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Als je niet voldoet aan de vooropleidingseisen, dan kun je tot de masteropleiding Erfgoedstudies worden toegelaten
nadat je de premaster Erfgoedstudies (waarin je je deficiënties wegwerkt) met succes hebt afgerond. De premaster
bestaat uit maximaal 60 studiepunten.
Op grond van je vooropleiding en specialisatiewensen bepaalt de examencommissie hoe jouw individueel
premasterprogramma eruitziet. Neem hiervoor contact op met de studieadviseur.
In alle gevallen kan met het premasterprogramma, dat vastgesteld wordt door de examencommissie, uitsluitend in
september gestart worden.
Als je tot de premasterclass bent toegelaten met een hbo-diploma, dan is deelname aan een premasterassessment
verplicht.
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Premaster Erfgoedstudies
In overleg kunnen de modules Stedebouw en Landschapsarchitectuur
vervangen worden door vakken Archeologie of Historische geografie.
Vakken:

Naam

Periode

Credits

Code

Academische vaardigheden Periode 2
Kunst en cultuur

6.0

L_AABAKECACV

Architectuur: een
geschiedenis

6.0

L_KBBAMKD201

Bachelorscriptie colloquium Periode 4+5
architectuurgeschiedenis

3.0

L_KBBAAGCOL

Ba-scriptie
architectuurgeschiedenis

Ac. Jaar (september)

9.0

L_KBBAAGSCR

Stedebouw en landschap

Periode 2

6.0

L_KBBAMKD202

Taaltoets Faculteit der
Letteren

Periode 1

0.0

L_TAALTOETS

Periode 1

Academische vaardigheden Kunst en cultuur
Vakcode

L_AABAKECACV ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

dr. L.R. Egberts

Examinator

dr. L.R. Egberts

Docent(en)

dr. J.H.G. Bergsma, dr. L.R. Egberts

Lesmethode(n)

Werkcollege, Hoorcollege

Niveau

100

Doel vak
Het ontwikkelen van een academische houding in denken en handelen door
het aanleren van vaardigheden op het gebied van het zoeken, beoordelen
en verwerken van informatie.
Na afronding van deze cursus kan de student op een wetenschappelijke
manier met tekst en beeld om te gaan volgens criteria die zijn vereist
in de opleiding Media Kunst Design Architectuur. Deze cursus bouwt voort
op de eerste kennismaking met het vakgebied MKDA zoals in Ouverture en
Oriëntaties. Het oefenen van academische vaardigheden gaat vooraf aan de
cursus Onderzoekstechnieken die verder opleidt inde ontwikkeling tot
zelfstandig onderzoeker.
Inhoud vak
Week 1: Introductie op de cursus en Systematisch zoeken naar
wetenschappelijke informatie. De student kiest zelfstandig een onderwerp
dat hij/zij gedureende de cursus zal uitdiepen
Week 2: Verwerken (en bewerken van) van informatie, zoals verwijzen naar
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bronnen volgens de conventies, het omgaan met en bewerken van digitale
beelden, een formele analyse van een voorstelling
Week 3: Het beoordelen van informatie, kritisch lezen en kijken in een
wetenschappelijke context, zoals de bruikbaarheid en wetenschappelijk
gehalte van websites, beeldcollecties en beeld-gerelateerde teksten.
Week 4: De mogelijkheden van het interview voor wetenschappelijk
onderzoek.
Vanaf week 4 gaat de student zich verdiepen in de strategieën van het
debatteren, het schriftelijk en mondeling presenteren.
Week 5 en 6: Mondelinge presentatie wetenschappelijk onderzoek
Week 7 en 8: Schriftelijke presentatie wetenschappelijk onderzoek.
Onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, practica
Toetsvorm
Opdrachten. Deze moeten alle voldoende zijn gemaakt
Literatuur
Studiemateriaal MKDA bij de onderdelen in Blackboard. Naslagwerk
Werkbank Academische Vaardigheden is online raadpleegbaar
Vereiste voorkennis
Basisvaardigheden comptergebruik (tekstverwerking: webbrowser; e-mail)
Doelgroep
1e jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur
Overige informatie
Deze module is een verplicht vak in het eerste jaar. Er geldt een
verplichte aanwezigheid. Deze module moet afgerond zijn om een positief
bindend studieadvies te krijgen.
Voor deze module is het volgen van de taaltoets een voorwaarde voor het
toekennen van de behaalde studiepunten.

