religie 

 Arabisch 

 De middellandse zee: brug en kloof 

 Ethics in modern society 

 Esthetica 

 Islam 

 Kunstmatige intelligentie 

 Literatuur en levensbeschouwing 

 Religiestudies 

 Het Goede, het Ware en het Schone 

 Wat is de mens? 

 
Geschiedenis en Kunstgeschiedenis 

 Amerikanistiek 

 Antieke cultuur 

 Archeologie 

 Beeldcultuur en samenleving 

 Conflict Studies 

 De macht en onmacht van de markt  

 Educatieve minor 

 Geschiedenis 

 Geschiedenis en herinnering in de digitale wereld 
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 Internationale betrekkingen 

 Kunstgeschiedenis 

 Mediëvistiek 

 Politiek tussen nationale staat en mondiale samenleving 

 Wetenschapsgeschiedenis 

 
Talen, Literatuur en Communicatie 

 Brains & Bodies: Cognitie en emotie in de geesteswetenschappen 

 Communicatie- en Informatiewetenschappen 

 Digital humanities  

 Duitse taal en cultuur 

 Engelse taal en cultuur 

 Franse taal en cultuur 

 Gouden tijden in Vroegmodern Europa 

 Grote werken uit de literatuur  

 Italiaanse taal en cultuur 

 Keltische talen en cultuur 

 Literatuurwetenschap 

 Logopediewetenschap 

 Nederlands 

 Nederlandse cultuur 

 Spaanse taal en cultuur 

 Taalontwikkeling 

 Taalwetenschap 

 

Media- en cultuurwetenschappen 

 Creative Cities 

 Gamestudies 

 Genderstudies 

 Intermedialiteit en media vergelijking  

 Kunstbeleid- en management 

 Muziekwetenschap  

 Postcolonial Studies 

 Theater- film- en televisiewetenschap  

 
Bijlage 5  – Engelstalig aanbod voor exchangestudenten <nvt voor TCS> 
 

Pakket Engelstalig aanbod: [naam invullen] 

Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

  7,5  

  7,5  

  7,5  

  7,5  

 
Per domein wordt één pakket samengesteld voor exchange studenten. Voor alle opleidingen 
binnen het domein zal hier dus hetzelfde pakket komen te staan. 
  
 

Overgangsregelingen bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 

2014-2015  
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Algemene opmerkingen 

Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2010-2011 zijn geen overgangsregelingen 

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

vindt u de overgangsregelingen van de cohorten 2010 t/m 2013, startend met het cohort 

2010. 

 

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 je een onderdeel hebt behaald dat in je 

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

diezelfde plek geregistreerd staan. Indien je dit onderdeel nog niet hebt behaald, ook dan blijft 

dit onderdeel een verplicht onderdeel voor je, 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 

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. Indien bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2014-2015 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

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

(2014-2015). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2014-2015 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 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200600166: Ned-Schrijven en 

presenteren voor TCS 

Keuze uit: 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

TC1V14001: Tcs-Toren van 

Babel 

 

TC1V14003: Een gekleurde 

wereld 

 

TC1V13004: Rechtvaardige 

wereld 

Indien je één van de vier hier 

beschreven thematisch 

oriënterende cursussen reeds 

hebt behaald, dien je één van 

de andere cursussen uit de lijst 

te kiezen. 

 

3) Major keuze verplichte keuze 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200600305: Tcs-

Kunstenaarslevens 

TC1V12001: Tcs-Kunst in 

context 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

201000283: Tcs-Migratie, 

diversiteit en taal 

OF 

200900252: Gevoel en geluid 

Maak een nieuwe keuze uit het 

aanbod van thematisch 

oriënterende cursussen. 

Je vindt de nieuwe lijst 

thematisch oriënterende 

cursussen op pagina 7 van de 

OER (Onderwijsprogramma deel 
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OF 

200501116: Tcs-Spot en Satire 

OF 

200500317: Tcs-Arthur, koning 

van verhalen 

2, Bijlage 2) 

200500124: TCS-De macht van 

Smaak en Geld 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200700261 TCS-De Toren van 

Babel 
TC1V14001: TCS-De Toren van 

Babel 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200500120 TCS-Een gekleurde 

wereld 
TC1V14003: TCS-De gekleurde 

wereld 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

 

4) Academische context keuze 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de Taal, cultuur en geschiedenismodules (art. 

