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DEEL 1 ALGEMEEN 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de volgende 

masteropleidingen, hierna te noemen: de opleidingen. 

 

• Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie [CROHO-code 68505] 

In deze Onderwijs- en Examenregeling wordt deze opleiding ook wel aangeduid 

met: Lerarenopleiding Filosofie. 

 

• Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands [CROHO-code 68512] 

In deze Onderwijs- en Examenregeling wordt deze opleiding ook wel aangeduid 

met: Lerarenopleiding Nederlands (eenjarig). 

 

• Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen [CROHO-code 68536] 

In deze Onderwijs- en Examenregeling wordt deze opleiding ook wel aangeduid 

met: Lerarenopleiding Nederlands (tweejarig). 

 

De opleidingen worden verzorgd binnen de School of Humanities and Digital Sciences 

van Tilburg University, hierna te noemen: de faculteit. 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de wet: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW); 

b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het 

onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; 

c. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 

d. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in artikel 7.13 van de wet, in een 

van de volgende vormen: 

• het maken van een thesis, 

• het maken van een werkstuk of een proefontwerp, 

• het uitvoeren van een onderzoeksopdracht, 

• het deelnemen aan veldwerk of een excursie, 

• het doorlopen van een stage, 

• het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit die gericht is op het 

bereiken van bepaalde vaardigheden; 

e. examen: het masterexamen van de opleiding als bedoeld in artikel 7.10 van de wet; 

f. tentamen: het onderzoek als bedoeld in artikel 7.10.1 van de wet, verbonden aan 

ieder onderdeel van de opleiding, naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden 
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van de student en de beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. De 

beoordeling betreft: 

• de beantwoording van een ondervraging, schriftelijk of mondeling, 

• de vertaling of transcriptie van een tekst, 

• het verslag van verrichte werkzaamheden, schriftelijk of mondeling (werkstuk, 

essay en referaat), 

• de masterthesis; 

g. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op 

uiterlijk 31 januari, dan wel beginnend uiterlijk op 1 februari en eindigend op 31 

augustus; 

h. ECTS: studiepunten volgens het European Credit Transfer System. 1 ECTS = 28 

studie-uren; 

i. premastertraject: het onderwijstraject dat bestaat uit, in beginsel, 60 ECTS en dat 

een student voorbereidt op het desbetreffende masterprogramma; 

j. praktijkschool: een school voor voortgezet onderwijs waar studenten het 

praktijkdeel van hun opleiding kunnen uitvoeren; 

k. opleidingsschool: een school van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) waar de 

schoolcursussen plaatsvinden en waar studenten het praktijkdeel van hun opleiding 

uit kunnen voeren; 

l. opleiders: de werkplekbegeleider, de schoolopleider, de vakdidacticus en de 

onderwijskundige; 

m. opleidingsteam: een team bestaande uit de opleiders; 

n. werkplekbegeleider: een docent op een opleidingsschool of een praktijkschool die 

de student begeleidt bij de uitvoering van de taken en opdrachten die alle aspecten 

van het docentschap raken; 

o. schoolopleider: de docent die fungeert als spil tussen de school (voor de 

werkplekbegeleiders en de directie) en de opleiding. De schoolopleider draagt 

binnen de school zorg voor de communicatie, introduceert studenten in de gang van 

zaken en brengt de (nieuwe) werkplekbegeleider van de eigen school op de hoogte 

van geldende stageprocedures; drie van de schoolopleiders verzorgen tevens de 

schoolcursussen; 

p. vakdidacticus: de opleider in het opleidingsteam die het vakdidactische onderdeel 

van de Lerarenopleiding verzorgt; 

q. onderwijskundige: de opleider in een opleidingsteam die het algemeen didactische 

onderdeel van de Lerarenopleiding verzorgt; 

r. digitaal/videoportfolio: een verzameling documenten en beelden van het handelen 

van de student die tot doel heeft het handelen van de student als docent (in 

opleiding) en de keuzes die daaraan ten grondslag liggen inzichtelijk te maken en 

de student in staat te stellen op zijn handelen te reflecteren. 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 

Artikel 1.3 Doel van de opleiding 

Na voltooiing van de opleiding beschikt de student over: 
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• kennis, inzicht en vaardigheden in het vakgebied van de opleiding, 

• kennis, inzicht en vaardigheden als eerstegraads bevoegd leraar, 

• een academische denk- en werkhouding, 

• een kritische houding en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. 

Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheden en inzicht bij te brengen 

op het vakgebied van de opleiding en de didactiek van dit vakgebied, dat de 

afgestudeerde in staat is tot zelfstandige beroepsuitoefening op academisch niveau. 

 

De Examencommissie stelt een kader vast om het bovenstaande te kunnen toetsen. 

Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 

De masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie wordt voltijds 

en deeltijds verzorgd. De voltijdopleiding duurt één jaar, de deeltijdopleiding twee jaar. 

 

De masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands wordt 

voltijds en deeltijd verzorgd.  De voltijdopleiding duurt één jaar, de deeltijdopleiding twee 

jaar. 

 

De masteropleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen wordt voltijds 

verzorgd en duurt twee jaar. 

 

Studenten van de Lerarenopleiding Filosofie of de Lerarenopleiding Nederlands 

(eenjarig en tweejarig) die een baan als docent hebben kunnen zich deeltijds 

inschrijven. Zij kunnen hun baan deels inzetten als stage voor de Lerarenopleiding en 

dienen naast hun baan ook stage voor de Lerarenopleiding te lopen in de bovenbouw 

van het voortgezet onderwijs.  

 

Studenten van de Lerarenopleiding Filosofie of de Lerarenopleiding Nederlands 

(eenjarig en tweejarig) die een andere baan hebben, kunnen zich deeltijds inschrijven. 

Zij kunnen hun baan niet inzetten als stage voor de Lerarenopleiding en dienen naast 

hun baan stage voor de Lerarenopleiding te lopen in de bovenbouw van het voortgezet 

onderwijs. 

 

Studenten die geen of een baan van geringe omvang hebben, schrijven zich voltijds in. 

Artikel 1.5 Examens van de opleiding 

In de opleidingen kan alleen het masterexamen worden afgelegd. 

