Onderwijs- en examenregeling
geldig vanaf 1 september 2018
Opleidingsspecifiek deel:

Bacheloropleiding: Religiewetenschappen

Deze onderwijs- en examenregeling is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW) en op de door de Universiteit Leiden vastgestelde universitaire richtlijnen, te weten


de regeling Bindend Studieadvies;



het kaderdocument Leidse Register Opleidingen;



de universitaire jaarindeling;



regeling inschrijving

Overeenkomstig artikel 7.14 WHW beoordeelt het faculteitsbestuur de Onderwijs- en examenregeling
regelmatig en weegt daarbij, ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast, het
tijdsbeslag dat daaruit voor de studenten voortvloeit. De opleidingscommissie heeft op grond van artikel
9.18 WHW tot taak de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling jaarlijks te beoordelen.
Deze Onderwijs- en examenregeling bestaat uit twee delen; een facultair deel dat voor alle opleidingen
gelijk is, en een deel dat voor een opleiding specifieke informatie bevat. Dit opleidingsspecifieke gedeelte
vormt één geheel met het algemeen deel en bevat alleen de artikelen die een opleidingsspecifieke invulling
hebben.
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Bijlagen
Bijlage D - E-Studiegids (zie https://studiegids.leidenuniv.nl/)
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Hoofdstuk 2
Artikel 2.1

Beschrijving van de opleiding

Doel van de opleiding

Met de opleiding wordt beoogd dat de student een zodanige academische vorming verwerft in termen van
kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de religiewetenschappen, dat:
-

voldaan wordt aan de ingangseisen voor toelating tot aansluitende masteropleidingen,

-

de student in staat is tot het met succes uitoefenen van functies waarvoor academische kennis en
vaardigheden op bachelorniveau op bovengenoemd gebied vereist dan wel wenselijk zijn.

Artikel 2.2

Afstudeerrichtingen

Niet van toepassing.

Artikel 2.3

Eindkwalificaties

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt, gerangschikt volgens
de Dublin-descriptoren:
a. De bachelor heeft kennis van de antieke godsdiensten, hindoeïsme, boeddhisme, jodendom,
christendom en islam in hun historische verschijningsvormen.
b. De bachelor heeft kennis van hedendaagse verschijningsvormen van religie.
c. De bachelor heeft religiewetenschappelijke kennis van algemene en vergelijkende aard.
d. De bachelor heeft kennisgenomen van de beginselen van de verschillende methoden die tot het geheel
van de religiewetenschappen behoren, hetgeen inhoudt:
i. dat de bachelor bekend is met hedendaagse methoden van onderzoek naar schriftelijke en
materiële bronnen volgens de historische methode;
ii. dat de bachelor heeft kennisgenomen van onderzoeksmethoden van religieus-maatschappelijke
verschijnselen en ontwikkelingen volgens de sociologie van religie;
iii. dat de bachelor heeft kennisgenomen van onderzoeksmethoden van zingevingsvraagstukken
volgens de psychologie van religie;
iv. dat de bachelor heeft kennisgenomen van de onderzoeksmethoden van de antropologie van
religie.
e. De bachelor is in staat uitspraken van religieuze aard te beschrijven en te analyseren in het licht van de
methoden van de religiewetenschappen;
f.

De bachelor is in staat religieuze verschijnselen te beschrijven en te analyseren volgens de methoden
van de religiewetenschappen;

g. De bachelor is in staat om te reflecteren op de hedendaagse multireligieuze werkelijkheid en op actuele
debatten over de rol van religie in de moderne samenleving.
h. De bachelor kan op het terrein van religie problemen formuleren en analyseren, zelfstandig materiaal
en informatie verzamelen en op hun geldigheid beoordelen, en argumenten aanvoeren voor mogelijke
oplossingen van de geformuleerde problemen.
i. De bachelor is in staat zowel mondeling als schriftelijk verslag te doen van onderzoek naar een
onderwerp van tamelijk grote omvang en zich hierbij te verantwoorden volgens de in de wetenschap
geldende regels.
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j. De bachelor is in staat de kennis en vaardigheden vermeld onder a. t/m j. in de praktijk ten nutte te
maken in beroepen of functies die toepassing van kennis van de religiewetenschappen vergen.
Voorts leidt elke Leidse geesteswetenschappelijke opleiding op tot facultair geformuleerde algemene
academische vaardigheden. Deze hebben betrekking op de Dublin descriptoren Oordeelsvorming,
Communicatie en Leervaardigheden en zijn opgenomen in bijlage A bij het facultaire deel.

Artikel 2.9

Voertaal

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal 1 zijn de voertalen binnen de opleiding Nederlands en
Engels. De student wordt geacht de gebruikte voertalen binnen de opleiding voldoende te beheersen,
conform de eisen geformuleerd in artikel 5.2.4. In principe wordt bij Nederlandstalige vakken tentamens
afgelegd in het Nederlands. Bij Engelstalige vakken kan de student de keuze worden gegeven om
tentamens af te leggen in het Engels of in het Nederlands. Zie de e-studiegids voor informatie over de
voertaal en tentamineringstaal van de individuele vakken.

Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma
Artikel 3.2

Keuzevrijheid

3.2.6
In afwijking van het gestelde in 3.2.2 kan de volgende minor niet worden gekozen omdat de
inhoud geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderwijseenheden van de opleiding:
-

Religion in a Changing World

Ook kan de volgende onderwijseenheid van de genoemde minor niet worden gevolgd omdat de inhoud
geheel of gedeeltelijk overeenkomt met verplichte onderwijseenheden van de opleiding:
-

de onderwijseenheid Introduction to the Study of Islam (5 ec) van de minor Islam: Religion and
Society.

Ter vervanging van deze onderwijseenheid kan er worden gekozen tussen Islamitische mystiek / Shii Islam
(alternerend aangeboden)

Hoofdstuk 4
Artikel 4.2

Tentamens en examens

Verplichte volgorde

4.2.1
Aan het onderwijs en tentamen van de volgende onderwijseenheden kan pas worden
deelgenomen indien de tentamens van de daarbij vermelde voorafgaande onderwijseenheden met goed
gevolg zijn afgelegd:
Onderwijseenheid:
Comparative Religion

Global Christianity
Methoden en technieken 2: kwalitatief
onderzoek
Methoden en technieken 3: kwantitatief
onderzoek
1

Deelname aan onderwijs en tentamen na behalen van:
Inleiding Religiewetenschappen of
Introduction to Religious Studies of Inleiding
godsdienstwetenschap
Christendom: de Basics
Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en
teksten
Methoden en technieken 1: bronnenonderzoek, objecten en
teksten

Gedragscode voertaal
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Religion and Science in Christianity
Islam in Southeast Asia: The Basics
Islam and Minorities
Onderzoeksgeschiedenis van de
religiewetenschappen
BA-scriptie Religiewetenschappen

Christendom: de Basics (of equivalent)
Introduction to the Study of Islam
Introduction to the Study of Islam
Propedeuse Religiewetenschappen
Afgeronde propedeuse en tweede jaar; BA scriptieseminar

Hoofdstuk 6 Studiebegeleiding en studieadvies
Artikel 6.3

Studieadvies

6.3.2
Voor de opleiding gelden aanvullende eisen ten aanzien van te behalen onderdelen voor het
bindend studieadvies. Deze worden genoemd in het facultaire gedeelte van de OER.

Hoofdstuk 7 Evaluatie van het onderwijs
Artikel 7.1

Evaluatie van het onderwijs

Het onderwijs in de opleiding wordt als volgt geëvalueerd:
• cursusevaluaties
• programmaevaluaties
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