
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs- en examenregeling  
geldig vanaf 1 september 2012 

 

Opleidingsspecifiek deel 

Masteropleiding: Noord-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 de amerikanistiek; 

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 

Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt:  

1. Knowledge and insight 

a. MA graduates will gain comprehensive knowledge of, and insight into, major issues in the history, 
literature,  and culture of the United States, such as the struggle for civil rights, immigration, 

ethnic/racial identity, and U.S. foreign policy, as well as the main scholarly and theoretical debates 
about these issues 

b. MA graduates will have a critical understanding of theories of U.S. exceptionalism 

2.   Applications of knowledge and insight 

a. MA graduates will have the ability to critically analyze American historical and literary texts and place 
them in a cultural and historical context 

b. MA graduates will have the ability to conduct independent multidisciplinary research in the area of 
North American Studies (including Canada), thereby showing the ability to comprehend and apply 

relevant theoretical insights and methodological approaches 

c. MA graduates will have the ability to identify and collect primary and secondary sources in the area of 

North American Studies by means of conventional and electronic databases  

d. MA graduates will have the ability to apply knowledge of  North American history, literature and 

culture to contemporary social, political, literary, and cultural developments 

e. MA graduates will have the ability to apply the acquired skills of analysis, research, and 

communication in the area of North American Studies to other fields and professional contexts in 
which academic training at the MA level is necessary or useful 

3.  Judgment 

a. MA graduates will have the ability to critically assess and utilize primary and secondary sources to 

construct an extended argument in the form of an MA thesis in the area of North American Studies 

b. MA graduates will have the ability to judge the relative merits of  academic opinions and arguments 

about contemporary developments in North American Studies 



 

 

 

4 Communication 

a. MA graduates will have the ability to orally present and defend the result of individual research in a 
group context  

b. MA graduates will have the ability to effectively communicate research results in written English in 
various formats, such as book reviews, essays, and an MA thesis 

5 Learning skills 

a. The learning abilities required to be able to follow post-master’s professional training or a PhD 
training of a largely self-determined or autonomous nature. 

Artikel 2.5     Studielast 

De opleiding heeft een studielast van 60 studiepunten. 

Artikel 2.8 Voertaal 

Met inachtneming van de Gedragscode voertaal1 is  de voertaal binnen de opleiding Engels. 
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 opleidingen Geschiedenis, afstudeerrichting Amerikaanse Geschiedenis, 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: 

� die kennis van en inzicht in de bepalende gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis en 
cultuur van de Verenigde Staten hebben, en/of bekend zijn met de canonieke werken uit de 
Amerikaanse literatuur. 

Hieronder worden in ieder geval begrepen kandidaten die een universitaire bacheloropleiding op het 
gebied van de amerikanistiek of een andere universitaire bacheloropleiding waarvan deel hebben 

                                                 
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. 



 

 

uitgemaakt onderdelen op het gebied van de Amerikanistiek met een omvang van ten minste 30 ec, 
bijvoorbeeld de minor Amerikanistiek van de Universiteit Leiden, hebben afgerond; 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, waaronder mede begrepen zijn de Algemene Academische 
Vaardigheden zoals opgenomen in bijlage C,  

 en  
� die naar het oordeel van het faculteitsbestuur voldoende kennis van de voertaal van de opleiding 

hebben (7.0 (IELTS) of 600/250/99-100 (TOEFL)). 

Artikel 5.5 Pre-mastertraject 

Studenten aan wie de graad Bachelor van een opleiding in het wetenschappelijk onderwijs is verleend en die 

die de minor ‘Amerikanistiek: Inleiding in de geschiedenis en cultuur van de Verenigde Staten’ met een 

omvang van 30 ec met goed gevolg hebben afgerond zijn toelaatbaar tot de masteropleiding Noord-
Amerikastudies .  


