
 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2012 
 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Latijns-Amerikastudies  
 
Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger 
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en is aangevuld met kwaliteitskenmerken zoals vastgelegd in 
het kaderdocument Leids universitair register opleidingen. 

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 algemeen 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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Artikel 2.1    Doel van de opleiding 

Met de opleiding wordt beoogd: 
1. het verwerven van wetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en gebruik van wetenschappelijke 
methoden op het gebied van  Latin American Studies; 
2. het ontwikkelen van academische vaardigheden: 
- het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen, 
- het analyseren van complexe problemen, 
- het wetenschappelijk rapporteren; 
3. voorbereiding op een wetenschappelijke loopbaan en vervolgonderwijs; 
4. voorbereiding op een maatschappelijke loopbaan. 

 
Artikel 2.2    Afstudeerrichtingen 

Niet van toepassing. 

 

Artikel 2.3    Eindkwalificaties 

De afgestudeerden van de opleiding moeten de onderstaande eindkwalificaties hebben bereikt: 
 
1. Kennis en inzicht: 

a. Afgestudeerden bezitten gedegen kennis van en inzicht in de thematiek die centraal staat bij een van 
de drie disciplinaire trajecten: publiek beleid en sociale programma’s in Latijns-Amerika; culturele 
analyse van beeld en discours in Latijns-Amerika; en taalvariatie en culturele verandering. 

b. Afgestudeerden bezitten kennis van de belangrijkste hedendaagse theoretische debatten over een van 
deze centrale thematieken en zijn in staat kritisch op deze debatten te reflecteren. 

 
2. Toepassen kennis en inzicht 

a. Afgestudeerden beschikken over het vermogen om de teksten die in het gevolgde traject behandeld 
zijn kritisch te analyseren en deze in een culturele en historische context te plaatsen. 

b. Afgestudeerden zijn in staat de verkregen kennis over de centrale problematiek en de academische 
debatten daaromtrent te vertalen in een relevante onderzoeksvraag die wat betreft inhoud en omvang 
in een zelfstandig onderzoek kan worden onderzocht. 

c. Afgestudeerden beschikken over een gedegen kennis van de gangbare onderzoeksmethoden en – 
technieken die van toepassing zijn bij het gevolgde traject (zoals interviewtechnieken, culturele 
analyse, etc.) en zijn in staat op een zelfstandige manier deze kennis te operationaliseren in een 
concreet en uitvoerbaar onderzoekontwerp. 

d. Afgestudeerden zijn in staat om zelfstandig een onderzoek uit te voeren in Latijns-Amerika en 
beschikken over de benodigde interculturele vaardigheden om daarbij samen te werken met de 
relevante personen en instanties.   

 
3. Oordeelvorming 

a. Afgestudeerden zijn in staat om zorgvuldige afwegingen te maken aangaande de academische merites 
en bruikbaarheid van de academische argumenten en van het materiaal dat ten grondslag ligt aan hun 
onderzoek en latere eindrapportage.  

b. Afgestudeerden kunnen zich een goed oordeel vormen van de sociale, culturele en ethische aspecten 
waarbij rekening dient te worden gehouden bij de uitoefening het uitvoeren van een onderzoek en bij 
het schrijven. 

 
4. Communicatie 

a. Afgestudeerden zijn in staat goed gestructureerde en heldere mondelinge presentaties te houden over 
een academisch onderwerp voor een publiek van specialisten of niet-specialisten. 
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b. Afgestudeerden zijn in staat op een bondige manier thema en doel van hun onderzoek duidelijk te 
maken aan personen en instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan dit onderzoek. 

c. Afgestudeerden zijn in staat de resultaten van hun onderzoek op een heldere manier en volgens de 
geldige academische standaarden schriftelijk te presenteren in verschillende vormen (werkstuk, essay, 
boekbespreking, scriptie). 

 
5. Leervaardigheden 

a. Afgestudeerden beschikken over de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie 
aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter, zoals bijvoorbeeld een 
promotietraject.  

b. Afgestudeerden zijn in staat om de verworven kennis, inzicht en vaardigheden toe te passen in een 
werkomgeving ook als deze niet nauw aansluit op het gevolgde disciplinaire traject of aan de regio 
Latijns-Amerika gerelateerd is. 

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaalP0F

1
P is de voertaal binnen de opleiding  Spaans. 

De student wordt geacht de gebruikte voertaal binnen de opleiding voldoende te beheersen.  

 

Artikel 3.1 Verplichte onderwijseenheden 

3.1.1 De opleiding omvat onderwijseenheden met een totale studielast van 60 studiepunten. Deze 
onderwijseenheden zijn benoemd in bijlage D. Per onderwijseenheid is de studielast (in studiepunten) en het 
niveau vermeld. 

 

Artikel 3.4  Deelname aan een onderwijseenheid  

Niet van toepassing 

 

Artikel 4.2 Verplichte volgorde 

Niet van toepassing. 

 
Artikel 5.1 Rechtstreekse toegang  

Rechtstreekse toegang tot de opleiding hebben degenen aan wie de volgende graad is verleend: 
de graad Bachelor van de opleiding Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden. 