Artikel 1.6 Evaluatie van het onderwijs in de opleidingen  

Al het onderwijs in de opleidingen wordt jaarlijks schriftelijk geëvalueerd langs digitale 

weg. Voor de vakevaluatie wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerd 

vragenformulier. Daarnaast zijn studentenpanels actief waarin mondelinge 
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evaluatiegegevens worden verzameld over individuele cursussen en 

curriculumonderdelen.  
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HOOFDSTUK 2 INRICHTING VAN DE OPLEIDING 

Artikel 2.1 Studielast 

De masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie heeft een 

studielast van 60 ECTS. 

 

De masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands heeft een 

studielast van 60 ECTS. 

 

De masteropleiding Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen heeft een studielast 

van 120 ECTS. 

Artikel 2.2 Onderwijsonderdelen 

De masteropleidingen omvatten de onderdelen met de daarbij vermelde studielast zoals 

genoemd in DEEL 2. Voor nadere details ten aanzien van de vormgeving van het 

onderwijs wordt verwezen naar de OSIRIS Onderwijscatalogus. 

 

Master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen: de eisen die gesteld worden 

aan de thesis en de wijze waarop begeleiding en beoordeling plaatsvinden, worden 

beregeld in het scriptiereglement van de betreffende opleiding. 

 

Master Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie en Leraar in 

Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands: de eisen die gesteld worden aan het 

portfolio van de verdiepingsstage en de wijze waarop begeleiding en beoordeling 

plaatsvinden, worden beregeld in het reglement Stagebeoordeling van de betreffende 

opleiding. 

 

Binnen de masteropleidingen is sprake van een verplichte volgorde. De onderdelen 

Algemene Didactiek en Vakdidactiek hangen samen en moeten dan ook gelijktijdig 

worden gevolgd. 

 

Aan deelname aan onderwijsonderdelen van de opleiding kunnen voorwaarden worden 

gesteld met betrekking tot:  

1. eerder behaalde onderwijsonderdelen: deze worden vermeld in de OSIRIS 

Onderwijscatalogus; 

 

2. de aanwezigheid bij colleges 

• practica: voor practica geldt een aanwezigheidsplicht; 

• werkcolleges: voor zover er een aanwezigheidsplicht geldt voor werkcolleges, 

wordt dit vermeld in de OSIRIS Onderwijscatalogus; 

• hoorcolleges: in principe zijn hoorcolleges niet verplicht. Er kunnen echter 

onderwijskundige redenen zijn (zoals werkvormen die om actieve participatie 

vragen, bijvoorbeeld vanwege de inzet van stemkastjes/digitale stemsystemen, 
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quizzen of het geven van presentaties tijdens het college) op grond waarvan de 

docent van mening is dat aanwezigheid bij het hoorcollege vereist is. In dat geval 

kan verplichte aanwezigheid bij – delen van – de hoorcolleges vereist zijn. De 

docent communiceert de verplichte aanwezigheid bij – delen van – het 

hoorcollege voor aanvang van de cursus in de OSIRIS Onderwijscatalogus. 

Artikel 2.3 Practica  

Dit artikel is vervallen sinds 1-9-2021.  

Artikel 2.4 Voertaal 

1. De voertaal binnen de opleidingen is Nederlands. 

 

2. Niettegenstaande het gestelde in het eerste lid kunnen één of meerdere 

examenonderdelen in het Engels of een andere taal worden aangeboden en 

getoetst.  

 

3. De voertaal van de examenonderdelen wordt jaarlijks vastgesteld en in de OSIRIS 

Onderwijscatalogus gespecificeerd. De student dient het examenonderdeel af te 

leggen in de taal waarin het in dat jaar wordt aangeboden en getoetst. 

Artikel 2.5 Portfolio  

De studenten stellen tijdens hun opleiding twee portfolio's samen: het eerste portfolio 

wordt tijdens de Didactische Oriëntatiestage samengesteld, het tweede portfolio tijdens 

de Didactische Verdiepingsstage. In de portfolio's worden relevante documenten en 

video-opnamen geplaatst. De portfolio's worden als beoordelingsinstrument gebruikt 

voor beide stages. 

 

Bij aanvang van de studie krijgen de studenten instructie hoe het portfolio vorm te 

geven. De studenten ontvangen tevens informatie over de eisen die aan de inhoud van 

het portfolio worden gesteld. 

 

De eindcijfers voor de Didactische Oriëntatiestage en voor de Didactische 

Verdiepingsstage worden ter registratie doorgegeven aan Student Administration op 

voorwaarde dat het portfolio als voldoende is beoordeeld. 
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Hoofdstuk 3 Tentamens en examens van de opleiding 

Artikel 3.1 Tijdvakken en frequentie tentamens 

1. Tot het afleggen van de tentamens van de in hoofdstuk 2 bedoelde en in DEEL 2 

genoemde onderdelen wordt elk academisch jaar tweemaal de gelegenheid 

geboden. Indien een onderdeel meer dan eens per academisch jaar wordt 

aangeboden en/of indien er meer dan twee tentamengelegenheden voor een 

onderdeel worden georganiseerd, mag de student per academisch jaar aan 

maximaal twee van deze gelegenheden deelnemen. Indien een student in een 

academisch jaar meer dan twee resultaten voor een onderdeel behaalt, wordt het 

derde en eventueel volgende behaalde resultaat ongeldig verklaard.1 

 

2. De vorm van het tentamen (zie artikel 3.2) van de eerste tentamengelegenheid en 

van de herkansing kan verschillen. De docent communiceert de vorm van het 

tentamen van zowel de eerste tentamengelegenheid als de herkansing via Osiris 

Onderwijscatalogus. Informatie over de vorm van de herkansing is beschikbaar 

voordat de eerste tentamengelegenheid plaatsvindt.  

