
 
 

 

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies 2017-2018 
 

 

JAAR 1 semester 1   Blok 1 
 

Blok 2 
 

vaktitel vakcode week 1-7 colleges  week 8/9/10 (her)toetsing  week 11-17 colleges week 18/19/20 
(her)toetsing  

Conflicten in het Midden-Oosten LXX029M10 Schriftelijke opdrachten Deeltoets Presentaties Werkstuk 

Internationale Organisaties in het 
Midden-Oosten 

LXX030M10 Presentaties Deeltoets  Studiedag (presentaties en 
papers) 

Onderzoekscollege Midden-
Oosten Regiostudies 

LXX028M10 Schriftelijke opdrachten / 
Presentaties 

Deeltoets Presentaties Werkstuk 

Totaal aantal ECTS getoetst      30 

JAAR 1 semester 2   Blok 3 
 

Blok 4 
 

vaktitel  vakcode week 1-7 colleges  week 8/9/10 toetsing  week 11-17 colleges week 18/19/20 (her) 
toetsing  

Tutorial/ Stage/ 
Buitenlandverblijf 

    Werkstuk/rapportage / 
Stageverslag 

Masterscriptie LXX999M20    Scriptie 

Totaal aantal ECTS getoetst       30 

 

  



 
 

 

Eindkwalificaties Masteropleiding Midden-Oosten Studies 

Kwalificaties Masters (Dublin-descriptoren)  

 

Eindkwalificaties / Programma-leeruitkomsten master 
Midden-Oosten Studies  

Kennis en Inzicht 
 
Student 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 onderzoeksverband. 

1. De afgestudeerde in de master Midden-Oosten Studies biedt 
specialistische kennis van de aard en het functioneren van één of 
meer aspecten van het Midden-Oosten. 

2. Hij/zij beschikt over voldoende inzicht om het vakgebied vanuit een 
theoretische en methodologische invalshoek te bestuderen. De 
student is hierbij op de hoogte van de gangbare benaderingen.  

Toepassing kennis en inzicht 

Student 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. 

3. De afgestudeerde in de master Midden-Oosten Studies is in staat 
zelfstandig in een wetenschappelijke probleemstelling te formuleren 
en daarbij een adequaat theoretisch kader en een of meer relevante 
onderzoeksmethoden te kiezen en te gebruiken. 

4. Hij/zij is in staat op systematische en creatieve wijze met complexe 
vraagstukken om te gaan, en tot een gefundeerd oordeel te komen. 

5. Hij/zij is in staat zelfstandig en goed onderbouwd te schrijven en te 
spreken als goed geïnformeerde criticus, dan wel als empirisch 
gerichte wetenschapper. 

6. Hij/zij is in staat daarbij aan te sluiten bij relevante kwesties, 
debatten en ontwikkelingen in media en cultuur, en/of bij relevante 
wetenschappelijke benaderingen. 

7. Hij/zij is in staat tot het geven van een zelfstandige goed 
onderbouwde (vergelijkende) analyse en interpretatie van aspecten 
van het Midden-Oosten in vergelijkende context. 

8. Hij/zij is in staat op wetenschappelijke wijze de relatie te 
onderzoeken tussen kenmerken van de westerse wereld en het 
functioneren van Midden-Oosten aspecten in de Nederlandse of 
Europese samenleving. 

9. Hij/zij is in staat op wetenschappelijke wijze te onderzoeken hoe 
concepten en – activiteiten bijdragen aan het maatschappelijk 
functioneren van uitingen die met het Midden-Oosten te maken 



 
 

hebben. 

10. Hij/zij is in staat op wetenschappelijke wijze de relatie te 
onderzoeken tussen kenmerken van Midden-Oosten bestudering en 
het functioneren van educatie hierover in de Nederlandse of 
Europese samenleving. 

11. Hij/zij is in staat theoretisch en empirisch onderzoek op het gebied 
van de educatie over het Midden-Oosten te analyseren en kritisch te 
beoordelen. 

12.  Hij/zij is in staat tot het geven van een wetenschappelijke analyse 
van een genre, periode, stroming of oeuvre in relatie tot het Midden-
Oosten. 

13. Hij/zij is in staat binnen de eigen discipline theoretisch en empirisch 
onderzoek zowel kritisch te beoordelen als zelfstandig uit te voeren. 

Oordeelsvorming 

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

14. De afgestudeerde in de master Midden-Oosten Studies is in staat de 
verworven wetenschappelijke kennis, inzichten en vaardigheden te 
gebruiken bij de uitoefening van een maatschappelijke functie met 
inachtneming van ethische en maatschappelijke vraagstukken. 

15. Hij/zij is zeer goed op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen 
zijn vakgebied en is in staat ten opzichte van deze ontwikkelingen 
zelfstandig een beredeneerd standpunt in te nemen en dit in debat 
(mondeling en schriftelijk) te verdedigen. 

Communicatie 

Student 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 niet-specialisten. 

16. De afgestudeerde in de master Midden-Oosten Studies kent de 
wetenschappelijke gedragscodes / ethiek met betrekking tot het 
verwijzen naar en gebruik maken van werk en inzichten van anderen, 
en met betrekking tot het verzamelen en verwerken van empirische 
gegevens (data). 

17.  Hij/zij is in staat gebruik te maken van wetenschappelijk onderzoek 
en de resultaten van dit onderzoek te presenteren in verschillende 
media voor een publiek van specialisten en van niet-specialisten, 
zowel schriftelijk als mondeling, audiovisueel en digitaal. 

Leervaardigheid 

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

18. De afgestudeerde in de master Midden-Oosten Studies is in staat 
grote hoeveelheden complexe informatie efficiënt en effectief te 
verwerken. 

19. Hij/zij beseft dat de ontwikkelingen in het vakgebied en daarbuiten 
voortdurende scholing nodig maken, en beschikt over de 
noodzakelijke schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid om de 



 
 

wetenschappelijke literatuur en het debat op zijn vakgebied goed te 
kunnen (blijven) volgen. 

20.  Hij/zij is in staat de ontwikkelingen op het wetenschapsgebied bij te 
houden, de eigen kennis en inzichten te verdiepen en aan te vullen, 
en deze toe te passen in een beroepspraktijk. 

 

21. Hij/zij beschikt over vaardigheden die nodig zijn voor een 
succesvolle beroepsuitoefening. Hiertoe behoren:  

o het tonen van initiatief en persoonlijke verantwoordelijkheid  

o het kunnen nemen van beslissingen in complexe en 
onvoorspelbare situaties 

o het vermogen om zelfstandig te werken 

o het met succes kunnen functioneren in een internationale context 
van experts en niet-experts. 

 

 
 



 
 

Matrix gerealiseerde eindkwalificaties / onderwijsmodulen Masteropleiding Midden-Oosten Studies 
 
 

  

1. Kennis 
en inzicht 

2. Toepassen kennis en inzicht 3.Oordeel
svorming 

4. 
Communi

catie 

5. Leervaardigheden 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

JAAR 1 semester 1 
                                  

vaktitel                         
          

Conflicten in het Midden-
Oosten 

x x  x x x  x    x   x        

Internationale 
Organisaties in het 
Midden-Oosten 

x x  x x x  x    x   x        

Onderzoekscollege 
Midden-Oosten 
Regiostudies 

 x x x x    x  x x x  x       x 

                       

JAAR 1 semester 2 
                                  

Tutorial x x x x   x  x x x x x x  x x x   x x 
Stage          x    x  x x x  x  x 
Scriptie  x x x x x  x x x  x x x   x x x x x x x 

 

 

 
 


