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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 oplei-
dingsspecifieke bepalingen met betrekking tot de opleiding Midden-Oosten Studies. 
 
 
 

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 vaardig-
heden betreffende het Midden-Oosten  op universitair bachelorniveau.  

2. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Midden-Oosten Studies van de Rijksuniver-
siteit 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 Toelatingscommissie dient bij het ontbreken van een bachelordiploma, na te gaan of de kandi-
daat toelaatbaar is op grond van het bezit van kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van 
een graad Bachelor. 

4.  
 
 
Artikel 2.2 – Taaleis bij buitenlandse diploma’s 
 
1. Indien de student wordt toegelaten tot de opleiding krachtens een diploma dat buiten Neder-

land is behaald, dan kan de Examencommissie hem – voorafgaand aan de inschrijving - ver-
plichten tot het met goed gevolg afleggen van een toets Engels dan wel Nederlands, af te nemen 
door een door de Examencommissie aan te wijzen instantie. 

2. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met 
goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2-II) 

3. Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Engelse taal wordt voldaan door het met goed 
gevolg afleggen van een tentamen Engels op het niveau van het VWO-eindexamen of het beha-
len van de TOEFL iBT met een score van tenminste 90, met een minimum score van 21 op alle 
onderdelen, of een IELTS score van 6.5 (met een minimumscore van 6.0 op alle onderdelen). 

 
 
Artikel 2.3 Toelating tot Mastertracks 
 
Voor de verschillende Mastertracks van deze opleiding gelden, in aanvulling op het in artikel 2.1 be-
paalde, de volgende toelatingsvoorwaarden: 

 
Drempelloze toelating tot Master: Bachelordiploma Midden-Oosten Studies  (RUG), Geschiedenis en 
Internationale Betrekkingen/Internationale Organisatie. 
Studenten met een WO-Bachelordiploma in een voor de Masteropleiding relevante richting (b.v. Reli-
giestudies,  Politicologie,  Sociologie, Antropologie, Rechtsgeleerdheid, Wijsbegeerte, Culturele  Stu-
dies, Mediastudies) kunnen worden toegelaten na uitdrukkelijke goedkeuring door de Toelatingscom-
missie van de opleiding. De Toelatingscommissie zal beoordelen of het programma en het niveau van 
de behaalde BA opleiding volstaan om te kunnen deelnemen aan de Master Midden-Oosten Studies. 
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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 
 
Kwalificaties Masters (Dublin-
descriptoren)  

 

Eindkwalificaties / Programma-leeruitkomsten 
master Midden-Oostenstudies  

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, alsme-
de een basis of een kans bieden om een 
originelebijdrage te leveren aan het ont-
wikkelen en/of toepassen van ideeën, 
vaak in onderzoeksverband. 

1. De afgestudeerde in de master Midden-
Oostenstudies 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 vak-
gebied vanuit een theoretische en methodologische 
invalshoek te bestuderen. De student is hierbij op de 
hoogte van de gangbare benaderingen.  

3. De afgestudeerde in de master Midden-
Oostenstudies kent de wetenschappelijke gedrags-
codes / ethiek met betrekking tot het verwijzen naar 
en gebruik maken van werk en inzichten van ande-
ren, en met betrekking tot het verzamelen en ver-
werken van empirische gegevens (data). 

4. Hij/zij is zeer goed op de hoogte van actuele ontwik-
kelingen binnen zijn vakgebied. 
 

Toepassing kennis en inzicht 

Student is in staat om kennis en inzicht 
en probleemoplossende vermogens toe 
te passen in nieuwe of onbekende om-
standigheden binnen een bredere (of 
multidisciplinaire) context die gerela-
teerd is aan het vakgebied; is in staat om 
kennis te integreren en met complexe 
materie om te gaan. 

5. De afgestudeerde in de master Midden-
Oostenstudies is in staat zelfstandig in een weten-
schappelijke probleemstelling te formuleren en 
daarbij een adequaat theoretisch kader en een of 
meer relevante onderzoeksmethoden te kiezen en te 
gebruiken. 

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

7. Hij/zij is in staat zelfstandig en goed onderbouwd te 
schrijven en te spreken als goed geïnformeerde criti-
cus, dan wel als empirisch gerichte wetenschapper, 
daarbij adequaat gebruik te maken vanrelevante 
kwesties, debatten en ontwikkelingen in media en 
cultuur. 

8. Hij/zij is in staat op wetenschappelijke wijze de rela-
tie te onderzoeken tussen kenmerken van de wester-
se wereld en het Midden-Oosten. 

9. Hij/zij is in staat op wetenschappelijke wijze te on-
derzoeken 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 het-
Midden-Oosten en de educatie hierover in de Neder-
landse of Europese samenleving. 

11. Hij/zij is in staat theoretisch en empirisch onder-
zoek op het gebied van de educatie over het Midden-
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Oosten te analyseren en kritisch te beoordelen. 
12.  Hij/zij is in staat tot het geven van een wetenschap-

pelijke analyse van een genre, periode, stroming of 
oeuvre in relatie tot het Midden-Oosten. 

