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3Voorwoord

Voorwoord
De keuze voor een studie aan de Reinwardt Academie is een keuze voor een intensieve verbinding 
met cultureel erfgoed. Maatschappelijke betrokkenheid, gevoel voor waarden en normen zijn daarbij 
belangrijke uitgangspunten. Erfgoed is een belangrijk bindmiddel in een polariserend landschap. 
Erfgoed dat zichtbaar is in objecten binnen musea en archieven maar ook gewoon op straat. De 
hele binnenstad van Amsterdam, waar wij gehuisvest zijn, is in haar geheel tot cultureel erfgoed 
verklaard. Maar het eigenlijke erfgoed zijn niet de objecten maar de verhalen die er betekenis aan 
geven. Die verhalen kunnen ervoor zorgen dat woonwijken na ingrijpende renovaties samenhang 
behouden. Die betekenisgeving is voor eenieder uniek, immers elk mens is uniek. Tegelijk zorgt 
erfgoed voor een gedeeld verleden. En een gedeeld verleden is voorwaarde voor een gedeelde 
toekomst. Dat unieke van de mens is een belangrijk gegeven voor eenieder die bij ons wil studeren. 
 
Wij kunnen veel aan op de Reinwardt Academie, dat weten de ouderejaars en zullen de nieuwe 
studenten ervaren, en wij schakelen heel snel als dat nodig is. De wortels van die flexibiliteit liggen 
in onze positionering en kleinschaligheid. Want wil je relevant en actueel zijn in de wereld van 
cultureel erfgoed, dan moet je niet te groot en bureaucratisch zijn. Daar zit niemand in het veld op te 
wachten. Omdat de Reinwardt Academie als enige hbo-instelling in Nederland de bachelor Cultureel 
erfgoed én de master Museology aanbiedt, zitten wij midden in de erfgoedwereld en zijn continu in 
gesprek met alle stakeholders.

In deze studiegids maken wij het curriculum van de bacheloropleiding inzichtelijk. De blokken, 
vakken, leertaken worden toegelicht en met schema’s wordt de opbouw van de studie overzichtelijk. 
Steeds verwijzen wij ook naar intranet en Blackboard, waar online de actuele informatie terug te 
vinden is. 

De Reinwardt Academie start studiejaar 2017-2018 met een nieuwe studieleider voor de bachelor: 
Renske de Groot. Zij gaat zich inzetten voor doorontwikkeling en modernisering van het onderwijs, 
zodat onze afstudeerders het werkveld verder kunnen helpen in de toekomst. 

Tegen alle nieuwe studenten zeg ik: studeren aan de Reinwardt Academie is leuk. Maar alleen als je 
er echt voor gaat. Denk mee, wees creatief in je oplossingen, stel je onafhankelijk van de heersende 
mening op en blijf kritisch, zowel naar je omgeving als jezelf. Aan alle andere studenten die uitgerust 
van vakantie terugkomen: laten we er ook dit jaar weer een fantastisch studiejaar van maken.

Mr. Teus Eenkhoorn
Directeur
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Inleiding
De studiegids bevat veel informatie die je nodig hebt tijdens je studie Cultureel erfgoed aan de 
Reinwardt Academie. De Reinwardt Academie is een kleinschalige organisatie, waar medewerkers 
en docenten er op gericht zijn jou te ondersteunen in je studieloopbaan. Maar de belangrijkste factor 
voor het met succes volgen en afronden van de opleiding, ben jij zelf. In de studiegids lees je wat wij 
van jou verwachten en wat jij van de opleiding kunt verwachten. 

Het eerste deel geeft een inhoudelijke beschrijving van de opleiding. Wat is het beroepsprofiel van 
de erfgoedprofessional, wat zijn de werkzaamheden die de beroepspraktijk kenmerken. Welke 
ontwikkelingen in het hoger onderwijs zijn van invloed op de inrichting van het onderwijs? En hoe 
vertalen we deze ontwikkelingen in de maatschappij en werkveld naar het onderwijs.
Docenten maken jaarlijks die vertaling, zowel didactisch als vakinhoudelijk, binnen de kaders die 
gesteld zijn in het onderwijsbeleid van de academie. Na de accreditatie in 2013 heeft de academie 
nieuw onderwijsbeleid ontwikkeld met onder andere nieuwe eindtermen. In dit hoofdstuk staat een 
beschrijving van het opleidingsprofiel met een schets van het werkveld, de onderwijsvisie en het 
onderwijsmodel.

