Opleidingsspecifieke deel OER, 2021-2022
Opleiding Geschiedenis / programma: Geschiedenis / History (see English EER)
Please see the English EER for an overview of the curriculum and transitional provisions for
students who started in 2016-2017 or 2017-2018 in the English track.
Artikel
2.3

Tekst
Colloquium doctum
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op
de volgende vakken op vwo-niveau: Engels en Nederlands en op maximaal
twee van de volgende vakken op vwo-niveau: Duits, Frans, Geschiedenis en
Latijn.

3.1

Doel van de opleiding
Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie
en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.
1. Met de opleiding wordt beoogd:
•
het verwerven van kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van
Geschiedenis en het bereiken van de eindkwalificaties genoemd in het
tweede lid.
•
academische vorming. Hieronder wordt verstaan het ontwikkelen van
competenties (kennis, vaardigheden en attitudes) ten aanzien van:
academisch denken, handelen en communiceren;
hanteren van relevant wetenschappelijk instrumentarium;
(wetenschappelijk) communiceren in de voertaal van de
opleiding;
hanteren van specifieke kennis van een vakgebied in een bredere
wetenschappelijke, wetenschapsfilosofische, en
maatschappelijk/culturele context;
gedragsnormen die gelden tijdens de studie en binnen de
wetenschap.
•
voorbereiding op een verdere studieloopbaan.
•
voorbereiding op een beroepspraktijk
door het betrekken van kennis van het verleden op de actualiteit;
door oriëntatie op de arbeidsmarkt.
2. De afgestudeerde:
•
heeft aantoonbare kennis van hoofdlijnen en relevante deelonderwerpen van
de geschiedenis, in het bijzonder van de Europese geschiedenis in mondiale
context, en is in staat historische gegevens in die context te interpreteren;
•
heeft aantoonbaar inzicht in wetenschappelijke historiografie, in het
bijzonder van Europa in mondiaal perspectief, en is in staat in die context
relevante vragen te formuleren en de eigen positie in het historiografische
debat te verdedigen;
•
heeft aantoonbaar inzicht in relevante theorieën en concepten, en is in staat
die toe te passen in de interpretatie van historische ontwikkelingen;
•
beschikt over de vaardigheden om op basis van relevante
geschiedwetenschappelijke methoden onderzoek te doen naar aspecten van
de geschiedenis, kritisch te reflecteren op de eigen werkwijze en daarmee
verworven kennis en inzicht;
•
beschikt over vaardigheden om historische kennis en inzichten toe te passen
bij de beantwoording van maatschappelijke vragen, en te reflecteren op de
betekenis van de geschiedschrijving en van specifieke historische kennis en
inzichten in het maatschappelijk leven;
•
is in staat de opgedane kennis en inzichten helder en op diverse wijzen aan
een divers publiek uit te leggen
•
bezit voldoende kennis, inzichten en vaardigheden om in een
maatschappelijke context, in werk op academisch niveau, en in een opleiding
op masterniveau, zelfstandig en onafhankelijk informatie te zoeken en te
vinden, te beoordelen, en die met anderen te delen
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3. De opleiding is zodanig ingericht (met ruimte in de major of in de
profileringsruimte) dat de student in staat is zodanige kennis en
vaardigheden met betrekking tot Engelse taalvaardigheid te verwerven
dat de student bij het afronden van de bachelor voldoet aan de
toelatingseisen met betrekking tot Engelse taalvaardigheid van een
masteropleiding in Nederland.
3.2

Vorm van de opleiding
De opleiding wordt voltijds verzorgd.

3.3

Taal waarin de opleiding wordt verzorgd
1. De opleiding wordt in het Nederlands verzorgd.
2. In afwijking van het eerste lid kunnen een of meer cursussen van de
opleiding in het Engels worden verzorgd als de cursus als zodanig
geprogrammeerd is.

3.5

Major
Studenten kiezen binnen hun major uit één van de volgende twee tracks:
1. Geschiedenis
2. Internationale betrekkingen in historisch perspectief
Binnen de gekozen track maakt de student een keuze uit één van de in de
betreffende track aangeboden verdiepingspakketten en de bijpassende
vaardigheidscursus (zie bijlage 2).
1.

2.
3.
4.
5.

De opleiding omvat een gedeelte (major) met een studielast van 120 EC,
dat betrekking heeft op Geschiedenis. Daarvan zijn de in bijlage 1
aangewezen cursussen met een totale studielast van 60 EC (exclusief
eindwerkstuk, zie lid 2) verplicht.
Onderdeel van de major is een eindwerkstuk met een studielast van 15
EC op gevorderd niveau (3) (zie bijlage 1).
De overige cursussen van de major, waaronder een verdiepingspakket
van 30 EC, worden door de student gekozen uit de in bijlage 2
aangewezen cursussen.
De major bevat cursussen die betrekking hebben op de
wetenschappelijke en maatschappelijke context van Geschiedenis. Deze
cursussen zijn te vinden in bijlage 2.
De onderdelen van de opleiding binnen de major dienen voor ten minste
45 EC op gevorderd niveau (3) te liggen.

