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Paragraaf 1 - Algemene Bepalingen 
 
 
Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de OER 
 
Deze regeling bestaat uit een A en een B gedeelte. Dit opleidingsspecifieke gedeelte B hoort bij deel A 
van de regeling dat algemene bepalingen bevat met betrekking tot het onderwijs en de examens van de 
masteropleidingen van de Faculteit der Letteren, hierna te noemen: de faculteit. Deel B bevat 
opleidingsspecifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding Neerlandistiek. 
 
 
 
Paragraaf 2 - Toelating 
 
Artikel 2.1 - Vooropleiding 
 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger 

onderwijs, die aantoont te beschikken over kennis van, inzicht in en vakspecifieke vaardigheden 
betreffende de Nederlandse taal en cultuur op universitair bachelorniveau.  

2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de 
Rijksuniversiteit Groningen of van een andere Nederlandse universiteit wordt geacht te beschikken 
over de kennis, inzicht en vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en wordt uit dien hoofde 
toegelaten tot de opleiding. 

3. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding 
- Taalwetenschap 
- Communicatie- en Informatiewetenschappen 
- Kunsten, Cultuur en Media 
- Minorities and Multilingualism of 
- English Language and Culture 

van de Rijksuniversiteit Groningen, met een premasterminor Nederlandse Taal en Cultuur wordt 
geacht te beschikken over de kennis, inzicht en vaardigheden, genoemd in het eerste lid, en is uit 
dien hoofde toelaatbaar tot de opleiding. 

4. Toelaatbaar tot de opleiding is degene die in het HBO een tweedegraadsbevoegdheid Nederlands 
heeft behaald en het schakel- of doorstroomprogramma van 60 ECTS heeft afgerond. 

5. Toelaatbaar tot de opleiding is degene die in het HBO een eerstegraadsbevoegdheid Nederlands 
heeft behaald. De betrokkene kan direct instromen in de opleiding. 

6. De Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een bachelordiploma, na te gaan of de 
kandidaat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau 
van een graad Bachelor. 
 

 
Artikel 2.2 – Taaleis bij buitenlandse diploma’s 
 
1. 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 - verplichten tot het 
met goed gevolg afleggen van een toets Nederlands, af te nemen door een door de Examencommissie 
aan te wijzen instantie. 

2. De master Neerlandistiek is toegankelijk voor Internationale studenten in het bezit van een 
taalniveau Nederlands gelijk aan/vergelijkbaar met ERK C1. 

 
 
Artikel 2.3 Toelating tot programma’s 
 
Voor de verschillende programma’s van deze opleiding gelden, in aanvulling op het in artikel 2.1 
bepaalde, de volgende toelatingsvoorwaarden: n.v.t. 
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Paragraaf 3 – Inhoud en inrichting van de opleiding 
  
 
Artikel  3.1 -   Studielast 
 
1.   De opleiding heeft een studielast van  60 ECTS. 
2.   De studielast wordt uitgedrukt in hele ECTS. 
 
 
Artikel 3.2 - Eindkwalificaties van de opleiding 
 

Beschrijving master-niveau 
conform Dublin-descriptoren 

Eindkwalificaties / Programma- 
leeruitkomsten master-programma 
Neerlandistiek 
De afgestudeerde kan bogen op 
aantoonb(a)r(e) 

1. Kennis en inzicht: 
heeft aantoonbare kennis en inzicht, 
gebaseerd op de kennis en het inzicht op 
het niveau van bachelor en die deze 
overtreffen en/of verdiepen, alsmede een 
basis of een kans bieden om een originele 
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen 
en/of toepassen van ideeën, vaak in 
onderzoekverband. 
 

 
1.1  diepgaande kennis op het terrein van de 

neerlandistiek (letterkunde, 
taalbeheersing, taalkunde) en inzicht in de 
samenhang en integratie tussen de 
verschillende deelgebieden;  

1.2  gevorderde kennis en op het terrein van 
methoden en technieken van onderzoek. 

