SCHAKELPROGRAMMA TOT
MASTER OF ARTS IN DE GESCHIEDENIS

1 INSTROOM
Studenten met een diploma Educatieve opleiding: Secundair onderwijs: Geschiedenis of een diploma
professionele Bachelor in het Onderwijs: Secundair Onderwijs met minstens Geschiedenis als
onderwijsvak.

2 STRUCTUUR VAN HET SCHAKELPROGRAMMA
Het schakelprogramma omvat 88 studiepunten (sp) en is opgebouwd uit vijf modules:
• 25 sp ‘Domeinspecifieke kennis: keuze’
• 23 sp ‘Domeinspecifieke kennis’
• 10 sp ‘Heuristiek’
• 25 sp ‘Historische praktijk’:
• 5 sp ‘Methode’

Domeinspecifieke kennis: keuze (25 sp)
Historische teksten
Geschiedenis van de Klassieke Oudheid
Geschiedenis van de Middeleeuwen
Geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd
Geschiedenis van de Moderne en Hedendaagse Tijd
Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten
Geschiedenis van België
Rechtsgeschiedenis
Ecologische geschiedenis
Historische cultuur en maatschappij
Historische economie
Religie- en cultuurgeschiedenis van West-Europa
Gendergeschiedenis

SP
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Sem.
1
2
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
2

Er worden 13 opleidingsonderdelen aangeboden waaruit men verplicht vijf opleidingsonderdelen
opneemt. Het is aanbevolen om deze vijf opleidingsonderdelen in het eerste jaar van het
schakelprogramma op te nemen omdat het merendeel van deze opleidingsonderdelen een basis
vormen voor het verdere studietraject.
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Domeinspecifieke kennis: verplicht op te nemen (23 sp)
Overzicht van de historische kritiek
Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring
Databeheer en statistiek voor historici
Tendenzen in de historiografie
Mondiale processen in historisch perspectief

SP
3
5
5
5
5

Sem.
1
J
1
1
2

Gezien het opleidingsonderdeel ‘Tendenzen in de historiografie’ inhoudelijk volgt op ‘Overzicht van de
historische kritiek’, is het de bedoeling om ‘Overzicht van de historische kritiek’ in het eerste jaar van
het schakelprogramma op te nemen.

Heuristiek (10 sp)
Heuristiek: Klassieke Oudheid
Heuristiek: Middeleeuwen
Heuristiek: Vroegmoderne Tijd
Heuristiek: Moderne en Hedendaagse Tijd

SP
5
5
5
5

Sem.
1
1
1
1

Naast de gekozen periode voor ‘Historische praktijk II’ (zie verder), hoort een bijhorende ‘heuristiek’.
Er dienen twee periodes heuristiek opgenomen te worden. Het valt aan te raden om de tweede
heuristiek te kiezen in functie van de periode of onderwerp van ‘Historische praktijk III:
onderzoekstaak’. Bij voorkeur neem je minstens één heuristiek op in het eerste jaar van het
schakelprogramma.

Historische praktijk (25 sp)
Historische praktijk: verplicht op te nemen (15 sp)
SP
5
10

Sem.
1
J

Historische praktijk I: Klassieke Oudheid
Historische praktijk I: Middeleeuwen
Historische praktijk I: Vroegmoderne Tijd
Historische praktijk I: Moderne en Hedendaagse Tijd

SP
5
5
5
5

Sem.
J
J
J
J

Historische praktijk II: Klassieke Oudheid

5

J

Inleiding tot het historisch onderzoek
Historische praktijk III: onderzoekstaak

Historische praktijk: keuze (10 sp)
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Historische praktijk II: Middeleeuwen
Historische praktijk II: Vroegmoderne Tijd
Historische praktijk II: Moderne en Hedendaagse Tijd

5
5
5

J
J
J

Binnen het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot het historisch onderzoek’ worden studenten vertrouwd
met de beginselen van het historisch onderzoek. Een aantal onontbeerlijke vaardigheden worden
aangeleerd, waarop verder wordt gebouwd doorheen de opleiding tot historicus. ‘Inleiding tot het
historisch onderzoek’ wordt logischerwijs aan de start van het traject opgenomen.
Er dient één Historische praktijk I (5 sp) en één Historische praktijk II (5 sp) uit een aanbod van vier
periodes gekozen te worden. ‘Historische praktijk III: onderzoekstaak’ vormt het sluitstuk van het
schakelprogramma en wordt bijgevolg pas op het einde van het schakelprogramma opgenomen.
Let op: er geldt volgtijdelijkheid tussen deze opleidingsonderdelen. ‘Historische praktijk III:
onderzoekstaak’ kan pas worden opgenomen in het curriculum nadat ‘Inleiding tot het historisch
onderzoek’, ‘Historische praktijk I’ en ‘Historische praktijk II’ werden afgewerkt.

Methode (5 sp)
Beeld als historische bron
Narratologie en discoursanalyse
Historische datavisualisering
Mondelinge geschiedenis
Inleiding tot de Griekse en Latijnse epigrafie: inscripties als historische bron
Schrift, bestuur en administratie tijdens de Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd
Financiële en monetaire geschiedenis: Middeleeuwen en Vroegmoderne Tijd

SP
5
5
5
5
5
5
5

Sem.
2
2
2
2
2
2
1

Het is aanbevolen om het opleidingsonderdeel uit de ‘methode’ in de tweede helft van het
schakeltraject op te nemen.

