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• overgangsregeling BA1, BA2 en BA3 curriculum 2016    

• overgangsregeling BA1 curriculum 2020 

• Protocol schriftelijke tentamens op zaal (studenten) 

 

https://inschrijfprotocol.universiteitleiden.nl/
https://studiegids.leidenuniv.nl/
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 (bereikbaar via 

onderwijs@arch.leidenuniv.nl)

 

 

 

 
1 Het kaderdocument Leids universitair register opleidingen  

 

https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/onderwijs/beleid-aanbod-en-visie/kaderdocument-leids-register.pdf
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/onderwijs/beleid-aanbod-en-visie/kaderdocument-leids-register.pdf
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2De gedragscode omgangsvormen  
3 Gedragscode onderwijs op afstand  
4Regeling ICT en internetgebruik 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-omgangsvormen
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/gedragscode-remote-teaching
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-ict--en-internetgebruik
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Studenten op te leiden tot een elementair academisch niveau dat de 

student in staat stelt om onder supervisie ingeschakeld te worden bij terreinwerk (prospectie, 

opgravingen), wetenschappelijk onderzoek en archeologische beleidstaken.  

De student beschikt over materiaalkennis en is bekend met de mogelijkheden van archeometrische en 

verwante technieken. Ook is de student op de hoogte van de theoretische uitgangspunten waarmee 

hij/zij waarnemingen en hypothesen kan analyseren. Tevens is de student in staat om over het gedane 

onderzoek te rapporteren. Ten slotte is de student zich bewust van en kan omgaan met de ethische 

aspecten die eigen zijn aan het werken met cultureel erfgoed.  

Op basis van deze kennis en vaardigheden kan de Bachelor zich een plaats verwerven in de 

beroepspraktijk of met succes een masteropleiding in het vakgebied aan een andere universiteit in 

binnen- of buitenland volgen. 

Het curriculum gestart in 2018 en later, kent de volgende afstudeerrichtingen: 

• World Archaeology (WA).   

• Heritage and Society (HS). 

 

Het curriculum 2016 en ouder heeft de volgende specialisatierichtingen: 

• Archeologie van Europa.   

• Archeologie van Indiaans Amerika. 

• Archeologie van de Klassieke Wereld. 

• Archeologie van het Nabije Oosten 

• Bioarchaeology

Curriculum 2016 en ouder heeft de volgende eindkwalificaties: 

a. De theoretische context 
De bachelor Archeologie beschikt over kennis van en inzicht in: 

- de belangrijkste actuele en historische archeologische kernbegrippen, theorieën en stromingen 

op hoofdlijnen en de wetenschapsfilosofische en methodologische kernbegrippen die daarin 

een rol spelen. 

b. Vakspecifieke kennis en inzicht 
De bachelor Archeologie beschikt over kennis van en inzicht in: 

- de evolutionaire en regionale context van de ontwikkeling van mens en cultuur vanaf de eerste 

mensachtigen op hoofdlijnen; 

- de theoretische, methodologische, cultuurhistorische, kosmologische en/of materiaalkundige 

kernthema’s van enkele regio’s en/of perioden. 
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c. Archeologische praktijkvaardigheden en methoden 
De bachelor Archeologie is in staat om: 

- archeologische gegevens als vondsten, sporen en ruimtelijke gegevens methodisch en kritisch 

te analyseren en interpreteren, met gebruikmaking van state of the art analysetechnieken;  

- een archeologisch veldonderzoek voor te bereiden en uit te voeren, inclusief een adequate 

omgang met de organisatorische, juridische, logistieke, maatschappelijke en administratieve 

aspecten; 

- methoden en technieken voor een archeologisch veldonderzoek (wijze van opgraven, 

monsternames ten behoeve van datering of specialistisch onderzoek) te selecteren en toe te 

passen; 

- eenvoudige relevante statistische methoden en technieken te selecteren en toe te passen, dan 

wel helder te communiceren met een uitvoerend statisticus/specialist. 
In de dagelijkse arbeidspraktijk, zoals vastgelegd in de KNA, zal een afgestudeerde bachelorarcheoloog 

deze stappen alleen onder supervisie van en na een controle door een seniorarcheoloog mogen 

uitvoeren. Pas na drie jaar werkervaring kan de status van actor in de zin van de KNA behaald worden. 

d. Multidisciplinaire vaardigheden 

De bachelor Archeologie: 

- beschikt over basiskennis van voor de archeologie relevante theorieën en kernbegrippen uit de 

sociale en natuurwetenschapsgebieden, te weten, de culturele antropologie, de 

aardwetenschappen en de ecologie en is in staat om onder supervisie eenvoudige methoden en 

technieken van de sociale en natuurwetenschappen te kunnen inzetten en toepassen in een 

archeologische context; 

- kan helder overleggen met een uitvoerend specialist uit een andere tak van wetenschap over 

complexe vraagstellingen die een multidisciplinaire aanpak vergen. 