3.5 lid 1, punt 3). 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Arabisch 

200500297: Taalverwerving 

Arabisch 1  

en één van beide cursussen 

GG-VV1005: Islam, een 

inleiding  

 

200500298: Taalverwerving 

Arabisch 

TCG Arabisch 

IA1V13001: Arabisch 1 

 

 

RT1V13004: Islam, een levende 

traditie 

 

IA1V13002: Arabisch 2 

 

 
Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Duits 

200501192 Dui-Sprachfertigkeit 

Deutsch I 

 

200501086: Dui-Deutsche 

Kultur 

TCG Duits 

DU1V13001: Dui-Sprache & 

Kultur I 

 

DU2V13001: Dui-Sprache & 

Kultur II 

 

TCG Engels 

200501177: Written English 

 

 

200501081: Spoken English 

TCG Engels 

EN1V14002: ENG-English 

Language and Linguistics  

EN1V14003 ENG-English 

Literature and Culture 

 

TCG Frans 

200500191: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

200500231: Fra-Introducion  a 

la France 

 

TCG Frans 

FR1V13001: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

FR1V13004: Fra-La France 

contemporaine 

 

TCG Hebreeuws 

GG-VT1002: Hebreeuws I 

 

GG-TST2001: Taal en cultuur 

van de Bijbel 

TCG Hebreeuws 

Geen vervangende cursus 

 

 

Geen vervangende cursus. 

 

 

U dient contact op te nemen 

met de examencommissie. 

TCG Italiaans 

200200175: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 1 

En één van onderstaande 

cursussen: 

TCG Italiaans 

IT1V13001: Ita-Italiaans 1 
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200200176: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 2 

 

200501054: Italië in Europese 

context 

IT1V13002: Ita-Italiaans 2 

 

 

Geen vervangende cursus 

TCG Keltisch 

200400973: Kel-Introduction to 

Celtic  

 

200800052: Kel-Geschiedenis 

van middeleeuws Wales 

TCG Keltisch 

KE1V13001: Introduction to 

Celtic Studies 

 

KE1V13003: Kel-Middelwelsh 1 

 

TCG Latijn 

200400291: Middeleeuws Latijn 

1 

 

200400298: Middeleeuws Latijn 

2 

TCG Latijn 

MT1V11001: Latijn: wereldtaal 

van middeleeuws Europa 

 

MT2V11002: Latijnse cultuur 

van de Middeleeuwen 

 

TCG Nederlands 

200900152: Lit-Inleiding  

ALW 

 

200900027: Ned-Middeleeuwen 

TCG Nederlands 

NE1V13002: Ned-Taal, mens en 

maatschappij 

 

 

NE2V13003:Ned-Middeleeuwen 

 

 

TCG Portugees 

200300206:  Por-

Taalverwerving 1 Portugees  

en één van onderstaande 

cursussen 

200200250: Por-Inleiding 

cultuur van Portugal  

200300207: Por-Taalverwerving 

2 Portugees 

TCG Portugees 

 

 

 

Geen vervangende cursussen. 
U dient contact op te nemen 

met de examencommissie. 

 
Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Russisch 

200400175 Ges-Russisch 1  

en één van beide cursussen 

200700043 Ges-Russische 

geschiedenis 2  

200400178 Ges-Russisch 2 

TCG Russisch 

 

 

Geen vervangende cursussen. 

 

 

U dient contact op te nemen 

met de examencommissie. 

TCG Spaans 

200500144 Spa-Taalverwerving 

1 Spaans 1  

en één van onderstaande 

cursussen 

200501071 Spa-Inleiding 

cultuur van Spanje  

 

200500189 Spa-Taalverwerving 

2 Spaans 2  

 

200900176 Spa-Introduction to 

Latin American Culture 

TCG Spaans 

SP1V13001: Spa-

Taalverwerving 1 Spaans 

en één van onderstaande 

cursussen: 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

SP1V13002: Spa-

Taalverwerving 2 Spaans 

 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

TCG Taal en Logica 

WB1BD4052: Logica voor 

Filosofen 

TCG Taal en Logica 

WY1V12004: Logica voor 

Filosofen 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

 

5) Academische context verplicht  
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Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200500119 Kennis Letteren en 

maatschappij  

TC3V14001 Theorie en praktijk 

van de Geesteswetenschappen 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

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

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. 

