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Paragraaf 1b.1 Algemene Bepalingen 
 

 
Artikel 1a.1.1 - Toepasselijkheid  
 
Deze bijlage is van toepassing op de toelating tot de masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels 
(CROHO 68534-8532) en op de toelating en de inhoud van het vakspecifieke gedeelte 
van de masteropleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track Engels 
(CROHO 68536-8562) en op alle studenten die voor die opleidingen staan 
ingeschreven.  
 
Daarnaast is deze bijlage van toepassing op de tweejarige educatieve master die 
opleiden tot een eerstegraadsbevoegdheid onderstaand schoolvak.1 
 
De genoemde opleidingen (kortweg ‘de opleiding’) leiden tot een 
eerstegraadsbevoegdheid in het schoolvak Engels. 
 

Paragraaf 1b.2  Toelating: bijzondere bepalingen 
 
Artikel 1b.2.1 – Specifieke eisen t.a.v. vooropleiding 
 
Hieronder staan de officiële toelatingseisen per vak geformuleerd. Studenten die niet 
voldoen aan onderstaande eisen maar menen dat ze op grond van elders verkregen 
kennis of vaardigheden toelaatbaar zijn kunnen contact opnemen met de 
toelatingscommissie van de desbetreffende faculteit. 
 

 

a. Engels:    
Tot de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen, track: Engels 
(CROHO 68536-8562) worden toegelaten: studenten die de volgende 
bacheloropleiding hebben afgerond: 
- B English Language and Culture (CROHO 52090) 
- B Engelse Taal en Cultuur (CROHO 56806) 
Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Taal- en 
Cultuurwetenschappen, track: Engels (CROHO 68534-8532) worden 
toegelaten:  
A. studenten die de bacheloropleiding English Language and Culture (of een 

equivalent daarvan) én een willekeurige masteropleiding hebben afgerond. 
B. studenten die een wo-masterdiploma of equivalent diploma van een 

Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger onderwijs bezitten, 
waarbij de tijdens de bachelor en/of master behaalde vakinhoud, voldoet 
aan de eisen zoals vastgelegd in het vakinhoudelijk referentiekader, 
opgesteld door de Interdisciplinaire Commissie Lerarenopleidingen (ICL). 

b.                               Taaleis bij buitenlandse diploma’s 
Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat 
buiten Nederland is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand 
aan de inschrijving en aanvullend aan de toets rond de beheersing van de 

                                                             
1 Het gaat hier om de tweejarige Educatieve Master Engels waaraan studenten tot en met het 
studiejaar 2017-2018 konden beginnen.  

https://universiteitenvannederland.nl/toelatingulo
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Nederlandse taal (zie bijlage 1A van deze OER) - verplichten tot het met goed 
gevolg afleggen van een toets Engels af te nemen door een door de 
Examencommissie aan te wijzen instantie. 
Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wordt voldaan door 
het behalen van de TOEFL iBT met een score van tenminste 110 (met een 
minimumscore van 25 op alle onderdelen), of een IELTS score van ten minste 8 
(met een minimum score van 7.5 op alle onderdelen). 
 
 

Paragraaf 1b.3 Inrichting en inhoud van het vakspecifieke 
gedeelte van de master Educatie 
 

a. Engels:    
 

Het programma van het vakinhoudelijke deel van de opleiding kent de volgende 
specialisaties: 
 
n.v.t. 
 

1b.3.1 - Samenstelling opleidingsprogramma 
 
1b.3.1a - Samenstelling programma vakinhoudelijk deel 

 
1. Het programma biedt de student de mogelijkheid om zowel modules letterkunde 
als taalkunde te kiezen en te combineren tot een breed pakket, alsmede de mogelijkheid 
om een specialisatie letterkunde of taalkunde te volgen.  De programma’s van de 
specialisaties omvatten de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 

Jaar 1 

(vakken in grijs worden beschreven in bijlage 1A) 
 onderdeel omvang 
 1e semester  

Sem 1 LOX014M10 Teaching Methodology / 2nd Language 
Development 

10 ECTS 

Sem 1a LOX018M05 CEFR in Context 5 ECTS 
Sem 1b Masterlanguage Engels 5 ECTS 
Sem 1 Doeltaalspecifieke module(s) Engels 10 ECTS 
 2e semester  

Sem 2 TEM0105 Basiscursus Master lerarenopleiding* 5 ECTS 
Sem 2 TEM0205 Masterstage 1 Leraar Engels* 5 ECTS 
Sem 2 Ma-scriptie English Literature and Culture of 

Writing, Editing and Mediating of Ma-scriptie 
Taalwetenschappen of Applied Linguistics 

20 ECTS 

* De student volgt deze cursussen van de lerarenopleiding in plaats van 10 ECTS 
onderdelen naar keuze (uit Doeltaalspecifieke modules WEM, English Literature, 
of Applied Linguistics, of onderdelen uit het landelijke aanbod Engels 
Masterlanguage), die in jaar 2 gevolgd worden. 

