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Deel B1: Opleidingsspecifiek deel  
 

 

6.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 

 

Artikel 6.1 Gegevens opleiding 

1. De opleiding Geschiedenis / History CROHOnummer 660345 wordt in voltijdse vorm 

verzorgd. 

advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 i)  
2. De opleiding wordt in het Engels en Nederlands (afstudeerrichting Politiek en 

soevereiniteit) uitgevoerd.  

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

Artikel 6.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 

1. De opleiding hanteert de werkvormen zoals vermeld in de studiegids. advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 x) 

2. De opleiding hanteert de toetsvormen zoals vermeld in de studiegids. advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 l) 

 

 

7. Instroom en toelating 

 

Artikel 7.1 Instroommoment 

Het masterprogramma start met ingang van 1 september. advies OLC; 
instemming FGV  

 

Artikel 7.2 Toelatingseisen 

1. Toelaatbaar tot de masteropleiding is degene die beschikt over een bachelordiploma 

Geschiedenis. Toelating op basis van een ander, verwant bachelordiploma 

(bijvoorbeeld Europese studies, Antropologie, Politicologie, Cultuurwetenschappen en 

Religiewetenschappen) is ter beoordeling van de Toelatingscommissie.  

Deels bepaling 

WHW, deels CvB 

besluit. 

Medezeggenschap 

uitgezonderd, zie 

WHW 
1. Of een belangstellende voldoet aan de toelatingseisen wordt onderzocht door de 

toelatingscommissie. 

Bepaling WHW 

2. Naast de vereisten, vermeld in het eerste lid, beoordeelt de toelatingscommissie de 
verzoeken tot toelating ook op de volgende criteria: 

a. cijferlijst (scan van het origineel) 
b. motivatiebrief 
c. curriculum vitae 

Deels bepaling 

WHW, deels CvB 

besluit. 

Medezeggenschap 

uitgezonderd, zie 

WHW 

 

Artikel 7.3 Taaleisen Engels bij Engelstalige masteropleidingen 

1. Aan de eis inzake beheersing van de instructietaal Engels, is voldaan na het met goed 

gevolg afleggen van één van de volgende examens of een equivalent daarvan: 

- IELTS: 7.0, met een minimum van 6.5 op ieder onderdeel 

- TOEFL paper based test: 600, met een minimum van 55 op ieder onderdeel en 4.0 in 

TWE 

- TOEFL internet based test: 100, met een minimum van 20-23 op ieder onderdeel 

advies OLC, 
instemming FGV 
(9.38 b) 
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- Cambridge Advanced English: A, B of C. 
2.    Vrijstelling van het in het eerste lid genoemd examen Engels wordt verleend aan         
degene die bij aanvang van de opleiding  

- niet langer dan twee jaar gelden heeft voldaan aan de eisen van de VU-test Engelse 
Taalvaardigheid TOEFL ITP, minimaal met de scores zoals bepaald in het eerste lid, of  

- een vooropleiding secundair of tertiair onderwijs heeft genoten in een Engelstalig land 
dat als zodanig is vermeld op de website van de VU, of  

- over een diploma ‘international baccalaureate’ (Engelstalig) beschikt, of  

- in Nederland een bachelor- of mastergraad van een door NVAO geaccrediteerde 
Engelstalige opleiding heeft behaald.  

 

 

Artikel 7.4 Schakel-/premasterprogramma 

1. Degene die over een bachelorgraad beschikt in een vakgebied dat in voldoende mate 

overeenkomt met het vakgebied van de masteropleiding, kan toelating verzoeken tot 

de premasteropleiding.. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

2. De invulling van het premasterprogramma is te vinden in bijlage 3. Het 

premasterassessment voor HBO-studenten is onderdeel van de toelating tot het 

premasterprogramma. Dit assessment is bindend.  

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

3. Een bewijs van een met goed gevolg afgeronde premasteropleiding geldt als bewijs van 
toelating tot de daarin vermelde masteropleiding in het aansluitende studiejaar. 
Voorwaarde voor het verkrijgen van een bewijs is dat alle vakken behorende tot de 
premasteropleiding binnen één academiejaar zijn behaald. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

 

8. Volgordelijkheid en tentamenresultaten 

 

Artikel 8.1 Volgordelijkheid tentamens 

Een student moet minimaal 24 EC hebben behaald alvorens begonnen mag worden aan de 

masterscriptie.  

advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 h, s & t) 

 

Artikel 8.2 Geldigheidsduur resultaten 

1. De examencommissie kan voor een vak, waarvan de toets langer dan 6 jaar geleden is 

behaald, een aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen indien de 

getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of 

indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. 

advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 k) 
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Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel  

 
9. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen van de opleiding 

 

Artikel 9.1 Studielast opleiding 

1. De opleiding heeft een omvang van 60 EC. instemming OLC 

(7.13 g) 

 

Artikel 9.2 Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

- Politiek en Soevereiniteit 
- History of Knowledge 
- Religion and Society 
- Global Social History 
- Migration and Mobility 
- Medical History  

advies OLC;  

(7.13 a) 

 

Artikel 9.3 Doelstelling opleiding 

Zie bijlage 2. advies OLC 

(7.13 a) 

 

Artikel 9.4 Eindtermen 

Zie bijlage 2.  instemming OLC 

(7.13 c) 

 

 

10. Opbouw van het curriculum 

 

Artikel 10.1 Samenstelling opleiding 

1. De opleiding bestaat ten minste uit verplichte onderwijseenheden en een individuele 
masterscriptie/ thesis of een wetenschappelijke stage.  

