
 
 

BIJLAGE 1 

Toetsplan Masteropleiding Geschiedenis 2017-2018 

 

JAAR 1 semester 1   Blok 1 
 

Blok 2 
 

vaktitel vakcode week 2-8 colleges  week 9/10 (her)toetsing  week 11-17 colleges week 18/19/20 
(her)toetsing  

Onderzoekscolleges Geschiedenis 
(ook in semester 2) 

diversen Actieve participatie 
werkcolleges: mondelinge 
en schriftelijke opdrachten 

 Actieve participatie 
werkcolleges: mondelinge 
en schriftelijke opdrachten; 
eindwerkstuk 

Herkansing eindwerkstuk 
 

Historisch methodencollege: 
Archieven & internetbronnen (ook in 
semester 2) 

LGX124M05 Actieve participatie  
werkcolleges; (groeps-) 
opdrachten; mondelinge 
presentatie; werkstuk-
(ken) 

 Actieve participatie  
werkcolleges; (groeps-) 
opdrachten; mondelinge 
presentatie; werkstuk-(ken); 
eindopdracht 

Herkansing eindopdracht 

Historisch methodencollege: 
Beeldcultuur  en materiële cultuur  

LGX125M05 Actieve participatie  
werkcolleges; wekelijkse 
analyse opdrachten;  

 Actieve participatie  
werkcolleges; wekelijkse 
analyse opdrachten; 
eindopdracht 

Herkansing eindopdracht 

Historisch methodencollege: 
Documentaire, museum en 
tentoonstelling  

LGX126M05 Actieve participatie  
werkcolleges;  opdrachten 
(analyse 
radiodocumentaire; maken 
mini-audiodocumentaire; 
synopsis  documentaire) 

 Actieve participatie  
werkcolleges; schriftelijke 
opdrachten; presentatie;  

Eindopdracht (documentaire 
scenario of museum- of 
tentoonstellingsplan) 
herkansing eindopdracht  

Historisch methodencollege: 
Kwantitatieve, Organisatie en 
Beleidsanalyse (ook in semester 2) 

LGX127M05 Actieve participatie  
werkcolleges; schriftelijke 
opdrachten 

 Actieve participatie  
werkcolleges; schriftelijke 
opdrachten; eindopdracht 

Herkansing eindopdracht  

Historisch methodencollege: Oral 
History en herinnering (ook in 
semester 2) 

LGX048M05 Actieve participatie 
werkcolleges; praktische 
opdrachten (interviews); 
presentatie 

 Actieve participatie 
werkcolleges; praktische 
opdrachten (interviews); 
presentatie; eindopdracht 
(beschouwing op basis van 
interviews) 

Herkansing eindopdracht  

Totaal aantal ECTS getoetst 
 
 
 
 

 30     

JAAR 1 semester 2   Blok 3 
 

Blok 4 
 

Vaktitel week 21-27 
colleges  

week 29/30 toetsing  week 31-37/38 colleges week 39/40/41 (her) 
toetsing  

week 42 hertoetsing 



 
 

MA-stage Geschiedenis (ook in 
semester 1) 

LGX000M10    Stageverslag na afloop van 
de stage (week afhankelijk 
van stageperiode) 

Leergeschiedenis en organisaties LGX133M10 Actieve participatie 
werkcolleges, mondelinge 
en schriftelijke opdrachten, 
groepsopdrachten  
NB: dit college wordt 
alleen in het 2e semester 
verzorgd 

 Actieve participatie 
werkcolleges, mondelinge 
en schriftelijke opdrachten, 
groepsopdrachten; 
 

Eindwerkstuk in groepjes 
van twee of drie 
(leergeschiedenis) 
 

Atelier Living Heritage.  LGX194M10 Actieve participatie 
werkcolleges, mondelinge 
en schriftelijke opdrachten, 
groepsopdrachten  
NB: dit college wordt 
alleen in het 2e semester 
verzorgd 

 Actieve participatie 
werkcolleges, mondelinge 
en schriftelijke opdrachten, 
groepsopdrachten; 
 

Eindwerkstuk in groepjes 
van twee of drie 
(leergeschiedenis) 
 

Onderzoekscollege Diversen Zie eerder 
 

Zie eerder Zie eerder Zie eerder 

Historisch methodencollege Diversen Zie eerder  
 

Zie eerder Zie eerder Zie eerder 

MA-scriptie Geschiedenis (ook in 
semester 1) 

LGX999M20 Bijstellen 
onderzoeksvoorstel, peer 
review, schrijven 
onderzoeksopzet. 
 

 Inleveren eindopdracht (een 
scriptie, het scenario met de 
wetenschappelijke 
verantwoording van een  
historische documentaire, 
een tentoonstellingsplan met 
een wetenschappelijke 
verantwoording van de 
inhoud, etc.) 

Herkansing eindopdracht 
 

Summerschool (deels buiten 
reguliere collegeweken) 

Diversen  
 

Actieve participatie, 
uitvoeren opdrachten, 
mondelinge presentatie, 
eindopdracht 

 Herkansing vóór 1 
september 2017 

Totaal aantal ECTS getoetst  30      

 

 

 