2. Toepassen kennis en inzicht: 
is in staat om kennis en inzicht en 
probleemoplossende vermogens toe te 
passen in nieuwe of onbekende 
omstandigheden binnen een bredere (of 
multidisciplinaire) context die 
gerelateerd is aan het vakgebied;  
is in staat om kennis te integreren en met 
complexe materie om te gaan. 

 
2.1  vermogen om diepgaande kennis op het 

terrein van de neerlandistiek (letterkunde, 
taalbeheersing, taalkunde) toe te passen 
met het oog op samenhang en integratie 
tussen de verschillende deelgebieden. 

2.2  vermogen om specialistische methoden en 
technieken van onderzoek toe te passen. 

2.3  vermogen om neerlandistische thema’s en 
vaardigheden (letterkunde, taalbeheersing, 
taalkunde) maatschappelijk toe te passen, 
zowel binnen het eigen taalgebied alsook 
daarbuiten. 

3. Oordeelsvorming: 
is in staat om oordelen te formuleren op 
grond van onvolledige of beperkte 
informatie en daarbij rekening te houden 
met sociaal-maatschappelijke en ethische 
verantwoordelijkheden, die zijn 
verbonden aan het toepassen van de 
eigen kennis en oordelen. 

 
3.1  vermogen om (complex) wetenschappelijk 

onderzoek op het terrein van de 
neerlandistiek (letterkunde, 
taalbeheersing, taalkunde) kritisch te 
beoordelen. 

3.2  vermogen om op zelfstandige wijze 
onderzoek op het terrein van de 
neerlandistiek (letterkunde, 
taalbeheersing, taalkunde) te evalueren. 

3.3  vermogen om wetenschappelijke 
problemen te onderscheiden op het terrein 
van de neerlandistiek (letterkunde, 
taalbeheersing, taalkunde) en zich op basis 
van bronnen zelfstandig een gefundeerd 
oordeel daarover te vormen en oplossingen 
hiervoor aan te dragen. 
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4. Communicatie: 
is in staat om conclusies, alsmede de 
kennis, motieven en overwegingen die 
hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en 
ondubbelzinnig over te brengen op een 
publiek van specialisten of 
nietspecialisten. 

4.1  gevorderde kennis en vaardigheden op het 
terrein van schriftelijke en mondelinge 
communicatie en daarnaast de kennis en 
vaardigheden om op die terreinen te 
adviseren. 

4.2  kennis en vaardigheden op het terrein van 
de redactie en editie van teksten. 

4.3  vermogen tot adequaat rapporteren van en 
communiceren over onderzoeksresultaten 
met verschillende doelgroepen. 

5. Leervaardigheden: 
bezit de leervaardigheden die hem of 
haar in staat stellen een vervolgstudie 
aan te gaan met een grotendeels 
zelfgestuurd of autonoom karakter. 

5.1  leervaardigheden die nodig zijn voor 
maatschappelijke disseminatie en 
toepassing op het terrein van de 
neerlandistiek, zowel binnen het eigen 
taalgebied alsook daarbuiten.  

5.2  leervaardigheden die nodig zijn voor 
toelating tot de promotie.  

 
Zie bijlage 1 voor de Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding. 
 
 
Artikel 3.3 - Taal van de opleiding 
 
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, conform de Gedragscode Voertalen van de RUG. 
3. De scriptie/eindopdracht dient in het Nederlands te worden gesteld. De scriptie/eindopdracht mag 

alleen dan in een andere taal dan het Nederlands worden gesteld indien daartoe door de 
examencommissie toestemming is verleend. 

 
 
Artikel 3.4 -  Programma’s 
 
De opleiding kent een ongedeeld programma. 
 
 
Artikel 3.5 - Samenstelling van het programma 
 
1. Het programma omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 
Instroom september 

Semester 1 (sep-jan) Semester 2 (feb-jun) 
Onderdeel ECTS Onderdeel ECTS 
Neerlandistiek in de e-Humanities  5 Stage / Studie buitenland 

 
10 

Werkterreinen in de  Neerlandistiek 5 MA Scriptie. 
 

