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1 INLEIDING 

Met deze brochure willen we je wegwijs maken in de samenstelling en de structuur van het programma in de 

bachelor en master Geschiedenis. Dit kan je helpen bij het maken van keuzes in de loop van je opleiding. 

De inhoud van deze brochure is aanvullend op de studiekiezer. Voor de specifieke inhoud van elk 

opleidingsonderdeel (de aan de universiteit gangbare term voor een ‘vak’) verwijzen we je naar deze 

studiekiezer, waar je per afzonderlijk opleidingsonderdeel een gedetailleerde studiefiche kan raadplegen (om 

de fiche te openen klik je op de naam van het opleidingsonderdeel in de studiekiezer). Daar kan je ook zien dat 

elk vak een unieke cursuscode heeft. Gebruik, wanneer je met de universitaire administratie communiceert 

over je curriculum (dit zijn de opleidingsonderdelen die je per academiejaar opneemt), naast de officiële naam 

van het opleidingsonderdeel ook steeds de juiste cursuscode.  

Als je het programma raadpleegt in de studiekiezer, zal je enkele vaak terugkerende termen zien. 

 

Wat betekent ECTS? 

Ects staat voor European Credit Transfer System. ECTS-punten zijn hetzelfde als studiepunten. In het 

modeltraject van de bachelor worden de 180 ects verdeeld in driemaal 60 ects. In deze brochure 

wordt doorgaans de term ‘studiepunten’ (sp) gebruikt. 

 

Wat betekent MT of MOT?  

De term ‘modeltraject’ (MOT of MT) wil zeggen dat je het traject volgt zoals in de studiekiezer 

voorzien. Dat betekent dat in het ideale scenario, modeltraject 1, de 180 ects van de bachelor gespreid 

zijn over drie academiejaren (Ba 1, Ba 2, Ba 3) van elk 60 sp.  

 

Wat betekent GIT? 

Flexibilisering maakt het mogelijk af te wijken van het modeltraject en een geïndividualiseerd traject 

(GIT) te volgen, aangepast aan de eigen situatie en op het eigen ritme gespreid in de tijd. In deze 

brochure volgen we het modeltraject en wordt de structuur van de opleiding nog opgedeeld in 

bachelorjaren. Meer informatie over een GIT-traject kan je hier vinden.  

De flexibilisering heeft uiteraard ook haar grenzen, hou daarom je ‘leerkrediet’ en je studievoortgang 

in de gaten! Met vragen over je traject en/of je leerkrediet kan je terecht bij Nele Debaene (vanaf start 

academiejaar 2022-2023), trajectbegeleider voor de opleiding Geschiedenis aan onze faculteit. 

 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git/git.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm
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Wat betekent Oasis? 

OASIS, het OnderwijsAdministratie- en StudentenInformatieSysteem, is het IT-systeem ter 

ondersteuning van de processen en activiteiten betreffende de onderwijs- en studentenadministratie. 

Via de OASIS-webtoepassing (http://oasis.UGent.be ) kan de student informatie over zijn/haar 

inschrijving(en) en curriculum bekijken en ook zelf gegevens doorsturen.  

 

Wat betekent Ufora? 

Ufora is de officiële elektronische leeromgeving (ELO) van de UGent. 

 

 

Hieronder zetten we per modeltrajectjaar (of in mensentaal, per studiejaar, nl. ‘bachelor 1’, ‘bachelor 2’, 

‘bachelor 3’ en de ‘master’) op een rijtje hoe het programma van de bachelor- en de masteropleiding 

Geschiedenis is opgebouwd. 

Opgelet: voor sommige opleidingsonderdelen geldt een strikte volgtijdelijkheid (zie verder in deze brochure) 
 
 
De kern van het programma is gebouwd rond vijf verplichte leerlijnen, die allemaal starten in BA1. Elke lijn 
heeft een paar verplichte, gemeenschappelijke vakken. Via de keuzevakken kan je zelf bepalen welke lijn(en) je 
sterker wil uitbouwen: 

1. Historische kennis van en inzicht in westerse geschiedenis (min. 45 ects) 
• Verplicht: domeinspecifieke overzichten in BA 1 & 2  

2. Historische kennis van en inzicht in Wereldgeschiedenis en niet-westerse geschiedenis (min. 18 ects) 
• Verplicht: BA1 'Inleiding tot de Wereldgeschiedenis'– BA 2: 'Mondiale processen' – BA 2/3: 

'Cluster Wereldgeschiedenis en vergelijkende beschavingsgeschiedenis  
3. Kennis van en inzicht in de Geschiedwetenschap (min. 13 ects) 

• Verplicht: BA 1: ‘Overzicht van de historische kritiek’ – BA2/3: Tendenzen in de historiografie – 
MA: Theoretische geschiedenis 

4. Onderzoeksvaardigheden en -attitudes (methodologie en praktijk) (min. 100 ects) 
• Verplicht: BA 1-2-3 historische methodes en praktijk (I-II-III) ; MA: masterproef, 

onderzoeksseminarie + keuzes 
5. Taal- en Communicatievaardigheden 

• Deze zit vervlochten in de leerlijn onderzoeksvaardigheden en –attitudes, maar komt ook 
algemeen aan bod in vakken met activerende leervormen.   