Architectuur: een geschiedenis
Vakcode

L_KBBAMKD201 ()

Periode

Periode 1

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

dr. F.H. Schmidt

Examinator

dr. F.H. Schmidt

Docent(en)

drs. I.B.S. van Koningsbruggen, dr. F.H. Schmidt

Lesmethode(n)

Hoorcollege, Werkcollege, Excursie

Niveau

200

Doel vak
Herkennen en dateren van de belangrijkste objecten uit de geschiedenis
van de architectuur; plaatsen van deze objecten binnen de
stijlhistorische ontwikkelingen en hun sociaal-culturele en
historische context; karakteriseren (kenmerken noemen) en onderling
vergelijken van stromingen, stijlen, gebouwen en opvattingen en het
leggen van verbanden daartussen; lezen van plattegronden, opstanden,
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doorsneden en axonometrieën; kunnen toepassen van bouwkundige termen.
De student verwerft kennis en inzicht in de architectuur en hoe die op
uiteenlopende manieren in de geschiedschrijving functioneert. De
student ontwikkelt door middel van kritische visuele analyse en
literatuurstudie het vermogen gebouwen in een bredere cultuurhistorische
context te plaatsen en is in staat de verworven vaardigheden op heldere
wijze schriftelijk te reproduceren.
Inhoud vak
Geschiedenis wordt zowel chronologisch als diachroon bestudeerd aan de
hand van voor de architectuur en haar kennisgebied(en) relevante
thema's. Speciale aandacht wordt besteed aan veranderende interpretaties
rondom architectuur en aan actuele vraagstukken uit de onderzoeks- en
beroepspraktijk van de architectuurhistoricus die per definitie breed en
internationaal georienteerd is.
Onderwijsvorm
Hoorcollege, werkcollege, practicum.
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen.
Literatuur
De definitieve lijst wordt via Blackboard gepubliceerd.
Vereiste voorkennis
Als entree-eis voor dit vak geldt dat het eerstejaars vak MKDA:
Architectuur (L_KBBAMKD102) moet zijn behaald. Dit geldt niet voor
minorstudenten.
Doelgroep
2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur, specialisatie
Architectuur; minorstudenten MKDA.
Overige informatie
Deze module is een verplicht 2de jaars vak voor MKDA studenten met
Architectuur als specialisatie. Er geldt een verplichte aanwezigheid
(bij twee keer afwezigheid volgt in principe uitsluiting van de cursus).
Deze module geldt als voorkenniseis voor de 3de jaars modules MKDA,
specialisatie Architectuur.

Bachelorscriptie colloquium architectuurgeschiedenis
Vakcode

L_KBBAAGCOL ()

Periode

Periode 4+5

Credits

3.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

drs. I.B.S. van Koningsbruggen

Examinator

drs. I.B.S. van Koningsbruggen

Docent(en)

drs. I.B.S. van Koningsbruggen

Lesmethode(n)

