
uva.nl/ma-geschiedenis

Master in Geschiedenis

Geschiedenis



'Historici zijn bij uitstek generalisten die het 
grote en het kleine met elkaar kunnen 
verbinden. Onze complexe samenleving 
vraagt om zulke academici.'

Wil je je kennis van de geschiedenis verbreden én verdiepen? 
De eenjarige master Geschiedenis aan de UvA is uniek 
binnen Nederland: je bestudeert de hele periode van de 
Oudheid tot heden vanuit verschillende geografische en 
thematische perspectieven. In de kernvakken van het 
programma leer je over de grenzen van specialismen en 
tijdvakken heen te kijken en ontwikkel je je tot een allround 
historicus. In je keuzeruimte en bij het schrijven van je 
scriptie verdiep je je in een specifiek thema.

Ben je een eigenzinnige student met een brede interesse en 
nieuwsgierigheid, dan is dit programma bij uitstek geschikt 
voor jou. Je zult diepgaande kennis en inzicht opdoen van de 
meest recente thema’s en praktijken binnen de geschied- 
schrijving, met name global history, digital humanities en de 
publieke rol van historici.

Dr. Mart Rutjes



Kernvak 
Geschiedenis (18 EC)
Je bestudeert 
belangrijke debatten 
in ons vak en leert de 
verschillende histo- 
riografische en 
theoretische visies in 
de discussies te 
ontrafelen en zelf 
een eigen 
beredeneerd 
standpunt in te 
nemen. Je leert de 
onderzoekspraktijk 
grondig kennen en 
weet hoe je deze 
kunt toepassen in je 
eigen onderzoek. Je 
start tijdens dit vak 
het scriptietraject 
door je eigen 
scriptieonderzoek 
historiografisch in te 
kaderen en af te 
bakenen en 
formuleert een 
wetenschappelijk 
verantwoorde 
onderzoeksvraag en 
onderzoeksopzet.

Carrièreperspectief

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

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts
in Geschiedenis

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd / deeltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
66034

Kerngegevens

Toelatingseisen
De toelatingseisen voor de master 
Geschiedenis zijn:
• een universitair bachelordiploma in 
Geschiedenis of een (buitenlands) 
equivalent hiervan;
• een ander universitair bachelor- 
diploma, mits uit de invulling van je 
bachelor een aantoonbare interesse voor 
en affiniteit met Geschiedenis blijkt. 
Doorgaans zullen ten minste 30 EC
aan relevante vakken moeten zijn 
behaald. Als je niet direct voldoet aan de 
toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een 
hbo-bachelordiploma hebt, dan kun je 
je deficiënties wegwerken door de 
pre-master Geschiedenis te volgen. Zie 
voor meer informatie:
uva.nl/ma-geschiedenis > 
Toelating en inschrijving

Contact

Faculteit der 
Geesteswetenschappen

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