Studenten die gestart zijn in een eerder collegejaar, dienen het
onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage van het
desbetreffende startjaar. Omdat bepaalde onderdelen van dat
onderwijsprogramma in het huidige collegejaar 2021-2022 niet meer worden
aangeboden, gelden overgangsregelingen (zie bijlage 7).
4.7

Evaluatie kwaliteit onderwijs
1.

2.

De onderwijsdirecteur is verantwoordelijk voor de bewaking van de
kwaliteit van het onderwijs. Als onderdeel van deze kwaliteitszorg zorgt de
onderwijsdirecteur dat er evaluatie op het niveau van cursussen en
evaluatie op het niveau van het curriculum plaatsvindt. Bij de kwaliteitszorg
onderwijs betrekt de onderwijsdirecteur de adviezen en verbetersuggesties
van de opleidingscommissie over het bevorderen en waarborgen van de
kwaliteit van de opleiding.
Het onderwijs in de opleiding wordt aan de hand van een of meer
van de volgende methoden geëvalueerd:
•
cursusevaluaties: aan het eind van de cursus wordt aan de
deelnemende studenten gevraagd de cursus via het digitale
cursusevaluatiesysteem te evalueren;
•
evaluatie op het niveau van het curriculum: door
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middel van onderwijsgesprekken;
door middel van de Nationale Studenten Enquête (NSE) wordt het
oordeel van studenten gevraagd over alle aspecten van het
onderwijs en de voorzieningen.
De studenten die hebben deelgenomen aan cursussen binnen de faculteit
Geesteswetenschappen kunnen de uitkomsten van de cursusevaluaties inzien.
•

3.
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Onderwijsprogramma

Opleiding: BA Geschiedenis
Bijlage 1 (art. 3.5) – Verplichte cursussen major
Basispakket 1 (30 EC):
Cursuscode
GE1V14004

Cursusnaam
Oudheid

Niveau
1

EC
7,5

Periode
1

GE1V14002

Middeleeuwen

1

7,5

2

GE1V21001

(Vroeg)moderne geschiedenis

1

7,5

3

Eigentijdse geschiedenis

1

7,5

4

GE1V21003

Basispakket 2 (30 EC):
Cursuscode
GE1V14001

Cursusnaam
Inleiding geschiedwetenschap

Niveau
1

EC
7,5

Periode
1

GE1V21005

Onderzoekslab I

1

7,5

2

GE2V21001

Onderzoekslab II

2

7,5

3

GE2V19001

Grote vragen, big data

2

7,5

4

Niveau
3

EC
15

Periode
1-2, 2-3, 34

Eindwerkstuk (15 EC):
Cursuscode
Cursuscode nog
onbekend

Cursusnaam
Bachelor Eindwerkstuk
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Bijlage 2 (art. 3.5) – Verplichte keuze major
Specialisatie – verplichte keuze één verdiepingspakket (30 EC), één academische
vaardigheidscursus en één academische contextcursus. De track waarbinnen je gekozen
verdiepingspakket valt bepaalt welke variant van de academische vaardigheidscursus en
academische contextcursus je volgt.
I.

Track Geschiedenis

Verdiepingspakket 1: De fundamenten van Europa: macht, religie en culturele identiteit
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V20009

Macht, religie en identiteit

3

7,5

1

GE3V20011

Steden en Burgers

3

7,5

2

GE3V21001

OS A. Fundamenten van Europa

3

7,5

3

GE3V21015

OS B. Fundamenten van Europa

3

7,5

4

Verdiepingspakket 2: Politieke strijd in modern Europa
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V17005

Steden, staten, imperia

3

7,5

1

GE3V17009

Revoluties

3

7,5

2

GE3V21003

OS A. Politieke strijd in modern
Europa

3

7,5

3

GE3V21017

OS B. Politieke strijd in modern
Europa

3

7,5

4

Verdiepingspakket 3: De macht van cultuur
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V17013

Beschaving, cultuur en samenleving

3

7,5

1

GE3V17017

Media en de wording van de
moderne wereld

3

7,5

2

GE3V21005

OS A. De macht van cultuur

3

7,5

3

GE3V21019

OS B. De macht van cultuur

3

7,5

4

Verdiepingspakket 4: Maatschappelijke uitdagingen. Crises, Ongelijkheid en Duurzaamheid
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V20005