 

Artikel 5.3 Toelatingseisen 

Onverminderd hetgeen in artikel 5.2.1 is bepaald ten aanzien van de capaciteit worden degenen tot de 
opleiding toegelaten:  

                                                 
1. De Gedragscode voertaal is vastgesteld door het College van Bestuur op 11 juli 2002 en is te raadplegen op  

www.reglementen.leidenuniv.nl/gedragscodes/gedragscode-voertaal.html. 



 
 

4 

▪ die beschikken over de kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht en vaardigheden die moeten zijn 
verworven bij beëindiging van de bacheloropleiding bedoeld in artikel 5.1 waaronder mede 
begrepen zijn de Algemene Academische Vaardigheden zoals opgenomen in bijlage C; en  

▪ aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend, waarvan het 
niveau gelijkwaardig is aan dat van een Nederlandse bacheloropleiding, of die aantonen te 
voldoen aan de eisen die daarvoor worden gesteld; en  

▪ die beschikken over elementaire kennis van en inzicht in de belangrijkste culturele en historische 
ontwikkelingen in Latijns-Amerika.  

▪ die naar het oordeel van de toelatingscommissie van de master opleiding Latijns-Amerika voldoende 
kennis van de voertaal van de opleiding hebben.  

▪ die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van het Engels hebben (TOEFL 
500/173/ 60 of IELTS 5.0). 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Niet van toepassing. 
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Track Public Policies in Latin America (History)

MA 1 I
State, Civil Society and Public Policies in Latin 
America 5654V5009 hc/wc 500 10 V 4

pa,pr,pp,s
w

1a, 1b, 2a, 2b, 
4a

MA 1 I/ II Research Seminar History 5654V5013 wc 500 10 V 2 rp,sw,

1a, 1b, 2a, 2b, 
2c, 2d, 3b, 4a, 
4b

MA 1 I Research  in Latin America 5654V5011
wc/st/e
xc 600 10 V 3 intw,tr,ev

2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b

30

Kies 2 uit de volgende 4 vakken:

MA 1 II Master Class: Modernity in Latin America 5654V5010 hc/wc 600 5 K 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Cultural identity in post-modern writing 5654V5008 hc/wc 600 5 K 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Wisseleerstoel Braziliaanse studies 5654V4037 hc/wc 600 5 K 2 pa,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Wisselleerstoel Chileense studies 5654V4038 hc/wc 600 5 K 2 pa,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA1 II MA-thesis 5654VG001 Zs 600 20 V 1 sw

a, b, a, b, 
2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b, 4c, 5a, 

30

Track Cultural Analysis in Latin America 
(Literature)

MA 1 I Master Class: Hybrid Cultures 5654V5006 hc/wc 500 10 V 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 2b, 
3a

MA 1 I
Methods of Cultural Analysis and Critical 
Readings 5654V5014 hc,wc 500 10 V 3 pr,sop,sw

a, b, a, b, 
2c, 2d, 3b, 4a, 
4b

MA 1 I Research in Latin America 5654V5011
wc/st/e
xc 600 10 V 2 tr,ev

2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b

30

MA 1 II Cultural Identity and post-modern writing 5654V5008 hc/wc 600 5 V 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Master Class: Modernity in Latin America 5654V5010 hc/wc 600 5 V 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II MA-thesis 5654VL001 Zs 600 20 V 1 sw

, , , , 
2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b, 4c, 5a, 

30

Track Language Variation and Bilingualism 
(Linguistics)

MA 1 I
A theoretical research seminar on Language 
Variation and Language Change in Latin America 5654I5015 hc/wc 500 10 V 2 pr,sw

1a, 1b, 2a, 2b, 
2c, 2d, 3b, 4a, 
4b

MA 1 I
LULC Master Courses: one or two of the 
following courses (a total of 10 ECTS)

MA 1 I Advanced Linguistics 5654Ixxxx hc/wc 600 10 K 2 pr,sw
1a, 1b, 2a, 2b, 
3a

MA 1 I Second Language: Learning and Teaching 5654Ixxxx hc/wc 600 10 K 2 pr,sw
1a, 1b, 2a, 2b, 
3a

MA 1 I Onderzoeksgroep Nederlands als tweede taal 5584KLAS1 hc/wc 600 5 K 2 pr,sw
1a, 1b, 2a, 2b, 
3a

MA 1 I
Amerindian Categorizations of the World: An 
Ethnolinguistic Approach 5194KLD11 hc/wc 600 5 K 3 pa,pr,sw

1a, 1b, 2a, 2b, 
3a

MA 1 I Research in Latin America zs 600 10 V 2 tr,ev
2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b

30

MA 1 II Master Course LULC 5654Vxxxx hc/wc 600 5 V 2 pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Choose one of the following two courses:

MA 1 II Cultural Identity and post-modern writing hc/wc 600 5 K 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II Master Class: Modernity in Latin America hc/wc 600 5 K 3 pa,pr,sw
1a, 1b, 2a, 3a, 
5a, 5b

MA 1 II MA-thesis 5654VT001 zs 600 20 V 1 sw

, , , , 
2c, 2d, 3a, 3b, 
4a, 4b, 4c, 5a, 

30
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