CvB-besluit  

2. Daarnaast omvat de opleidingen de volgende onderdelen: 
- praktische oefeningen 
- facultatieve onderwijseenheden 

advies OLC  

(7.13 a) 

3. Daarbij is voorzien een ordening van onderwijseenheden op gespecialiseerd (400), 
wetenschappelijk georiënteerd (500) en zeer gespecialiseerd (600) niveau. 

CvB-besluit 

 

Artikel 10.2 Verplichte onderwijseenheden 

Zie bijlage 4. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de 

studiegids 

advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.3 Facultatieve onderwijseenheden 

1. Zie bijlage 4. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de 

studiegids 

advies OLC; 

(7.13 a) 

2. De student die een andere onderwijseenheid wil volgen, dan de genoemde 

onderwijseenheden, dient vooraf schriftelijk toestemming van de examencommissie 

verkregen te hebben. 

advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.4 Praktische oefening 

De volgende vakken zijn aan te merken als praktische oefening: instemming 
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Naam onderwijseenheid vakcode aantal 

EC  

niveau OLC (7.13 d) 

Ma-scriptie colloquium geschiedenis L_GAMAGESCOL 0 400 

Ma-scriptie Geschiedenis L_GAMAGESSCR 18 400 

Internship Master History L_GAMAGESSTA 6 400 

 

Artikel 10.5 Deelname aan praktische oefeningen en werkgroepbijeenkomsten 

1. In geval van een practicum is de student verplicht ten minste 80 % van de 
practicumbijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 80 % heeft 
bijgewoond dient het practicum opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de 
examencommissie aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

2. In geval van werkgroepbijeenkomsten met opdrachten is de student verplicht ten minste 
80% van de werkgroepbijeenkomsten bij te wonen. Ingeval de student minder dan 80% 
heeft bijgewoond dient de werkgroep opnieuw te worden gevolgd, dan wel kan de 
examencommissie aanvullende opdracht(en) laten verstrekken. 

instemming OLC  

(7.13 d) 

 

 

11. Evaluatie en overgangsbepalingen 

 

Artikel 11.1 Evaluatie van het onderwijs 

1. Het onderwijs in deze opleiding wordt geëvalueerd zoals is opgenomen in bijlage 1. Het 

facultaire evaluatieplan biedt daarvoor het kader. 

instemming OLC  

(7.13 a1) 

 

Artikel 11.2 Overgangsbepalingen 

Indien een vak uit het verplichte studieprogramma is vervallen, wordt na het laatste 

onderwijs in dit vak nog eenmaal de gelegenheid geboden het tentamen van dit vak af te 

leggen. 

advies OLC  

(7.13 a) 

 

Advies, dan wel instemming opleidingscommissie, d.d. 26 maart 2018 en 26 juni 2018 

 

Instemming facultaire gezamenlijke vergadering, d.d. 8 mei 2018 

 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 12 juli 2018  
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Bijlagen 

1. Evaluatie van het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen 
2. Doelstelling opleiding en eindtermen 
3. Premasterprogramma 
4. Opbouw Curriculum 

 

Bijlage 2: Doelstelling opleiding en eindtermen 

1) De opleiding beoogt de student gespecialiseerde kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied 
van Geschiedenis bij te brengen. Dit bereidt hem/haar voor op de wetenschapsbeoefening 
binnen het gebied van Geschiedenis. 

2) De opleiding bevordert de academische vorming van de student, in het bijzonder het zelfstandig 
systematisch denken en handelen; het wetenschappelijk communiceren in de eigen en tenminste 
één vreemde taal (Engels); en het hanteren van vakwetenschappelijke kennis om het 
maatschappelijk inzicht te vergroten. De opleiding beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan 
de persoonlijke ontplooiing van de student door het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef 
en de uitdrukkingsvaardigheid te bevorderen. 