In de volgende hoofdstukken beschrijven we de inrichting van de organisatie en de wijze waarop de 
praktische zaken op de academie geregeld zijn. Ook vind je een overzicht met de medewerkers van 
de academie. Na het lezen van dit deel weet je waar je moet zijn als je vragen hebt over je studie, 
over in- en uitschrijven, over de studentendecaan en studieloopbaanbegeleiding, de planning etc.

In de laatste hoofdstukken vanaf pagina 51, vind je per leerjaar een korte beschrijving van de 
afzonderlijke onderwijseenheden, zoals projecten, vakken, studiereizen en stages. Tot slot is in de 
studiegids de Onderwijs- en examenregeling 2017-2018 opgenomen.
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Erfgoed, samenleving 
en onderwijs
Beroepsprofiel
Kenmerken van een beroep kunnen vastgelegd zijn in een zogenaamd beroepsprofiel,
een landelijk document dat wordt opgesteld in het beroepenveld, bijvoorbeeld door een
beroepsvereniging. In de praktijk heeft niet elk beroepenveld een eigen beroepsprofiel. Zo is er
geen landelijke beroepsvereniging voor erfgoedprofessionals en geen landelijk beroepsprofiel
voor de erfgoedprofessional. Dat betekent dat de Reinwardt Academie zelf de context schetst van
de beroepspraktijk waarvoor zij opleidt.

De academie heeft het beroepsprofiel met het oog op de toekomst beschreven. Immers, wat
vandaag nodig is, is morgen misschien achterhaald. Tegelijk kunnen we niet weten hoe de
erfgoedprofessional van de toekomst eruitziet. Een beroepsprofiel is daarom geen beschrijving
van één of enkele functies maar van een beroepspraktijk en van mogelijke functies daarin. De
Reinwardt Academie heeft in haar beleidsplan de volgende missie geformuleerd:

   De Reinwardt Academie leidt hbo-niveau professionals op die vanuit een onderzoekende en 
ondernemende houding een betekenisvolle bijdrage leveren aan ontstaan van en omgang 
met erfgoed. De academie fungeert daarbij als platform waar toekomstige en gevestigde 
erfgoedprofessionals, uit binnen- en buitenland, kennis en ervaring uitwisselen, inspirerende 
visies delen en innovatieve beroepsproducten ontwikkelen.

Alle vormen en uitingen van cultureel erfgoed zijn het onderzoeks- en werkterrein van de
erfgoedprofessional. Afgestudeerden aan de Reinwardt Academie hebben een brede basiskennis
van erfgoed en erfgoedprocessen en zijn opgeleid voor functies op hbo-niveau in het brede
erfgoedveld.

Brede basiskennis
De Reinwardt Academie is de enige hbo-opleiding in Nederland die aan alle vormen van erfgoed
aandacht besteedt. Erfgoedprofessionals hebben een brede culturele ontwikkeling. Ze kennen
de verschillende visies op erfgoed en op de omgang daarmee, in heden en verleden. Deze
theoretische basiskennis strekt zich uit over roerend, onroerend en immaterieel erfgoed, in de
wetenschap dat deze terreinen meestal niet los van elkaar gezien kunnen worden.
Afgestudeerde erfgoedprofessionals van de bacheloropleiding Cultureel erfgoed zijn geen
inhoudsdeskundigen op academische vakgebieden als biologie, geschiedenis, antropologie,
sociologie, archeologie, architectuur-, kunst- en cultuurhistorie. In het hoger beroepsonderwijs
gaat het om beroepscompetenties, gericht op waardering en behoud van erfgoed en de
communicatie daarvan.

Drie kernfuncties
Afgestudeerden aan de Reinwardt Academie zijn in de regel allrounders. Ze kunnen bijvoorbeeld
projectleider van tentoonstellingen worden, beheerder van een erfgoedcollectie, educator,
informatie- en communicatiedeskundige, beleidsmedewerker, voorlichter en zelfstandig adviseur.

De Reinwardt Academie leidt op tot drie kernfuncties, die de erfgoedprofessional in het brede
erfgoedveld kan inzetten:
•  communicatiefunctie: het toegankelijk maken van erfgoed en het betrekken van het publiek 

daarbij door middel van educatie en participatie, tentoonstellen en programmeren;
•  collectiefunctie: collectie- en informatiemanagement. Dit omvat het logistiek, administratief 

en intellectueel beheer, zowel fysiek als digitaal;
•  organisatiefunctie: het positioneren van de erfgoedprofessional zelf of de erfgoedinstelling. 

Hierbij gaat het om het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurbeleid door middel van 
ondernemerschap, marketing en management.