 

3. Indien de toetsing plaatsvindt op basis van een werkstuk, paper of essay dienen 

deze binnen twee maanden na de afronding van het vak te zijn ingeleverd. Dit geldt 

voor alle cursussen die gepland staan in een jaarindeling in semesters. De 

examinator communiceert de wijze van indiening via OSIRIS Onderwijscatalogus 

voor aanvang van het vak. Daarnaast kan dit in Canvas worden aangegeven. Een 

eventuele tweede, herziene versie van een paper of essay voor een cursus uit het 

eerste semester dient vóór 30 maart te zijn ingeleverd. Een eerste versie van een 

paper of essay voor een cursus uit het tweede semester dient vóór 1 juli te zijn 

ingeleverd. Na deze data is er sprake van een gemiste kans 

 

4. Indien de toetsing van een cursus met blokonderwijs plaatsvindt op basis van een 

werkstuk, paper of essay dient dit binnen drie weken na de laatste onderwijsdag 

van het betreffende onderwijsblok te zijn ingeleverd. De examinator communiceert 

de wijze van indiening via OSIRIS Onderwijscatalogus. Daarnaast kan dit worden 

vermeld in Canvas voor aanvang van het vak. Een eventuele tweede, herziene 

versie van een paper of essay dient uiterlijk op de laatste onderwijsdag van het blok 

dat volgt op het blok waarin de cursus is gegeven, te zijn ingeleverd. Een tweede 

herziene versie van een paper of essay uit het vierde blok dient vóór 15 augustus te 

zijn ingeleverd. Na deze data is er sprake van een gemiste kans. 

Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 

1. De tentamens van de onderdelen, bedoeld in hoofdstuk 2 en genoemd in DEEL 2 

en DEEL 3 worden in principe als volgt afgenomen: 

 
1 NB Bij een start in het voorjaarssemester loopt een academisch jaar van februari tot februari.   
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• schriftelijk (daaronder wordt ook verstaan een tentamen dat wordt afgelegd door 

het schrijven van een of meer opdrachten, een werkstuk, verslag of scriptie); 

• mondeling; 

• door middel van een praktijktoets (o.a. stages); 

• mengvormen van bovenstaande. 

Naast bovengenoemde vormen heeft de docent het recht om, volgend uit de 

leerdoelen van het vak, tentamens op andere wijze af te nemen. Studenten worden 

hierover tijdig geïnformeerd in de OSIRIS Onderwijscatalogus. 

 

2. Per vak wordt in de OSIRIS Onderwijscatalogus de exacte tentamenvorm vermeld. 

Aanvullingen of wijzigingen ten opzichte van de tekst in de Onderwijscatalogus 

worden door de examinator uiterlijk bij de aanvang van het onderwijs in het 

betreffende vak via de Onderwijscatalogus bekendgemaakt. 

 

3. Indien de Examencommissie van oordeel is dat voor een specifiek tentamen extra 

maatregelen nodig zijn om fraude te voorkomen en de student te identificeren, en 

daarmee de rechtmatigheid van het diploma te waarborgen, kan zij de decaan 

adviseren nadere maatregelen te treffen. 

 

4. Na overleg met de decaan kan de Examencommissie besluiten dat een schriftelijk 

examen dient te worden afgenomen met gebruikmaking van een system voor online 

proctoring (online surveillance). Een examen kan alleen online worden geproctord 

indien het een (deels) kennisgericht tentamen betreft en de Examencommissie van 

oordeel is dat gebruikmaking van een systeem voor online proctoring noodzakelijk 

is om fraude te voorkomen en de student te identificeren, en zodoende de 

rechtmatigheid en publieke waarde van het diploma te waarborgen. 

 

5. De Examencommissie kan in aanvulling en ter uitwerking van de Regels en 

Richtlijnen van de Examencommissie nadere regels vaststellen ten behoeve van de 

surveillance en organisatie van online (geproctorde) tentamens. Deze nadere regels 

dienen te voldoen aan de door het College van Bestuur vastgestelde richtlijnen ter 

waarborging van de kwaliteit en de praktische organisatie van online tentamens 

(artikel 7.10 lid 3 WHW) en de bescherming van persoonsgegevens van studenten 

(AVG). 

 

6. In het geval van een online (mondeling of schriftelijk) tentamen anders dan op een 

door Tilburg University aangewezen locatie dient de student tijdens het tentamen 

alleen te zijn in de kamer en mag hij/zij niet met anderen communiceren.  

 

7. De Examencommissie kan op verzoek van een individuele student of van de 

examinator besluiten een tentamen voor de betreffende student in een andere vorm 

af te nemen. Op verzoek van de student kan de Examencommissie onder bepaalde 

voorwaarden toestaan dat een tentamen op afstand wordt afgelegd. 

 

8. Aan studenten met een functiebeperking kan de Examencommissie de gelegenheid 

bieden om de tentamens op aangepaste wijze af te leggen. De Examencommissie 
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wint zo nodig deskundig advies in alvorens hiertoe te besluiten. Wanneer het op 

aangepaste wijze afleggen van het tentamen bijzondere faciliteiten vergt of een 

bijzondere vorm van tentamineren, moet de student minimaal zes weken voordat 

het betreffende tentamen wordt afgenomen een verzoek indienen via het juiste 

formulier op de website. 

Artikel 3.3 Mondelinge tentamens 

1. In principe wordt er tijdens een mondeling tentamen niet meer dan een persoon 

getoetst. De Examencommissie kan anders beslissen.  

 

2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de 

Examencommissie of de desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders 

heeft bepaald, dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

 

3. In het geval van een online mondeling tentamen anders dan op een door Tilburg 

University aangewezen locatie, dient de student tijdens het tentamen alleen te zijn 

in de kamer en mag hij/zij niet met anderen communiceren. 

 

4. Tenzij een mondeling tentamen door twee examinatoren wordt afgenomen, wordt 

van het (online) mondeling tentamen een (geluids)opname gemaakt. De opname 

wordt tot 30 dagen na de tentamendatum bewaard. In het geval de 

Examencommissie fraude vermoedt, kan de (geluids)opname bewaard worden tot 

finale en onherroepelijke besluitvorming over de rechtmatigheid van het tentamen. 

Artikel 3.4 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag 

1. De examinator bepaalt het resultaat van een schriftelijk tentamen van cursussen 

binnen vijftien werkdagen na het afnemen van het tentamen en in ieder geval vijf 

werkdagen voor de eerstvolgende tentamengelegenheid. 