  

http://oasis.ugent.be/
https://ufora.ugent.be/
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2 EERSTE (MODELTRAJECT-)JAAR VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS 

Het eerste modeltrajectjaar van de bachelor Geschiedenis aan de UGent is vrij eenvoudig en bestaat 

grotendeels uit opleidingsonderdelen die voor alle studenten verplicht zijn. 

Je neemt vijf algemene opleidingsonderdelen op die faculteitsbreed worden aangeboden en die elk op 3 

studiepunten (sp) staan: 

1. Overzicht van de historische kritiek (3 sp) - A000186 - semester 1 

2. Inleiding tot de wereldgeschiedenis (3 sp) - A000455 - semester 2 

3. Historisch overzicht van de wijsbegeerte (3 sp) - A001082 - semester 1 

4. Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen (3 sp) - A001800 - semester 1 

5. Visuele cultuur: kunst in historische context (3 sp) - A002874 - semester 2 

 

Daarnaast zijn er een aantal opleidingsonderdelen die men kan omschrijven als ‘historische inleidingen’. Deze 

domeinspecifieke overzichten staan elk op 5 studiepunten en zijn toegespitst op een bepaalde periode en/of op 

een regio: 

6. Geschiedenis van de Klassieke Oudheid (5 sp) - A001021 - semester 2 

7. Geschiedenis van de Middeleeuwen (5 sp) - A000977 - semester 2 

8. Geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (5 sp) - A002680 - semester 1 

9. Geschiedenis van de Moderne en Hedendaagse Tijd (5 sp) - A002698 - semester 2 

10. Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten (5 sp) - A003374 - semester 1 

11. Geschiedenis van België (5 sp) - A000256 - semester 2 

 

Ten slotte volg je drie opleidingsonderdelen waarin de methode en de historische praktijk centraal staan. Voor 

twee van deze opleidingsonderdelen is een zekere mate van keuze mogelijk.  

12. Inleiding tot het historisch onderzoek (5 sp) - A004006 - semester 1 

13. Historische praktijk I: [binnen een ‘historische periode’] (5 sp) - jaarvak 

Hiervoor kan je kiezen tussen Oudheid - A005552, Middeleeuwen - A004024, Vroegmoderne Tijd - 

A004025 of Moderne en Hedendaagse Tijd - A004026 
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Opgelet: je kiest slechts één ‘Historische praktijk I’ en deze keuze moet je maken bij het vastleggen 

van jouw studieprogramma in Oasis, bij de aanvang van het academiejaar, na de gezamenlijke 

introductie waarin de verschillende keuzes worden voorgesteld (deze introductie vindt doorgaans 

plaats tijdens de eerste les van het opleidingsonderdeel ‘Inleiding tot het historisch onderzoek’, dus 

zorg ervoor dat je deze niet mist!). Meer informatie over de manier waarop je je curriculum 

samenstelt en voorlegt ter goedkeuring kan je hier vinden.  

NB. Indien je kiest voor Historische Praktijk I: Oudheid dan moet je binnen dit opleidingsonderdeel nog 

eens een keuze maken uit twee modules, namelijk ‘Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten’ of 

‘Griekse en Romeinse geschiedenis.’ Er is geen kennis nodig van het oud-Grieks, het Latijn of de 

spijkerschrifttalen voor het volgen van deze modules. Deze keuze maak je de eerste week of weken 

van het eerste semester, niet via Oasis maar via Ufora. 

14. Historische teksten (5 sp) - A004005 - semester 1 

Het opleidingsonderdeel ‘Historische teksten’ wordt gegeven in vijf modules. De eerste module, 

‘Historische teksten in het Frans’, die wordt gegeven op dinsdag van 10u. tot 11u.30, is verplicht voor 

iedereen. Daarnaast kies je een tweede module uit een aanbod van zes, nl. historische teksten in het 

(1) ouder Nederlands, (2) ouder Engels, (3) Latijn, (4) oud-Grieks, (5) Duits of (6) Spaans. Deze keuze 

maak je de eerste week of weken van het eerste semester, niet via Oasis maar via Ufora. Deze tweede 

module wordt gegeven aansluitend op de module ‘Historische teksten in het Frans’, nl. op dinsdag van 

11u.30 tot 13u. 

 

Je volgt in Bachelor 1 dus in totaal 14 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten. 

