Studielastberekening
De studielast van de vakken wordt uitgedrukt in ECTS credit points (European Credit Transfer
System). Eén ECTS credit point is gelijk aan 28 uur studie.
In de studieprogramma’s van de bachelor- en masteropleidingen hebben de vakken een
omvang van 5 ECTS of 10 ECTS, hetgeen dus overeenkomt met respectievelijk 140 (5 x 28
uur) en 280 (10 x 28 uur) studiebelastingsuren.
De totale studiebelasting van een driejarig bachelorprogramma bedraagt 180 ECTS (3 x 60
ECTS).
De éénjarige masterprogramma’s hebben een omvang van 60 ECTS, waarvan 20 ECTS zijn
gereserveerd voor de master thesis. De overige onderdelen hebben een omvang van 5 of 10
ECTS.
Bij de berekening van de studielast per vak is uitgegaan van de algemene norm voor het
bestuderen van literatuur: 5 pagina’s literatuur per uur. Wanneer literatuur niet grondig
bestudeerd, maar alleen gelezen dient te worden geldt een norm van 6 à 7 pagina’s per uur.
Voorts wordt de studielast uiteraard bepaald door de diverse opdrachten die gegeven worden
om een actieve verwerking van de stof te bevorderen (werkstuk, referaat, essay, recensie
schrijven, discussie voorbereiden e.d.). Ook de college-uren maken onderdeel uit van de
totale studielast.
Voorbeeld studielastberekening van een eerstejaars vak van 10 ECTS ( = 280 uur)
- bijwonen hoorcollege: 2 uur per week gedurende 8 weken
16 uur
- deelname werkgroepen: 2 x 2 uur per week gedurende 8 weken
32 uur
- voorbereiding werkgroepen: 16 x 4 uur per bijeenkomst
64 uur
- maken van specifieke opdrachten (4 opdrachten à 6 uur)
24 uur
- deelname excursie
4 uur
- uitvoeren bibliotheek-/archiefopdracht
4 uur
- bestuderen van verplichte literatuur: 665 pag’s à 5 p. per uur
133 uur
- maken van een schriftelijk tentamen
3 uur
--------totaal 280 uur
Voorbeeld studielastberekening van een 2e/3e jaars themavak van 5 ECTS ( = 140 uur)
- deelname werkcollege: 2 uur per week gedurende 8 weken
16 uur
- voorbereiding werkcolleges: 8 x 3 uur per bijeenkomst
24 uur
- bestuderen van verplichte literatuur: 350 pag’s à 5 p. per uur
70 uur
- schrijven van een paper
30 uur
--------totaal 140 uur
De berekening van de studielast voor elk vak afzonderlijk wordt uiteengezet in de
studiehandleiding van het betreffende vak. Deze studiehandleiding wordt twee weken
voor aanvang van het college gepubliceerd op Blackboard en een geprinte versie
ervan wordt tijdens het eerste college uitgedeeld.