Volgens de Raad voor Cultuur staan kennis en vakmanschap in de erfgoedsector onder druk. Een
tekort aan professionals binnen de instituties dreigt. De Reinwardt Academie leidt met haar brede
profiel in combinatie met de verschillende functies juist hiervoor op. Afgestudeerde Reinwardt
professionals zijn uitstekend geëquipeerd om collecties te beheren en over te dragen. Ze weten
als geen ander erfgoedervaringen te creëren en de juiste doelgroep te benaderen, waarbij ze
zowel de traditionele museumbezoeker aanspreken als nieuwe doelgroepen bereiken.

Al tijdens de studie leggen studenten zich nader toe op een van de drie functies. Echter, specifieke
kennis, bijvoorbeeld op het gebied van restauratie of vormgeving, ontbreekt. Opgeleid als allround
professionals kunnen Reinwardt-alumni zich tijdens hun loopbaan verder specialiseren door
studie of praktijkervaring. De Reinwardt Academie biedt hiervoor een solide basis maar gaat er
ook van uit dat het leren niet ophoudt na het behalen van het diploma. Een leven lang leren - een
speerpunt van de rijksoverheid - hoort dan ook bij de onderwijsvisie van de academie.

Werkveld
De academie heeft vanaf 2008 de ontwikkeling ingezet van een museale naar een erfgoedbrede
opleiding. De wijze waarop het werkveld georganiseerd is, is aan het veranderen: van groot- naar
kleinschalig en van vaste naar losse werkverbanden. Er is sprake van de-institutionalisering en
informalisering of democratisering. Wat vroeger het exclusieve domein was van instellingen,
kan ook buiten de muren van de instituties plaatsvinden. De functies waarvoor de Reinwardt
Academie opleidt, komen nog steeds voor bij instellingen in het hele erfgoedveld, zoals musea,
archieven, historische bibliotheken, bezoekerscentra, tentoonstellingsbedrijven, organisaties op
het gebied van archeologie en monumentenzorg, adviesbureaus en overheidsdiensten op het
gebied van erfgoed. Tegelijk zien we werkgelegenheid ontstaan in meer fluïde organisatievormen
en projecten, zoals festivals en evenementen. De baankansen zijn afgenomen maar de
werkgelegenheid niet per se. Anders gezegd: de kans op een vaste baan is klein, afgestudeerden
zullen veelal als freelancer aan de slag gaan. De flexibilisering van de arbeidsmarkt typeert niet
alleen de erfgoedsector maar de hele samenleving.
De academie heeft het werkveld van de erfgoedprofessional schematisch in kaart gebracht.
In de binnencirkel wordt het werkveld gekenschetst door drie terreinen: collecties (roerend
erfgoed), tradities (immaterieel erfgoed) en ruimte (onroerend erfgoed). De tweede cirkel geeft
de directe omgeving van de erfgoedsector aan. Daaromheen kan nog een derde cirkel worden
getrokken, met daarin de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector, waar erfgoed een
rol kan spelen. of aan particuliere of bedrijfsverzamelingen. De Reinwardt Academie leidt op
voor functies in de erfgoedterreinen in de binnencirkel. Samenwerkingsverbanden, stages en
onderwijsprojecten zijn mogelijk met sectoren in de buitencirkels indien er een erfgoedcomponent
aanwezig is.



Studiegids 2017-2018 1110 Erfgoed, samenleving en onderwijs

Erfgoedterreinen
Collecties roerend erfgoed
Een collectie is doorgaans een verzameling voorwerpen bijeengebracht door een instelling,
organisatie of particulier met een zeker doel zijn bijeengebracht. Een verzameling kan het
resultaat zijn van een specifieke belangstelling voor een fenomeen (postzegels, computers, de
spoorwegen, techniek, fotografie), van formele wetgeving (de Archiefwet), of van een collectieplan
opgesteld door een instituut. Of we bij een collectie altijd kunnen spreken van erfgoed, hangt af
van onze erfgoeddefinitie: gaat het bij erfgoed om alle sporen uit het verleden of om het resultaat
van onze omgang met het verleden? Ongeacht het antwoord, beschouwt de erfgoedprofessional
een collectie als iets dynamisch. De erfgoedprofessional die zich specialiseert in collecties richt
zich dan ook op alle activiteiten die een collectie tot iets dynamisch maken: het verzamelen,
beheren en presenteren, maar ook het afstoten van voorwerpen.