  

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum
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3 TWEEDE (MODELTRAJECT-)JAAR VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS  

In het tweede modeltrajectjaar volgen alle studenten eenzelfde reeks verplichte opleidingsonderdelen (samen 

voor 25 sp): 

1. Historische economie (5 sp) - A002959 - semester 1 

2. Mondiale processen in historisch perspectief (5 sp) - A002630 - semester 2 

3. Rechtsgeschiedenis (5 sp) - A002115 - semester 1 

4. Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaring (5 sp) - A001009 - jaarvak 

5. Databeheer en statistiek voor historici (5 sp) - A002871 - semester 1 

 

Daarnaast kies je voor 10 studiepunten (of twee opleidingsonderdelen) ‘Heuristiek’ uit een aanbod van vier: 

6. en 7. Heuristiek: [binnen een ‘historische periode’] (5 sp) - telkens in semester 1 

Je kan kiezen tussen: Klassieke Oudheid - A004013 

 Middeleeuwen - A004014 

 Vroegmoderne Tijd - A004015 

 Moderne en Hedendaagse Tijd - A004016 

Opgelet: je kiest dus twee periodes ‘heuristiek’ en deze keuze moet je maken bij het vastleggen van 

jouw studieprogramma in Oasis, bij de aanvang van het academiejaar. Alle nodige informatie over de 

vakinhoud van elke 'Heuristiek' vind je in de betreffende studiefiche (via de studiekiezer). Op basis 

hiervan kan je je keuze bepalen. 

 

Je maakt eveneens een keuze voor 10 studiepunten (of twee opleidingsonderdelen) ‘Historische praktijk II’, uit 

een aanbod van vijf: 

8. en 9. Historische praktijk II: [binnen een historische periode, of in het vakgebied ecologische en 

economische geschiedenis] (5 sp) - telkens een jaarvak 

Hiervoor kan je kiezen tussen: Klassieke Oudheid - A004027 

 Middeleeuwen - A004028 

 Vroegmoderne Tijd - A004029 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
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 Moderne en Hedendaagse Tijd - A004030 

 Wereldgeschiedenis en wereldstudies - A005441 

Opgelet: je kiest dus twee periodes ‘historische praktijk II’ en deze keuze moet je maken bij het 

vastleggen van jouw studieprogramma in Oasis, bij de aanvang van het academiejaar. Alle nodige 

informatie over de vakinhoud van elke 'Historische praktijk II' vind je in de studiefiche (via de 

studiekiezer). Op basis hiervan kan je jouw keuze bepalen.  

 

Vervolgens neem je één opleidingsonderdeel (van 5 studiepunten) op uit de cluster ‘Sociale wetenschappen’: 

10. In de studiekiezer kan je het aanbod van 7 opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. 

Je houdt bij het maken van deze keuze best rekening met de richting die je verder binnen de opleiding 

wil uitgaan. Zo dien je in ba 3 een trajectkeuze te maken. Als je interesse hebt voor een minortraject, 

bv. de minor Politieke en sociale wetenschappen, is het aangewezen om in ba2 het 

opleidingsonderdeel ‘Politicologie’ op te nemen. Dit geldt ook voor de minor Economie en 

bedrijfskunde. In dat geval neem je best het opleidingsonderdeel ‘Economie’ op. Voor de minor Recht 

is het aangewezen om ‘Algemene beginselen van het recht’ te volgen. 

 

Ten slotte kies je voor 10 studiepunten (twee opleidingsonderdelen) uit de cluster ‘Wereldgeschiedenis en 

vergelijkende beschavingsgeschiedenis’: 

11. en 12. In de studiekiezer kan je het aanbod van 10 opleidingsonderdelen en hun inhoud terugvinden. 

Opgelet; het opleidingsonderdeel ‘Tendenzen in de historiografie’ (verplicht op te nemen in de 

bacheloropleiding) kan je opnemen in ba 2 of in ba 3. Indien je ervoor kiest om dit in ba 2 op te nemen, dan 

neem je in ba 2 slechts één opleidingsonderdeel uit de cluster Wereldgeschiedenis en vergelijkende 

beschavingsgeschiedenis op. In ba 3 neem je het tweede opleidingsonderdeel uit deze cluster op. Deze 

mogelijkheid werd gecreëerd voor studenten die in het eerste semester van ba 3 op Eramusuitwisseling gaan, 

maar toch graag de hoorcolleges van Tendenzen in de historiografie aan de Ugent willen volgen.  

 

Je volgt in Bachelor 2 dus in totaal 12 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten. 