e. Academische vaardigheden 
De bachelor Archeologie is in staat om: 

- zelfstandig literatuur te verzamelen rond een bepaald onderwerp of thema met behulp van 

traditionele en moderne (digitale) technieken en deze literatuur te selecteren op relevantie en 

kwaliteit; 

- zelfstandig literatuur te bestuderen, te analyseren en te beoordelen met betrekking tot de 

kwaliteit van de gegevens, argumenten en conclusies en hiervan een heldere schriftelijke 

samenvatting te geven, voorzien van eigen constructief-kritisch commentaar; 

- beeldmateriaal zodanig te hanteren en integreren in een betoog dat het de vraagstelling 

verheldert en/of versterkt; 

- onder supervisie een werkplan voor een rapport of werkstuk op te stellen en uit te voeren dat 

tenminste de volgende onderdelen omvat: een onderbouwde onderzoeksvraag, een 

onderzoeksmethode, een kritische analyse en beoordeling van relevante standpunten 

(literatuuronderzoek), een met argumenten onderbouwd, eigen standpunt en aanbevelingen 

voor verder onderzoek; 

- een goed opgebouwd, helder betoog te houden (onderzoeksgegevens en -interpretaties, kritiek, 

oplossingsrichtingen) in de vorm van een referaat of lezing, desgewenst ondersteund door 

digitale presentatietechnieken; 

- op rationele, constructieve wijze deel te nemen en leiding te geven aan een academische 

discussie; 

- helder schriftelijk verslag te leggen van kleinschalig, zelfstandig onderzoek; 

- in een team samen te werken aan gemeenschappelijke onderzoeksprojecten. 
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f. Maatschappelijke oriëntatie 
De bachelor Archeologie beschikt over kennis van en inzicht in: 

- de cultureel-maatschappelijke betekenis van de archeologie en ethische, politieke en 

economische kwesties die daarin een rol spelen; 

- de organisatie van het archeologisch bestel vanuit een globaliserend perspectief; 

- het overbrengen van archeologische informatie op zowel archeologisch-specialistische als niet-

archeologische doelgroepen. 

Curriculum 2017 en later heeft de volgende eindkwalificaties. Onderaan staan de aanvullende 

eindkwalificaties per specialisatie. 
 

1) Kennis van en inzicht in het vakgebied 
 

De afgestudeerde bachelor Archeologie beschikt over kennis van en inzicht in: 
 

1.   de hoofdlijnen van de archeologie van enkele regio’s en/of perioden 
2.   de belangrijkste stromingen, theorieën, methoden en begrippen voor het bestuderen 

van het vakgebied 

3.   de ontwikkeling van de archeologie als brede discipline 
4.   de diversiteit en aard van archeologische gegevens 
5.   de methoden en technieken om primaire archeologische gegevens te 

verzamelen, te documenteren en te beschrijven 

6.   de betekenis van archeologie in hedendaagse samenlevingen 
 

2) Toepassing van kennis en inzicht in het vakgebied 

 

De afgestudeerde bachelor Archeologie is in staat om: 
 

7.   archeologische vraagstu kken te analyseren en argumenten en redeneringen te evalueren 
8.   archeologische gegevens te verzamelen in primaire en secundaire bronnen en te 

analyseren met relevante informatietechnologie en statistische methoden en technieken 
9.   kennis en methoden van verschillende disciplines te combineren en integreren voor de 

aanpak van een archeologische casus 
 

3) Oordeelsvorming 
 

De afgestudeerde bachelor Archeologie is in staat om: 
 

10. informatie te beoordelen, relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren 
11. te reflecteren op de maatschappelijke en ethische aspecten van een archeologische kwestie 

en de consequenties van beslissingen te overzien. 
 

4) Communicatie 
 

De afgestudeerde bachelor Archeologie is in staat om: 
 

12. informatie, ideeën, problemen en oplossingen schriftelijk te presenteren op een heldere 
manier 
13. een helder mondeling betoog te houden en inhoud en vorm af te stemmen op een 

specialistisch en algemeen publiek 
14. op constructieve wijze deel te nemen aan een discussie 
15. in een team samen te werken 

 
5) Leervaardigheden 

 
De afgestudeerde bachelor Archeologie beschikt over: 
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16. de vaardigheden om eigen kennislacunes te herkennen en zelfstandig nieuwe 
kennis en vaardigheden te verwerven 

 
Aanvullend op algemene eindkwalificaties beschikt de afgestudeerde in de specialisatie World 
Archaeology over de onderstaande eindkwalificaties: 

 
De afgestudeerde bachelor Archeologie, specialisatie World Archaeology, beschikt over kennis 
van en inzicht in: 

 
a.    diverse archeologische veldtechnieken 
b.   de aard en eigenschappen van diverse archeologische informatiebronnen 

(vondstmaterialen, sporen, landschappelijke informatie) 

c. veld- en laboratoriummethoden voor het documenteren en beschrijven van primaire 
archeologische gegevens 