Werkcollege

Niveau

300
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Doel vak
Leren een scriptieonderzoek opzetten en uitvoeren door selectie en
afbakening van onderwerp, formuleren van een probleemstelling en kiezen
van onderzoeksbenadering. Leren het onderzoek en het schrijfproces te
plannen en te structureren; leren lopend onderzoek te presenteren en te
becommentarieren.
Inhoud vak
Reflectie op het onderzoek en het schrijven van de bachelorscriptie
tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, waarin de strekking en het traject
van de scriptie worden uiteengezet en studenten elkaar op de hoogte
stellen van hun onderzoek en schrijfproces en elkaar becommentariëren
('peer review').
Tijdens de bijeenkomsten wordt telkens een fase uit het onderzoeks- en
schrijfproces tegen het licht gehouden aan de hand van voorbeelden van
de studenten zelf. Het colloquium wordt afgesloten met een minisymposium
waarin studenten hun onderzoek aan vakgenoten presenteren.
Onderwijsvorm
Werkgroep
Toetsvorm
Deelname aan de gezamenlijke bijeenkomsten en rapportage
Vereiste voorkennis
Alle onderdelen major Architectuurgeschiedenis jaar 2
Doelgroep
Studenten major Architectuurgeschiedenis jaar 3
Overige informatie
inschrijven verplicht

Ba-scriptie architectuurgeschiedenis
Vakcode

L_KBBAAGSCR (528451)

Periode

Ac. Jaar (september)

Credits

9.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

I. Kaldenbach MPhil

Niveau

300

Doel vak
De student demonstreert dat hij/zij zelfstandig en volgens AcVarichtlijnen een wetenschappelijke tekst kan samenstellen op basis van
literatuuronderzoek. Bovendien bewijst de student inzicht te hebben
verworven in theorieën en (vakgebonden) methodieken die spelen in het
vakgebied. Tenslotte blijkt uit de scriptie een goede betoogopbouw,
zorgvuldig taalgebruik, met correcte verwerking van
literatuur/bibliografie.
Inhoud vak
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De bachelorscriptie heeft het karakter van een werkstuk van 8.000- 10.
000 woorden. Het is een tekst die aan de hand van literatuurstudie en
eventueel enig archiefonderzoek wordt geschreven.
De bachelorscriptie kan worden gebruikt voor andere bestudering van
reeds verzameld materiaal, of om bepaalde thema's nader te onderzoeken.
Daarbij kan het verstandig zijn om intelligente combinaties te maken
van min of meer gelijktijdige modules of eventueel minors, zodat geen
tijdslimieten worden overschreden.
Onderwijsvorm
Scriptie: individueel traject parallel aan gezamenlijke bijeenkomsten
van het scriptiecolloquium.
Toetsvorm
Beoordeeld worden de vraagstelling, de inhoud, de compositie, de
schrijfstijl
Literatuur
In overleg met docent
Vereiste voorkennis
Alle onderdelen major Architectuurgeschiedenis jaar 2
Doelgroep
Studenten major Architectuurgeschiedenis jaar 3
Overige informatie
Een scriptiehandleiding is beschikbaar op intranet.

Stedebouw en landschap
Vakcode

L_KBBAMKD202 ()

Periode

Periode 2

Credits

6.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

prof. dr. J.E. Bosma

Examinator

prof. dr. J.E. Bosma

Docent(en)

prof. dr. J.E. Bosma

Lesmethode(n)

Werkcollege

Niveau

200

Doel vak
Inzicht in de internationale verstedelijkings- en transformatieprocessen
in de 18de-, 19de- en 20ste-eeuwse Europese stad en de ideologische
gereedschapskist waarmee architecten, stedebouwkundigen en
landschapsarchitecten de stedelijke groei wilden stroomlijnen en
vormgeven met behulp van stedebouwkundige en landschapsarchitectonische
ontwerpen die de toekomstige verschijningsvorm van de stad zouden
bepalen.
Inhoud vak
Analyse en interpretatie van plannen en concepten voor de grote Europese
steden. Aan de hand van de verplichte internationale en Nederlandstalige
literatuur, en een demonstratie van stedebouwhistorisch onderzoek van de
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docent zelf, leren studenten bovendien de stedebouwkundige en/of
landschapsarchitectonische vormgeving te analyseren als neerslag van
verschillende ontwerpopvattingen. Vervolgens leren ze deze kennis toe te
passen op een of meerdere concrete locaties.
Onderwijsvorm
Hoorcollege.
Toetsvorm
Schriftelijk tentamen.
Literatuur
Wordt bij aanvang van het college bekend gemaakt.
Doelgroep
2de jaars bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur; studenten
Geschiedenis die een meerkeuzepakket Erfgoed volgen of een minor
samenstellen.
Overige informatie
Deze module is een verplicht 2de jaars vak voor MKDA studenten met
Architectuur als specialisatie. Er geldt een verplichte aanwezigheid
(bij twee keer afwezigheid volgt in principe uitsluiting van de cursus).
Deze module geldt als voorkenniseis voor de derdejaars modules MKDA,
specialisatie Architectuur.