 

2. In het geval van mondelinge tentamens bepaalt de examinator in principe het 

resultaat direct na afloop, of in ieder geval binnen vijf dagen nadat het mondelinge 

tentamen heeft plaatsgevonden. De examinator verstrekt de Studentenadministratie 

binnen de gestelde termijn de benodigde informatie.  

 

3. Voor tentamens die noch mondeling noch schriftelijk zijn, beslist de 

Examencommissie vooraf hoe de student het resultaat zal ontvangen en binnen 

welke termijn. De examinator verstrekt de studentenadministratie de gegevens die 

nodig zijn voor de publicatie van de resultaten. De resultaten worden via Osiris 

bekend gemaakt. Resultaten die op een andere manier dan in de studievoortgang 

in Osiris bekend worden gemaakt zijn altijd voorlopig. 
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4. De student heeft een beroepsmogelijkheid bij het College van Beroep voor de 

Examens tot zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een tentamen in 

Osiris. 

Artikel 3.5 Geldigheidsduur 

1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is in beginsel onbeperkt; behaalde 

resultaten voor deeltoetsen en tussentijdse opdrachten blijven alleen geldig lopende 

de duur van de betreffende cursus (najaarssemester of voorjaarssemester), tenzij 

de Examencommissie anders bepaalt. 

 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie voor een 

onderdeel dat langer dan vijf jaar geleden is behaald, een aanvullend dan wel 

vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het 

afleggen van het examen.  

 

3. Voor de geldigheidsduur van een vrijstelling voor een onderdeel zijn de leden 1 en 2 

van toepassing. 

Artikel 3.6 Inzagerecht 

1. Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een 

schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in het beoordeeld werk. De 

student wordt in de gelegenheid gesteld vragen en opdrachten van het betreffende 

examen in te zien en krijgt, indien mogelijk, de normen aangereikt op basis waarvan 

de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 

2. De Examencommissie kan bepalen dat de inzage of de kennisneming geschiedt op 

een vaste plaats en op ten minste twee vaste tijdstippen. Indien de student aantoont 

door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde 

plaats en tijdstip te verschijnen, wordt een andere mogelijkheid aangeboden, zo 

mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde termijn. 

Artikel 3.7 Vrijstelling 

1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende 

examinator, vrijstelling verlenen van een onderwijsonderdeel, indien de student: 

• een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire 

opleiding succesvol heeft voltooid; onderdelen afgelegd aan een hogere 

beroepsopleiding geven in beginsel geen vrijstelling; 

of  

• aantoont door werk- of beroepservaring over voldoende kennis en vaardigheden 

te beschikken met betrekking tot het desbetreffende onderdeel. 
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2. Het verzoek dient vergezeld te gaan van bewijsstukken en met redenen te zijn 

omkleed en wordt ingediend bij de secretaris van de Examencommissie. 

 

3. De in het eerste lid genoemde vrijstellingen mogen worden verleend tot een 

maximum van 12 ECTS, voor zover zij deel hebben uitgemaakt van een niet aan 

Tilburg University afgeronde opleiding. 

 

Aan studenten die in het bezit zijn van een tweedegraads bevoegdheid in een 

relevant vak die behaald is aan een hogere beroepsopleiding mogen vrijstellingen 

worden verleend tot een maximum van 24 ECTS. 

 

Voor vrijstellingen op grond van onderdelen behaald aan hieronder gespecificeerde 

bacheloropleidingen van de School of Humanities and Digital Sciences geldt het 

volgende: 

• masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie: 

op grond van didactische onderdelen die behaald zijn tijdens de 

bacheloropleiding Filosofie mogen vrijstellingen worden verleend tot een 

maximum van 30 ECTS per student; 

 

• masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands: 

op grond van didactische onderdelen die behaald zijn tijdens de 

bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen of de bacheloropleiding 

Communicatie- en Informatiewetenschappen mogen vrijstellingen worden 

verleend tot een maximum van 30 ECTS per student; 

 

• masteropleiding Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen: 

op grond van didactische onderdelen die behaald zijn tijdens de 

bacheloropleiding Algemene Cultuurwetenschappen of de bacheloropleiding 

Communicatie- en Informatiewetenschappen mogen vrijstellingen worden 

verleend tot een maximum van 30 ECTS per student. 

 

4. Binnen de opleidingen wordt nimmer vrijstelling verleend voor de onderdelen 

Didactische Verdiepingsstage, Didactisch Lesontwerponderzoek, Didactisch 

Leeronderzoek en de thesis. 

Artikel 3.8 Examen 

1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student alle 

onderdelen behorend bij het examenprogramma heeft behaald. 

 

2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de Examencommissie zelf 

een onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of 

meer onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen 

van de desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven.  
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3. De uitslag van het examen kan slechts dan worden vastgesteld wanneer de student 

met goed gevolg het bachelorexamen heeft afgelegd dat toelating heeft verschaft 

tot de betreffende masteropleiding.  

Artikel 3.9 Graad 

1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 

‘Master of Arts’ verleend. 

• Afronding van de masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Filosofie leidt tot een eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak Filosofie. 

• Afronding van de masteropleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in 

Nederlands leidt tot een eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak Nederlands. 

• Afronding van de masteropleiding Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen 

leidt tot een eerstegraads lesbevoegdheid voor het vak Nederlands.  

 

2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
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HOOFDSTUK 4 VOOROPLEIDING, TOELATING 

Artikel 4.1 Toelatingscommissie 

De toelating tot het premastertraject en de masteropleiding is opgedragen aan de 

Toelatingscommissie van de School.  

Artikel 4.2 Vooropleiding en toelating master  

1. De opleidingen Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie, Leraar in 

Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands en Educatie in Taal- en 

Cultuurwetenschappen kennen één startmoment te weten 1 september van ieder 

studiejaar. 

 

2. Toelating op grond van een bachelor- en/of masteropleiding van de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University. 

 

2a. Toelating op grond van een volledig afgeronde, aansluitende bachelor- of 

masteropleiding.  

 

Toelaatbaar tot de opleiding is degene die met goed gevolg aan de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University een examen heeft behaald 

in de aansluitende bachelor- en/of masteropleidingen zoals hieronder aangegeven. 

