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Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 
Opleiding / programma: BA Theater-, film- en televisiewetenschap 
 
Artikel  Tekst  
2.3 Colloquium doctum 

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

3.1 Doel van de opleiding  
 
1. Met de opleiding wordt beoogd: 

o kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van Theater-, film- en 
televisiewetenschap (waaronder ook de digitale media vallen) en het 
bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het tweede lid. 

o academische vorming. 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 voertaal van de opleiding; 
- hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere 

wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en 
maatschappelijk/culturele context. 

o voorbereiding op een verdere studieloopbaan 
 
2. De afgestudeerde:  

o heeft kennis van en inzicht in het vakgebied Theater-, film- en 
televisiewetenschap, in het bijzonder van contemporaine en historische 
media-uitingen, en van de maatschappelijke, cultuurhistorische en 
intermediale context waarin deze worden geproduceerd en 
gerecipieerd.  

o heeft kennis van en inzicht in de theoretische en methodologische 
grondslagen van de Theater-, film- en televisiewetenschap die het 
complex van relaties beschrijven en analyseren dat de diverse media-
uitingen verbindt met hun maatschappelijke, cultuurhistorische en 
intermediale context. 

o beschikt over algemene academische vaardigheden, in het bijzonder 
met betrekking tot het beschrijven en analyseren van media-uitingen 
in de hierboven aangeduide context, met gebruikmaking van de daarbij 
gangbare concepten en theorieën, en met betrekking tot het volgen en 
beoordelen van wetenschappelijke discussies op het terrein van de 
media.   

o 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 

o kan een vraag 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 vraag 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 
en/of wetenschappelijke aspecten. 

o 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. 
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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 
student of docent daartoe noodzaakt of als het onderdeel als zodanig 
geprogrammeerd is. 

 
3.5 Major  

 
1. De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 135 
studiepunten, dat betrekking heeft op Theater-, film- en televisiewetenschap. 
Van de major dienen onderdelen deel uit te maken die mede betrekking hebben 
op de wetenschappelijke en maatschappelijke context van Theater-, film- en 
televisiewetenschap met een studielast van ten minste 30 studiepunten. 
 
2a) In de major zijn de in bijlage 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 bijlage  2 “majorgebonden keuzeonderdelen” 
aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 45 studiepunten met dien 
verstande dat de student in het 1e jaar naast de major verplichte cursus in blok 
3 én 4  één verplichte keuzecursus kiest. In blok 3 kiest de student tussen 
Inleiding Filmgeschiedenis of Theater- dansgeschiedenis  en in blok 4 tussen 
Inleiding Televisiegeschiedenis of Theorie en analyse theater/dans I. 
2c) In de major zijn in bijlage 3 “academische context keuze”-onderdelen 
aangewezen. Hieruit kiest de student voor tenminste 15 studiepunten  
 
3. Binnen de major is een eindwerkstuk op gevorderd niveau en met een 
studielast van 7,5 studiepunten, verplicht 
 
4. De onderdelen van de major – verplichte, majorgebonden keuze en 
academische context-onderdelen – dienen voor ten minste 30 studiepunten op 
verdiepend niveau te liggen en voor ten minste 37,5 studiepunten op gevorderd 
niveau. Uit het aanbod van practica mag de student één practicum kiezen. 
 

6.7 Toegang tot aansluitende masteropleiding  
 
De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Theater-, film- en 
televisiewetenschap van de Universiteit Utrecht wordt geacht te beschikken over 
de kennis, het inzicht en de vaardigheden die vereist zijn voor toelating tot de 
masteropleidingen Media studies (programma’s Film- en televisiewetenschap en  
Nieuwe media en digitale cultuur) en de masteropleiding Kunst- en 
Cultuurwetenschappen (programma’s Kunstbeleid en –management en 
Theaterwetenschap) en kan uit dien hoofde worden toegelaten tot die 
masteropleidingen, mits hij/zij voldoet aan de toelatingseisen die voor betreffend 
masterprogramma zijn geformuleerd in de Onderwijs- en examenregeling (OER). 
 