 

  

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2011-2012 (cohort 2011)  

 

Studenten die gestart zijn in collegejaar 2011-2012, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2011-2012. Indien bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2014-2015 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

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

(2014-2015). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2014-2015 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 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200600166: Ned-Schrijven en 

presenteren voor TCS 

Keuze uit: 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

TC1V14001: Tcs-Toren van 

Babel 

 

TC1V14003: Een gekleurde 

wereld 

 

TC1V13004: Rechtvaardige 

wereldTC1V13004: 

Rechtvaardige wereld 

Indien je één van de vier hier 

beschreven thematisch 

oriënterende cursussen reeds 

hebt behaald, dien je één van 

de andere cursussen uit de lijst 

te kiezen. 

 

 

 

3) Major keuze verplichte keuze 

 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200600305: Tcs-

Kunstenaarslevens 

TC1V12001: Tcs-Kunst in 

context 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

201000283: Tcs-Migratie, 

diversiteit en taal 

OF 

200900252: Gevoel en geluid 

OF 

200501116: Tcs-Spot en Satire 

Maak een nieuwe keuze uit het 

aanbod van thematisch 

oriënterende cursussen. 

Je vindt de nieuwe lijst 

thematisch oriënterende 

cursussen op pagina 7 van de 

OER (Onderwijsprogramma deel 

2, Bijlage 2) 
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OF 

200500317: Tcs-Arthur, koning 

van verhalen 

200500124: TCS-De macht van 

Smaak en Geld 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200700261 TCS-De Toren van 

Babel 
TC1V14001: TCS-De Toren van 

Babel 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200500120 TCS-Een gekleurde 

wereld 
TC1V14003: TCS-De gekleurde 

wereld 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

 

4) Academische context keuze 

 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Arabisch 

200500297: Taalverwerving 

Arabisch 1  

en één van beide cursussen 

GG-VV1005: Islam, een inleiding  

 

 

200500298: Taalverwerving 

Arabisch 2 

TCG Arabisch 

IA1V13001: Arabisch 1 

 

 

RT1V13004: Islam, een levende 

traditie 

 

IA1V13002: Arabisch 2 

 

 
Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Duits 

200501192 Dui-Sprachfertigkeit 

Deutsch I 

 

200501086: Dui-Deutsche Kultur 

TCG Duits 

DU1V13001: Dui-Sprache & Kultur 

I 

 

DU2V13001: Dui-Sprache & Kultur 

II 

 

TCG Engels 

200501177: Written English 

 

 

200501081: Spoken English 

TCG Engels 

EN1V14002: ENG-English 

Language and Linguistics  

EN1V14003 ENG-English Literature 

and Culture 

 

TCG Frans 

200500191: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

200500231: Fra-Introducion  a la 

France 

TCG Frans 

FR1V13001: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

FR1V13004: Fra-La France 

contemporaine 

 

TCG Hebreeuws 

GG-VT1002: Hebreeuws I 

 

GG-TST2001: Taal en cultuur 

van de Bijbel 

TCG Hebreeuws 

geen vervangende cursus 

 

 

Geen vervangende cursus. 

 

 

U dient contact op te nemen met 

de examencommissie. 

TCG Italiaans 

200200175: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 1 

En één van onderstaande 

cursussen: 

200200176: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 2 

 

200501054: Italië in Europese 

TCG Italiaans 

IT1V13001: Ita-Italiaans 1 

 

 

 

IT1V13002: Ita-Italiaans 2 

 

 

Geen vervangende cursus 
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context 

TCG Keltisch 

200400973: Kel-Introductie 

Keltisch 

 

200700208: Kel-Geschiedenis van 

Middeleeuws Ierland 

TCG Keltisch 

KE1V13001: Kel-Introduction to 

Celtic Studies 

 

KE1V13002: Kel-Oudiers 1 

 

TCG Nederlands 

200900031: Ned-Taal, mens en 

maatschappij 

 

200900027: Ned-Middeleeuwen 

TCG Nederlands 

NE1V13002: Ned-Taal, mens en 

maatschappij 

 

NE2V13003:Ned-Middeleeuwen 

 

TCG Portugees 

200300206:  Por-Taalverwerving 

1 Portugees  

en één van onderstaande 

cursussen 

200200250: Por-Inleiding cultuur 

van Portugal  

200300207: Por-Taalverwerving 2 

Portugees 

TCG Portugees 

 

 

 

Geen vervangende cursussen. 
U dient contact op te nemen met 

de examencommissie. 

