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Dit document is bedoeld voor studenten die ofwel: 
(1) tijdens hun opleiding Logopedie het bijvakprogramma Taalwetenschap willen volgen, ofwel 
(2) afgestudeerde logopedisten die een schakelprogramma voor de master Neurolinguïstiek 
willen volgen, ofwel 
(3) afgestudeerde logopedisten die het schakeltraject hebben afgerond en aan de master 
Neurolinguïstiek willen beginnen. 
 
Let op: ‘schakeltraject’, ‘schakelprogramma’, ‘bijvakprogramma’ en ‘premasterprogramma’ 
gaan allemaal om hetzelfde pakket aan vakken. Zie dit pakket onderaan dit document. 

(1) Studenten van een Logopedieopleiding in het bezit van een propedeuse 
Logopedie 

Deze studenten volgen een bijvakprogramma van 45 ECTS (zie onder*) met vakken die deel 
uitmaken van de Bachelor Taalwetenschap, om later toegelaten te worden tot de Master 
Neurolinguïstiek. Daartoe moeten de volgende stappen ondernomen worden. 

1. Schrijf je in via Studielink: www.rug.studielink.nl voor de Taalwetenschap (Bachelor). Kies bij 
‘Start als’ voor ‘Hogerejaars’. 

2. Propedeusediploma Logopedie laten zien (of een kopie van het diploma opsturen) aan de 
studieadviseur van Taalwetenschap (Sjors van Ooij, studieadviseurtaalwetenschap@rug.nl), die 
dit verifieert namens de secretaris van de Toelatingscommissie van Taalwetenschap. Vanuit de 
Toelatingscommissie krijg je, via de studieadviseur, een toelatingsbrief waarin verklaard wordt 
dat de betreffende student(e) toegelaten kan worden tot het bijvakprogramma. 

3. Vervolgens moet je via https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-
studenten/aanmelding-en-inschrijving/inschrijfprocedure-bijvakstudent een Verklaring Toelating 
Bijvak uitprinten, invullen en langsbrengen bij Bureau Studentzaken Letteren 
(Harmoniegebouw, 1e verdieping, maar je kunt het mogelijk ook digitaal doen, bel ze via 050-
3636050), waarbij je de volgende documentatie moet verstrekken: 

• De toelatingsbrief 
• kopie propedeusediploma 
• kopie paspoort of kopie identiteitskaart 
• originele verklaring van betaald collegegeld van een andere HBO/WO instelling 

(aanvragen bij de Studentenadministratie; niet een bewijs of verklaring van inschrijving) 
• bewijs van voldoende taalvaardigheid Engels 

Wat betreft het bewijs voor voldoende taalvaardigheid Engels: de Faculteit der Letteren vereist 
dat studenten die vakken volgen aan deze faculteit (en daar vallen de vakken van 
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Taalwetenschap en Neurolinguïstiek ook onder) een bepaald niveau van Engels beheersen. Wij 
accepteren certificaten van TOEFL, IELTS, Cambridge, of een test bij ons eigen Talencentrum. 
Let op: dit wordt je niet vanuit de RUG aangeboden, je moet hier zelf actie voor ondernemen. 
Heb je een vwo-diploma? Dan hoef je niets te ondernemen; je vwo-diploma staat garant voor 
een voldoende niveau. De specifieke eisen vind je op deze pagina, onder ‘Toelatingseisen’: 
https://www.rug.nl/masters/neurolinguistics/. Zorg ervoor dat je dit op tijd regelt. De toets bij het 
Talencentrum is iets goedkoper dan de TOEFL en IELTS, maar die laatste twee worden internationaal 
geaccepteerd. 

Bureau Studentzaken maakt de rest in orde met de Centrale Studenten Administratie van de 
RUG. De ingevulde verklaring wordt na ondertekening door het hoofd van BSZ naar de student 
gestuurd. Bij de inschrijvingen moet je niet alleen de vaknamen maar ook de vakcodes 
vermelden. Deze staan onderaan dit document opgenomen. 

(2) Afgestudeerde logopedisten die aan het schakelprogramma (premaster) voor 
de MA Taalwetenschap, Neurolinguïstiek willen beginnen 

Deze studenten volgen een bijvakprogramma van 45 ECTS (zie onder*) met vakken die deel 
uitmaken van de Bachelor Taalwetenschap, om later toegelaten te worden tot de Master 
Neurolinguïstiek. Daartoe moeten de volgende stappen ondernomen worden. 

1. Schrijf je in via Studielink: www.rug.studielink.nl voor ‘Taalwetenschap (Pre-Master)’. 

2. Bachelor-diploma Logopedie laten zien (of een kopie van het diploma opsturen) aan de 
studieadviseur van Taalwetenschap (Sjors van Ooij, studieadviseurtaalwetenschap@rug.nl), die 
dit verifieert namens de secretaris van de Toelatingscommissie van Taalwetenschap. Vanuit de 
Toelatingscommissie krijg je, via de studieadviseur, een toelatingsbrief waarin verklaard wordt 
dat de betreffende student(e) toegelaten kan worden tot het premasterprogramma. 