De belangrijkste institutionele stakeholders hierbij zijn collectievormende instellingen als
musea, archieven en historische bibliotheken, of instellingen met een museale, archivalische
of bibliothecaire opdracht. De vragen waar deze instellingen zich voor gesteld zien, zijn deels
dezelfde: wat moet waarom, waartoe, hoe, met wie, door wie en voor wie worden bewaard en
gekoesterd? Wat zijn de gevolgen van de digitale revolutie voor de wereld van het erfgoed? Ook
het centrale debat is hetzelfde: wat is de rol van het publiek bij alle denkbare activiteiten rond
erfgoed? Wie denkt mee, wie praat mee en wie beslist? Moet het museum een kathedraal of
eerder een werkplaats zijn? En het archief of de bibliotheek? Zelfs de theoretische noties zijn
deels hetzelfde. Authenticiteit, esthetiek, identiteit, performativiteit: al deze begrippen spelen een
belangrijke rol in erfgoeddebatten, of het nu gaat om roerende, onroerende of immateriële zaken.

De omgang met tastbare en verplaatsbare voorwerpen en ensembles kent echter ook eigen
tradities en aandachtspunten. Musea die een roerende collectie (willen) verwerven, moeten
fysiek ruimte maken voor de opslag; als iets aan een andere instelling wordt uitgeleend, moet
het onder precieze voorwaarden worden vervoerd en als een ander land de eigendom claimt,
moet worden besloten of het wordt teruggegeven of niet. Daarnaast vond men vroeger sommige
onderwerpen en voorwerpen belangrijk om redenen die nu niet altijd meer onderschreven
worden. Door de keuzes die in het verleden hierin zijn gemaakt, bevinden zich nu met name in
westerse negentiende-eeuwse musea miljoenen objecten in depots die nooit het daglicht zien.
Tegelijk bevinden zich buiten die musea allerlei voorwerpen die musea misschien wel willen maar
niet kúnnen bewaren.

Van professionals wordt verwacht dat zij de geschiedenis van het (verschijnsel) museum, archief
en historische bibliotheek kennen en zich rekenschap geven van veranderende visies op die
instellingen. Functies en de waardensystemen waarin instellingen en collecties een rol vervullen
zijn aan verandering onderhevig. Erfgoedprofessionals opgeleid aan de Reinwardt Academie
zijn zich ervan bewust dat zij zelf die visies en daarmee ook de toekomst mee vormgeven; als
opleiding kent de academie hierin een traditie van vernieuwing, maar wel steeds vanuit een
gedegen kennis van de bestaande praktijk. Deze praktijk is als voormalige opleiding Museologie
stevig in het curriculum van de opleiding verankerd.
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Tradities immaterieel erfgoed
Bij het woord ‘object’ denken we al snel aan een ding, aan een voorwerp, maar het kan ook een
plek zijn, of een praktijk, een ritueel, een handeling. En praktijken, rituelen, handelingen, kunnen
samen een repertoire vormen en worden beleefd en gekoesterd als tradities, als verschijnselen die
zo belangrijk worden bevonden dat ze worden doorgegeven van de ene generatie op de andere.
Die overdracht kan in familieverband plaatsvinden maar ook in clubverband, al improviserend, of
juist volgens allerlei (ongeschreven) regels. Tradities kunnen een nieuw leven worden ingeblazen,
of zelfs uitgevonden. Dat maakt ze niet minder echt en nieuwe tradities zijn niet per definitie
minder bepalend voor de identiteit van een individu of een groep. In feite is er altijd sprake van
nieuwe vormen, want net als een muziekstuk moet een traditie altijd weer opnieuw worden
geïnterpreteerd en daarbij vinden onvermijdelijk veranderingen plaats, alleen al omdat de
uitvoerder en de context nooit dezelfde zijn.

In wat wij nu aanduiden als het erfgoedveld, het veld dat zich professioneel bezighoudt
met ‘het waarderen van cultuur en natuur’, is altijd sprake geweest van bemoeienis met de
overdracht van tradities. En daarbij hebben (met name etnografische en cultuurhistorische)
musea samengewerkt met etnologen (volkskundigen) en antropologen (volkenkundigen). In veel
etnografische en cultuurhistorische musea werden zowel tastbare voorwerpen verzameld als
kennis over praktijken en rituelen gedocumenteerd, alleen vaak niet in onderlinge samenhang of
met aandacht voor de ruimere context. Ook waren er buiten en binnen musea tal van amateurs
en professionals (‘folkloristen’) bezig met de opvoering van tradities.

Die bemoeienis met tradities en rituelen kwam voort uit bezorgdheid over het mogelijke
verdwijnen ervan. Juist in hun andersheid en onalledaagsheid kregen ze een belangrijke betekenis
toegekend, om het plezier dat men eraan beleefde, omdat ze vertrouwd voelden, omdat ze als
spiegel fungeerden en als markering van het eigene. Die bezorgdheid bestaat nog steeds, maar
wat de erfgoedprofessional daaraan precies moet of kan doen, is onderwerp van debat.