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 cursussen die deel uitmaken van het 
eerste jaar van de opleiding, te weten; Geschiedenis medialandschap TFT, 
Performatieve vertelvormen, Theorie en analyse van AV media I, Inleiding 
mediavergelijking TFT, Inleiding Filmgeschiedenis, Theater- en dansgeschiedenis, 
Nieuwe Media, MCM, Inleiding Televisiegeschiedenis en Theorie en analyse 
theater en dans. 
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7.5 Portfolio 

 
Iedere student houdt een portfolio bij. 
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Onderwijsprogramma 
 
Opleiding: Theater-, film- en televisiewetenschap 
 

Bijlage 1 (art. 3.5) – verplichte onderdelen van de major 
 
Majorgebonden cursussen – verplicht (60 ECTS)  
 
Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

The-Geschiedenis Medialandschap TFT 1 7,5 1  

The-Performatieve vertelvormen 1 7,5 1  

The-Inleiding mediavergelijking TFT 1 7,5 2  

The-Theorie en analyse AV media I 1 7,5 2  

The-Nieuwe media 2 7,5 3  

The-MCM voor TFT 2 7,5 4  

The-Overheid en cultuur 2 7,5 4  

The-Theorie & analyse II  (AV media of Theater/dans)  2 7,5 1 3  
 

Academische contextcursussen – verplicht (15 ECTS) 
 
Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

The-Cultuur- en mediageschiedschrijving 3 7,5 2  

Eén te kiezen uit onderstaande twee: Niveau ECTS Periode 

Vro-Gender, etniciteit, cult.kritiek 2 7,5 1 3  

The-Wetenschapsfilosofie 2 7,5 1  
 

Bijlage 2 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 
 
Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 ECTS)  
 
Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Eén te kiezen uit de volgende twee:    

The-Inleiding filmgeschiedenis 1 7,5 3  

The-Theater- en Dansgeschiedenis 1 7,5 3  

Eén te kiezen uit de volgende twee:    

The-Inleiding televisiegeschiedenis 1 7,5 4  

The-Theorie en analyse theater/dans I 1 7,5 4  

30 ECTS te kiezen uit de volgende cursussen:    

The-Computergames: geschiedenis en analyse  2 7,5 1  

The-Filosofie van media en communicatie 2 7,5 4  

The-Repertoirekennis en literatuurlijst  2 7,5 1 2  

The-Van mime tot musical 2 7,5 2  

The-Amerikaanse film 3 7,5 1 

The-BA-eindwerkstuk 3 7,5 1 2 3 4  

The-Community Art 3 7,5 3  

The-Cultuurparticipatie en-educatie 3 7,5 3  

The-European film 3 7,5 1  

The-Film Theories 3 7,5 2  

The-Intermedialiteit 3 7,5 1  

The-Methoden van publieksonderzoek 3 7,5 4  

The-Nederlandse filmcultuur 3 7,5 3  

The-Nederlandse televisiecultuur 3 7,5 3  

The-Nederlandse theater- en danscultuur 3 7,5 1  

The-Nieuwe media & participatiecultuur 3 7,5 3  



Opleidingsspecifieke deel OER 2012-2013 
BA Theater-, film- en televisiewetenschap 

5 

The-Computergames: theorie en cultuur 3 7,5 2  

The-Practicum dans 3 15 3  

The-Practicum nieuwe media 3 15 1 2 3  

The-Practicum theater 3 15 1  

The-Practicum video 3 15 1 2 3 4  

The-Programmering culturele instellingen 3 7,5 2  

The-Research theater en dans 3 7,5 2  

The-Televisie en populaire cultuur 3 7,5 2  

The-Televisiegenres 3 7,5 1  

The-Television Theories 3 7,5 4  

 

Bijlage 3 (art. 3.5) – verplichte keuzeonderdelen van de major 
 
Academische contextcursussen – verplichte keuze (15 ECTS) 
 