 

Aansluitende opleidingen voor de masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger 

Onderwijs in Filosofie:  

• bacheloropleiding Filosofie in combinatie met een afgeronde universitaire 

masteropleiding; 

• premaster Leraar VHO in Filosofie (60 EC) in combinatie met de 

masteropleiding Filosofie. 

 

Aansluitende opleidingen voor de masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger 

Onderwijs in Nederlands: 

• bacheloropleiding Online Culture: voorbereidende track leraar Nederlands, in 

combinatie met een afgeronde universitaire masteropleiding; 

• premastertraject Leraar VHO in Nederlands, in combinatie met de master Kunst- 

en Cultuurwetenschappen: Jeugdliteratuur; 

• bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: voorbereidende 

track leraar Nederlands, in combinatie met een afgeronde universitaire 

masteropleiding; 

• premastertraject Leraar VHO in Nederlands in combinatie met de 

masteropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen: Communicatie en 

Cognitie; 
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• selectie van 120 ECTS aan TSHD-vakken gerelateerd aan het schoolvak 

Nederlands, in combinatie met een afgeronde universitaire masteropleiding. 

Hierbij is goedkeuring van de Toelatingscommissie nodig. 

 

Aansluitende opleidingen voor de masteropleiding Educatie in Taal- en 

Cultuurwetenschappen: 

• bacheloropleiding Online Culture in combinatie met de voorbereidende track 

leraar Nederlands of het premastertraject Leraar VHO in Nederlands; 

• bacheloropleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen in combinatie 

met de voorbereidende track leraar Nederlands of het premastertraject Leraar 

VHO in Nederlands. 

 

2b. Toelating op grond van een niet afgeronde aansluitende bachelor- of 

masteropleiding.  

 

Masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands. 

Toelaatbaar tot de opleiding is degene die met goed gevolg aan de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University aan alle 

onderwijsonderdelen van de aansluitende masteropleiding conform het tweede lid 

sub a heeft voldaan op ten hoogste 12 ECTS na, met dien verstande dat in ieder 

geval de masterthesis met een voldoende resultaat is afgerond. De 

onderwijsonderdelen van de aansluitende masteropleiding die nog niet zijn 

afgerond bij aanvang van de masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger 

Onderwijs in Nederlands, dienen te zijn afgerond vóórdat het examen van de 

masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands wordt 

aangevraagd. 

 

Masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie. 

Toelaatbaar tot de opleiding is degene die met goed gevolg aan de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University aan alle 

onderwijsonderdelen van de aansluitende masteropleiding conform het tweede lid 

sub a heeft voldaan. 

 

Masteropleiding Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen. 

Toelaatbaar tot de opleiding is degene die met goed gevolg aan de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University aan alle 

onderwijsonderdelen van de aansluitende masteropleiding conform het tweede lid 

sub a heeft voldaan. 

 

3. Toelating op grond van een bachelor- en/of masteropleiding van buiten de School of 

Humanities and Digital Sciences van Tilburg University. 

 

Toelaatbaar tot de opleiding, via de in artikel 4.1 bedoelde Toelatingscommissie, is 

degene die in Nederland of in het buitenland met goed gevolg een universitaire 
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bachelor- of masteropleiding heeft afgerond in een verwant vakgebied die naar het 

oordeel van de Toelatingscommissie gelijkwaardig is aan een aansluitende 

bachelor- of masteropleiding conform het tweede lid sub a, dan wel over een 

getuigschrift van een gelijkwaardige vooropleiding beschikt. Daarbij dient minimaal 

120 EC op minimaal bachelorniveau in een verwant vakgebied te zijn afgerond. 

 

Als verwante vakgebieden zijn geformuleerd: 

• masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie: 

filosofie; 

• masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands:  

taalbeheersing, taalkunde en literatuur/cultuur; 

• masteropleiding Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen: 

taalbeheersing, taalkunde en literatuur/cultuur. 

 

In alle gevallen toetst de Toelatingscommissie het toelatingsverzoek op de 

toelatingscriteria van de masteropleiding. 

 

Wordt op grond van een afgeronde opleiding van een Nederlandse 

onderwijsinstelling om toelating verzocht, dan dient deze opleiding door het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geaccrediteerd te zijn. 

 

De categorie studenten bedoeld in het derde lid dienen bovendien te voldoen aan 

de kennis en vaardigheden zoals omschreven in de eindtermen van de 

gelijkwaardige bachelor- c.q. masteropleiding van de School of Humanities and 

Digital Sciences.  

 

De Toelatingscommissie kan aanvullende eisen stellen alvorens de student wordt 

toegelaten tot de masteropleiding. Er bestaat de mogelijkheid dat de student wordt 

toegelaten tot het premastertraject. De omvang van dit traject is afhankelijk van de 

vooropleiding en ervaring van de student. 

 

4. Toelating op grond van een premastertraject van de School of Humanities and 

Digital Sciences van Tilburg University. 

 

4a. Indirecte route 

Naar de Lerarenopleiding Filosofie: via de premaster Filosofie en de Master 

Filosofie naar de Lerarenopleiding Filosofie. 

Dit premastertraject kent een standaard samenstelling. In individuele gevallen kan 

de Toelatingscommissie daarvan afwijken. Voor de reguliere samenstelling van en 

de toelatingsvoorwaarden voor dit premastertraject, alsmede voor overige 

regelgeving, wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 

bacheloropleidingen School of Humanities and Digital Sciences. 

 

Naar de Lerarenopleiding Nederlands (zowel een- als tweejarige opleiding):  
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- via de premaster Kunst- en Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands en de 

master Kunst- en Cultuurwetenschappen: Leraar Nederlands; 

- via de premaster Communicatie- en Informatiewetenschappen: Communicatie 

Design en de master Communicatie- en Informatiewetenschappen. 

 

Deze premastertrajecten kennen een standaard samenstelling. In individuele 

gevallen kan de Toelatingscommissie daarvan afwijken. Voor de reguliere 

samenstelling van en de toelatingsvoorwaarden voor deze premastertrajecten, 

alsmede voor overige regelgeving, wordt verwezen naar de Onderwijs- en 

Examenregeling 2021-2022 bacheloropleidingen School of Humanities and Digital 

Sciences. 