The Great Divergence

3

7,5

1

GE3V20007

Van Adam Smith tot Thomas Piketty

3

7,5

2

GE3V21007

OS A. Maatschappelijke uitdagingen

3

7,5

3

GE3V21021

OS B. Maatschappelijke uitdagingen

3

7,5

4

Niveau

EC

Periode

Academische vaardigheidscursus (7,5 EC)
Cursuscode

Cursusnaam

GE2V17001

Schrijfcursus (Geschiedenis)

2

7,5

1

Niveau

EC

Periode

3

7,5

2

Academische context cursus (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Cursuscode nog
onbekend

Grondslagen van de geschiedenis
(Geschiedenis)*

* Honoursstudenten volgen in plaats van deze cursus de cursus HHP2V17001 Goed in
Geesteswetenschappen
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II.

Track Internationale betrekkingen in historisch perspectief

Verdiepingspakket 5: Europa in de wereld: Identiteit, macht en netwerken
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V17025

Wat is Europa?

3

7,5

1

GE3V17029

Geschiedenis van de EU

3

7,5

2

GE3V21009

OS A. Europa in de wereld

3

7,5

3

GE3V21023

OS B. Europa in de wereld

3

7,5

4

Verdiepingspakket 6: Globalisering en wereldorde
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V17033

Globalisering van 1500 tot nu

3

7,5

1

GE3V17037

Instituties van wereldbestuur

3

7,5

2

GE3V21011

OS A. Globalisering en wereldorde

3

7,5

3

GE3V21025

OS B. Globalisering en wereldorde

3

7,5

4

Verdiepingspakket 7: Conflict, geweld en veiligheid
Cursuscode

Cursusnaam

Niveau

EC

Periode

GE3V17041

Geweld als politiek

3

7,5

1

GE3V17045

Genocide in vergelijkend perspectief

3

7,5

2

GE3V21013

OS A. Conflict, geweld en veiligheid

3

7,5

3

GE3V21027

OS B. Conflict, geweld en veiligheid

3

7,5

4

Academische vaardigheidscursus (7,5 EC)
Cursuscode

Cursusnaam

GE2V17002

Schrijfcursus (IB)

Niveau

EC

Periode

2

7,5

1

Niveau

EC

Periode

3

7,5

2

Academische context cursus (7,5 EC):
Cursuscode

Cursusnaam

Cursuscode nog
onbekend

Grondslagen van de geschiedenis
(IB)*

* Honoursstudenten volgen in plaats van deze cursus de cursus HHP2V17001 Goed in Geesteswetenschappen
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Bijlage 3 (art 3.6) – Profileringspakket
Binnen de profileringsruimte (60 EC) volgt de student in ieder geval een profileringspakket van 30
EC. Hieronder staat aangegeven wat voor de opleiding Geschiedenis geldt als profileringspakket.
In uitzonderlijke gevallen kan de student een combinatie van cursussen die niet op deze lijst staat,
inzetten als profileringspakket. Hiervoor is vooraf toestemming nodig van de examencommissie.
Binnen de opleiding Geschiedenis geldt als profileringspakket:
•
Een minor van de UU
•
Cursussen gevolgd in het buitenland
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Bijlage 7 - Overgangsregelingen bacheloropleiding Geschiedenis 2021-2022
Voor studenten die zijn gestart vóór collegejaar 2017-2018 zijn geen overgangsregelingen
opgenomen. Zij dienen te overleggen met de examencommissie van de opleiding. Hieronder vindt u
de overgangsregelingen van de cohorten 2017 tot en met 2020, startend met cohort 2017.
Studenten die gestart zijn in collegejaar 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 of 2020-2021 dienen
het onderwijsprogramma af te ronden zoals beschreven in de OER-bijlage van dat collegejaar.
Omdat bepaalde onderdelen van dat onderwijsprogramma in het huidige studiejaar 2021-2022 niet
meer worden aangeboden, geldt onderstaande overgangsregeling.
Het is mogelijk om over te stappen naar het volledige onderwijsprogramma van het huidige
studiejaar (2021-2022). Als men hiervoor kiest, dient te worden voldaan aan alle voorwaarden van
het onderwijsprogramma 2021-2022 en dient dit te worden goedgekeurd door de
examencommissie van de opleiding. Als u dit overweegt, neem dan contact op met uw
studieadviseur.
Bij de overgangsregelingen voor verplichte onderdelen geldt dat de oude en de nieuwe cursus
equivalent zijn, tenzij anders vermeld. Een student mag maar één van beide cursussen opnemen
in het examenprogramma.
Overgangsregelingen voor studenten die zijn ingestroomd in het collegejaar 2017-2018
(cohort 2017), 2018-2019 (cohort 2018), 2019-2020 (cohort 2019) of 2020-2021
(cohort 2020) [examenprogramma GE-Major-17(NL)]
1) Basispakket 1
Niet behaald