Cursusnaam Niveau ECTS Periode 

Ned- Performers: Literatuur voor het podium 3 7,5 4 

Ned- Podiumkunst (middeleeuws toneel) 3 7,5 1 

Geschiedenis van de esthetica 2 7,5 3  

Ges-Cultureel erfgoed 2 7,5 3 

Inleiding filosofie van de kunsten 2 7,5 1  

Kunst en het kwaad 2 7,5 4  

Religie tussen conflict en dialoog 2 7,5 3 

Taal en cultuur van de bijbel 1 7,5 1  

Tcs-Basiscursus letterkundig onderzoek 2 7,5 2  

Ethiek in context  2 7,5 4 

Wetenschapsfilosofie in context 2 7,5 3  

Ethiek, mensenrechten en rel. tolerantie 3 7,5 3  

Islam in de Nederlandse literatuur 3 7,5 1  

Ivt-Literatuur en filosofie 3 7,5 1  

Ivt-Postcolonial Europe 3 7,5 1  

Ivt-Postcolonial Theory 3 7,5 3  

Muz-Muziek en wetenschap 3 7,5 4  

Por-Brazilian Film 3 7,5 3  

Tcs-De onderzoeker als adviseur 3 7,5 1 3  

Tcs-Kennis, letteren en maatschappij I 3 7,5 2 3  

PR: Wetenschapsfilosofie 3 7,5 3  

 
Bijlage 4 – Gelijkwaardige opleidingen 
 
Zie facultaire deel van de OER 

 
Bijlage 5 - Overgangsregelingen 
 
 
Overgangsregelingen bacheloropleiding Theater, film- en 
televisiewetenschap 2012-2013 
 
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.  
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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 2012-2013 niet meer worden 
aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*.  
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het 
huidige collegejaar (2012-2013). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle 
voorwaarden van het onderwijsprogramma 2012-2013 en dient dit te worden goedgekeurd 
door de examencommissie van de opleiding**.  
 
1) Majorgebonden cursussen – verplicht (60 studiepunten)  
 
Niet behaald Te doen in 2012-2013 Opmerkingen 
200400278 The-
Geschiedenis van het 
medialandschap 

200900161 The- Inl. media 
and performance studies: 
geschiedenis van het 
medialandschap 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200700102 TheE-Theorie en 
analyse theater en dans 

200700102 The-Theorie en 
analyse van theater en dans 
I 

Titel, code en plek in het 
curriculum gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200300485 The-Theorie en 
analyse van Film en televisie 

200900158 The-Theorie en 
analyse van AV media I 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200700160 The- Theorie & 
analyse theater/dans II 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200700112 The-Theorie en 
analyse II film, TV en 
nieuwe media 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

 
2) Academische contextcursussen – verplicht (15 studiepunten)  
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200800087 The-
Wetenschapsfilosofie 

TF2V12013 The-
Wetenschapsfilosofie 

Niveau en code gewijzigd.  

 
 
3) Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 studiepunten) 
 
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, met uitzondering van onderstaande keuzecursussen Let 
erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont met al afgeronde 
examenonderdelen. (zie hieronder bij equivalente cursussen). 
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Niet behaald Te doen in 2012-2013 Opmerkingen 
200400456 The-Inl. theater- 
en dansgeschiedenis tot 
1870 

200900195 The-Inleiding 
theater en dansgeschiedenis 

200400456 én 200400601 
zijn samengevoegd in 
nieuwe cursus.  

200400601 TheE-Inl. 
theater- en 
dansgeschiedenis vanaf  
1870 

200900195 The-Inleiding 
theater en dansgeschiedenis 

200400456 én 200400601 
zijn samengevoegd in 
nieuwe cursus.  

200400219 The-Artistiek 
zakelijke aspecten 

200900255 The-Cultureel 
ondernemerschap 

Titel, code  en inhoud 
gewijzigd. 
Geldt alleen voor KBM 
Minorstudenten 

200700117 The-Practicum 
video 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major 
keuzecursus meer. 

200400314 The-Practicum 
nieuwe media 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major 
keuzecursus meer. 

200300522 The-Practicum 
dans 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major 
keuzecursus meer. 

200400242 The-Practicum 
theater 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major 
keuzecursus meer. 

 
 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald mag worden. 
 