20 
Onderzoekscollege Neerlandistiek 1 
 

10 
 

 
 

Onderzoekscollege Neerlandistiek 
2 

10  
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Instroom februari 

Semester 1 (feb-jun) Semester 2 (sep-jan) 
Onderdeel  ECTS Onderdeel ECTS 
Neerlandistiek in de e-Humanities 
 

5 Stage/Studie buitenland.  10 

Werkterreinen in de  Neerlandistiek 
 

5 MA Scriptie.  20 

Onderzoekscollege Neerlandistiek 3 10  
 

Naar keuze: 
-  1 Interdisciplinair 

Onderzoekscollege 

10  
 

Alle onderdelen zijn opgenomen in de digitale universitaire onderwijscatalogus, OCASYS 
 
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 opleiding. 
 
 
 
Paragraaf 4 – Toetsen en tentamens van de opleiding 
 
 
Artikel 4.1 - Verplichte volgorde 
 
- Aan de Masterscriptie kan worden begonnen als tenminste  één onderzoekscollege is afgerond.   
- Aan de Masterstage kan worden begonnen als het hierop voorbereidende college Werkterreinen van 

de Neerlandistiek is afgerond. 
 
Paragraaf 5 - overgangs- en slotbepalingen  
 
Artikel 5.1 - Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, na advies en/of 

instemming van de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit vastgesteld. 
2. Wijzigingen van deel B van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, na advies en/of 

instemming van de Opleidingscommissie en   de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld. 

3.    Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de 
belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

4.    Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige andere 
beslissing, die krachtens deze regeling door de Examencommissie is genomen ten aanzien van een 
student. 

 
 
Artikel 5.2 - Bekendmaking 
 
1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van de 

Regels en Richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van elke wijziging 
van deze stukken. 

2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde 
stukken verkrijgen. De bedoelde stukken zijn tevens digitaal toegankelijk op de facultaire website 
via de Student Portal. 

 
Artikel 5.3 - Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2019.  
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Deze regeling is vastgesteld door het bestuur van de Faculteit der Letteren op 25 juni 2019 met 
instemming  van de faculteitsraad en de opleidingscommissie op de daartoe wettelijk bepaalde 
onderdelen. 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding 
Bijlage 2: Toetsplan 2019-2020 
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Bijlage 1 
Matrix gerealiseerde eindkwalificaties / onderwijsmodulen Masteropleiding Neerlandistiek 
 
 1.  

Kennis en 
inzicht 

2. Toepassen 
kennis en 

inzicht 

3. 
Oordeelsvorming 

4.  
Communicatie 

5. 
Leervaardigheden 

  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

JAAR 1 semester 1                         

vaktitel vakcode                       

Neerlandistiek in de e-
Humanities 
5 ECTS 

LNX021M05 
 

 x  x   x    x 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Werkterreinen in de 
Neerlandistiek 
5 ECTS 

LNX020M05         
 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Onderzoekscollege  
Neerlandistiek 1  
10 ECTS 

LNX023M10 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
 

 
 

  
   x 

 
x 

 
x 

Onderzoekscollege 
Neerlandistiek 2 

LNX024M10 
 

 
x 

       
      x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
      x 

   
   x 

 
x 

 
x 

Onderzoekscollege 
Masterlanguage 
5 ECTS 

variabel x       x x x  x x       x      x x x 

JAAR 1 semester 2                         
vaktitel vakcode                       

Neerlandistiek in de e-
Humanities  
5 ECTS 

LNX021M05 
 

 x  x   x    x 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Werkterreinen in de 
Neerlandistiek  
5 ECTS 

LNX020M05 
 

        
 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Onderzoekscollege 
Neerlandistiek 3 
10 ECTS 

LNX025M10 
 

x x x x x x x x    
x 

 
x 

 
x 

Interdisciplinair 
onderzoekscollege 
10 ECTS 

variabel x x x x  x x x       x  x 
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Onderzoekscollege 
Masterlanguage 
5 ECTS 

variabel x       x x x  x x x   x  x 

Stage 
10 ECTS 

LNX000M10     x  x   x        
x 

   
x 

 
x 

  

MA scriptie 
20 ECTS 

 x x x x x x x      x    
x 

x x 
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