 
De afgestudeerde bachelor Archeologie, specialisatie World Archaeology, is in staat om: 

 
d.   relevante methoden en technieken te selecteren en toe te passen in archeologisch 
veldwerk 
e.  primaire archeologische gegevens op basaal niveau te analyseren, te interpreteren en 

te documenteren 
f.  (kleinschalig) archeologisch onderzoek te contextualiseren en in een groter 

perspectief  en wetenschappelijk kader te plaatsen. 

g.  een visie op het vakgebied te formuleren en aan de hand hiervan te reflecteren op de noodzaak 

en wenselijkheid van archeologisch onderzoek  

h. op constructieve wijze en met gevoel voor politieke verhoudingen deel te nemen aan discussies 

 
Aanvullend op algemene eindkwalificaties beschikt de afgestudeerde in de specialisatie Heritage and 

Society over de onderstaande eindkwalificaties: 

De afgestudeerde bachelor Archeologie, specialisatie Heritage and Society, beschikt over kennis van en 

inzicht in: 

a. de belangrijkste stromingen, theorieën en begrippen voor de studie van erfgoed in het 
algemeen en archeologisch erfgoed in het bijzonder 

b. de belangrijkste maatschappelijke en ethische kwesties met betrekking tot erfgoed 
c. de belangrijkste methoden en technieken van erfgoedonderzoek 

De afgestudeerde bachelor Archeologie, specialisatie Heritage and Society, is in staat om: 

d. relevante gegevens te verzamelen met betrekking tot de studie van erfgoed 
e. eenvoudige, relevante methoden en technieken op het gebied van erfgoedstudies toe te passen 

 te reflecteren op de waarde en definitie van erfgoeop constructieve en respectvolle wijze deel te 
nemen aan interculturele discussies
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Het eerste jaar wordt zoveel mogelijk gedoceerd in 

het Engels en Nederlands, de tentamens worden tevens zoveel mogelijk afgenomen in het Engels en 

Nederlands. De voertaal in het tweede en derde jaar is Engels, de tentamens en examens worden in het 

Engels afgenomen, echter de student mag ten alle tijden het tentamen in het Nederlands maken. 

 
5  Gedragscode voertaal  

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/ul2staff/reglementen/onderwijs/gedragscode-voertaal.pdf
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 6 Richtlijn taalbeleid  
7 De Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. 
8 Conform de ‘abstracte structuur’ als omschreven in het Kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 
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3.2.8 Als een student is ingeschreven voor twee programma’s en deze beide afrondt, kan deze een 

vrijstelling aanvragen bij de examencommissie voor de 30 ec keuzeruimte. Deze vrijstelling kan nooit 

de scriptie bevatten. 

 
9 Overeenkomstig artikel 7.3h van de WHW (‘vrij onderwijsprogramma in het wetenschappelijk onderwijs’). 
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10 Indien het nieuwe inschrijvingssysteem gereed is op 1 september 2022 vervallen onderstaande artikelen:   

3.4.1 Voor deelname aan een tentamen dient de student zich uiterlijk tien dagen voor datum waarop het tentamen wordt 

afgenomen volgens de daarvoor geldende procedure in te schrijven. 

3.4.2 Deelname aan een onderwijseenheid vindt plaats in de volgorde van inschrijving. Voor de bij de opleiding 

ingeschreven studenten is bij tijdige inschrijving plaatsing bij de onderwijseenheden die behoren tot het verplichte deel van de 

opleiding gegarandeerd. Aan bepaalde onderwijseenheden kan eerst worden deelgenomen nadat aan het tentamen van een 

voorafgaande onderwijseenheid met goed gevolg is deelgenomen. In de Studiegids  is aangegeven  voor welke 

onderwijseenheden deze voorwaarde geldt. 
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4.1.5 Compensatie van deeltoetsen kan alleen plaatsvinden, als de deeltoets met minimaal een 5.0 is 

beoordeeld. 

• 

• 

• 

• 
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12Protocol studeren met een functiebeperking 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/protocol-studeren-met-een-functiebeperking
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a. moet aantonen dat hij beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden om de bacheloropleiding met 

goed gevolg af te ronden. Dit kan worden aangetoond door: 

 

• Het propedeutisch examen met gemiddeld een 7 of hoger af te sluiten en minimaal een 7 te 

hebben behaald voor het HAVO-examen Engels 

• 

• 

• 

• 

 
13 De regeling voor inschrijving, collegegeld en examengeld van de Universiteit Leiden. 
 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/inschrijving-college--en-examengeld
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• 

Niet van toepassing. Alle profielen geven toegang tot de opleiding. 

• 

• 

• 

• 
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14 Regeling Bindend Studieadvies Universiteit Leiden 
 

https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-bindend-studieadvies
https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/regeling-bindend-studieadvies
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https://www.organisatiegids.universiteitleiden.nl/reglementen/algemeen/protocol-studeren-met-een-functiebeperking
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