Was Wordt Opmerking 
200500202 The-Nieuwe 
media en populaire cultuur 

TF3V12008 The-
Computergames: Theorie en 
Cultuur 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900240 The-
Computergames: 
geschiedenis en analyse 

TF2V12009 The- 
Computergames: Gesch. en 
Analyse 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200700121 The-Filosofie 
van media en communicatie 

TF2V12010 The-Filosofie 
van media en communicatie 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200800078 The-Research 
Theater en dans 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200800090 The-Theater in 
context 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
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de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200400254 The-Europese 
film 

201000255 The-European 
film 

Titel, voertaal en code 
gewijzigd. Opgenomen in 
het Engelstalig aanbod. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200500200 The-Film en 
populaire cultuur 

201000258 The-
Nederlandse filmcultuur 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200500244 The-Film- en 
bioscoopcultuur 

TF3V11002 The-
Amerikaanse film  

Titel, voertaal en code 
gewijzigd. Een cursus mag 
maar één keer gevolgd en 
behaald worden. 

200800092 The-Community 
art 

201000270 The- Community 
art 

Niveau (was 2 wordt 3) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden 

 
4) Academische contextcursussen – verplichte  keuze (15 studiepunten) 
 
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 keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont 
met al afgeronde examenonderdelen. 
 

Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
WB2BD4026 - Geschiedenis 
van de esthetica 

WY2V12042 - Geschiedenis 
van de esthetica 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3024 - Inleiding in 
de filosofie van de kunsten 

WY2V12042 - Inleiding in de 
filosofie van de kunsten 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3025 - Kunst en het 
kwaad 

WY2V12025 - Kunst en het 
kwaad 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WBCONTEXT2 – Ethiek in 
context 

WY2V12015 - Ethiek in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3031 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

WY2V11008 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

GG-TST2001 – Taal en 
cultuur van de bijbel 

RT1V06001 - Taal en cultuur 
van de bijbel 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200600331 Tcs-Basiscursus 
letterkundig onderzoek 

TC2V11004 - Tcs-
Basiscursus letterkundig 
onderzoek 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 
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200800241 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

TC3V11002 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

 
 
*    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 2012-2013 niet meer worden 
aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*.  
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het 
huidige studiejaar (2012-2013). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle 
voorwaarden van het onderwijsprogramma 2012-2013 en dient dit te worden goedgekeurd 
door de examencommissie van de opleiding**.  
 
1) Majorgebonden cursussen – verplicht (60 studiepunten)  
 
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200700160 The-Theorie & 
analyse theater/dans II 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900251 The-Theorie en 
analyse AV media II  

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

 
2) Academische contextcursussen – verplicht (15 studiepunten)  
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200800087 The-
Wetenschapsfilosofie 

TF2V12013 The-
Wetenschapsfilosofie 

Niveau en code gewijzigd.  

 
3) Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 studiepunten) 
 
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. 
 
Niet behaald  Te doen Opmerking 
200700117 The-Practicum 
video 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200400314 The-Practicum 
nieuwe media 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200300522 The-Practicum 
dans 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 
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200400242 The-Practicum 
theater 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
200500202 The-Nieuwe 
media en populaire cultuur 

TF3V12008 The-
Computergames: Theorie en 
Cultuur 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900240 The-
Computergames: 
geschiedenis en analyse 

TF2V12009 The- 
Computergames: Gesch. en 
Analyse 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200700121 The-Filosofie 
van media en communicatie 

TF2V12010 The-Filosofie 
van media en communicatie 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200800078 The-Research 
Theater en dans 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200800090 The-Theater in 
context 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200400254 The-Europese 
film 

201000255 The-European 
film 

Titel en code gewijzigd. 
Opgenomen in het 
Engelstalig aanbod. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200500200 The-Film en 
populaire cultuur 

201000258 The-
Nederlandse filmcultuur 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden 

200500244 The-Film- en 
bioscoopcultuur 

TF3V11002 The-
Amerikaanse film  

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200800092 The-Community 
art 

201000270 The-Community 
art 

Niveau (was 2 wordt 3) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden.  

