Loopbaanoriëntatie
Wat je zelf kunt doen
reflecteren op

&

in de bachelor
Geschiedenis
Wat de opleiding je biedt

ontwikkelen van jezelf als

contact met het werkveld

z

professional

 Verken je opties via voorlichtingen over de profileringsruimte
(minor, stage, buitenland) en het honourstraject
 Oriënteer je op masters via open dagen en
carrièreperspectieven op de masterwebsites
 Onderzoek je interesses via lezingen, workshops en events
(bijv. bij Studium Generale)
 Bezoek alumnibijeenkomsten van je opleiding of de UHSK
 Ontdek je kwaliteiten en ontwikkel (professionele)
vaardigheden via vrijwilligerswerk, bijbaan, bestuurs- of
commissiewerk
 Volg een Skills Lab-training om vaardigheden te ontwikkelen:
zoals presenteren, debatteren, pitchen, grafisch vormgeven
 Plan een gesprek met je stagecoördinator of de career
officer
 Jaar 3: volg een training Zelfanalyse voor loopbaanoriëntatie
via Career Services
 Doe online tests van Career Services

z

z
z

contact met alumni

z

z

&

netwerken

 Neem deel aan Your Perspective (maandelijks): jonge alumni
vertellen over hun werk
 Bezoek de CarrièreNacht Geesteswetenschappen voor
workshops, alumni en inspiratie
 Bekijk de carrièreperspectieven op masterwebsites
 Neem deel aan bezoeken aan organisaties georganiseerd
door de opleiding of de UHSK
 Ga naar alumnibijeenkomsten van de opleiding of de UHSK
 Ga naar activiteiten, bekijk blogs of schrijf je in voor
nieuwsbrieven van interessante organisaties of (beroeps)
verenigingen (bijv. Jonge Historici, KNHG en Jong KNHG)
 Kijk waar alumni werken via de alumnitool op LinkedIn
 Word lid van de LinkedIngroep Alumni Geschiedenis UU
 Doe vacatureonderzoek: welke kennis en vaardigheden
worden gevraagd? (bijv. via UU-vacaturebank, Stagebank
GW, UHSK, etc.)
 Jaar 3: volg de trainingen Arbeidsmarkt verkennen & netwerken
of LinkedIn (Advanced) bij Career Services

z

&

solliciteren

 Jaar 3: laat je cv en/of (stage)sollicitatiebrief checken door de
career officer
 Jaar 3: volg een training van Career Services over CV &
sollicitatiebrief schrijven
 Jaar 3: doe een proefsollicitatie bij de career officer
 Bekijk instructievideo’s van Career Services

Je bekwaamt je bij alle cursussen in academisch denken,
handelen en communiceren, het verzamelen en analyseren
van gegevens, en het zelfstandig onderzoek doen, op
basis van primaire en secundaire bronnen. Verder leer
je bijv. schrijven voor een breed publiek bij Professioneel
schrijven voor historici; debatteren bij o.a. Grondslagen; oude
handschriften lezen bij Middeleeuwse boeken en Paleografie;
data-analyse bij o.a. Made in Holland en meer (zie OER en
cursusplanner)
Loop een stage (in het buitenland)! Doe professionele
vaardigheden en praktijkervaring op en pas je academische
vaardigheden toe

reflectie op eigen kwaliteiten, interesses en
drijfveren

z

z
z

 Jaar 3: leer meer over netwerken via Career Services
profileren

Ontmoet alumni via o.a. de profileringsbijeenkomst, de
UHSK Carrièredag en andere activiteiten van de opleiding
en de UHSK
Via de LinkedIngroep van Geschiedenis kom je in contact
met alumni en doe je inspiratie op

academische en professionele vaardigheden

z
oriënteren op de arbeidsmarkt

Bij Introductie oudheid ga je op museumexcursie waarbij je
in contact komt met het werkveld
Bij o.a. Wereldgeschiedenis, Media en de wording van de
moderne wereld en Publieke geschiedenis ga je aan de slag
met actuele kwesties uit de praktijk
Vanaf jaar 2 is stage lopen een mogelijkheid. Neem deel aan
de profileringsvoorlichting
In overleg met de BA-scriptiecoördinator kun je je
eindwerkstuk schrijven bij/in opdracht van een organisatie
(op eigen initiatief)

Reflecteer op je (samen)werkstijl bij o.a. Geweld als politiek
en Professioneel schrijven; leer feedback geven en ontvangen
bij o.a. het BA-eindwerkstuk
Gebruik keuze-opties in de major en profileringsruimte om
te ontdekken wat je interesses en kwaliteiten zijn
Praat met je tutor en andere docenten over o.a. je
masterkeuze en toekomstmogelijkheden

informatie over toekomstmogelijkheden

z

Bekijk aansluitende masters en carrièreperspectieven op de
opleidingspagina van Geschiedenis

handige contactgegevens

Your Perspective students.uu.nl/yourpersective
CarrièreNacht Geesteswetenschappen carrierenachtgw.nl
Coördinator stages, alumni & arbeidsmarkt
Naam:
Josi Smit
Afspraak via: t.j.smit@uu.nl
Career officer
Naam:
Sjoer Bergervoet
Afspraak via: Studiepunt (telefonisch)
Career Services students.uu.nl/careerservices
Studievereniging UHSK uhsk.nl

Faculteit Geesteswetenschappen