  

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
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4 DERDE (MODELTRAJECT-)JAAR VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS  

In het derde bachelorjaar zijn er slechts 2 verplichte opleidingsonderdelen, nl.: 

1. Tendenzen in de historiografie (5 sp) - A001601 - semester 1 

2. Historische praktijk III: bachelorproef (10 sp) - A004034 - jaarvak 

De ‘Historische praktijk III’ is de bachelor- of onderzoekspaper, die je zal maken onder de begeleiding 

van een promotor (een professor of een postdoctoraal medewerker). Jaarlijks bieden zo'n 20 

promotoren allerlei themata aan waarrond je kan gaan werken. De verschillende onderwerpen alsook 

richtlijnen worden tijdig meegedeeld en in een bachelorbrochure toegelicht. Deze brochure wordt 

jaarlijks aangepast en kan je terugvinden op de website van de vakgroep Geschiedenis 

(http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs).  

Je maakt jouw keuze voor een thema via het digitale leerplatform Ufora. 

 

Daarnaast selecteer je 10 studiepunten (twee opleidingsonderdelen) uit de cluster ‘Methodologie’: 

3. en 4. In de studiekiezer kan je het aanbod van 8 opleidingsonderdelen (telkens 5 sp) en hun inhoud 

terugvinden. 

Je kiest eveneens voor 15 studiepunten (drie opleidingsonderdelen) uit de cluster ‘Thema’: 

5., 6. en 7. In de studiekiezer kan je het aanbod van 9 opleidingsonderdelen (telkens 5 sp) en hun 

inhoud terugvinden. 

 

Vervolgens kies je hetzij voor het Traject Geschiedenis, hetzij voor het traject Onderwijs (20 sp). 

A. Je kiest voor het Traject Geschiedenis 

Eerst kies je één specifiek traject (8, 9 en 10): 

• een minortraject: een samenhangend pakket opleidingsonderdelen uit een andere discipline  

• een praktijktraject: Publieksgeschiedenis of Archivistiek 

• een clustertraject: drie opleidingsonderdelen naar keuze uit één van de clusters die worden 

aangeboden.  

 

a) Je kiest voor een minortraject 

Je hebt keuze uit een reeks van 7 minores, nl: ‘Archeologie’, ‘Kunstwetenschappen’, ‘Klassieke 

Traditie’, ‘Politieke en Sociale Wetenschappen’, ‘Recht’, ‘Economie en Bedrijfskunde’ en 

http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs
https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
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‘Afrikanistiek’. Voor elke minor wordt een vast pakket opleidingsonderdelen aangeboden. In de 

studiekiezer kan je de inhoud van deze minores terugvinden. Kijk ook op de facultaire website 

voor richtlijnen bij de samenstelling van je minor. Hou tevens rekening met de lesroosters. 

Lesoverlappingen met de plichtvakken uit de opleiding zijn mogelijk! 

 

b) Je kiest voor een praktijktraject.  

Je hebt keuze uit twee praktijktrajecten: 

• Het praktijktraject Publieksgeschiedenis biedt je een blik op hoe geschiedenis zich in de 

maatschappij manifesteert. Het traject bestaat uit 3 opleidingsonderdelen, nl. 

‘Historische Cultuur en Maatschappij’, ‘Kunstenbeleid en museumkunde’, en de stage 

‘Publieksgeschiedenis: observatiestage’. De stage loop je in de brede media- en 

erfgoedsector, waar je kennis maakt met de rol van geschiedenis en historici in de 

maatschappij. Je hebt de mogelijkheid om dit praktijktraject verder te zetten in de 

master. 

 

• Het praktijktraject Archivistiek vormt een ideale kennismaking met het archief- en 

documentbeheer. Je wordt geïntroduceerd in het archiefrecht en je leert de 

archiefpraktijk van nabij kennen. De stage zorgt ervoor dat je de opgedane kennis 

meteen kan toepassen. Je verwerft zo vaardigheden die potentiële werkgevers zeker 

zullen appreciëren. Studenten die een basisvorming willen krijgen op het vlak van 

documentbeheer of die interesse hebben om later een bijkomende opleiding te volgen 

tot archivaris, doen er goed aan voor dit praktijktraject te kiezen. Het zorgt er o.m. voor 

dat je binnen de Manama Archivistiek: erfgoed en hedendaags documentbeheer 

vrijgesteld kan worden van enkele opleidingsonderdelen.  

 
c) Je kiest voor het clustertraject (vrije keuze uit clusters). 

Als je opteert voor de keuze uit clusters, kies je 3 opleidingsonderdelen die je nog niet eerder hebt 

opgenomen uit de clusters ‘Sociale wetenschappen’, ‘Wereldgeschiedenis en vergelijkende 

beschavingsgeschiedenis’, ‘Methodologie’ of ‘Thema’. 

 

11. Ten slotte neem je nog één keuzevak op voor 5 sp.  

Daarvoor kan je putten uit: 

• een selectie van historische cursussen, uit een aanbod terug te vinden in de 

studiekiezer.  