 
4) Academische contextcursussen – verplichte  keuze (15 studiepunten) 
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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 keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont 
met al afgeronde examenonderdelen. 
 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
WB2BD4026 - Geschiedenis 
van de esthetica 

WY2V12042 - Geschiedenis 
van de esthetica 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3024 - Inleiding in 
de filosofie van de kunsten 

WY2V12042 - Inleiding in de 
filosofie van de kunsten 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WBCONTEXT2 – Ethiek in 
context 

WY2V12015 - Ethiek in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3025 - Kunst en het 
kwaad 

WY2V12025 - Kunst en het 
kwaad 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3031 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

WY2V11008 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

GG-TST2001 – Taal en 
cultuur van de bijbel 

RT1V06001 - Taal en cultuur 
van de bijbel 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200600331 Tcs-Basiscursus 
letterkundig onderzoek 

TC2V11004 - Tcs-
Basiscursus letterkundig 
onderzoek 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200800241 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

TC3V11002 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

 
*    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 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 2012-2013 niet meer worden 
aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*.  
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het 
huidige collegejaar (2012-2013). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle 
voorwaarden van het onderwijsprogramma 2012-2013 en dient dit te worden goedgekeurd 
door de examencommissie van de opleiding**.  
 
1) Majorgebonden cursussen – verplicht (60 studiepunten)  
 
- De verplichte onderdelen van de major zijn ongewijzigd 
 
Equivalente cursussen 
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Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald mag worden. 
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200700160 The-Theorie & 
analyse theater/dans II 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900251 The-Theorie en 
analyse AV media II 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

 
2) Academische contextcursussen – verplicht (15 studiepunten)  
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200800087 The-
Wetenschapsfilosofie 

TF2V12013 The-
Wetenschapsfilosofie 

Niveau en code gewijzigd.  

 
3) Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 studiepunten) 
 
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. 
 
Niet behaald  Te doen Opmerking 
200700117 The-Practicum 
video 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200400314 The-Practicum 
nieuwe media 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200300522 The-Practicum 
dans 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200400242 The-Practicum 
theater 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
200500202 The-Nieuwe 
media en populaire cultuur 

TF3V12008 The-
Computergames: Theorie en 
Cultuur 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900240 The-
Computergames: 
geschiedenis en analyse 

TF2V12009 The- 
Computergames: Gesch. en 
Analyse 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 
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200700121 The-Filosofie 
van media en communicatie 

TF2V12010 The-Filosofie 
van media en communicatie 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

201000263 The-Muziek- 
theater 

TF2V12003 The-van mime 
tot musical 

Titel, code en inhoud deels 
gewijzigd. Een cursus mag 
maar één keer gevolgd en 
behaald worden. 

200800078 The-Research 
Theater en dans 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200800090 The-Theater in 
context 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden) 
én Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

201000264 The-American 
film 

TF3V11002 The-
Amerikaanse film  

Titel, voertaal en code 
gewijzigd. Een cursus mag 
maar één keer gevolgd en 
behaald worden. 

 
4) Academische contextcursussen – verplichte  keuze (15 studiepunten) 
 
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 keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont 
met al afgeronde examenonderdelen. 
 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
WB2BD4026 - Geschiedenis 
van de esthetica 

WY2V12042 - Geschiedenis 
van de esthetica 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3024 - Inleiding in 
de filosofie van de kunsten 

WY2V12042 - Inleiding in de 
filosofie van de kunsten 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WBCONTEXT2 – Ethiek in 
context 

WY2V12015 - Ethiek in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3025 - Kunst en het 
kwaad 

WY2V12025 - Kunst en het 
kwaad 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3031 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

WY2V11008 - 
Wetenschapsfilosofie in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 
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GG-TST2001 – Taal en 
cultuur van de bijbel 

RT1V06001 - Taal en cultuur 
van de bijbel 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200600331 Tcs-Basiscursus 
letterkundig onderzoek 

TC2V11004 - Tcs-
Basiscursus letterkundig 
onderzoek 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200800241 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

TC3V11002 Tcs-De 
onderzoeker als adviseur 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

 
*   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 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. Omdat bepaalde onderdelen van 
dat onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2012-2013 niet meer worden 
aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling*.  
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het 
huidige collegejaar (2012-2013). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle 
voorwaarden van het onderwijsprogramma 2012-2013 en dient dit te worden goedgekeurd 
door de examencommissie van de opleiding**.  
 