 
 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Spaans 

200500144 Spa-Taalverwerving 1 

Spaans 1  

en één van onderstaande 

cursussen 

200501071 Spa-Inleiding cultuur 

van Spanje  

 

200500189 Spa-Taalverwerving 2 

Spaans 2  

 

200900176 Spa-Introduction to 

Latin American Culture 

TCG Spaans 

SP1V13001: Spa-Taalverwerving 1 

Spaans 

en één van onderstaande 

cursussen: 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

SP1V13002: Spa-Taalverwerving 2 

Spaans 

 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

TCG Taal en Logica 

WB1BD4052: Logica voor 

Filosofen 

TCG Taal en Logica 

WY1V12004: Logica voor Filosofen 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

 

 

 
 

5) Academische context verplicht  
 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200500119 Kennis Letteren en 

maatschappij  

TC3V14001 Theorie en praktijk 

van de Geesteswetenschappen 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

 

 

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

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2012-2013 (cohort 2012)  
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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 2014-2015 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

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

(2014-2015). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van het 

onderwijsprogramma 2014-2015 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 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200600166: Ned-Schrijven en 

presenteren voor TCS 

Keuze uit: 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

TC1V14001: Tcs-Toren van 

Babel 

 

TC1V14003: Een gekleurde 

wereld 

 

TC1V13004: Rechtvaardige 

wereld 

 

Indien je één van de vier hier 

beschreven thematisch 

oriënterende cursussen reeds 

hebt behaald, dien je één van 

de andere cursussen uit de lijst 

te kiezen. 

 

3) Verplichte keuzeonderdelen major 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

201000283: Tcs-Migratie, 

diversiteit en taal 

OF 

200900252: Gevoel en geluid 

OF 

200501116: Tcs-Spot en Satire 

OF 

200500317: Tcs-Arthur, koning 

van verhalen 

Maak een nieuwe keuze uit het 

aanbod van thematisch 

oriënterende cursussen. 

Je vindt de nieuwe lijst 

thematisch oriënterende 

cursussen op pagina 7 van de 

OER (Onderwijsprogramma deel 

2, Bijlage 2) 

200500124: TCS-De macht van 

Smaak en Geld 

TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200700261 TCS-De Toren van 

Babel 
TC1V14001: TCS-De Toren van 

Babel 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200500120 TCS-Een gekleurde 

wereld 
TC1V14003: TCS-De gekleurde 

wereld 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

 

 

 

 

 

4) Academische context keuze 

Hieronder een overzicht van de wijzigingen in de Taal, cultuur en geschiedenismodules (art. 

3.5 lid 1, punt 3). 
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Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Arabisch 

200500297: Taalverwerving 

Arabisch 1  

en één van beide cursussen 

GG-VV1005: Islam, een 

inleiding  

 

200500298: Taalverwerving 

Arabisch 

TCG Arabisch 

IA1V13001: Arabisch 1 

 

 

RT1V13004: Islam, een levende 

traditie 

 

IA1V13002: Arabisch 2 

 

TCG Duits 

200501192 Dui-Sprachfertigkeit 

Deutsch I 

 

200501086: Dui-Deutsche 

Kultur 

TCG Duits 

DU1V13001: Dui-Sprache & 

Kultur I 

 

DU2V13001: Dui-Sprache & 

Kultur II 

 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

TCG Engels 

200501177: Written English 

 

 

200501081: Spoken English 

TCG Engels 

EN1V14002: ENG-English 

Language and Linguistics  

EN1V14003 ENG-English 

Literature and Culture 

 

TCG Frans 

200500191: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

200500231: Fra-Introducion  a 

la France 

TCG Frans 

FR1V13001: Fra-Taalverwerving 

Frans 1 

 

FR1V13004: Fra-La France 

contemporaine 

 

TCG Hebreeuws 

GG-VT1002: Hebreeuws I 

 

RT1V06001: Taal en cultuur 

van de Bijbel 

TCG Hebreeuws 

geen vervangende cursus 

 

 

Geen vervangende cursus. 

