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Afstudeerrichtingen/specialisaties 

• Oudere Nederlandse letterkunde 

• Moderne Nederlandse letterkunde 

• Taalbeheersing van het Nederlands 

• Nederlandse taalkunde 

• Nederlandkunde  

• Vrij 
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Opbouw Master 

• Specialisatiewerkgroep 1    10 

• Specialisatiewerkgroep 2   10 

• Keuzevak / stage / studieopdracht 

 aansluitend bij specialisatie   10 

• Vrije keuze     10 

• MA-scriptie     20 

        

     Totaal  60 

 

Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 3 



Voorbeelden van specialisatiethema’s 
• Argumentatietheorie en retorica (Taalbeheersing) 

• Geschiedenis en retorica van het politieke debat (Taalbeheersing i.s.m. Geschiedenis) 

• De sturende kracht van taal (Taalkunde en Taalbeheersing) 

• De andere taalgeschiedenis (Taalkunde) 

• Taalkunde – breed (Taalkunde) 

• Intertekstualiteit (Oudere en Moderne letterkunde) 

• (Post)koloniale literatuur (Moderne letterkunde) 

• Middeleeuwse en/of Vroegmoderne literatuur (Oudere letterkunde) 

• Medieval and early modern studies (Oudere letterkunde i.s.m. andere opleidingen) 
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Specialisatiethema’s Nederlandkunde 
• Nederlandse letterkunde 

• Nederlandse taalkunde 

• Vaderlandse geschiedenis (vakken uit vier historische masters) 

• Nederlandse kunstgeschiedenis (vakken uit master Arts and Culture) 

 

Verplicht: Didactiek van het Nederlands als tweede taal 

 of: Vertaalwetenschap (beide ook mogelijk) 
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Voorbeelden van keuzevakken 
Masterlanguage 
• Jaarlijks landelijk aanbod op alle specialisaties van de neerlandistiek 
 
Language and Communication 
• Sociolinguistics 
• Oral traditions 

 
Book and digital media studies 
• History of the book 
• Textual editing 

 
Comparative Literature & Literary theory 
• Interculturality 
• Reinventing the novel 

 
Linguistics 
• Comparative syntax 
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Neerlandistiek in Leiden 
• Leuke stad! 

• Opleiding als beste uit Elsevier-test 

• Kleinschalig  

• Contacten met voor de neerlandistiek  

 belangrijke instituten 

• Lezingen, excursies, stages 

• Verwevenheid onderwijs en onderzoek 

• Vakken met specialistische inhoud 

• Docentencorps met gevarieerde specialismen 

• Specialistische kennis historische taalkunde en taalvariatie 

• Keuzevakmogelijkheden curriculum Geesteswetenschappen 

• Toegankelijke docenten 
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Docenten 
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Toegangseisen 

• Een afgeronde bacheloropleiding Nederlandse taal en cultuur of Dutch Studies (of een 
gelijkwaardig diploma) 

 

• Een 2e-graadsdiploma HBO-Nederlands (± 7,5) na succesvolle afronding van een pre-
mastertraject (schakelprogramma) (60 ects) 

 

• Taalniveau Nederlands B2/C1  
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Vervolgmogelijkheden 

• Andere doorstroommaster  

   bijv. Book and Digital Media Studies 

           Film and Photographic Studies 

 

• Educatieve master: ICLON  

 Eerstegraadsbevoegdheid docent Nederlands 

 

• Research Master  

 Literary Studies 

           Linguistics    
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Kennis en vaardigheden van een neerlandicus 
 

• Kritisch, onafhankelijk en creatief denken 

• Analytische vaardigheden 

• Zeer goede schriftelijke taalvaardigheid 

• Zeer goede mondelinge taalvaardigheid 

• Samenwerkingsvaardigheden 

• Complexe vraagstukken oplossen – mede op basis van samenwerking met andere studenten 
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Waar komen onze alumni terecht? 
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Waar komen onze alumni terecht? 
• Uitgever  

• Redacteur 

• Webredacteur 

• Communicatiemedewerker  

• Medewerker voorlichting en PR 

• Copywriter 

• Tekstschrijver 

• Trainer schriftelijke communicatie 

• Universitair docent 

• Docent (middelbare school / hogeschool) 

• Projectmanager  

• Coördinator  

• Beleidsmedewerker  

• Bij bedrijven, instellingen, organisaties, 

overheid, radio/TV; in reclamewereld of 

politiek  
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Waar komen onze alumni terecht? 
Via Nederlandkunde: 
 

• Contract Agent bij de Europese Commissie 

• Ondersteunend literair agent bij Sebes & Bisseling Literair Agentschap 
(http://depennenzijngeslepen.avrotros.nl) 

• Medewerker archieven bij een ministerie 

• PhD student bij een internationale universiteit 

• Lecturer of Dutch Literature bij een internationale universiteit 

• Docent Nederlands in het buitenland 
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• 71% vindt binnen 2 maanden een baan.  

 

• 74% vond meteen een baan op hbo of academisch 
niveau.  

 

• Ongeveer 48% vindt eerste baan via zijn/haar 
netwerk (familie, vrienden en docenten, stage, 
bijbaan etc.) 

 

• Via vacature(websites) is dat 27%. Direct bij de 
stageplek kunnen blijven werken: 6% 
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Jouw vooruitzicht op werk? 



Welke voorbereiding werkt? 
• Een master loont: hoger instroomniveau eerste baan dan 

bachelor 

• Afgestudeerden met stage-ervaring vinden vaker werk dat zij 
ambieerden (56%) dan alumni zonder die ervaring (48%) 

• Afgestudeerden die naast de studie een relevante bijbaan 
hadden vinden vaker werk dat zij ambieerden (56%)  dan 
alumni zonder deze ervaring (46%) 

• De Loopbaanservice adviseert en ondersteunt bij jouw 
voorbereiding!  Ga naar:  hum.leiden.edu/careerservice 
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Relevante links 
 

• Universiteitswebsite:  
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/neerlandistiek/nl/introduction 

 

• Facebook: 
https://www.facebook.com/NederlandsUniversiteitLeiden/?fref=ts 
https://www.facebook.com/Taalbeheersing-299046673629126/?fref=ts 
 

• Twitter:  
https://twitter.com/UniLeiden 
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Bezoek de informatiemarkt! 
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