• een vak dat je nog niet hebt gevolgd uit de clusters (‘Sociale wetenschappen’, 

‘Wereldgeschiedenis en vergelijkende beschavingsgeschiedenis’, ‘Methodologie’ of 

‘Thema’) 

https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
https://www.ugent.be/lw/nl/student/opleiding-studie/minors
http://www.vub.ac.be/opleiding/archivistiek-erfgoed-en-hedendaags-documentbeheer/programma/r/master-na-master-of-arts-in-de-archivistiek-erfgoed-en-hedendaags-documentenbeheer
https://studiekiezer.ugent.be/bachelor-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
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Enkel studenten die voor het minortraject opteerden, krijgen de bijkomende mogelijkheid om het 

keuzevak op te nemen uit de gekozen minor. Op die manier kan je tot maximaal 20 sp aan 

minorvakken opnemen (d.i. 15 sp minortraject plus dit bijkomende keuzevak).  

 

B. Je kiest voor het Traject Onderwijs 

Het traject Onderwijs kan je kiezen als je later een job als leraar overweegt. Op die manier kan je al vroeg in je 

opleiding kennismaken met wat het betekent om voor leraar te studeren. Sinds het academiejaar 2019-2020 

gingen de nieuwe educatieve masteropleidingen van start. Die masters vervangen de voormalige specifieke 

lerarenopleiding (SLO). Je zal na je bachelor kunnen kiezen uit twee trajecten: ofwel kies je voor de educatieve 

master (120 sp) meteen na je bachelor ofwel volg je de educatieve master als je al het diploma van de 

‘gewone’ master (domeinmaster van 60 sp) behaald hebt. De educatieve master leidt tot een volwaardig 

masterdiploma én het diploma van leraar. Je leert er lesgeven in combinatie met een volwaardige, diepgaande 

opleiding in je vakgebied. 

Het traject Onderwijs bestaat uit vier opleidingsonderdelen, nl.  

3 pedagogische opleidingsonderdelen: 

 8. Krachtige leeromgevingen (6 sp) – H002169 – semester 1 

 9. Vakdidactiek Cultuurwetenschappen (6 sp) – H002177 – jaarvak 

 10 Oriëntatiestage cultuurwetenschappen (3 sp) – H002171 - jaarvak 

1 publiekshistorisch opleidingsonderdeel: 

 11. Historische Cultuur en Maatschappij (5 sp) – A005353 – semester 1 

 

Je volgt in Bachelor 3 dus in totaal 11 opleidingsonderdelen voor samen 60 studiepunten.  

https://www.ugent.be/nl/opleidingen/lerarenopleiding/educatieve-master
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5 MASTER GESCHIEDENIS  

In de master Geschiedenis wordt veel belang gehecht aan het eindwerk, de masterproef. Het aantal 

studiepunten dat hieraan wordt toegekend, is daar de weerspiegeling van. Maar liefst de helft van het aantal 

studiepunten van de masteropleiding (30 sp) staat op de masterproef. 

Binnen de master heb je heel wat keuze om je curriculum samen te stellen naar eigen interesse, en je kan dat 

doen in functie van het onderwerp van jouw masterproef. Denk dus eerst goed na over de richting je uit wil 

met de masterproef! 

Vanuit de opleiding wordt voorzien in een masterproefbrochure, terug te vinden op 

http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs. In deze brochure zal je o.a. een overzicht vinden van alle 

promotoren en mogelijke thema’s/onderwerpen waarover je de masterproef kan schrijven. 

 

Binnen de masteropleiding moeten twee opleidingsonderdelen verplicht opgenomen worden, nl.  

1. en 2. ‘Theoretische geschiedenis’ (5 sp) en de ‘Masterproef’ (30 sp). 

 

Daarnaast neem je één onderzoeksseminarie (5 sp) op uit een aanbod van 9 onderzoeksseminaries, allen terug 

te vinden in de studiekiezer.  

3. Eén onderzoeksseminarie ter waarde van 5 sp.  

Je bespreekt met je promotor welk onderzoeksseminarie het best aansluit of de beste ondersteuning 

biedt bij het thema van je masterproef. Binnen het onderzoeksseminarie ‘publieksgeschiedenis’ is een 

stage voorzien van 120 uur. 

 

Ten slotte kan je je curriculum vervolledigen door dit aan te vullen met keuzevakken (20 sp).  

4., 5. en 6. Je neemt 15 sp (dit zijn drie opleidingsonderdelen) op uit de beperkte keuzelijst van de 

master. Deze keuzelijst omvat een reeks uiteenlopende geschiedkundige opleidingsonderdelen. Je kan 

deze 15 sp keuzeruimte ook gedeeltelijk (of zelfs volledig) invullen met één of meerdere 

onderzoeksseminaries. Dit maakt de keuzemogelijkheden nóg ruimer. De ‘Praktijkstage: 

publieksgeschiedenis’ kan je enkel opnemen indien je ook het onderzoeksseminarie 

publieksgeschiedenis opneemt. Een praktijkstage publieksgeschiedenis kan niet gecombineerd 

worden met het ‘Onderzoeksproject’. Je hoeft niet noodzakelijk één van deze beide 

opleidingsonderdelen op te nemen. Je kan vrij kiezen uit de volledige keuzelijst. 

