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2019-2020
Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: Het verdient aanbeveling om reeds in je eerste studiejaar van LAS zoveel mogelijk
cursussen van het hoofdrichtingsprogramma Culturele Antropologie te doen.
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS- hoofdrichting vind je hier
https://students.uu.nl/gw/las/studieprogramma. Het programma van deze HR is minimaal 75 ec
groot.
Doelgroep
Binnen de opleiding Culturele Antropologie richten we ons op de verscheidenheid aan menselijke
samenlevingen en culturen: de mens en zijn omgeving, gebruiken, gewoonten, waarden, symbolen
en religies. Naast de kerngebieden van de antropologie, antropologische theorieën en
onderzoeksmethoden, staan onderwerpen centraal als mondialisering, burgerschap,
duurzaamheid, gender, sociale, politieke en culturele dimensies van conflict en veiligheid, etniciteit
en nationalisme. Culturele Antropologie is niet gebonden aan een geografisch gebied. Studenten
leren hun eigen samenleving en andere culturen ‘van binnenuit’ kennen. Uniek in Utrecht is dat
studenten (hoofdrichting) Culturele Antropologie een veldonderzoek verrichten waarbij de gehele
empirische cyclus wordt doorlopen middels zelfstandig onderzoek op basis van een zelfstandig
geformuleerde onderzoeksvraag en – design. De resultaten van dit bachelorproject worden
neergelegd in een bachelorthesis.
Eindwerkstuk
Je sluit deze hoofdrichting af met een bacheloreindwerkstuk bij Culturele Antropologie. Je dient te
voldoen aan de eisen en procedure van deze opleiding. Zie ook punt 3 bij Planning.
Masterprogramma’s
De hoofdrichting Culturele antropologie voor studenten Liberal Arts and Sciences met een
mogelijke doorstroom naar het masterprogramma van Culturele Antropologie `Cultural
Anthropology: Sustainable Citizenship' omvat minimaal 75 ECTS en afhankelijk van de aard en
bestemming van het antropologisch veldonderzoek 82,5 ECTS of maximaal 90 ECTS. Culturele
Antropologie Utrecht kent ook een research master: `Cultural Anthropology: Sociocultural
Transformations’. Toelating geschiedt op basis van selectie, waarbij je als LAS-student met
hoofdrichting Culturele Antropologie en goede studieresultaten, hoge ogen gooit.
Hoofdrichtingadviseur
Heb je vragen over de inhoud van deze hoofdrichting of de studieplanning in deze hoofdrichting,
neem dan contact op met de hoofdrichtingadviseur.
Planning
1. Voor een planning kun je gebruik maken van de cursusplanner.
2. Relatie met LAS programma
De LAS cursus De Denkacademie zul je beter kunnen invullen wanneer je de CA cursus
Culturele Antropologie 4: Geschiedenis en theorie van de antropologie hebt gevolgd.
3. Toelatingsvoorwaarden bachelorproject
Het bachelorproject bij Culturele Antropologie wordt wel de apotheose van de opleiding
Culturele Antropologie genoemd. Je verricht dan zelfstandig antropologisch onderzoek dat je
met een onderzoekspartner voorbereidt en afsluit. Met het bachelorproject sluit je de
hoofdrichting Culturele Antropologie af. Om met het veldwerk (Bachelorproject CA:
dataverzameling en dataverwerking) te mogen beginnen, moet je 45 ECTS van het

hoofdrichtingsprogramma CA met succes hebben afgesloten, waaronder de cursus Kwalitatieve
Onderzoeksmethoden: achtergronden en toepassing en de cursus Bachelorproject CA:
opzetten van een kwalitatief onderzoek.
4. Het verdient aanbeveling om reeds in je eerste studiejaar van LAS zoveel mogelijk cursussen
van het hoofdrichtingsprogramma Culturele Antropologie te doen. Zie ook punt 2 hierboven. Je
kunt CA4 heel goed in blok vier van je eerste jaar doen, wanneer je in blok 1 CA1 gevolgd
hebt.
5. Een aantal van de onderstaande cursussen is volgens Osiris alleen toegankelijk voor studenten
die ingeschreven staan voor de opleiding Culturele Antropologie. Het betreft de cursus
Wetenschappelijk schrijven en alle cursussen van het Bachelorproject, inclusief de cursus TV1
Spaans. Toch zijn die cursussen ook toegankelijk voor studenten LAS met een
hoofdrichtingsverklaring Culturele Antropologie. Zij zullen zich op een andere manier kunnen
inschrijven voor voornoemde cursussen. De hoofdrichtingsadviseur zal je bij het ondertekenen
van je hoofdrichtingsverklaring hierover inlichten.

