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‘In onze master onderzoek je officiële
diplomatieke documenten, maar ook
materiaal van “non-state actors”, zoals
lobbygroepen, denktanks, ngo’s, de pers en
soms zelfs invloedrijke individuen.’

In deze master van de opleiding Geschiedenis staat de
analyse van de specifiek-historische situatie van de
internationale betrekkingen sinds de 19de eeuw centraal.
We besteden veel aandacht aan de rol van zowel de statelijke
als de niet-statelijke spelers. Wil je een goed inzicht krijgen in
de internationale betrekkingen dan is een grondige kennis
van de historische context cruciaal. Daarom streven we er
steeds naar om internationale gebeurtenissen vanuit hun
unieke karakter te onderzoeken en te verklaren.
In het eerste semester volgen alle studenten dezelfde basisvakken, hierna maak je een eigen keuze. In de basisvakken is
veel aandacht voor zowel historiografische als theoretische
aspecten van de geschiedenis van de internationale
betrekkingen. Er wordt groot belang gehecht aan het doen
van zelfstandig historisch onderzoek, maar er is ook
aandacht voor de praktijk: je schrijft een beleidsstuk en gaat
op excursie. Met gastsprekers bespreken we jouw stage- en
beroepsmogelijkheden.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Als afgestudeerde van dit programma
heb je brede en algemene historische
kennis. Daarnaast heb je gedetailleerde
kennis op het vakgebied van de
internationale betrekkingen. Dit maakt
je zeer aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Bovendien heb je tijdens de
colleges en het schrijven van je scriptie
veel onderzoeks- en schrijfvaardigheden
opgedaan, waarmee je ook als
zelfstandig onderzoeker aan de slag
kunt.
Afgestudeerden van deze opleiding gaan
in veel gevallen werken bij lokale en
landelijke overheden, de non-profit
sector in binnen- en buitenland (denk
aan ngo’s), bij onderzoeks- en
adviesbureaus, in het bedrijfsleven in
algemene zin en in de journalistiek en
het voortgezet onderwijs.

Het themavak in het
eerste semester gaat
over de geschiedenis
van het internationalisme 1815-2010,
met name over het
idee dat de wereld
door transnationale
organen zou moeten
worden bestuurd.
Je leest de hiervoor
relevante secundaire
literatuur en doet
onderzoek naar
primaire bronnen.
In de discussies gaan
we in op de wisselwerking tussen
idealisme en de
dagelijkse praktijk
van de diplomatie.
Ook staan we stil bij
de historische achtergronden van het
hedendaagse debat
over de betekenis
van transnationale
organen als de
Europese Unie en de
Verenigde Naties.
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