7. Je neemt nog één opleidingsonderdeel (5 sp) naar keuze op. Je bent daarin volledig vrij. Dat kan 

m.a.w. binnen het vakkenaanbod van de master Geschiedenis, maar ook uit het bachelor- en 

http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs
https://studiekiezer.ugent.be/master-of-arts-in-de-geschiedenis/programma/2022
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masteraanbod van andere UGent-opleidingen. Het is zelfs mogelijk een vak op te nemen buiten de 

UGent, maar in dat geval moet je (1) een omstandige motivering opgeven, en (2) na goedkeuring zelf 

de administratie hieromtrent in orde brengen.  

Opgelet: de ervaring leert dat het verzamelen van examenresultaten van externe 

opleidingsonderdelen niet altijd even vlot verloopt. We rekenen erop dat de student bij de examens 

zelf duidelijk aan de examinator aangeeft dat hij/zij het opleidingsonderdeel als keuzevak volgt vanuit 

de opleiding Geschiedenis van de UGent en dat de punten moeten doorgegeven worden aan de 

secretaris van de examencommissie Geschiedenis van de UGent, prof. Antoon Vrints 

(Antoon.Vrints@UGent.be) én aan het diensthoofd van de Facultaire Studentenadministratie van de 

UGent, mevrouw Heidi Geers (Heidi.Geers@UGent.be) 

 

Stappen om een extern keuzevak (= buiten de UGent) op te nemen: 

1. Schriftelijk of via e-mail toestemming vragen aan de verantwoordelijke titularis van het 

opleidingsonderdeel om dit als keuzevak op te nemen. 

2. Via e-mail hiervoor toestemming vragen aan de secretaris van de examencommissie 

Geschiedenis (Antoon.Vrints@UGent.be). Je geeft daarbij een schriftelijke motivatie op waarom je het 

keuzevak wil volgen en waarom je eventueel afwijkt van het opleidingsniveau 

3. Je inschrijving als gaststudent aan de externe onderwijsinstelling in orde brengen.  

4. Je bezorgt jouw inschrijvingsbewijs als 'gaststudent' én een weblink naar de studiefiche van 

het externe keuzevak aan de medewerker van de FSA, mevr. Inge Geernaert 

(Inge.Geernaert@UGent.be) zodat dit keuzevak aan jouw curriculum kan toegevoegd worden. 

Alle praktische informatie m.b.t. aanvang lessen en locatie zijn terug te vinden op de websites van de 

betrokken instellingen en dienen dus zelf opgevraagd te worden! 

 

 

Op de volgende pagina kan je een geschematiseerd overzicht vinden van de opbouw van de bachelor- en 

masteropleiding Geschiedenis. 

* Opgelet: voor sommige opleidingsonderdelen geldt een strikte volgtijdelijkheid (zie verder in deze brochure). 

  

mailto:Antoon.Vrints@UGent.be
mailto:Inge.Geernaert@UGent.be
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Bachelor 1 – 60 sp Bachelor 2 – 60 sp  Bachelor 3 – 60 sp Master – 60 sp 
Faculteitsbrede vorming (15 sp) Clusterkeuze (15 sp) Trajectkeuze (20 sp) Algemeen vormend (5 sp) 

• Historisch overzicht van de wijsbegeerte 
• Overzicht van de historische kritiek 
• Inleiding tot de voornaamste moderne 

literaturen 
• Inleiding tot de wereldgeschiedenis 

• Visuele cultuur: kunst in historische 
context 

• Eén opleidingsonderdeel (oo) te 
kiezen uit de cluster ‘Sociale 
wetenschappen’ 

• Twee opleidingsonderdelen te 
kiezen uit de cluster 
‘Wereldgeschiedenis en 
beschavingsgeschiedenis’ 

Keuze uit: 
A. Traject Geschiedenis (20 sp) waarbij 
keuze uit 3 trajecten (15 sp), nl. 
Minortraject, Praktijktraject 
(publieksgeschiedenis of Archivistiek) 
of Clustertraject + één keuzevak (5 sp) 
uit: 

• aanbod historische cursussen 
• gevolgd minortraject 
• clusters 

 
B. Traject Onderwijs (20 sp) 

• Theoretische geschiedenis 

Domeinspecifiek (30 sp) Domeinspecifiek (15 sp) Cluster Thema (15 sp) Keuze uit historische OS (5 sp) 