Hoofdrichtingprogramma

I - Basisprogramma (75 ECTS).
Het (basis)hoofdrichtingsprogramma Culturele Antropologie omvat de volgende elf onderdelen:
Acht verplichte cursussen
Cursuscode
201100014
201800022

Cursus
Niveau
CA 1: Inleiding in de Culturele Antropologie
1
Kennismaking met onderzoeksmethoden en statistiek
1
(KOM)
201100013
CA 3: Globalization and sociocultural complexity
2
201800017
CA 4: History and Theory in Anthropology
2
201500510
Kwalitatieve onderzoeksmethoden: achtergronden en
2
toepassing
200300037
Bachelorproject CA: opzetten van een kwalitatief
3
onderzoek
201200002
Bachelorproject CA: dataverzameling en dataverwerking 1
3
200400267
Bachelorproject CA: bachelorthesis
3
De laatste drie cursussen doe je in het laatste jaar (zie ook: toelatingsvoorwaarden
bachelorproject)

Blok
1/B
1/C+D
3/D
4/D
2/B
2/D
3
4

Twee cursussen uit pakket B
Cursuscode
200800046
201100020
201500014
201800038
RS2V14001
201500015
201500016
200300019
200300045
201400040

Cursus
Wetenschappelijk schrijven culturele antropologie
Culturele antropologie 2: Perspectief en relevantie
Antropologie van gender, seksualiteit en het lichaam
Anthropology and Sustainability: Contemporary Fault
Lines
Antropologie van religie: theorieën en methoden
Steden en moderniteit: burgerschap, ongelijkheid en
geweld
Antropologie van de staat, conflict en veiligheid
Etniciteit en nationalisme
Culture, violence, trauma and death
Religion, Media and Popular Culture

Niveau
1
1
2
3

Blok
2
2/D
1/B
3/B

2
2

1/C
2/D

2
2
3
3

4/A
4/D
1/A
2/C

II - Hoofdrichtingsprogramma met fulltime veldonderzoek (82,5 ECTS)
LAS-studenten die de hoofdrichting CA volgen, hebben de mogelijkheid (niet de plicht) om het
Bachelorproject = veldwerk uit te voeren in het buitenland (i.e. Guatemala). Dat betekent wel dat
zij in blok 3 fulltime veldonderzoek doen en dus geen andere cursus in blok 3 in Utrecht kunnen
volgen. In dat geval doe je in blok 3 twee maal een cursus veldwerk, te weten: Bachelorproject
CA: dataverzameling en dataverwerking 1 (code 201200002) en het vak Bachelorproject CA:
dataverzameling en dataverwerking 2 (code 201200003).
Het hoofdrichtingsprogramma bij fulltime veldonderzoek bedraagt dan geen 75 ECTS maar 82,5
ECTS, omdat je je ook inschrijft voor de cursus Bachelorproject CA: dataverzameling en
dataverwerking 2 (code 201200003).

III - Hoofdrichtingsprogramma met leren Spaanse taal ivm fulltime onderzoek
Guatemala, Latijns Amerika (90 ECTS).
Studenten die onderzoek willen doen in Latijns Amerika (i.c. Guatemala) zullen ook de cursus
Spa-Español para antropología (SP1V17005 -blok 1 -niveau 1) moeten volgen (tenzij zij al
aantoonbaar goed Spaans spreken om in die taal antropologisch veldwerk te kunnen doen). Deze
cursus is speciaal ontworpen en alleen toegankelijk voor studenten Antropologie en LAS-studenten
met de Hoofdrichting Antropologie.
Het hoofdrichtingprogramma Culturele antropologie omvat bij deelname aan (full-time) onderzoek
in Guatemala inclusief taalvoorbereiding geen 75 ECTS maar 90 ECTS.