Taaltoets Faculteit der Letteren
Vakcode

L_TAALTOETS ()

Periode

Periode 1

Credits

0.0

Voertaal

Nederlands

Faculteit

Faculteit der Geesteswetenschappen (Let)

Coördinator

prof. dr. M. Hannay

Examinator

prof. dr. M. Hannay

Niveau

100

Inhoud vak
Alle studenten in het eerste jaar van een Nederlandstalige
bacheloropleiding aan de Vrije Universiteit moeten de taaltoets
Nederlands afleggen. Omdat taalbeheersing voor een academische studie
onmisbaar is, worden alle eerstejaars bachelorstudenten getoetst. De
toets is verplicht.
Onderwijsvorm
De taaltoets is een digitale toets die twee uur duurt. In de toets tref
je gesloten vragen aan over de volgende onderwerpen: grammatica,
spelling en interpunctie, structureren, woordkeus/woordenschat en
formuleren. Het is niet nodig om je voor te bereiden op de toets; er
wordt alleen getoetst op taalkennis die je aan het eind van de
middelbare school hoort te hebben. Voor een voorbeeld van het soort
vragen dat je kunt verwachten, kun je kijken op www.taalloket.nl/voorstudenten/voorbeeldvragen.html.
Het volgen van de taaltoets is een voorwaarde voor het toekennen van de
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behaalde studiepunten van een bepaalde module Academische Vaardigheden
binnen het 1e jaar van elke bacheloropleiding. Kijk bij de
vakbeschrijvingen om te zien aan welke module de taaltoets is gekoppeld.
Toetsvorm
In week 37 (van maandag 9 september t/m vrijdag 13 september 2013) vindt
de afname van de taaltoets plaats. Op het rooster van je opleiding kun
je terugvinden op welk moment je de toets moet maken.
Studenten die in de categorie Laag scoren op de taaltoets krijgen geen
cijfer voor het vak waarvan deze toets deel uitmaakt. Zij dienen eerst
de bijspijkercursus Nederlands te volgen. Pas wanneer deze voldoende
wordt afgesloten, en ook de overige delen van het vak voldoende zijn,
worden de studiepunten toegekend. Deelname aan deze cursus is dus niet
vrijblijvend.
Doelgroep
Studenten die twee studies tegelijk volgen, hoeven de toets uiteraard
maar één keer te maken. Je kunt geen vrijstelling krijgen voor de
taaltoets. Heb je de toets al eerder gemaakt? Dan hoef je de toets niet
nogmaals te maken. Wel moet je melden dat je een vrijstelling voor de
toets wil krijgen. Je doet dit door het ‘Aanvraagformulier vrijstelling
taaltoets 2013’ in te vullen.
Overige informatie
Studenten met dyslexie, een functiebeperking of een (chronische) ziekte
kunnen extra tijd of een aangepaste werkplek krijgen. Als je een
beperking hebt, is het van belang dat je SCHIB (Studenten, Contact, Hulp
en Informatie bij Beperkingen) van het Centrum voor Studie en Loopbaan
op de hoogte stelt, door het ‘Aanvraagformulier voorzieningen taaltoets
2013’ in te vullen. Wil je meer informatie over studeren met een
functiebeperking? Raadpleeg het Serviceplein op VUnet,
www.vu.nl/functiebeperking of neem contact op met SCHIB via schib@vu.nl.
Voor meer informatie over de taaltoets en de bijspijkercursus kun je emailen naar taalloket@taalcentrum-vu.nl of ga naar de website van het
Taalloket: www.taalloket.nl.
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