13. Hij/zij is in staat binnen de eigen vakgebied theore-
tisch en empirisch onderzoek zelfstandig uit te voe-
ren.  

14. De afgestudeerde in de master Midden-
Oostenstudies is in staat de verworven wetenschap-
pelijke kennis, inzichten en vaardigheden te gebrui-
ken bij de uitoefening van een maatschappelijke 
functie met inachtneming van ethische en maat-
schappelijke vraagstukken. 
 

Oordeelsvorming 

Student is in staat om oordelen te for-
muleren 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. 

15. Hij/zij is in staat ten opzichte van deze ontwikkelin-
gen zelfstandig een beredeneerd standpunt in te 
nemen en dit in debat (mondeling en schriftelijk) te 
verdedigen.  

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

17. Hij/zij is in staat binnen het eigen vakgebied theore-
tisch en empirisch onderzoek kritisch te beoordelen.  

 
Communicatie 

Student is in staat om conclusies, als-
mede de kennis, motieven en overwe-
gingen die hieraan ten grondslag liggen, 
duidelijk en ondubbelzinnig over te 
brengen op een publiek van specialisten 
of niet-specialisten. 

18. Hij/zij is in staat gebruik te maken van wetenschap-
pelijk onderzoek en de resultaten van dit onderzoek 
te presenteren in verschillende media voor een pu-
bliek 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 vervolg-
studie aan te gaan met een grotendeels 
zelfgestuurd of autonoom karakter. 

19. De afgestudeerde in de master Midden-
Oostenstudies is in staat grote hoeveelheden com-
plexe informatie efficiënt en effectief te verwerken. 

20. 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 wetenschappelij-
ke literatuur en het debat op zijn vakgebied goed te 
kunnen (blijven) volgen. 

21.  Hij/zij is in staat de ontwikkelingen op het weten-
schapsgebied bij te houden, de eigen kennis en in-
zichten te verdiepen en aan te vullen, en deze toe te 
passen in een beroepspraktijk. 

22. Hij/zij beschikt over vaardigheden die nodig zijn 
voor een succesvolle beroepsuitoefening. Hiertoe 
behoren:  
o het tonen van initiatief en persoonlijke verant-

woordelijkheid  
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 inter-

nationale context van experts en niet-experts. 
 

 
Zie bijlage 1 voor de Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding. 
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Artikel 3.3 - Taal van de opleiding 
 
1.      De opleiding wordt deels in het Nederlands en deels in het Engels verzorgd.  
2. De scriptie/eindopdracht dient in het Nederlands of het Engels te worden gesteld. De scrip-

tie/eindopdracht mag alleen dan in een andere taal dan het Nederlands of het Engels worden ge-
steld indien daartoe door de Examencommissie toestemming is verleend. 

 
 
Artikel 3.4 -  Mastertracks 
 
De opleiding kent de volgende Mastertracks: 
 
nr. Mastertrack 
1 Midden-Oostenstudies 
 
 
Artikel 3.5 - Samenstelling Mastertracks 
 
1. De Mastertrack omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 
nr. Onderdeel omvang 
1 Conflicten in het Midden-Oosten 10 ECTS 
2 Internationale Organisaties in het Midden-Oosten 10 ECTS 
3 Onderzoekscollege Midden-Oosten Regiostudies 10 ECTS 
   
4 Tutorial/ Stage/ Buitenlandverblijf 10 ECTS 
5 Masterscriptie 20 ECTS 
Alle onderdelen zijn opgenomen in de digitale universitaire onderwijscatalogus, OCASYS 
 
2. De onderwijs- en toetsvormen van de hierboven genoemde onderdelen zijn vastgelegd in de stu-

diehandleiding 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 het tentamen van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden deelgenomen dan 
nadat aan het tentamen van de daarbij vermelde onderdelen met goed gevolg is deelgenomen: n.v.t. 
 
 
 
 
PARAGRAAF 5 - OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN  
 
Artikel 5.1 - Wijzigingen 
 
1. Wijzigingen van deel A van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, na overleg met, 

en waar nodig met 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 vastge-
steld. 

3.    Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, tenzij de belan-
gen 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. 
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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 2017.  

 

Deze regeling is vastgesteld  door het bestuur van de Faculteit der Letteren op 
5 september 2017 met instemming  van de faculteitsraad en de opleidingscommissie op de daartoe 
wettelijk bepaalde onderdelen. 
 
 
 
Bijlagen:  
Bijlage 1: Matrix gerealiseerde eindkwalificaties/ onderwijsmodulen van de opleiding 
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Matrix gerealiseerde eindkwalificaties / onderwijsmodulen Masteropleiding Midden-Oosten Studies  
 
 

  

1. Kennis 
en inzicht 

2. Toepassen kennis en inzicht 3.Oordeel
svorming 

4. Com-
municatie 

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 Organisa-
ties in het Midden-Oosten 

x x  x x x  x    x   x   x      

Onderzoekscollege Mid-
den-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 x 
 

 

 
 
 
 