3 SPREIDING VAN HET PROGRAMMA
• Richtlijn: spreiden over 2 jaar studies, eventueel in het 2de jaar reeds gecombineerd met een
aantal mastervakken.
• Totale duur schakel + master: 2,5 à 3 jaar
• Studeren op eigen tempo is mogelijk. Alles kan naar eigen voorkeur gespreid worden.
• Geïndividualiseerd traject (GIT) wordt bij het begin van het academiejaar vastgelegd, in overleg
met de trajectbegeleider.
Belangrijk om rekening te houden met:
• Volgtijdelijkheid:
Zie studiekiezer, studiefiche per vak (opent na klikken op de naam van het vak), rubriek
‘begincompetenties’
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• Lesroosters: zie studiekiezer (onder tabblad ‘programma’ kan je per semester een pdf-document
raadplegen met een overzicht van alle opleidingsonderdelen) of, na inschrijving via Oasis
• Semesterverdeling: zie studiekiezer
Voorbeeld* van een studietraject met spreiding over twee academiejaren:
Semester 1
Jaar 1
53 sp

Semester 2
25 sp domeinspecifieke kennis: keuze
Historische praktijk I (5 sp)
Historische praktijk II (5 sp)
Overzicht van de historische kritiek (3 sp)
Mondiale processen in historisch
Inleiding tot het historisch onderzoek (5
perspectief (5 sp)
sp)
Heuristiek: periode naar keuze (1* 5 sp)

Jaar 2
35 sp

Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring (5 sp)
Historische praktijk III: onderzoekstaak (10 sp)
Methode (5 sp)
Heuristiek: periode naar keuze (1* 5 sp)
Databeheer en statistiek voor historici (5
sp)
Tendenzen in de historiografie (5 sp)
+ eventueel aan te vullen met enkele opleidingsonderdelen uit de master Geschiedenis
* opbouw van het curriculum kan verschillen per student al naargelang gemaakte keuzes, lesrooster,
individuele situatie, …

4 ADMINISTRATIE
4.1

Inschrijving

• Stap 1: online inschrijvingsaanvraag aanmaken. Er zal een elektronische versie van de
professionele bachelor onderwijs gevraagd worden up te loaden.
• Stap 2: inschrijving online finaliseren (vanaf 9 augustus 2021)
• Stap 3: individueel curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis (zie punt 4.2)

4.2

Individueel curriculum

• Jouw individueel curriculum wordt bij het begin van het academiejaar na je definitieve inschrijving
vastgelegd via de Oasis-webapplicatie: www.oasis.ugent.be
• Richtlijnen volgen bij het begin van het academiejaar: www.ugent.be/lw/nl/student/opleidingstudie/infosessies.htm en www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
• Lessen starten op 27 september 2021 (ook indien de administratie nog niet helemaal in orde is, is
het volgen van lessen toegestaan)
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4.3

Vrijstellingen aanvragen

Het schakelprogramma is een programma op maat voor studenten met een professionele Bachelor
secundair onderwijs. Er kunnen geen extra vrijstellingen aangevraagd worden op basis van het
gevolgde curriculum binnen de professionele bachelor.
Indien naast de professionele bachelor vakken gevolgd werden die inhoudelijk overeenkomen met
vakken uit het schakelprogramma (bv. via eerdere studies aan de UGent), kunnen hiervoor wel
vrijstellingen aangevraagd worden. Zie hiervoor www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/vrijstellingen.htm

4.4

Studiegeld

Zie www.ugent.be/nl/onderwijs/administratie/studiegeld

4.5

Leerkrediet en studievoortgangsbewaking UGent

• Leerkrediet is niet van toepassing op schakelprogramma’s (voor een schakelprogramma wordt
geen leerkrediet ingezet).
• Studievoortgangsbewaking aan de UGent (Onderwijs- en examenreglement, Art. 24):
www.ugent.be/student/nl/studeren/regelgeving
• Stel een haalbaar programma samen!

5 VOOR WERKSTUDENTEN
• Geen avond- of afstandsonderwijs. Voor sommige opleidingsonderdelen worden lessen
opgenomen en ter beschikking gesteld via het digitale leerplatform Ufora.
• Indien minstens halftijdse tewerkstelling: werkstudentenstatuut aanvragen via Oasis (zie:
https://www.ugent.be/student/nl/administratie/flexibel-studeren/werkenstuderen/werkstudentstatuut.htm).
• Zelfstandig instuderen van vakken soms mogelijk (al dan niet met het maken van een
vervangende taak). Zie hiervoor de studiefiches in de studiekiezer onder rubriek: ‘faciliteiten voor
werkstudenten’.
• Meer info over de combinatie van werk en studie:
www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/werkenenstuderen.htm

6 DOORSTROOM: MASTER GESCHIEDENIS OF
EDUCATIEVE MASTER GESCHIEDENIS
Een schakelprogramma tot master Geschiedenis aan de UGent, geeft toelating tot de master
Geschiedenis aan de UGent. Het is niet mogelijk om op basis van een schakelprogramma tot master
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Geschiedenis behaald aan een andere universiteit rechtstreeks toegelaten te worden tot de master
Geschiedenis aan de UGent.
Nieuw: binnen de Vlaamse Overheid werd beslist om vanaf academiejaar ’19-’20 de specifieke
lerarenopleiding (SLO) te vervangen door educatieve masteropleidingen. Naast de master
Geschiedenis wordt er ook een tweejarig educatief traject aangeboden, de zgn educatieve
masteropleiding.
De combinatie van een educatieve bacheloropleiding (professionele bachelor) én van een éénjarige
master Geschiedenis, leidt tot ‘vereiste bekwaamheden’ voor Geschiedenis in de 3de graad van het
secundair onderwijs.

7 DE ARBEIDSMARKT
Voor meer informatie over de sectoren waarin studenten Geschiedenis terecht komen:
https://www.ugent.be/lw/nl/student/najestudies/watnajemaster (under construction).

8 VRAGEN
Els Wille, trajectbegeleider Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Els.Wille@Ugent.be
www.ugent.be/lw/trajectbegeleiding
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