 

 

U dient contact op te nemen 

met de examencommissie. 

TCG Italiaans 

200200175: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 1 

En één van onderstaande 

cursussen: 

200200176: Ita-Taalverwerving 

Italiaans 2 

 

200501054: Italië in Europese 

context 

TCG Italiaans 

IT1V13001: Ita-Italiaans 1 

 

 

 

IT1V13002: Ita-Italiaans 2 

 

 

Geen vervangende cursus 

 

TCG Keltisch 

200400973: Kel-Introduction 

to Celtic 

 

200200644: Kel-Middelwelsh 

1 

TCG Keltisch 

KE1V13001: Introduction to 

Celtic Studies 

 

KE1V13003: Kel-Middelwelsh 1 

 

TCG Nederlands 

200900031: Ned-Taal, mens 

en maatschappij 

 

200900027: Ned-Middeleeuwen 

TCG Nederlands 

NE1V13002: Ned-Taal, mens en 

maatschappij 

 

NE2V13003:Ned-Middeleeuwen 

 

TCG Portugees 

200300206:  Por-

Taalverwerving 1 Portugees  

TCG Portugees 

 

 

U dient contact op te nemen 

met de examencommissie. 
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en één van onderstaande 

cursussen 

200200250: Por-Inleiding 

cultuur van Portugal  

200300207: Por-Taalverwerving 

2 Portugees 

 

Geen vervangende cursussen. 

TCG Spaans 

200500144 Spa-Taalverwerving 

1 Spaans 1  

en één van onderstaande 

cursussen 

200501071 Spa-Inleiding 

cultuur van Spanje  

 

200500189 Spa-Taalverwerving 

2 Spaans 2  

 

200900176 Spa-Introduction to 

Latin American Culture 

TCG Spaans 

SP1V13001: Spa-

Taalverwerving 1 Spaans 

en één van onderstaande 

cursussen: 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

SP1V13002: Spa-

Taalverwerving 2 Spaans 

 

SP1V13003: Spa-Inl.cultuur 

Spanje en Lat-Am. 

 

 
5) Academische context verplicht  
 

Niet behaald Te doen in 2014-2015 Opmerkingen 

200500119 Kennis Letteren en 

maatschappij  

TC3V14001 Theorie en praktijk 

van de Geesteswetenschappen 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

 

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

** Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw studieadviseur. 

 

 

Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 

2013-2014 (cohort 2013)  

 

Studenten die gestart zijn in studiejaar 2013-2014, dienen het onderwijsprogramma af te 

ronden zoals beschreven in de OER-bijlage 2013-2014. Omdat bepaalde onderdelen van dat 

onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2014-2015 niet meer worden aangeboden, 

geldt onderstaande overgangsregeling*.  

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

studiejaar (2014-2015). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden 

van het onderwijsprogramma 2014-2015 en dient dit te worden goedgekeurd door de 

examencommissie van de opleiding**.  

 

1) Basispakket 1 (30 studiepunten)  

 

Was Wordt Opmerkingen 

200500124: TCS-De macht van 

Smaak en Geld 
TC1V14002: Tcs-De macht van 

smaak en geld 

 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200700261 TCS-De Toren van 

Babel 
TC1V14001: TCS-De Toren van 

Babel 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

200500120 TCS-Een gekleurde 

wereld 
TC1V14003: TCS-De gekleurde 

wereld 

Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

Was Wordt Opmerkingen 

TCG Engels TCG Engels Deze cursussen zijn equivalent 
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EN1V13004: Academic English 

for TCS 1 

 

 

EN1V13005: Academic English 

for TCS 2 

EN1V14002: ENG-English 

Language and Linguistics  

EN1V14003 ENG-English 

Literature and Culture 

en mogen maar 1 keer behaald 

worden 

 

3) Academische Context Cursussen binnen het domein – niveau 3 (7,5 
studiepunten) 

 

Was Wordt Opmerkingen 

200500119 Kennis Letteren en 

maatschappij  
TC3V14001 Theorie en praktijk 

van de Geesteswetenschappen 
Deze cursussen zijn equivalent 

en mogen maar één keer 

behaald worden. 

 
 