Te doen in 2021-2022

Opmerkingen

Moderne Geschiedenis
GE1V13008

Moderne geschiedenis TCS (17891914) GE1V17004

Deze cursus wordt in
2021-2022 nog
eenmalig aangeboden
oude stijl

Eigentijdse geschiedenis
GE1V12001

Eigentijdse geschiedenis voor TCS
GE1V13009

Deze cursus wordt in
2021-2022 nog
eenmalig aangeboden
oude stijl

Niet behaald

Te doen in 2021-2022

Opmerkingen

Wereldculturen GE1V17002
of
Wereldgeschiedenis GE1V18001

Wereldgeschiedenis voor TCS
GE1V20001

Deze cursus wordt in
2021-2022 nog
eenmalig aangeboden
oude stijl

De Stad
GE2V13012

Grote vragen, big data
GE2V19001

2) Basispakket 2

3) Verdiepingspakketten
I.

Track Geschiedenis

Niet behaald

Te doen in 2021-2022

Opmerkingen

Macht, religie en identiteit
GE3V17001

Macht, religie en identiteit
GE3V20009
of
Power, Religion and Identity
GE3V20001

Verdiepingspakket 1

Christenen, Joden en Moslims
GE3V17002
of
Christenen, Joden en Moslims
GE3V20010

OS-A. Fundamenten van Europa
GE3V21001

Verdiepingspakket 1
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of
Christians, Jews and Muslims
GE3V20002
Steden en Burgers
GE3V17003

Steden en Burgers GE3V20011
of
Cities and Citizens GE3V20003

Verdiepingspakket 1

Wereldheersers GE3V17004
of
Wereldheersers GE3V20012
of
World Rulers GE3V20004

OS-B. Fundamenten van Europa
GE3V21015

Verdiepingspakket 1

The Great Dictators (NL)
GE3V17007

OS-A. Pol. strijd in modern Europa
GE3V21003

Verdiepingspakket 2

Democratie onder vuur
GE3V17011

OS-B. Pol. strijd in modern Europa
GE3V21017

Verdiepingspakket 2

Publieke geschiedenis en
erfgoed GE3V17015

OS-A. De macht van cultuur
GE3V21005

Verdiepingspakket 3

Verbeelding van wereldrijken
GE3V17019

OS-B. De macht van cultuur
GE3V21019

Verdiepingspakket 3

The Great Divergence
GE3V17021

The Great Divergence GE3V20005
of
The Great Divergence GE3V20013

Verdiepingspakket 4

Made in Holland GE3V17022
of
Made in Holland GE3V20006
of
Made in Holland GE3V20014

OS-A. Maatschappelijke
uitdagingen GE3V21007

Verdiepingspakket 4

From Adam Smith to Thomas
Piketty GE3V17023

From Adam Smith to Thomas
Piketty GE3V20015
of
Van Adam Smith tot Thomas
Piketty GE3V20007

Verdiepingspakket 4

Collapse or Survival
GE3V17024
of
Verval of Herstel
GE3V20008
of
Collapse or Survival
GE3V20016

OS-B. Maatschappelijke
uitdagingen GE3V21021

Verdiepingspakket 4

II.

Track Internationale Betrekkingen

Niet behaald

Te doen in 2021-2022

Opmerkingen

Europa als slagveld
GE3V17027
Europa en de Koude Oorlog
GE3V17031
Mensenrechten en
ontwikkeling GE3V17035
De postkoloniale wereldorde
GE3V17039
Soldaten, guerrilla’s,
terroristen GE3V17043
De historisering van
veiligheid GE3V17047

OS-A. Europa in de wereld
GE3V21009
OS-B. Europa in de wereld
GE3V21023
OS-A. Globalisering en wereldorde
GE3V21011
OS-B. Globalisering en wereldorde
GE3V21025
OS-A. Conflict, geweld en
veiligheid GE3V21013
OS-B. Conflict, geweld en
veiligheid GE3V21027

Verdiepingspakket 5
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Verdiepingspakket 5
Verdiepingspakket 6
Verdiepingspakket 6
Verdiepingspakket 7
Verdiepingspakket 7

4) Academische vaardigheidscursussen (15 EC)
Er zijn geen overgangsregelingen voor de academische vaardigheidscursussen.
5) Voorbereidende cursus op het eindwerkstuk (7,5 EC)
Niet behaald
Ges-Grondslagen van de
geschiedenis
GK3V14001

Te doen in 2021-2022
Ges- Grondslagen van de
geschiedenis
GE3V18004

6) Eindwerkstuk
Er zijn geen overgangsregelingen voor het eindwerkstuk.
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Opmerkingen