 

4b. Directe route  

Naar de Lerarenopleiding Filosofie: via de premaster Leraar Voorbereidend Hoger 

Onderwijs in Filosofie. De samenstelling van dit premastertraject zal veelal op basis 

van individueel maatwerk tot stand komen. Voor de toelatingsvoorwaarden alsmede 

voor overige regelgeving wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling 

2020-2021 bacheloropleidingen School of Humanities and Digital Sciences. 

 

Naar de Lerarenopleiding Nederlands (zowel een- als tweejarige opleiding): via de 

premaster Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands. 

De samenstelling van dit premastertraject zal veelal op basis van individueel 

maatwerk tot stand komen. Voor de toelatingsvoorwaarden alsmede voor overige 

regelgeving wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling 2020-2021 

bacheloropleidingen School of Humanities and Digital Sciences. 

 

4c. Toelating op grond van een volledig afgerond premastertraject volgens de directe 

route.  

 

Toelaatbaar is degene die met goed gevolg aan de School of Humanities and 

Digital Sciences van Tilburg University het premastertraject volledig heeft afgerond. 

 

4d.  Toelating op grond van een onvolledig afgerond premastertraject volgens de directe 

route2.  

 

Toelaatbaar is degene die aan alle onderdelen van het premastertraject heeft 

voldaan op ten hoogste 12 ECTS na. Voor de masteropleiding Leraar in 

Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands wordt bovendien door de 

Toetsingscommissie bij toelating bepaalt welke onderdelen de individuele student 

zeker moet hebben afgerond. 

 
2 Voor de regeling inzake toelating op grond van een onvolledig afgerond premastertraject volgens de indirecte route wordt 

verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling 2021-2022 masteropleidingen School of Humanities and Digital Sciences. 
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Artikel 4.3 Taalvaardigheid 

Aan een student die om toelating verzoekt tot een opleiding of afstudeerrichting die in 

het Nederlands wordt aangeboden, kan gevraagd worden het bewijs te leveren van 

voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Aan de eis inzake voldoende 

beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen 

van (een van) de volgende examens: 

• het staatsexamen Nederlands als tweede taal Programma II; 

• Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs; 

• Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid; 

• het Instellingsexamen voor Duitstaligen van Tilburg University. 

Artikel 4.4 Toelatingsonderzoek: procedure 

1. Na inschrijving voor de opleiding via Studielink kan een toelatingsverzoek 

gedurende het gehele studiejaar, doch uiterlijk 1 juni, worden ingediend bij de 

Toelatingscommissie. 

 

2. Op een verzoek tot toelating van een student als bedoeld in artikel 4.2 lid 4, beslist 

de Toelatingscommissie binnen 6 weken na ontvangst van het verzoek. Alleen 

complete dossiers worden in behandeling genomen. 

 

3. Met het oog op de toelating tot de opleiding, als bedoeld in artikel 4.2 lid 4, stelt de 

Toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis, het inzicht en de 

vaardigheden van de kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de 

gevolgde opleiding(en) kan de commissie bepaalde kennis en vaardigheden laten 

toetsen door deskundigen in of buiten de universiteit. 

 

4. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de kandidaat uiterlijk op de 

eerstvolgende aanvangsdatum van de desbetreffende opleiding zal voldoen aan de 

in artikel 4.2 bedoelde eisen ten aanzien van kennis en vaardigheden, zoals die 

blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. 

 

5. Op de schriftelijke verklaring omtrent toelating wordt de student gewezen op de 

mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen bij de Commissie van Advies voor 

Bezwaar- en Beroepschriften (CABB). 
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HOOFDSTUK 5 STUDIEBEGELEIDING 

Artikel 5.1 Studievoortgangsadministratie 

De universitaire Student Administration registreert de individuele studieresultaten van 

de studenten. 

Artikel 5.2 Studiebegeleiding 

1. In het kader van de toelatingsprocedure maakt de faculteit een afspraak met de 

student over de individuele inrichting van het door hem te volgen programma. 

 

2. De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de 

studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun 

oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 
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HOOFDSTUK 6 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

Artikel 6.1 Vrijstelling op basis van voormalige opleidingen 

Een (aankomend) student kan de Examencommissie verzoeken om studieresultaten 

behaald in voormalige opleidingen te beoordelen op inhoud en niveau om mogelijk 

vrijstelling te verkrijgen voor studieonderdelen van de master.  

Artikel 6.2 Wijzigingen 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door de decaan, gehoord de 

Examencommissie(s) en na advies respectievelijk instemming van de 

Opleidingscommissie(s) en de Faculteitsraad, bij uitzonderlijk besluit vastgesteld. 

 

2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

 

3. 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 6.3 Bekendmaking 

De decaan 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. 

Artikel 6.4 Onvoorziene omstandigheden 

1. De Examencommissie is bevoegd om in geval van onbillijkheden van overwegende 

aard in individuele gevallen ten voordele van de student een uitzondering te maken 

op de Onderwijs- en Examenregeling. 

2. In gevallen waarin de Onderwijs- en Examenregeling niet voorziet, beslist de 

Examencommissie. 

Artikel 6.5 Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2021. 

 

Vastgesteld door de decaan op 21 juni 2021. 
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DEEL 2 CURRICULUMONDERDELEN 

Voor nadere details ten aanzien van de vormgeving van het onderwijs wordt verwezen 

naar de OSIRIS Onderwijscatalogus. 

 

Hieronder wordt het curriculum gepresenteerd bij instroom in 2021-2022 en later. 

Het curriculum bij instroom in eerdere academische jaren wordt gepresenteerd in de 

OER Educatieve masteropleidingen TSHD van dat academisch jaar; zie aldaar. 

Masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie 

Vakcode  ECTS 

995012-M-6 Algemene didactiek3 6 

995018-M-3 Didactisch Leeronderzoek 3 

995144-M-9 Didactisch Lesontwerponderzoek (FIL) 9 

995145-M-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School4 15 

995143-M-18 Didactische Verdiepingsstage en Opleiden in de School 

(FIL)4 18 

995023-M-3 Masterclasses 3 

995014-M-6 Vakdidactiek Filosofie3 6 

 Totaal 60 

 

Masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands 

Vakcode  ECTS 

995012-M-6 Algemene didactiek3 6 

995018-M-3 Didactisch Leeronderzoek 3 

995019-M-9 Didactisch Lesontwerponderzoek 9 

995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School4 15 

995020-M-18 Didactische Verdiepingsstage en Opleiden in de School4 18 

995023-M-3 Masterclasses 3 

995013-M-6 Vakdidactiek Nederlands3 6 

 Totaal 60 

 

 

 

 

 
3 De onderdelen ‘Algemene Didactiek’ en ‘Vakdidactiek’ hangen samen en moeten dan ook gelijktijdig worden gevolgd. 
4 De eindcijfers voor de Oriëntatiestage en voor de Verdiepingsstage worden ter registratie doorgegeven aan Student Administration 
op voorwaarde dat het portfolio met een voldoende is beoordeeld. 
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Master Educatie in Taal- en cultuurwetenschappen (tweejarig) 

Vakcode  ECTS 

Jaar 1   

995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School 15 

880570-M-6 Literatuur(geschiedenis) en Onderwijs 6 

880004-M-6 Taalkennis 6 

880239-M-3 Thematische cursus 1: Het kind als lezer 3 

880240-M-3 Thematische cursus 2: Life Writing 3 

880241-M-6 Theoretische en Historische Reflectie op Jeugdliteratuur 6 

995012-M-6 Algemene didactiek 6 

995013-M-6 Vakdidactiek Nederlands 6 

 
 

 
Jaar 1 of 2   

995023-M-3 Masterclasses 3 

 Kies 2 vakken uit: 12 

800869-M-6 Language Technology & Society (6) 

880206-M-6 Non-verbal Communication (6) 

880237-M-6 Grensverkeer jeugdliteratuur en andere cultuuruitingen (6) 

880200-M-6 Cognition and Process (6) 

822034-M-6 Interactive Storytelling  

880580-M-6 Keuzevakken MasterLanguage (op het gebied van taal; 
landelijk aanbod)5  (6) 

   

Jaar 2   

880644-M-6 Persuasion & (Dis)Agreement 6 

995019-M-9 Didactisch Lesontwerponderzoek 9 

995020-M-18 Didactische Verdiepingsstage en Opleiden in de School 18 

 Kies 1 vak uit: 3 

880500-M-3 Research Skills: Design & Analysis Questionnaires (3) 

800886-M-3 Research Skills: Ethnography and Interview (3) 

880490-M-3 Research Skills: Eye Tracking (3) 

880474-M-3 Research Skills: Research Interview (3) 

880814-M-3 Research Skills: Survey Design (3) 

880624-M-3 Research Skills: Narratology & Discursive Analytical 

Strategies (3) 

   

800843-M-18 Masterthesis ULT 18 

 Totaal 120 

 

 
5 Keuzevak MasterLanguage cursus Taalkunde / Taalbeheersing / Letterkunde (landelijk aangeboden, in overleg): goedkeuring 
Examencommissie is vereist. 
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Universitaire Lerarenopleiding Filosofie - Educatieve Module (tweedegraads) 

Vakcode  ECTS 

995012-M-6 Algemene didactiek6 6 

995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School 15 

995018-M-18 Didactisch Leeronderzoek 3 

995014-M-6 Vakdidactiek Filosofie7 6 

 Totaal 30 

Universitaire Lerarenopleiding Nederlands - Educatieve Module (tweedegraads) 

Vakcode  ECTS 

995012-M-6 Algemene didactiek7 6 

995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School 15 

995018-M-3 Didactisch Leeronderzoek 3 

995013-M-6 Vakdidactiek Nederlands7 6 

 Totaal 30 

 
6 De onderdelen ‘Algemene Didactiek’ en ‘Vakdidactiek’ hangen samen en moeten dan ook gelijktijdig worden gevolgd. 
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DEEL 3 OVERGANGSMAATREGELEN  

OER Vakcode Vaknaam Wordt in 

OER 

Vakcode  Vaknaam Opleiding 

2018-2019 

2018-2019 995016-M-12 Didactische Oriëntatiestage 2019-2020 995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en 

Opleiden in de School 

ULT Ned/FI 

2018-2019 995023-M-6 Masterclasses en opleiden in de 

school 

2019-2020 995023-M-3 Masterclasses ULT Ned/FI 

2018-2019 995016-M-12 Didactische Oriëntatiestage  2019-2020 995016-M-15 Didactische Oriëntatiestage en 

Opleiden in de School 

ULT Ned/FI 

2018-2019 995023-M-6 Masterclasses en opleiden in de 

school 

2019-2020 995023-M-6 Masterclasses ULT Ned/FI 

2018-2019 995018-M-6 Didactisch Leeronderzoek  2019-2020 995018-M-3 Didactisch Leeronderzoek  ULT Ned/FI 

2018-2019 995019-M-6 Didactisch Lesontwerponderzoek 2019-2020 995019-M-9 Didactisch Lesontwerponderzoek ULT Ned/FI 

2018-2019 995020-M-18 Didactische Verdiepingsstage 2019-2020 995020-M-18 Didactische Verdiepingsstage en 

Opleiden in de School 

ULT Ned/FI 

2019-2020 

2019-2020 826026-M-6 Visual Communication 2020-2021 826026-M-6 Information Visualisation & Cognition ULT NL, 2-jarig 

2019-2020 880476-M-3 Research Skills: Hermeneutics 2020-2021 880624-M-3 Narratology & discursive analytical 

strategies (2) 

ULT NL, 2-jarig 

2019-2020 880057-M-6 Language Learning and Socialization 2020-2021 800856-M-6 Storytelling in New Media ULT NL, 2-jarig 

2019-2020 880056-M-6 Language, Globalization and 

Superdiversity 

2020-2021 

 

Geen keuzevak meer, kies een 

ander keuzevak of neem contact op 

met de docent als je het vak nog af 

wil ronden. 

