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Paragraaf 1b.1 Algemene Bepalingen 
 

 
Artikel 1a.1.1 - Toepasselijkheid  
 
Deze bijlage is van toepassing op de toelating tot de masteropleiding Leraar 
Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track 
geschiedenis en staatsinrichting (CROHO 68535-8543) en op de toelating en de inhoud 
van het vakspecifieke gedeelte van de masteropleiding Educatie in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen, track geschiedenis en staatsinrichting (CROHO 68532-
8554) en op alle studenten die voor die opleidingen staan ingeschreven.  
 
Daarnaast is deze bijlage van toepassing op de tweejarige educatieve masters die 
opleiden tot een eerstegraadsbevoegdheid in een van onderstaande schoolvakken.1 
 
Afronding van een van de genoemde opleidingen (kortweg ‘de opleiding’) leidt tot een 
eerstegraadsbevoegdheid in de volgende schoolvakken: 
 

a. Geschiedenis en staatsinrichting  
 

Paragraaf 1b.2  Toelating: bijzondere bepalingen 
 
 
Artikel 1b.2.1 – Specifieke eisen t.a.v. vooropleiding 
 
Hieronder staan de officiële toelatingseisen per vak geformuleerd. Studenten die niet 
voldoen aan onderstaande eisen maar menen dat ze op grond van elders verkregen 
kennis of vaardigheden toelaatbaar zijn kunnen contact opnemen met de 
toelatingscommissie van de desbetreffende faculteit. 
 

 
1. Geschiedenis en Staatsinrichting:  
Tot de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, track: 
Geschiedenis (CROHO 68532-8554) worden toegelaten: studenten die de 
volgende bacheloropleiding hebben afgerond: 
- B Geschiedenis (CROHO 56034).  
- B (Letteren) + Uitgebreide premaster Geschiedenis FdL, RUG vast te stellen 

met toestemming van de Toelatingscommissie van de Ma Geschiedenis 
- B HBO lerarenopleiding Geschiedenis met een premaster Geschiedenis FdL, 

RUG, vast te stellen met toestemming van de Toelatingscommissie van de 
Ma Geschiedenis.  

Tot de master Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in de Mens- en 
Maatschappijwetenschappen, track: Geschiedenis (CROHO 68535-8543) 
worden toegelaten: studenten die de bacheloropleiding Geschiedenis én een van 
de volgende masteropleidingen hebben afgerond: 
- M Geschiedenis (CROHO: 66034) 
- M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track onder meerdere 

CROHO-labels: 60639, 60139, 60814) 

                                                             
1 Het gaat hier om de tweejarige Educatieve Master Geschiedenis waaraan studenten tot en met 
het studiejaar 2017-2018 konden beginnen.  
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- M Modern History and International Relations (track onder meerdere 
CROHO-labels: 60139, 60820) 

- Een andere M Letteren met een met toestemming van de 
toelatingscommissie Geschiedenis vast te stellen traject van ten minste 50 
ECTS aan geschiedenisvakken op MA-niveau.  
 

 

Paragraaf 1b.3 Inrichting en inhoud van de opleiding 
 

a. Geschiedenis en Staatsinrichting:    
Studenten die de master Educatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, 
track: Geschiedenis en Staatsinrichting (CROHO 68532-8554) volgen kunnen 
het vakspecifieke programma van een van onderstaande masteropleidingen 
gebruiken als het vakspecifieke gedeelte van de educatieve master. 
- M Geschiedenis (CROHO: 66034) 
- M Classical, Medieval and Early Modern Studies (track onder meerdere 

CROHO-labels: 60639, 60139, 60814) 
- M Modern History and International Relations (track onder meerdere 

CROHO-labels: 60139, 60820) 
De inrichting en inhoud van deze programma’s is te vinden in de OER van de 
desbetreffende masters op de site van de Faculteit Letteren.  

 

https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/organisatie/diensten-en-voorzieningen/onderwijsinstituut/oeren/2019-2020/masteropleidingen/
https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/organisatie/diensten-en-voorzieningen/onderwijsinstituut/oeren/2019-2020/masteropleidingen/
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