• Gesch. v/d Klassieke Oudheid 
• Gesch. v/d ME 
• Gesch. v/d Vroegmod. Tijd 
• Gesch. v/d Mod. en Hedend. Tijd 
• Gesch. v/h Oude Nabije Oosten 
• Gesch. van België  

• Historische economie 
• Mondiale processen in historisch 

perspectief 
• Rechtsgeschiedenis 

• Drie opleidingsonderdelen te 
kiezen uit de cluster ‘Thema’ 

• Eén Onderzoeksseminarie (OS) te 
kiezen uit een aanbod van 9 OS 

Methode en historische praktijk (15 sp) Methode en heuristiek (20 sp) Methode en heuristiek (15 sp) Keuze (15 + 5 sp) uit: 

• Inleiding tot het historisch onderzoek 

• Historische teksten 
• Historische praktijk I (keuze uit vier 

historische periodes) 

• Methodologie v/d gesch: 
paleografie met tekstverklaring 

• Databeheer en statistiek voor 
historici 

• Twee x Heuristiek (keuze uit vier 
periodes) 

• Tendenzen in de historiografie 

• Twee opleidingsonderdelen te 
kiezen uit de cluster 
‘Methodologie’ 

• Drie oo te kiezen uit de beperkte 
keuzelijst en/of uit het aanbod 
van 9 onderzoeksseminaries 

• Eén oo vrij te kiezen (zie 
vermelde voorwaarden) 

Historische praktijk (10 sp) Historische praktijk (10 sp) Historische praktijk (30 sp) 

• Twee x Historische praktijk II 
(keuze uit vijf periodes/domeinen) 

• Historische praktijk III: 
bachelorproef 

• Masterproef 
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6 GEÏNDIVIDUALISEERD TRAJECT EN VOLGTIJDELIJKHEID 

Ben je niet voor alle opleidingsonderdelen uit een modeltrajectjaar geslaagd? Kan je omwille van een eerdere 

opleiding genieten van vrijstellingen? Kies je bewust om je studie te spreiden over meerdere jaren in 

combinatie met werken? In deze gevallen volg je geen modeltraject, maar een geïndividualiseerd traject of GIT.  

Voor de samenstelling van je GIT-curriculum kan je bij de trajectbegeleider van je opleiding terecht. Voor de 

opleiding Geschiedenis is dit mevr. Nele Debaene.  

Neem je een GIT op, dan moet je rekening houden met strikte volgtijdelijkheid tussen enkele 

opleidingsonderdelen. Strikte volgtijdelijkheid houdt in dat het niet toegelaten is een reeds gevorderd 

opleidingsonderdeel op te nemen, indien je nog geen credit behaalde voor het opleidingsonderdeel dat vooraf 

gaat aan het gevorderde opleidingsonderdeel. 

 

Binnen de bacheloropleiding Geschiedenis geldt er strikte volgtijdelijkheid voor volgende 

opleidingsonderdelen: 

Van bachelor 1 naar bachelor2: 

• De twee opleidingsonderdelen ‘Heuristiek: periode naar keuze’ kunnen niet opgenomen worden indien 

er geen credits werden behaald voor ‘Inleiding tot het historisch onderzoek (A004006)’  

• De twee opleidingsonderdelen ‘Historische praktijk II: periode naar keuze’ kunnen niet opgenomen 

worden indien er geen credits werden behaald voor zowel ‘Inleiding tot het historisch onderzoek 

(A004006)’ als voor ‘Historische praktijk I: periode naar keuze’. 

 

Van bachelor 1 naar bachelor 3: 

 

• ‘Tendenzen in de historiografie’ (A001601) kan niet opgenomen worden in het curriculum indien er 

nog geen credit werd behaald voor ‘Overzicht van de historische kritiek’ (A000186). 

 

Van bachelor 2 naar bachelor 3: 

• Het opleidingsonderdeel ‘Historische praktijk III: bachelorproef (A004034)’ kan niet opgenomen 

worden indien er geen credits werden behaald voor beide opleidingsonderdelen ‘Heuristiek: periode 

naar keuze’ én voor beide opleidingsonderdelen ‘Historische praktijk II: periode/vakgebied naar keuze’. 

Opm: wanneer je niet geslaagd bent voor heuristiek, kan je in hetzelfde academiejaar toch nog 

Historische praktijk III: bachelorproef opnemen, bij slagen van heuristiek na het eerste semester. In dit 

geval voeg je de bachelorproef pas toe aan je curriculum na de bekendmaking van de resultaten van 

het eerste semester. Je vervult wel reeds van bij de start van het academiejaar alle praktische en 

didactische verplichtingen (zoal onderwerp vastleggen, promotor kiezen, eventuele tutorials 

bijwonen, tussentijdse opdrachten inleveren, …). Het toevoegen van de bachelorproef aan je 

http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/git/git.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm
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curriculum na het eerste semester vraag je aan via: 

https://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum/wijzigencurriculum.htm . 

