
uva.nl/ma-midden-oostenstudies

Master in Midden-Oostenstudies

Midden-Oostenstudies



'Het Midden-Oosten is te belangrijk om aan 
één enkele discipline over te laten; je hebt 
een brede blik nodig. Daarom kiezen we 
steeds meerdere invalshoeken om de actuele 
gebeurtenissen beter te begrijpen.'

Aan de Universiteit van Amsterdam vind je een van de 
belangrijkste centra voor Midden-Oostenstudies in 
Nederland, met meer dan zeventig onderzoekers verspreid 
over verschillende afdelingen. In het masterprogramma 
Midden-Oostenstudies doe je kennis en vaardigheden op die 
cruciaal zijn om grip te krijgen op de situatie in het 
Midden-Oosten en Noord-Afrika. Je werkt samen met je 
medestudenten aan onderzoek en beleidsvraagstukken en 
maakt gebruik van elkaars disciplinaire expertise. Zo leer je 
interdisciplinair te opereren en zelf verantwoordelijkheid te 
nemen voor het oplossen van belangrijke problemen. Je 
wordt opgeleid tot deskundige op het gebied van de 
wereldregio Midden-Oosten en Noord-Afrika, klaar voor 
een toekomst in een internationale context.

Dr. Mariwan Kanie



Occidentalisms 
(6 ECTS)
By studying Occiden- 
talisms (i.e. ideolo- 
gically charged 
representations of 
the West), we get 
access to the most 
prominent political 
and social narratives 
in the modern 
Middle East and the 
way these relate to a 
world that continues 
to be dominated by 
‘the West’. This 
course studies the 
question how ‘the 
West’ is imagined, 
specifically in the 
Middle East. Can we 
speak of Occiden- 
talism as some kind 
of counterpart to 
Orientalism? What 
images of the West 
can be observed in 
the Middle East and 
what functions do 
these images serve?

Carrièreperspectief

Als alumnus van de opleiding 
Midden-Oostenstudies heb je grip op 
de belangrijkste ontwikkelingen in de 
MENA-regio. Je bent getraind in het 
aanpakken van actuele vraagstukken en 
je weet de vertaalslag te maken van 
academische kennis naar praktische 
toepassing. Met de kennis en 
vaardigheden die je in de opleiding hebt 
opgedaan ben je geschikt voor vele 
functies: beleidsfuncties bij nationale of 
lokale overheden; het internationale 
bedrijfsleven; ngo’s en internationale 
organisaties (EU, VN); de media en 
uiteraard ook onderwijs en wetenschap.

Een vak belicht



Diploma
Master of Arts in 
Midden-Oosten-
studies

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd

Start
1 september

Voertaal
Nederlands

Croho
60842

Kerngegevens
Toelatingseisen

De master Midden-Oostenstudies is 
toegankelijk met een universitair 
bachelordiploma in:
• Arabische taal en cultuur
• Hebreeuwse taal en cultuur
• Midden-Oostenstudies: Arabisch
• Midden-Oostenstudies: Hebreeuws
• Liberal Arts and Sciences (University 
College)*
• Geesteswetenschappen*
• Maatschappij en 
Gedragswetenschappen*
* mits tijdens de bachelor minimaal 30 
EC is behaald aan vakken op het gebied 
van de studie van het Midden-Oosten.
Als je niet direct voldoet aan de 
toelatingseisen, bijvoorbeeld als je een 
hbo-bachelordiploma hebt of een 
universitaire bachelor die niet direct 
toegang biedt, dan kun je deficiënties 
wegwerken door het volgen van de 
pre-master Midden-Oostenstudies. 
Zie voor meer informatie:
uva.nl/ma-midden-oostenstudies > 
Toelating en inschrijving
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