
Hieronder vind je een overzicht van minors die interessant kunnen zijn als je de BA 
Muziekwetenschap doet. Voor een compleet overzicht van de minors die de UU aanbiedt ga 
je naar: https://students.uu.nl/minors. Let op, voor sommige cursussen die onderdeel uitmaken 
van minors kunnen ingangseisen gelden. Controleer dit altijd in de onderwijscatalogus.  
 
Studenten die hebben gekozen voor het verdiepingspakket Historische muziekwetenschap 
zouden, afhankelijk van hun specifieke belangstelling voor muziek uit een specifiek 
taalgebied, allereerst geïnteresseerd kunnen zijn in één van de volgende taal-en-
cultuurminors: 
 
* Duitse taal en cultuur 
* English Language and Culture 
* Franse taal en cultuur 
* Italiaanse taal en cultuur 
* Spaanse taal en cultuur 
 
In vrijwel al deze minors wordt het verwerven van taalvaardigheid gekoppeld aan kennis 
betreffende het culturele leven van het behandelde taalgebied. Studenten die zich met name 
willen richten op muziek uit Middeleeuwen of vroegmodern Europa, zouden baat kunnen 
hebben bij een van de volgende minors: 
 
* Europa in de vroegmoderne tijd 
* Middle Ages 
 
Studenten die verbreding zoeken op het terrein van de muziektheorie, kunnen daarvoor 
terecht in de minor muziektheorie die te volgen is aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Voor deelname aan deze minor moet wel een toelatingstoets worden gemaakt. Deze toets 
vindt plaats in het voorjaar (tijdens de toelatingsexamens van het conservatorium). 
 
Voor studenten van het verdiepingspakket Muziek en media zijn er de volgende minors die 
hun muziekvakken in een breder perspectief kunnen plaatsen: 
 
* Communicatie- en informatiewetenschappen 
* Comparative Media Studies 
* Cultuur, communicatie en nieuwe media  
* Game Studies 
* Media en cultuur 
 
En dan zijn er uiteraard nog minors die voor alle studenten Muziekwetenschap interessant 
kunnen zijn. Zoals de volgende minors op het vlak van kunst, cultuur, maatschappij en 
geesteswetenschappen: 
 
* Gender Studies 
* Goede, ware, schone 
* Kunst, cultuur en maatschappij 
* Kunstgeschiedenis 
 
Ook buiten de geesteswetenschappen zijn er minors die voor studenten met en brede interesse 
aanvullend kunnen zijn op hun muziekwetenschappelijke programma, zoals: 
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* Algemene sociale wetenschappen 
* Brains & Bodies: cognitie en emotie in de geesteswetenschappen 
* Cognitie 
 
De minor Algemene sociale wetenschappen is bedoeld voor studenten die geïnteresseerd zijn 
in interdisciplinaire vraagstukken van interdisciplinariteit met betrekking tot theorievorming 
en empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen. In deze minor wordt een inleiding 
gegeven op kernvraagstukken rond interdisciplinariteit in een wetenschapsfilosofisch getint 
vak. De interdisciplinaire minor Brains & Bodies is speciaal ontwikkeld voor studenten 
Geesteswetenschappen die meer willen weten over de rol die het menselijk denken (cognitie) 
en voelen (emotie) speelt in belangrijke geesteswetenschappelijke thema’s. De minor 
Cognitie bevindt zich op een raakvlak van allerlei traditionele vakgebieden, zoals 
psychologie, biologie, fysica, geneeskunde, farmacie en de informatiekunde en is bedoeld 
voor studenten van de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen die 
geïnteresseerd zijn in cognitie. Het doel van de minor is om studenten uit zeer verschillende 
disciplines een gezamenlijke achtergrond in de cognitie te geven.  
 
 