 

Van bachelor naar master: 

• Het keuzevak ‘Onderzoeksproject’ (A004062) kan niet opgenomen worden indien er nog geen credits 

behaald werden voor ‘Historische praktijk III: bachelorproef’  

• De ‘masterproef’ kan niet opgenomen worden indien er nog geen credit werd behaald voor 

‘Historische praktijk III: bachelorproef’. In uitzonderlijke gevallen kan in eenzelfde jaar zowel de 

bachelor- als de masterproef opgenomen worden. De masterproef kan in dit geval in de loop van de 

maand januari/februari van het betreffende academiejaar aan het curriculum toegevoegd worden, 

mits schriftelijke toestemming van de begeleider(s) van de bachelorproef, indien deze 

oordeelt/oordelen dat de student voldoende ver gevorderd is met de voltooiing van deze 

bachelorproef. 

 

Uitzonderingen op deze strikte volgtijdelijkheid worden enkel toegestaan door de curriculumcommissie, na 

een gemotiveerd verzoek (bv. bij overmacht of ziekte).  

Voor alle overige opleidingsonderdelen geldt dat je moet voldoen aan de begincompetenties zoals vermeld in 

de studiefiches van het opleidingsonderdeel. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze inschatting te 

maken. Bij twijfel contacteer je de verantwoordelijke lesgever. 

 

7 PRAKTISCHE INFO 

Curriculum samenstellen en voorleggen ter goedkeuring via Oasis 

Elke student moet bij de start van het academiejaar zijn/haar curriculum samenstellen en voorleggen ter 

goedkeuring op Oasis. Hoe je hierbij precies te werk moet gaan, kan je nalezen op de facultaire website.  

 

Digitaal leerplatform Ufora en UGent webmail 

Op het digitale leerplatform Ufora plaatsen lesgevers nuttige informatie per opleidingsonderdeel (op ufora 

spreken we over cursussites). Je kan er doorgaans aankondigingen vinden, informatie over de syllabus, slides 

van de hoorcolleges, enz. Voor sommige opleidingsonderdelen verloopt de groepsindeling binnen een 

opleidingsonderdeel eveneens via Ufora. Hou dit forum dus goed in de gaten: raadpleeg het zeker meerdere 

keren per week! Daarnaast communiceren de lesgevers met de studenten via de UGent webmail. Houd dus 

eveneens je UGent webmail account goed in de gaten, bekijk deze bij voorkeur elke dag, en antwoord snel en 

https://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum/wijzigencurriculum.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/student/fsa/curriculum/curriculumbeheer.htm
https://ufora.ugent.be/
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to-the-point op vragen van lesgevers. Voor nuttig advies betreffende e-mail etiquette zie 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/mail  

 

Lesroosters 

Via centauro.ugent.be kan je je persoonlijke lesrooster raadplegen. Ook via de studiekiezer kan je het lesrooster 

van alle opleidingen en opleidingsonderdelen terugvinden (studiekiezer.ugent.be > kies jouw opleiding > klik 

op het tabblad ‘programma’. Je kan het lesrooster per semester in pdf formaat raadplegen). 

 

Belangrijke contactpersonen  

Binnen de opleiding Geschiedenis (http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs): 

• Secretaris van de examencommissie: Prof. dr. Antoon Vrints 

• Voorzitter van de opleidingscommissie: Prof. dr. Peter Van Nuffelen 

• Erasmus: Prof. dr. Steven Vanden Broecke 

• Studiebegeleiding vanuit de opleiding:  Tineke Van Gassen  

 

 

Binnen de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte: 

• Trajectbegeleider: Nele Debaene 

• Studiebegeleiding: Milena De Wael, Nele Debaene, Klaar Vanopstal 

• Facultaire studentenadministratie (fsa) 

 

 

Aan de UGent: 

 

Heb je nood aan een luisterend oor of emotionele steun, dan kan je steeds terecht bij de 

studentenpsychologen. Alle gesprekken zijn gratis en discretie is gewaarborgd. 

Afdeling Studieadvies, Campus Ufo, 1e verdieping, St. Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent 

Tel: 09/331 00 31 (studieadvies@Ugent.be) 

 

https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/mail
http://www.ugent.be/lw/geschiedenis/nl/onderwijs
http://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802000072582
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802000620735
http://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802000268202
https://telefoonboek.ugent.be/nl/people/802001310445
http://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/trajectbegeleiding.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/student/studiestudentenbegeleiding/studiebegeleiding.htm
http://www.ugent.be/lw/nl/over-de-faculteit/fdo/fsacontact.htm
https://www.ugent.be/student/nl/studeren/studiebegeleiding/studentenpsychologen