De hedendaagse professionele bemoeienis met de borging van tradities vraagt in essentie om
eenzelfde soort sensitiviteit en reflexiviteit als de omgang met roerende collecties en erfgoedsites.
Het gaat om manieren van herinneren en vergeten, om het wel of niet koesteren van een
bepaalde praktijk en kennis in een samenleving, om betekenistoekenning, om waardering en
selectie. Ook hier duiken ze weer op, de vragen waarom, waartoe, hoe, met wie, voor wie, door
wie? Middel of doel? En ook de theoretische noties als authenticiteit, identiteit, in- en uitsluiting,
zien we terug in de debatten over tradities, rituele repertoires, volkscultuur en immaterieel
erfgoed. Maar waar een collectie en een erfgoedsite uiteindelijk als ‘museaal object’, desnoods
met een stolp er omheen, geconserveerd kunnen worden, kan er zonder iemand die iets doet van
een traditie of ritueel geen sprake zijn. De kennis erover kan wel in een archief zijn opgeslagen,
maar als er niets wordt ‘opgevoerd’, leeft het niet voort. Wat dit betekent voor het doen en laten
van de erfgoedprofessional, vormt onderwerp voor onderzoek met en in het veld.
Immaterieel erfgoed heeft met de komst van twee nieuwe lectoren in 2011 een plaats verworven
in het onderwijs en onderzoek aan de Reinwardt Academie.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Ruimte onroerend erfgoed
Klassieke selectie, restauratie en instandhouding van onroerend erfgoed voldoen vandaag de dag
niet meer. Meer en meer gaat het om hergebruik, herbestemming en inpassing in grotere gehelen
van historische gebouwen, stadsgezichten en landschappen. Dat is een maatschappelijke en
culturele opgave. Door de financiële crisis en de economische en demografische krimp hebben we
te maken met een actuele en urgente opgave. Hierbij gaat het niet alleen om monumenten maar
ook om miljoenen vierkante meters industrieel erfgoed, kerken, etcetera.

Historisch gezien was er in de wereld van het gebouwde erfgoed lange tijd sprake van een
steeds verdergaande specialisering en scheiding in verschillende sectoren. Net als in het museale
werkveld was het ‘object’ heilig in de monumentenzorg. De materiële integriteit van het gebouw
en weer zichtbaar maken van de intentie van de maker stonden in deze benadering centraal
en waren vanouds het terrein van specialisten met een kunsthistorische of bouwkundige
achtergrond.

Het vraagstuk van de omgang met gebouwd erfgoed wordt op dit moment op diverse fronten
verbreed. Sinds de jaren tachtig is dit niet meer (alleen) het terrein van specialisten. Er is
meer aandacht voor een integrale aanpak, waarbij ook marktgedreven gebiedsontwikkeling
wordt betrokken. De benadering wordt interdisciplinair: planologen, projectontwikkelaars en
cultuurhistorici werken samen vanuit de overtuiging dat een combinatie van economische
én culturele waarden het woon- en leefklimaat versterkt. Als gevolg hiervan worden andere
disciplines en expertises aangeboord; denk aan vastgoed, toerisme, gebiedsontwikkeling en
natuurlijk erfgoed. De betrokkenheid van verschillende partijen, publiek en privaat, is essentieel.

Een recente ontwikkeling, ook in het onroerend erfgoed, is de toegenomen belangstelling voor
het narratief: de betekenisgeving, het verhaal van een plek, de culturele biografie en de lieux
de mémoire. Dat heeft te maken met een juist op dit terrein sterk terugtredende overheid. De
burger zelf is aan zet, de overheid schept de voorwaarden daarvoor. Een bedachtzame en tegelijk
creatieve wijze van omgaan met de gebouwde omgeving betekent verhalen verzamelen en
burgers, buurten en gemeenschappen verbinden met erfgoed in de ruimte. Volgens de nationale
onderzoeksagenda Erfgoed en ruimte gaat het hier om het ‘opsporen, ontsluiten en thematiseren
van de kleine en grote gebeurtenissen en vraag om transdisciplinaire samenwerking tussen
erfgoeddisciplines en tussen academisch en niet-academische kennis’.