1) Majorgebonden cursussen – verplicht (60 studiepunten)  
 
 
Niet behaald  Te doen Opmerking 
TF2V11003 The-Theory and 
analysis II; Theatre/Dance 

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200900251 The-Theorie en 
analyse II AV Media  

TF2V12016 The-Theorie en 
analyse II 

Titel en code gewijzigd. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

 
2) Academische contextcursussen – verplicht (15 studiepunten)  
 
 
Niet behaald Te doen Opmerking 
200800087 The-
Wetenschapsfilosofie 

TF2V12013 The-
Wetenschapsfilosofie 

Niveau en code gewijzigd.  

 
 
3) Majorgebonden cursussen – verplichte keuze (45 studiepunten) 
 
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. 
 
Niet behaald  Te doen Opmerking 
200700117 The-Practicum 
video 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 
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200400314 The-Practicum 
nieuwe media 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200300522 The-Practicum 
dans 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

200400242 The-Practicum 
theater 

Een cursus op niveau 3 uit 
de lijst majorgebonden 
cursussen – verplichte keuze 

Het practicum is verzwaard 
naar 15 ects en is geen 
verplichte major keuzecursus 
meer. 

 
Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
200500202 The-Nieuwe 
media en populaire cultuur 

TF3V12008 The-
Computergames: Theorie en 
Cultuur 

Titel en code gewijzigd. 

200900240 The-
Computergames: 
geschiedenis en analyse 

TF2V12009 The- 
Computergames: Gesch. en 
Analyse 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

200700121 The-Filosofie 
van media en communicatie 

TF2V12010 The-Filosofie 
van media en communicatie 

Niveau (was 3 wordt 2) en 
code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

TF2V11001 The-Music 
Theatre 

TF2V12003 The-van mime 
tot musical 

Titel, code en inhoud deels 
gewijzigd. Een cursus mag 
maar één keer gevolgd en 
behaald worden. 

200800078 The-Research 
Theater en dans 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden 
en Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

200800090 The-Theater in 
context 

TF3V12004 The-Research 
Theater en dans 

Code en inhoud gewijzigd. 
De nieuwe cursus vervangt 
de oude cursus Research 
theater en dans (die in twee 
varianten werd aangeboden 
en Theater in context. Een 
cursus mag maar één keer 
gevolgd en behaald worden. 

 
4) Academische contextcursussen – verplichte  keuze (15 studiepunten) 
 
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 keuzeaanbod. Let erop dat u geen cursus kiest die inhoudelijke overlap vertoont 
met al afgeronde examenonderdelen. 
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Equivalente cursussen 
Onderstaande cursussen veranderen van naam, code of niveau maar wijzigen inhoudelijk 
nauwelijks. Deze behouden dezelfde plaats in het examenprogramma. 
LET OP een cursus mag maar één keer gevolgd en behaald worden. 
 
Was Wordt Opmerkingen 
WB2BD4026 - Geschiedenis 
van de esthetica 

WY2V12042 - Geschiedenis 
van de esthetica 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3024 - Inleiding in 
de filosofie van de kunsten 

WY2V12042 - Inleiding in de 
filosofie van de kunsten 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WBCONTEXT2 – Ethiek in 
context 

WY2V12015 - Ethiek in 
context 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

WB2BD3025 - Kunst en het 
kwaad 

WY2V12025 - Kunst en het 
kwaad 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

GG-TST2001 – Taal en 
cultuur van de bijbel 

RT1V06001 - Taal en cultuur 
van de bijbel 

Code gewijzigd. Een cursus 
mag maar één keer gevolgd 
en behaald worden. 

 
*   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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