
Bachelorprogramma Geschiedenis (startjaar 2010-2011,2009-2010,2008-2009) 

NB: Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor wordt verwezen naar de Onderwijs- en 
Examenregelingen (OER) zoals deze op de website van de Faculteit zijn gepubliceerd. 

Programma 2010-2011 niv Gevolgde cursus niv Opm. 
MAJOR 135 ects     
Introductie Oudheid 1  1  
Inleiding Geschied-wetenschap  1  1  
Ges vd Middeleeuwen 1  1  
OZS-I 1  1  
Introductie VMT 1  1  
Moderne Geschiedenis  1  1  
Wereldgeschiedenis 1  1  
Eigentijdse Geschiedenis 1  1  
Grondslagen vd Geschiedenis 3  3  
Kernthemacursus óf Thema voor 
1800 (major verplichte keuze) 

2  2  

Themacursus (major keuze) 2    
Casuscursus (major keuze) 3  3  
Onderzoekssem 2 (15ec) 2  2  
Onderzoekssem 3 (15ec) 3  3  
Acad. context keuze 3*    
Acad. context keuze 3*    
PROFILERING 45 ects 
LET OP niveau-eisen: 
- Min. 15 ec op niv2 in profilering 
 

2    
2    
    
    
    
    

 
Programma 2010-2011, 2009-2010 en 2008-2009, 
exameneisen in het kort 
De bachelor heeft een studielast van 180 ects, 1 ects 
staat gelijk aan 28 uur studeren.  
 
Niveau-eisen van de opleiding 
 45 ects behaald in cursussen op niveau 2, waarvan 

30 ects in de major en 15 ects in de 
profileringsruimte 

 45 ects in cursussen op niveau 3, als onderdeel van 
de totale bachelor, waarvan 30 ects in de major 

 
Algemeen 
De majorcursussen (vt / dt) zijn te vinden via de link: 
www.uu.nl/gw/geschiedenis  > studieprogramma > 
cursusaanbod. Shortlists van eerdere jaren zijn ook op 
deze site te vinden onder Studieprogramma > Archief > 
kies jaar. 
Alle cursussen die de school Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis (en Conflict Studies) in het lopende 
academisch jaar aanbiedt, staan beschreven op 
www.uu.nl/gw/studiepunt > praktische informatie > 
cursusaanbod bachelor > School Geschiedenis en 
Kunstgeschiedenis (ook Conflict Studies). 
 
Major 
De major beslaat 135 ects en bevat verplichte 
geschiedeniscursussen en verplichte keuzecursussen.  
Van de major dienen onderdelen die mede betrekking 
hebben op de wetenschappelijke en maatschappelijke 
context van Geschiedenis met een studielast van ten 
minste 30 ects deel uit te maken. 15 ects acad. context-
keuzecursussen wordt gekozen uit het cursusaanbod 
geschiedenis: lijst acad. context keuze.  
* Door een versoepeling van de niveau-eisen van de 
geschiedenisbachelor kunnen studenten nu ook een 
acad. contextcursus keuze volgen op niveau 2 of 1 
(voorheen alleen niveau 3). Niveautekort dan 

compenseren in de profileringsruimte (zie: Niveau-eisen 
van de opleiding). 
Studenten die in 2010 of eerder zijn gestart met de BA 
geschiedenis mochten ivm beperkt aanbod acad. context 
keuzecursussen deze ook vervangen door casus-
cursussen. Deze aanpassing geldt nog steeds. Zij 
moeten in dat geval wel formele goedkeuring vragen aan 
de examencommissie via dit formulier: 
http://www.uu.nl/SiteCollectionDocuments/GW/GW_Stu
diePunt/aanvraag-goedkeuring-vervanging-
onderwijsonderdelen.pdf.   
 
Profileringsruimte 
De bachelor omvat een profileringsruimte, waarin 
studenten onderdelen kiezen met een totale studielast 
van ten minste 45 ects. Let op de niveau-eisen, zie 
schema. Studenten kunnen kiezen uit de 
onderwijscatalogus (www.uu.nl/onderwijscatalogus) van 
de UU. Zij kiezen losse onderdelen, of uit minoren (set 
van bij elkaar behorende cursussen, zie ook 
www.uu.nl/minors). Ook kunnen zij onderdelen volgen 
bij andere instellingen in binnen- of buitenland. Voor 
onderdelen bij andere instellingen UU moeten studenten 
vooraf goedkeuring vragen aan de examencommissie 
geschiedenis: Zie www.uu.nl/gw/studiepunt  > 
onderwijsregelingen > goedkeuring/vrijstelling.  
 
OER 2010-2011, 2009-2010 en 2008-2009 
De regels van de opleiding vind je in de Onderwijs- en 
Examenregelingen (OER) van de Bacheloropleiding 
Geschiedenis, zie hiervoor op www.uu.nl/gw/studiepunt 
> Onderwijsregelingen. 
Kijk naar de OER van je startjaar in de opleiding. Er is 
ook een algemene bachelor-OER. Op de opleidingssite 
www.uu.nl/gw/geschiedenis vind je informatie over de 
opleiding in voltijd en deeltijd, de cursussen, regels, 
procedures, contactgegevens, examencommissie, 
medezeggenschap etc.

 