Juist op dit terrein - het ontsluiten en communiceren van erfgoed - is de Reinwardt Academie
goed thuis. De wereld van de monumentenzorg en het onroerend erfgoed zijn echter nog niet
stevig in het curriculum verankerd. De Reinwardt Academie is sinds 2013 samen met de
Academie van Bouwkunst trekker van het Heritage Lab als onderdeel van Amsterdam Creative
Industries Network (in het kader van het topsectorenbeleid). De eerste ervaringen zijn positief
maar maken ook duidelijk dat - willen we studenten de kans geven op dit terrein af te studeren
en vervolgens werkzaam te zijn - in het curriculum meer aandacht nodig is voor het ruimtelijk
domein.
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Opleidingsprofiel
In 1997 hebben de hogescholen, verenigd in de Vereniging Hogescholen (voorheen de HBO-raad),
afgesproken om voor elke hbo-bacheloropleiding een landelijk opleidingsprofiel op te stellen. Een
opleidingsprofiel beschrijft in hoofdlijnen de kennis en vaardigheden die een student aan het einde
van de opleiding moet bezitten. Het profiel moet aansluiten op het beroepsprofiel en adequaat
zijn gevalideerd in het voor de opleiding relevante werkveld. Profielen zijn van belang in de
accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De opleidingsprofielen
zorgen ervoor dat vergelijkbare opleidingen aan verschillende hogescholen dezelfde basiskennis
en -vaardigheden aanbieden. Daarnaast gelden voor sommige opleidingen en beroepsgroepen
wettelijke vereisten, waaronder de opleiding tot archivaris. De afzonderlijke opleidingen vertalen
de landelijke profielen in hun curricula.

Eindkwalificaties worden sinds midden jaren negentig in het hoger onderwijs geformuleerd in de
vorm van competenties. Deze zijn afgeleid van de - al langer gehanteerde - beroepscompetenties,
die bestaan uit een samenhangende set kwaliteiten: kennis, inzichten, vaardigheden, houding
en persoonlijke eigenschappen. Een competente beroepsbeoefenaar zet deze kwaliteiten in
combinatie in bij de uitoefening van zijn beroep en bij het oplossen van problemen. De inhoud van
zijn werk wordt bepaald door de criteria en standaarden die in het werkveld gelden.

Een opleiding die door slechts één hogeschool wordt aanboden - zoals de bacheloropleiding
Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie - kent geen landelijk opleidingsprofiel. Dit
betekent dat de academie zelf haar opleidingsprofiel opstelt, dat recht doet aan het beroep van
erfgoedprofessional en aan de algemeen vastgestelde hbo-standaard.

Hbo-standaard
De hogescholen hebben in het rapport Kwaliteit als opdracht de zogenaamde hbo-standaard voor
bacheloropleidingen geformuleerd. De hbo-standaard vormt de richtlijn voor de ontwikkeling van
het (landelijk) opleidingsprofiel en daarop voor de invulling van de curricula in de afzonderlijke
opleidingen. Volgens de standaard zorgt de opleiding er voor dat studenten een gedegen
theoretische basis verkrijgen, onderzoekend vermogen verwerven, over voldoende vakmanschap
beschikken en tot slot beroepsethiek en een maatschappelijke oriëntatie ontwikkelen.

De Dublin descriptoren
Naast de hbo-standaard wordt in het hoger onderwijs gewerkt met de zogenaamde Dublin
descriptoren, een set van algemene kwalificaties voor het onderwijs om het niveau van bachelor,
master en doctor te beschrijven. De descriptoren zijn in Europees verband ontwikkeld om tot
een betere afstemming te komen van gelijkwaardig onderwijs tussen de verschillende Europese
landen en daarmee de onderwijsuitwisseling internationaal te vereenvoudigen.

Eindkwalificaties voor de erfgoedprofessional
De Reinwardt Academie sluit bij de formulering en uitwerking van haar eindkwalificaties voor de
erfgoedprofessional aan op beide raamwerken, de hbo-standaard en de Dublin descriptoren.
In het schema hiernaast zijn de eindkwalificaties voor de erfgoedprofessional geformuleerd in een 
set van zeven kerncompetenties. De uitgewerkte kerncompetenties zijn op pagina 30 - 43 te lezen.

Erfgoed, samenleving en onderwijs
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Kerncompetentie 1
Basiskennis erfgoedvorming
De erfgoedprofessional heeft kennis van en inzicht in de aard van, het denken over, en omgang
met erfgoed in heden en verleden.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 1 vormt de basis van kennis en inzicht voor de erfgoedprofessional. De
Reinwardt Academie leidt professionals op die processen en projecten initiëren, begeleiden en
uitvoeren op het terrein van cultureel erfgoed. Om dit te kunnen moet de student beschikken over
kennis van en inzicht in de omgang met sporen uit het verleden in een wisselende context. Hierbij
gaat het om waardering en selectie, herinneren en vergeten. De erfgoedprofessional beschikt
over kennis van verschillende erfgoedbenaderingen en een algemene historische, culturele en
maatschappelijke ontwikkeling.

