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Onderzoeksmaster in Geschiedenis

Geschiedenis (Research)



‘In de onderzoeksmaster Geschiedenis maak 
je kennis met de allernieuwste ontwikke- 
lingen in het vak, maar ook met gevestigde 
onderzoekstradities. De opleiding geeft je 
de kans om je in twee jaar te ontwikkelen 
tot veelzijdig en kritisch historisch 
onderzoeker.'

Met de tweejarige onderzoeksmaster in Geschiedenis leg je 
een stevige basis voor eventuele vervolgstappen in de 
wetenschappelijke wereld. Het trainen van je onderzoeks- 
vaardigheden neemt een belangrijke plaats in. Je ontwikkelt 
een brede en scherpe blik op de wereld en verdiept je kennis 
van de grote historische debatten. Je krijgt inzicht in het 
functioneren van de geschiedenis als discipline, leert hoe je 
een wetenschappelijk artikel schrijft en een aanvraag voor een 
promotieplaats opstelt.
 
Tijdens deze intensieve master doe je historisch onderzoek 
naar een veelheid aan onderwerpen. Je kunt kiezen voor 
klassieke historische specialisaties als de Middeleeuwse en 
Nieuwste Geschiedenis, of een meer specialistische 
onderzoeksrichting als Cultuurgeschiedenis of de Gouden 
Eeuw.

Prof. dr. Wyger Velema



Historische 
klassieken (12 EC)
Lange tijd is uitge- 
gaan van één groot 
geschiedverhaal en 
één corpus van 
klassieke teksten 
(‘historische 
klassieken’) die het 
grote, vaak nationaal 
opgezette, geschied- 
verhaal vertelden. 
De hedendaagse 
geschiedwetenschap 
is veel minder afge- 
bakend, maar 
historische klassieken 
zijn er nog altijd: 
werken die grote 
invloed hebben 
gehad op de manier 
waarop de geschie- 
denis wordt 
beoefend of gezien. 
In dit vak bestuderen 
we elke week een 
historische tekst of 
monografie die als 
(modern) klassiek 
kan worden 
beschouwd.

Carrièreperspectief

Als historicus combineer je een 
generalistische blik met specifieke 
onderzoeksvaardigheden, wat je 
aantrekkelijk maakt voor de 
arbeidsmarkt. Daarnaast heb je geleerd 
om analytisch en kritisch te denken, 
kun je bronnenonderzoek doen en 
uitstekend mondeling en schriftelijk 
communiceren. Historici vinden werk 
bij overheden, met name op beleids- en 
onderzoeksafdelingen; bij media- 
bedrijven als uitgeverijen, omroepen, 
journalistiek en bij maatschappelijke 
instellingen, in het onderwijs en de 
museumwereld.

Een vak belicht



Diploma
Research Master in 
Geschiedenis

Duur
2 jaar / 120 EC

Vorm
Voltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
60139

Kerngegevens

Toelatingseisen
De research master Geschiedenis is 
toegankelijk voor kandidaten die 
beschikken over een bachelorgraad in:
• de geesteswetenschappen of
• de sociale wetenschappen met ten 
minste 30 EC op het gebied van 
geschiedenis, historiografie of 
geschiedfilosofie. 
Voor onderzoeksmasters geldt een 
selectieprocedure. Je kunt je onder- 
scheiden door onder meer goede en 
relevante academische studieresultaten 
en een overtuigende en enthousiaste 
motivatie. Zie verder:
uva.nl/rma-geschiedenis >
Toelating en inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

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