 

Deze twee eindkwalificaties bereiden tezamen de student voor op een brede waaier van 

wetenschappelijke en andere werkvelden. De opleiding kleurt deze eindkwalificaties in met onderwijs 

dat: 

a. onderzoeksgebonden is,  
b. zich toespitst op een van de specialisaties van de master dan wel de algemene variant 

daarvan, 
c. gerelateerd is aan maatschappelijke vraagstukken en – in lijn met het bredere Facultaire 

beleid met betrekking tot Letteren in de Samenleving – meer in het bijzonder aandacht heeft 
voor de werking van geschiedenis in hedendaags debat en visies op/ de omgang met 
cultureel erfgoed, en 

d. oriëntatie biedt op de beroepspraktijk van de historicus.  
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Bijlage 3: Premasterprogramma 

Premaster Geschiedenis 2018-2019 

ST/23022018 

 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

  

L_AABAGESACV 

Academische 

Vaardigheden 

(6 ec) 

 

  

L_AABAGES203 

Archivistiek en  

Paleografie 

(6 ec) 

of 

L_AABAGES208 

Oral History & 

Biography  

(6 ec) 

of  
L_AABAGES202 

Geschiedenis en 

sociale weten-

schappen  

(6 ec) 

 

L_AABAALG207 

History of 

Knowledge 

(6 ec) 

 

  

  

L_GCBAGES213 

Theorie van de 

geschiedenis 

(6 ec) 

    

 

  

1 BA 2
e
 jaarsmodule     

(6 ec) 

(L_AABAALG201, L_GABAGES211, L_GABAGES212, 

L_GABAGES221)               

 

1 BA 3
e
 jaars werkcollege 

(6 ec) 

(L_GABAGES316, L_GCBAALG009, L_GEBAGES307, 

L_GNBAGES304, L_GWBAGES303, L_GWBAGES304) 

  L_GABAGESCOL 

Scriptie colloquium                              (3 ec) 

+ 

L_GxBAGESSCR 

Scriptie                                                 (9 ec) 

(L_GCBAGESSCR, L_GEBAGESSCR, L_GMBAGESSCR, 

L_GNBAGESSCR, L_GWBAGESSCR) 
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Bijlage 4: Opbouw curriculum 

Master History 2018-2019 

ST/23022018 

 period 1 period 2 and 3 period 4 period 5 period 6 

 

Year 1 

 

 

From Source to Public  

(6 ec) 

 

 

Race, Religion and 

Profit in the Atlantic 

World, 17
th

-19
th

 c.  

(6 ec) 

 

 

Course of other 

specialisation 

or 

Tutorial 

or 

Internship* 

 

 

(6 ec) 

 

 

  

Key Works in 

Contemporary 

Historical Thought  

(6 ec) 

 

 

History and Theory  

(6 ec) 

 

   

  

MA colloquium/ 

Graduate School  

 

   

+  Thesis 

 

(18 ec) 

 

Politiek en 

soevereiniteit 

 

 

 

Politieke corruptie en 

goed bestuur in de 

moderne tijd  

(6 ec) 

or 

choose MA Political 

Science elective: 

 

Selected Issues: 

European Politics and 

 

Idealen en macht 

in de Derde 

Wereld 

or 

Internship* 

 

 

 

(6 ec) 
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Policymaking (6 ec) 

 

Selected Issues: 

Global Environmen-

tal Governance (6 ec) 

 

Selected Issues: 

International Security 

(6 ec) 

 

 

History of 

Knowledge 

  

Globalizing 

Knowledge   

(6 ec) 

 

 

Science and 

Society in 

Historical  

Perspective  

or 

Internship* 

 

 

(6 ec) 

 

 

 

Religion and 

Society 

  

From Constantine to 

Mohammad: Religion 

& Society in Late 

Antiquity 

or  

Neo-Calvinism & 

Religious Diversity 

(6 ec) 

 

 

The Long History 

of European 

Reformations 

or 

Internship* 

 

 

(6 ec) 

 

 

 

Global Social 

History 

  

History of Natural 

Disasters 

(6 ec) 

 

 

Europe and the 

US since 1945 

or 

Internship* 

 

 

(6 ec) 
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Migration and 

Mobility 

  

Migrations and 

Circulations  

(6 ec) 

 

 

Topics in the 

History and 

Anthropology of 

Mobility 

or 

Internship* 

 

 

(6 ec) 

 

 

 

 

Medical History 

  

Globalizing 

Knowledge   

(6 ec) 

or  

Tutorial  

or  

Internship** 

 

Introduction to 

Medical History 1  

(6 ec)  

 

 

or 

 

Optional: 

Medical History 

Research 

Seminar 1 (6 ec) 

 

or 

 

   Introduction to 

Medical History 2  

(6 ec)  

 

Medical History 

Research 

Seminar 2  

(6 ec) 

 

* Students can follow only one Internship 

** Students Medical History have no option of internship in period 4 & 5.  

 

Overgangsprogramma master Geschiedenis 

 

Oud vak Vakcode stp  Nieuw vak Vakcode stp 

  

State Building and 

Democracy, 16th-21st c. 

  

L_GAMAGES026 

 

6 Tutorial   6 

The Dutch and the Pax 

Americana 1945-1989 

L_GEMAGES013 6 Europe and the US since 

1945 

L_GEMAGES014 6 