De erfgoedprofessional heeft een brede basiskennis op cultureel, maatschappelijk en
historisch gebied. Hij kan zijn kennis en inzicht toepassen in werksituaties waarin sprake is van
erfgoedvorming, en in de behandeling van praktijkgebonden vraagstukken op het gebied van
selectie, behoud en beheer en presentatie van erfgoed.

De erfgoedprofessional kent de maatschappelijke processen die in relatie staan tot de
erfgoedpraktijk, zoals waardetoekenning en gemeenschapsvorming. De erfgoedprofessional weet
hoe erfgoed historisch is gevormd en kan de huidige ontwikkelingen in een historisch verband
plaatsen. De erfgoedprofessional is op de hoogte van de professionele ontwikkelingen in het
(internationale) erfgoedveld.

De erfgoedprofessional heeft specialistische kennis op de erfgoedspecifieke terreinen van
collectiemanagement, communicatie en organisatie (zie kerncompetenties 2, 3 en 4). Hij is
zich bewust van zijn eigen rol in de erfgoedpraktijk. Hij is zelf geen expert of specialist in één
verzamelgebied maar kan verschillende experts, specialisten en niet-specialisten op relevante
wijze met elkaar verbinden (zie kerncompetentie 7).

Werkveldillustratie
De erfgoedprofessional kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, coördinatie en
verantwoording van beroepsproducten- en diensten in het erfgoedveld door kennis van en inzicht
in hedendaagse visies op erfgoed, vanuit een historisch bewustzijn en historisch perspectief.
De erfgoedprofessional beheerst het vocabulaire waarmee hij bemiddelt in de interdisciplinaire
en veranderlijke erfgoedpraktijk, bijvoorbeeld tijdens (netwerk)bijeenkomsten, congressen en
(interne) visiebijeenkomsten.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
•  de gangbare visies op erfgoed in disciplines die zich daarmee bezighouden, geschiedenis, 

museologie, etnologie, antropologie, archeologie en geografie;
•  processen van erfgoedvorming en de omgang met erfgoed in het verleden;
•  cultuurgeschiedenis: de canon en canonvorming in de voor de erfgoedpraktijk relevante 

gebieden (materieel, immaterieel en ruimtelijk erfgoed).

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
1.1  een visie op erfgoed formuleren en beargumenteren, kent en herkent verschillende theorieën 

over erfgoed en visies daarop;
1.2  erfgoed onderzoeken en waarderen, zodat men beslissingen kan nemen over beheer en 

communicatie (in de praktijk selecteert de conservator of collectiemanager, afhankelijk van de 
organisatie).

1.3  voorwerpen, tradities, gebouwen, cultuurlandschappen enz. in hun historische, ruimtelijke en 
sociale contextplaatsen (cultuur- en kunstgeschiedenis)

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten erfgoedtheorie en
cultuurgeschiedenis, contacten met onder andere erfgoedinstellingen, ICOM, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Universiteit van
Amsterdam.
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Kerncompetentie 2
Communicatiefunctie
De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van communicatie en presentatie van
erfgoed toepassen.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 2 heeft betrekking op de communicatiefunctie, een van de drie functies van
de erfgoedprofessional. De samenhang tussen theorie, praktijk en de reflectie daarop vormt de
essentie van elke functie.
Een van de kerntaken in het erfgoedveld is het fysiek en digitaal delen van kennis en verhalen.
Omdat de academie erfgoed als een dynamisch en sociaal fenomeen beschouwt, hebben
communicatie en presentatie van erfgoed drie aspecten: toegankelijkheid, representatie en
participatie.

Toegankelijkheid betreft fysieke, mentale en psychologische aspecten. Representatie betreft de
vraag: wie bepaalt wat, wie, waar, wanneer en waarom gepresenteerd wordt? Participatie betreft
de vraag hoe je stakeholders - intern en extern - invloed geeft op het delen van erfgoed.
De erfgoedprofessional begrijpt de specifieke kenmerken, wensen en behoeften van de gebruiker.
Hij beschrijft, vertegenwoordigt en waarborgt de gebruikersbelangen wanneer hij het delen van
erfgoed ontwikkelt, uitvoert en evalueert (audience advocacy).

Werkveldillustratie
De erfgoedprofessional kan ‘multiversele’ producten en diensten bedenken, initiëren, opdragen,
uitvoeren, en strategisch en operationeel verantwoorden. Producten en diensten zijn bijvoorbeeld
(semi)permanente tentoonstellingen, (educatieve) programma’s of de ontwikkeling van games of
studiereizen.

