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Educatie en communicatie

Geschiedenis



'In de master Educatie en Communicatie: 
Geschiedenis leer je te schakelen tussen 
vakkennis en maatschappelijke onderwijs- 
kundige thema's en debatten. Dit scherpt je 
inzichten als historicus en helpt je een eigen 
stem als eerstegraads leraar Geschiedenis te 
ontwikkelen'

Wil je je op academisch niveau verder verdiepen in het 
vakgebied geschiedenis én tegelijkertijd didactische 
vaardigheden ontwikkelen? Kies dan voor de master 
Educatie en communicatie: Geschiedenis. Dankzij de 
combinatie van educatie en vakinhoud vergroot je op een 
bijzondere manier je expertise in (vak)didactiek en in het 
doen van historisch wetenschappelijk onderzoek.
Door innovatieve en inspirerende voorbeelden uit de theorie 
en de praktijk leer je op een verfrissende manier na te denken 
over het werkveld onderwijs, deze te onderzoeken en een 
eigen onderwijsstijl te ontwikkelen. Daarnaast word je 
geschoold in pedagogiek. Academisch geschoolde leraren 
beschikken over een groot aantal vaardigheden: flexibiliteit, 
het goed kunnen samenwerken en een onderzoekende, 
analytische, kritische en reflectieve houding. Deze 
vaardigheden zijn van onschatbare waarde in tal van 
beroepen. Je leert een vak waar je alle kanten mee uit kunt!

Dr. Paul Knevel



Kernmodules op 
vakinhoud (36 EC)

In het eerste deel 
van het programma 
word je onderge- 
dompeld in het 
huidige historische 
onderzoeksveld. In 
het kernvak maak je 
kennis met de 
historiografie, de 
belangrijkste 
onderzoekstradities 
en theoretische 
concepten van het 
gekozen specialisme. 

In het vak Geschie- 
denis en educatie 
verwerf je inzicht in 
de hedendaagse 
historische cultuur en 
in de vraag hoe 
historische 
wetenschappelijke 
kennis kan worden 
gepresenteerd aan 
een publiek van 
niet-historici.

Carrièreperspectief

Na het afronden van de master Educatie 
en communicatie heb je een eerstegraads 
lesbevoegdheid. Hiermee kun je direct 
na je afstuderen aan de slag in de onder- 
en bovenbouw van vmbo, mbo, havo en 
vwo. Daarnaast kun je werken als leraar 
in het volwassenenonderwijs. Door de 
groeiende vraag naar academisch 
geschoolde leerkrachten heb je na 
afronding van de master goede kansen 
op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden 
van een lerarenopleiding Geschiedenis 
aan de UvA vinden vrijwel allemaal op 
korte termijn een baan. Maar je bent 
ook uitstekend voorbereid op andere 
functies in de educatieve sector. Zo kun 
je aan de slag in:
• onderwijsontwikkeling, als 

bijvoorbeeld onderzoeker of 
ontwerper van lesmateriaal;

• beroepsontwikkeling van docenten, 
als coach of opleider;

• culturele instellingen, denk aan: 
(beleids)medewerker of manager;

• het bedrijfsleven, als trainer.

Een vak belicht



Diploma
Master of Science 
(MSc) in de Mens en 
maatschappijweten- 
schappen en een 1ste 
graads lesbevoegd- 
heid in Geschiedenis

Duur
2 jaar / 120 EC

Vorm
Voltijd, met 
uitgebreide stage

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Kerngegevens

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor de master 
Educatie en communicatie: 
Geschiedenis, zijn:
• een universitair bachelordiploma 
Geschiedenis of een (buitenlands) 
equivalent hiervan, of:
• een ander bachelordiploma, mits uit 
de invulling van de bachelor een 
aantoonbare interesse voor en affiniteit 
met Geschiedenis blijkt. Doorgaans 
zullen ten minste 30 EC aan relevante 
vakken moeten zijn behaald. Zie ook:
uva.nl/ma-educatie-communicatie-
geschiedenis > Toelating en 
inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

Faculteit Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen

Admissions Office
T: +31 (0)20 525 4481
E: admissionsma-fgw@uva.nl


