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ICL-normen 

Engels 

Ten minste 120 EC vakstudie verdeeld over alle kerndomeinen aan het eind van het masterprogramma Engelse taal en cultuur: educatie en 

communicatie. Daarbij moet aan de volgende eisen zijn voldaan: 

- Je kunt daarvan ten minste 20 EC doeltaalrelevante cursussen theoretische en toegepaste taalkunde aantonen.

- Je kunt daarvan ten minste 20 EC doeltaalrelevante cursussen letterkunde aantonen.

- Je overige 80 EC bestaan uit cursusaanbod op het gebied van taalverwerving (met aandacht voor alle taalvaardigheden), taalbeheersing,

vertalen, taalkunde, toegepaste taalkunde, letterkunde, cultuur, cultuurhistorie, historie, politiek, economie enz, die inhoudelijk relevant

zijn voor de doeltaal of het doeltaalgebied.

- De bachelorscriptie is geschreven in de doeltaal.

Minimaal 90 EC vakstudie, verdeeld over alle kerndomeinen dient te zijn behaald bij aanvang van de tweejarige masteropleiding Engels. 

Taalvaardigheid 

Engels 

Voor het taalvaardigheidsniveau van het Engels geldt minimaal niveau C2 voor leesvaardigheid en niveau C1 voor luister-, spreek- en 

schrijfvaardigheid, volgens de definities van het gemeenschappelijk Europees referentiekader (ERK). Kandidaten met een universitair 

bachelordiploma Engelse taal en cultuur (of een buitenlands equivalent hiervan) voldoen hier doorgaans automatisch aan. Dit is ter beoordeling 

van de toelatingscommissie. Voor de overige kandidaten gelden voor dit masterprogramma de volgende vereisten*: 

• IELTS, Academic Module. Minimumscores: 8,0 voor leesvaardigheid, 7,0 voor alle overige vaardigheden

• Cambridge English C1 Advanced (CAE). Minimumscores: 200 voor leesvaardigheid, 185 voor alle overige vaardigheden.

• Cambridge English C2 Proficiency (CPE). Minimumscores: 200 voor leesvaardigheid, 185 voor alle overige vaardigheden.

Tijdens de beoordeling van je dossier wordt bepaald of je een taaltoets moet afleggen. 

*Uitzonderingen: Je hoeft geen bewijs van taalvaardigheid in te dienen als je een middelbareschooldiploma en/of Bachelordiploma hebt behaald in Australië, Canada, Ierland, Nieuw-

Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zuid-Afrika, of als je een International Baccalaureate Diploma of European Baccalaureate Diploma (voor Engelstalig

onderwijs) hebt behaald.

Vakinhoudelijk 

toelaatbaar 

• Alle kandidaten in het bezit van een bachelordiploma Engelse taal en cultuur van een Nederlandse universiteit.

• Alle kandidaten die 90 EC vakstudie hebben behaald, over alle kerndomeinen, via een andere bachelor dan hierboven genoemd. Dit wordt

tijdens je aanmelding beoordeeld. Bij de beoordeling van je vakinhoudelijke niveau Engels houden we de volgende criteria aan:

- Je hebt ten minste 90 EC vakrelevant onderwijs behaald in je bachelor.

- De bachelorscriptie is geschreven in de doeltaal. Het onderwerp van de bachelorscriptie is relevant voor het betreffende schoolvak of

doeltaalgebied.

Vakdeficiëntie Als je academische vooropleiding niet geheel, maar wel grotendeels voldoet aan de ICL-normen, dan heb je een vakdeficiëntie. Tijdens de 

lerarenopleiding mag maximaal 10 EC aan vakdeficiënties worden weggewerkt als afstudeervoorwaarde. Indien je meer dan 10 EC aan 

vakdeficiënties hebt, dien je deze voor aanvang van het masterprogramma te behalen via een individueel te bepalen premasterprogramma. Dit 

is alleen mogelijk met een vakdeficiëntie van 60 EC of minder.  

http://www.erk.nl/
http://www.ielts.org/
http://www.cambridgeenglish.org/
http://www.cambridgeenglish.org/


 

Tijdens het aanmeldproces word je o.a. gevraagd een formulier “vakinhoudelijk niveau” in te vullen. Dit formulier vind je op de mastersite 

Engelse taal en cultuur (> Toelating en aanmelden > Vereiste documenten). Dit formulier kun je ook gebruiken om alvast een inschatting te 

maken van je vakinhoudelijke toelaatbaarheid. 

Mastertoelating Mastertoelating zorgt voor de verwerking van de inschrijfverzoeken voor deze master. Vragen over de toelatingsprocedure kun je stellen via 

mastertoelating.gst@uu.nl. 

 

ICL-normen* Engels 

Kerndomein Taalkunde en toegepaste taalkunde (20 EC) 

• Fonologie 

• Morfologie/Syntaxis 

• Semantiek 

• Pragmatiek 

• Sociolinguïstiek 

• Taalleerpsychologie 

• Tweede taalverwerving 

• Taalvariatie 

• Historische taalkunde 

 Kerndomein Vakken die qua inhoud en/of taalvaardigheden relevant 

zijn voor de doeltaak of het doeltaalgebied (80 EC) 

 

  

• Spreekvaardigheid 

• Gespreksvaardigheid 

• Luistervaardigheid 

• Schrijfvaardigheid 

• Leesvaardigheid 

• Taalverwerving 

• Taalbeheersing 

• Vertalen 

• Taalkunde 

• Toegepaste taalkunde 

• Letterkunde 

• Cultuur 

• Cultuurhistorie 

• Historie 

Kerndomein Letterkunde (20 EC) 

• Literaire stromingen en tijdvakken 

• Literaire analyse 

• Literaire canon: proza, poëzie, drama, film 

• Jeugdliteratuur 

• Cultureel-maatschappelijke context 

 Kerndomein Bachelorscriptie (of masterscriptie) geschreven in de 

doeltaal 

Het onderwerp van de bachelorscriptie (of masterscriptie) is 

relevant voor het betreffende schoolvak of doeltaalgebied. 

  

* ICL-normen zijn landelijke afspraken tussen de universitaire lerarenopleidingen over de vakinhoudelijke kennis die eerstegraads docenten moeten bezitten. Zie bovenstaande 

tabel. 

 

https://www.uu.nl/masters/engelse-taal-en-cultuur-educatie-en-communicatie/toelating-en-aanmelden/nl/uu
mailto:mastertoelating.gst@uu.nl