 
De student volgt: 

- Teaching Methodology / 2nd Language Development (10 ECTS) 
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- CEFR in Context (5 ECTS) 

- Een module Masterlanguage Engels (5 ECTS) 
- 10 ECTS aan onderdelen uit het aanbod van de Master Letterkunde uit de 

programma’s English Literature and Culture en/of Writing, Editing and 
Mediating, of Theory of Second Language Development (LOX011M10) (dit 
laatste vak vereist een achtergrond in methodologie. Als die voorkennis 
ontbreekt, kan het vak worden gecombineerd met Essential Statistics 
(LOX016M05) en eventueel Research Methodology (LOX017M05) als extra 
onderdelen.) 

- de basiscursus Master lerarenopleiding van 5 ECTS en de Masterstage 1 
Leraar Engels van 5 ECTS 

- Masterscriptie English Literature and Culture of Masterscriptie WEM of 
Masterscriptie Taalwetenschappen of Applied Linguistics (20 ECTS). 

 
Voor 2022-23 is hierbij keuze uit de volgende doeltaalspecifieke modules uit de master 
Letterkunde (English Literature and Culture/WEM):  
LEL021M10 WEM 1: Modern Literature and Mediation 
LET011M10 WEM 2: Modern English Language  
LEO015M10   WEM 3: From Manuscript to Printed Book 
LEL075M05 Literature and the Meaning of Life  
LEL069M05 Creative Writing: A Practical introduction to Poetic Form 5 ECTS 
LEL072M05 The Digital Text: a The Book Past 5 ECTS  
LEL073M05 The Digital text: b The Book Future 5 ECTS 
 
Het Mastertraject English Literature and Culture biedt verder een keuze uit ongeveer 15 5-
ECTS English Literature tutorial modules die te vinden zijn in Ocasys. 

 
Onderdelen uit semester II van de Master Letterkunde Engels of Masterlanguage kunnen 
normaal gesproken pas in het tweede jaar van de master gevolgd worden. 
 
De English Literature tutorials van 2023-24 worden later bekend. 

Alle onderdelen zijn opgenomen in de digitale universitaire onderwijscatalogus, OCASYS. De 

onderdelen masterlanguage /Engels zijn te vinden op https://masterlanguage.nl/ 

 
2. De onderwijs- en toetsvormen van de hierboven genoemde onderdelen zijn vastgelegd 

in de studiehandleiding van het betreffende onderdeel en in het toetsplan van de 
desbetreffende opleiding. 

 
1b.3.1b - Verplichte volgorde vakinhoudelijk deel van de opleiding 

 
Aan de hierna te noemen examenonderdelen en bijbehorende tentamens kan niet eerder 
worden deelgenomen – tenzij de Examencommissie in een betreffend geval een ander 
oordeel is toegedaan - dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn 
behaald dan wel, indien expliciet vermeld, de studieonderdelen naar behoren zijn gevolgd: 

 

onderdeel na 

Ma-scriptie English Literature and Culture, 
Writing, Editing and Mediating, European 
Linguistics, Applied Linguistics 

15 ECTS van de vakken uit 
semester I van het eerste 
jaar van de 
masteropleiding behaald te 
hebben. Begeleiders 
kunnen voorwaarden 
stellen aan het aantal 

https://masterlanguage.nl/
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punten Letterkunde of 
Taalkunde dat moet zijn 
gevolgd voor deelname aan 
een specifieke 
Masterscriptie 

Jaar 2 (LIO-stage), Werken-lerentraject Minimaal 30 ECTS 
mastervakken, inclusief 20 
ECTS aan afgeronde MA 
modules, alsmede 
Basiscursus Master 
Lerarenopleiding en 
Masterstage 1 leraar 
[schoolvak] 

 

Jaar 2 (vakken in grijs worden beschreven in bijlage 1A) 
 

semester I TEM0315 Masterstage 2 15 

semester I a TEM0505 Vakdidactiek 1 5 

semester I b TEM0605 Vakdidactiek 2 5 

semester I b en semester 
II a 

TEM0805 Pedagogiek 5 

semester II TEM0410 Masterstage 3 10 
 TEM0710 Vakdidactiek 3 10 

 
Daarnaast doen studenten de resterende 10 ECTS vakinhoud Engels zoals hierboven 
vermeld. 

https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91243
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91248
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91245
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91247
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91244
https://www.rug.nl/ocasys/rug/vak/show?module=91246

