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Publieksgeschiedenis
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Dr. Paul Knevel

'Publiekshistorici verkennen graag de
grenzen van hun vakgebied. Zij willen
samen met het publiek geschiedenis maken
en nadenken over de relevantie van het
verleden.'

Geschiedenis is overal. Publieksgeschiedenis, of Public
History, bestudeert de omgang met het verleden buiten de
academische wereld: van ‘living history’ tot tentoonstellingen, van speelfilms tot ‘plaatsen van herinnering’, van
websites tot populariserende geschiedschrijving en van
buurtgeschiedenissen tot documentaires.
In deze master, uniek in Nederland, verwerf je de kennis en
vaardigheden om deze fascinerende historische cultuur te
doorgronden. Je onderzoekt hoe geschiedenis het best met
een beoogd publiek kan worden gedeeld, je werkt nauw
samen met mensen en instellingen uit de praktijk en je bouwt
aan een portfolio van tastbare producten. De bijzondere
combinatie van academische reflectie en praktische ervaring,
waaronder een stage in een publiekshistorische instelling,
bereidt je grondig voor op de beroepspraktijk.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Als publiekshistoricus ben je veelzijdig;
je weet theoretische kennis en de
historische methode op een natuurlijke
manier te verbinden met praktisch
handelen. Je hebt dankzij de vele
samenwerkingsprojecten en je stage
ruime ervaring opgedaan met
verschillende media en
publiekshistorische instellingen.
Publiekshistorici vind je in bijvoorbeeld
uitgeverijen, mediabedrijven,
journalistiek, maatschappelijke
instellingen, onderwijs en
museumwereld, de universiteit, en bij
lokale en landelijke overheden.

Kernvak Publieksgeschiedenis (18 EC)
Het kernvak van
deze master biedt
een overzicht van
het brede terrein van
de publieksgeschiedenis. Je bestudeert
de belangrijkste
opvattingen over de
maatschappelijke
betekenis van
geschiedenis en de
publieke rol van de
historicus. Gastcolleges van publiekshistorici worden
afgewisseld met
intensieve workshops
over publiekshistorische onderwerpen
als populaire
geschiedschrijving en
redactie, oral history,
museale presentatie
en historisch films.
In teamverband
maak je een korte
historische
documentaire over
de stad Amsterdam.

Kerngegevens
Diploma
Master of Arts
in Geschiedenis

Duur
1 jaar / 60 EC

Toelatingseisen
De master Publieksgeschiedenis is
toegankelijk met een Nederlands
universitair bachelordiploma
Geschiedenis of een (buitenlands)
equivalent hiervan. Met een ander
bachelordiploma mag je je ook voor
deze master aanmelden, mits uit de
invulling van de bachelor een aantoonbare interesse voor en affiniteit met
geschiedenis blijkt. Doorgaans zul je ten
minste 30 EC aan relevante geschiedenisvakken moeten hebben 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:
uva.nl/ma-publieksgeschiedenis
> Toelating en inschrijving
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