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'Steden zijn als een vergrootglas: de essentie 
van samenlevingen komt daar het 
duidelijkst tot uitdrukking. Dat maakt 
Stadsgeschiedenis zo fascinerend.'

Steden zijn de plaats waar de geschiedenis zich samenbalt. 
Dat maakt ze tot fascinerende fenomenen en een prachtige 
ingang op de geschiedenis van menselijke samenlevingen.

In de master Stadsgeschiedenis, uniek in Nederland, 
bestudeer je steden en stadsbewoners vanuit een breed 
geografisch perspectief, van oudheid tot heden. Je doet de 
kennis en vaardigheden op om stedelijke samenlevingen in 
verleden en heden te doorgronden. Het uitgangspunt is een 
interdisciplinaire benadering van de stad als gebouwde 
omgeving, als samenleving en als product van verbeelding. 
Waar mogelijk combineer je de analyses van stadshistorische 
bronnen met moderne technieken zoals GIS (Geografische 
Informatie Systemen) en 3D-reconstructies. De samen- 
werking met andere disciplines en erfgoedinstellingen 
versterkt het interdisciplinaire karakter.

Dr. Maartje van Gelder



De digitale stad:
In de studie naar 
historische steden 
spelen digitale 
technieken als GIS 
(Geografische 
Informatiesystemen) 
en 3D-reconstructies 
een steeds grotere 
rol. In dit vak ga je 
zelf met deze 
technieken aan de 
slag. In een concreet 
onderzoek naar het 
zestiende-eeuwse 
Amsterdam 
bestuderen wij het 
spreidingspatroon 
van welstandsgroe- 
pen. Ook maken wij 
een 3D-reconstructie 
van een deel van de 
stad. Het resultaat 
van de gezamenlijke 
onderzoeksinspan- 
ning geeft een 
goede indruk van 
een stedelijke 
samenleving aan de 
vooravond van de 
Gouden Eeuw.

Carrièreperspectief

Je hebt de kennis in huis om stedelijke 
kwesties in een brede historische 
context te plaatsen en je bezit de 
analytische en communicatieve 
vaardigheden om een carrière op 
academisch niveau op te bouwen. 
Dankzij je (facultatieve) stage kom je in 
contact met sectoren waarin veel 
historici een baan vinden:
• de cultuursector: uitgeverijen, 
journalistiek en media (ook als zzp'er).
• bij maatschappelijke instellingen: 
onderwijs, museumwereld, universiteit.
• bij overheden: beleidsafdelingen, 
onderzoeksafdelingen.

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 master Stadsgeschiedenis is 
toegankelijk met een Nederlands 
universitair bachelordiploma 
Geschiedenis of een (buitenlands) 
equivalent hiervan. Met een ander 
bachelordiploma kun je je eveneens 
voor de master aanmelden, mits uit de 
invulling van de bachelor een 
aantoonbare interesse voor en affiniteit 
met geschiedenis blijkt, ter beoordeling 
van de toelatingscommissie. 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 of een 
universitaire bachelor die niet direct 
toegang biedt, dan kun je je deficiënties 
wegwerken door de pre-master 
Geschiedenis te volgen.
Zie voor meer informatie:
uva.nl/ma-stadsgeschiedenis >
Toelating en inschrijving
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