3. Let op: de Faculteit der Letteren vereist dat studenten die vakken volgen aan deze faculteit 
(en daar vallen de vakken van Taalwetenschap en Neurolinguïstiek ook onder) een bepaald 
niveau van Engels beheersen. Wij accepteren certificaten van TOEFL, IELTS, Cambridge, of een 
test bij ons eigen Talencentrum. Let op: dit wordt je niet vanuit de RUG aangeboden, je moet 
hier zelf actie voor ondernemen. Heb je een vwo-diploma? Dan hoef je niets te ondernemen; je 
vwo-diploma staat garant voor een voldoende niveau. De specifieke eisen vind je op deze 
pagina, onder ‘Toelatingseisen’: https://www.rug.nl/masters/neurolinguistics/. Zorg ervoor dat je dit 
op tijd regelt. De toets bij het Talencentrum is iets goedkoper dan de TOEFL en IELTS, maar die laatste 
twee worden internationaal geaccepteerd. 

4. Met de onder punt 2 genoemde brief, de twee kopieën van je logopediediploma en je bewijs 
voor Engelse taalvaardigheid langsgaan bij Bureau Studentzaken van de Faculteit der Letteren 
in het Harmoniegebouw (kan wellicht ook digitaal, bel ze via 050-3636050). Daar vul je een 
Verklaring Toelating Premasterprogramma (VTP) in en Bureau Studentzaken maakt de rest in 
orde met de Centrale Studenten Administratie van de RUG. 
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(3) Afgestudeerde logopedisten die het schakelprogramma voor de MA 
Taalwetenschap Neurolinguïstiek met goed gevolg hebben afgelegd 

1. Deze studenten zijn geslaagd voor het schakelprogramma* voor de MA Taalwetenschap 
Neurolinguïstiek. 

2. Inschrijven via Studielink: www.rug.studielink.nl voor de master Neurolinguïstiek 
(Taalwetenschappen). Neurolinguïstiek is één van de vier tracks binnen de master 
Taalwetenschappen. 

3. Brief vragen aan de studieadviseur van Taalwetenschap (Sjors van Ooij, 
studieadviseurtaalwetenschap@rug.nl), die dit verifieert namens de secretaris van de 
Toelatingscommissie van Taalwetenschappen. Stuur ook je diploma van Logopedie nogmaals 
mee. Vervolgens krijg je vanuit de Toelatingscommissie, via de studieadviseur, een 
toelatingsbrief waarin verklaard wordt dat je op grond van het afgeronde voortraject 
(bijvakprogramma of premaster) toegelaten kan worden tot de master Neurolinguïstiek. 

4. Met de brief ga je naar Bureau Studentzaken in het Harmoniegebouw, en kun je vervolgens 
je Verklaring Toelating Afsluitend Examen (VTAE) in orde laten maken. Dan kan je aanmelding 
omgezet worden in een inschrijving. 

 
NB: Alle bovengenoemde procedures kosten enige tijd. We raden alle studenten Logopedie die 
bij Taalwetenschap onderwijs komen volgen (bijvakkers, premasterstudenten en 
masterstudenten) om zo mogelijk voor 1 mei de inschrijfprocedure te starten.  
 
*Bijvakprogramma / Schakelprogramma / Premaster 
 
Syntaxis 1 (LTX020P05)       5 ECTS  
Stoornissen in de Taalontwikkeling 1 (LTX024P05)    5 ECTS  
Klankleer 1 (LTX022P05)       5 ECTS  
Semantiek 1 (LTX021P05)       5 ECTS  
Statistiek 1 (LIX001X05)       5 ECTS  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Psycholinguïstiek (LTX045B05)       5 ECTS  
Klinische Linguïstiek Kinderen (LTX014B05)     5 ECTS  
Klinische Linguïstiek Volwassenen (LTX043B05)    5 ECTS 
Taal en Neuro-imaging (LTX044B05)       5 ECTS  
TOTAAL         45 ECTS 
 
Wanneer volg je de vakken? Als je het bijvakprogramma volgt, dan verdeel je de vakken over 
twee jaar. Van de lijst hierboven volg je de vakken boven de streep in het eerste jaar, en het 
jaar daarna volg je de vakken onder de streep. Dat is althans het advies, je mag ook een andere 
indeling maken. Enige voorwaarde is dat je Stoornissen in de Taalontwikkeling 1 wél in het 
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eerste jaar volgt. Houd er verder rekening mee dat een vak alleen in een specifiek blok wordt 
aangeboden. Het schema hieronder toont in welk blok de vakken geroosterd zijn. 
 
 

 
Voor roosters (zalen, tijden en docenten) van de bachelorvakken en de mastervakken zie 
https://rooster.rug.nl (roosters voor het eerste semester zijn naar alle waarschijnlijkheid vanaf 
juli 2020 zichtbaar). 
 
Bij vragen, mail de studieadviseur van Taalwetenschap/Neurolinguïstiek via 
studieadviseurtaalwetenschap@rug.nl. 

BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 
Syntaxis 1 Klankleer 1 Statistiek 1 Taal en Neuro-imag 
Stoorn Id Taalontw 1 Semantiek 1 Kli Ling volwassenen   
Psycholinguïstiek  Kli Ling kinderen 

  15 ECTS 15 ECTS 10 ECTS 5 ECTS 
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