ULT NL, 2-jarig 
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OER Vakcode Vaknaam Wordt in 

OER 

Vakcode  Vaknaam Opleiding 

2019-2020 820046-M-6 Cognition of Visual Narratives 2020-2021 

 

Geen keuzevak meer, kies een 

ander keuzevak of neem contact op 

met de docent als je het vak nog af 

wil ronden. 

ULT NL, 2-jarig 

2019-2020 880060-M-6 Self-fashioning, Life Writing & 

Mediatis 

2020-2021 880612-M-6 Authorship & Persona: Fabricating 

identity (AMS, 2) 

ULT NL, 2-jarig 

2020-2021 

2020-2021 800869-M-6 Language Technology and its Social 

Implications 

2021-2022 800869-M-6 Language Technology & Society ULT NL, 2-jarig 

2020-2021 880200-M-6 Cognition and Process 2021-2022 880644-M-6 Persuasion and (Dis)Agreement ULT NL, 2-jarig 



 

 

BIJLAGE REGELING EDUCATIEVE MODULE 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling 

Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de Educatieve 

module. De bepalingen van de Onderwijs- en Examenregeling van de Educatieve 

masteropleidingen van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences zijn, voor 

zover deze niet in strijd zijn, van evenredige toepassing op deze regeling. 

Artikel 2. Inrichting van de module 

Voor nadere details ten aanzien van de vormgeving van het onderwijs wordt verwezen 

naar OSIRIS Onderwijscatalogus.  

Artikel 2.1 Curriculum Educatieve module van de Universitaire Lerarenopleiding 

Nederlands 

Vakcode  ECTS 

995012-B-6 Algemene didactiek 6 

995016-B-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School 15 

995018-B-3 Didactisch Leeronderzoek 3 

995013-B-6 Vakdidactiek Nederlands 6 

 Totaal 30 

Artikel 2.2 Curriculum Educatieve module van de Universitaire Lerarenopleiding 

Filosofie 

Vakcode  ECTS 

995012-B-6 Algemene didactiek 6 

995016-B-15 Didactische Oriëntatiestage en Opleiden in de School 15 

995018-B-3 Didactisch Leeronderzoek 3 

995014-B-6 Vakdidactiek Filosofie 6 

 Totaal 30 

Artikel 2.3 Volgorde onderwijsonderdelen 

De Educatieve module kan zowel in één semester als verspreid over twee semesters 

(één collegejaar) worden gevolgd.  

 

De onderdelen Algemene Didactiek en Vakdidactiek hangen samen en moeten dan ook 

gelijktijdig worden gevolgd. 

Artikel 3.1 Vrijstellingen 

De vakken die zijn gehaald in de Educatieve module van de Universitaire 

Lerarenopleiding Nederlands respectievelijk van de Universitaire Lerarenopleiding 

Filosofie leveren vrijstellingen op voor de eerstegraads lerarenopleidingen: 
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masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Nederlands en 

masteropleiding Educatie in Taal- en Cultuurwetenschappen respectievelijk de 

masteropleiding Leraar in Voorbereidend Hoger Onderwijs in Filosofie. 

Artikel 3.2 Graad 

Met een afgeronde educatieve module behalen studenten met een afgeronde bachelor- 

en/of masteropleiding, zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling, een certificaat met 

een tweedegraads lesbevoegdheid. 

Artikel 4. Vooropleiding, toelating 

Artikel 4.1 Toelating Educatieve module van de Universitaire Lerarenopleiding 

Nederlands 

Toelaatbaar tot de module is degene die met goed gevolg aan de School of Humanities 

and Digital Sciences van Tilburg University een examen heeft behaald in de 

aansluitende bachelor- en/of masteropleidingen zoals hieronder aangegeven. 

 

• Communicatie- en Informatiewetenschappen met minimaal 72 ECTS aan behaalde 

vakken op het gebied van taal en literatuur*; 

• Online Culture met minimaal 72 ECTS aan behaalde vakken op het gebied van taal 

en literatuur* 

 

Studenten dienen in alle gevallen een toelatingsverzoek in te dienen bij de 

Toelatingscommissie. Andere vooropleidingen dan bovengenoemde opleidingen bieden 

geen toelating tot de module. 

 

* Verplichte keuze uit onderstaande vakken taal, literatuur en cultuur 

Vakcode  ECTS 

825038-B-6 Cultuurgeschiedenis 1: De Bronnen van Europa 6 

825039-B-6 Cultuurgeschiedenis 2: Het moderne Europa (1789-

1916) 6 

825040-B-6 Cultuurgeschiedenis 3: De verdwijnende hemel. Europa 

in de twintigste eeuw 6 

825030-B-6 Cultuuruitingen voor de jeugd 6 

880057-B-6 Language Learning and Socialization 6 

800144-B-6 Psychology of Language 6 

822179-B-6 Retorica en Overtuiging 6 

800856-B-6 Storytelling in New Media 6 

800989-B-6 Online module Taalwetenschap 6 

822127-B-6 Human and Automatic Text Analysis 6 

800864-B-3 OPZ:1 Survey and Interview 3 
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822001-B-3 Academisch Nederlands 3 

826163-B-6 Interpretation of Cultural Expressions 6 

995022-B-6 De leraar als onderzoeker: plan, proces, product 6 

800172-B-6 Keuzevak Alfa4all 6 

 Totaal 84 

Artikel 4.2 Toelating Educatieve module van de Universitaire Lerarenopleiding Filosofie 

Toelaatbaar tot de module is degene die met goed gevolg aan de School of Humanities 

and Digital Sciences van Tilburg University een examen heeft behaald in de 

aansluitende bachelor- en/of masteropleiding Filosofie, met als voorwaarde dat de 

student minimaal 120 ECTS op het gebied van filosofie heeft behaald. Studenten 

dienen in alle gevallen een toelatingsverzoek in te dienen bij de Toelatingscommissie. 

Andere vooropleidingen dan Filosofie bieden geen toelating tot de module. 

Artikel 5 Inwerkingtreding 

De regeling treedt in werking op 1 september 2021 

 

Vastgesteld door de decaan op 21 juni 2020 