De erfgoedprofessional doet publieksonderzoek en integreert dat in uitvoering en beleid. Hij kan
presentaties en rondleidingen geven, evenementen organiseren, social interventions plegen en
communities managen.

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
•  ethische beroepsdilemma’s rond het delen van erfgoed;
• methoden en technieken van publieksonderzoek;
• communicatietheorie, mediacommunicatie, mediawijsheid, (digital) storytelling en hospitality;
•  leer- en ontwikkelingspsychologie en didactiek, formeel (primair, voortgezet en vervolg-)

onderwijs en informeel onderwijs (volwassenonderwijs, reminiscentie, resocialisatie, outreach 
en burgerschapsvorming);

• ontwerptheorie, zowel 2D als 3D, ruimtetheorie, innovatietechnologie.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
2.1 publieksonderzoek bedenken en uitvoeren;
2.2 erfgoed doelgroepgericht communiceren en de juiste mediadrager(s) inzetten;
2.3 erfgoededucatieve programma’s ontwikkelen en uitvoeren;
2.4  erfgoed conceptualiseren en ontwerptheoretische principes toepassen in zowel 2D als 3D 

producten;
2.5  een ontwerp maken voor de inrichting van ruimten, zoals een tentoonstelling of museum als 

geheel.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten publiek en
tentoonstellen, contacten met onder andere erfgoedinstellingen, ontwerpbureaus, ICT-bedrijven,
software companies, ICOM, EXCITE, Nederlandse Museumvereniging, museumconsulenten, BNO
en verwante onderwijsinstellingen.
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Kerncompetentie 3
Collectiefunctie
De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van het beheer van erfgoed toepassen.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 3 heeft betrekking op de collectiefunctie, een van de drie functies van de
erfgoedprofessional. De samenhang tussen theorie, praktijk en de reflectie daarop vormt de
essentie van elke functie.

Een erfgoedprofessional met de functie van collectiemanager kan specifiek erfgoed binnen de
context van een instelling analyseren, interpreteren, waarderen en selecteren en is deskundig op
het gebied van duurzaam beheer, behoud en ontsluiting. Het gaat daarbij niet alleen om tastbare
voorwerpen (traditionele museale collecties, archieven en historische bibliotheken), maar ook
om digitaal gecreëerd en gedigitaliseerd materiaal en het vastleggen en documenteren van
immaterieel erfgoed, zoals tradities en verhalen.
De kern van wat een collectiemanager doet is erfgoed waarderen, selecteren, beheren,
toegankelijk maken en behouden. De keuzes vinden plaats in alle bedrijfsprocessen tussen
verwerven en afstoten en hebben vooral een erfgoedtheoretisch kader (kerncompetentie 1).
Selectie is methodisch en ethisch verantwoord.

Behoud van cultureel erfgoed behelst respect voor de fysieke, functionele, contextuele
en conceptuele integriteit van objecten. Het gaat daarbij om maatregelen gericht op
omgevingscondities (preventieve conservering) en ontsluiting van erfgoedverzamelingen. Bij beheer 
en behoud worden daarnaast digitale technieken toegepast; dit betreft zowel het duurzaam beheer 
van digitaal gecreëerde objecten als de digitalisering van fysieke objecten. Collectiemanagement 
gaat ook over het beschikbaar stellen van erfgoed, waarbij risico’s zorgvuldig afgewogen worden 
met het oog op de veiligheid van de objecten, erfgoedprofessionals en gebruikers.

Beheer van erfgoed omvat ook het beheer van informatie over erfgoed. Dat kunnen
bedrijfsmatige, conserveringstechnische en inhoudelijke gegevens zijn. Het management
van erfgoedinformatie betreft de selectie, de inrichting, het beheer en het gebruik van
informatiesystemen ter ondersteuning van de administratie en inhoudelijke ontsluiting van
erfgoed. Duurzaam beheer van metadata is hierbij essentieel, ter ondersteuning van zowel beheer
als communicatie van erfgoed (kerncompetentie 2).

Werkveldillustratie
Elke collectiemanager streeft naar een collectie die zo goed mogelijk wordt geselecteerd,
geconserveerd, ontsloten en duurzaam beheerd. Afhankelijk van zijn positie, doet hij
dit op strategisch, tactisch of operationeel niveau. De collectiemanager verenigt in zich
de bekwaamheden van de registrator en registrar, collectiebeheerder, e-conservator,
informatiespecialist en archiefbeheerder (en archivaris B, indien de specialisatie Archieven
gevolgd en afgerond is). 
Producten en diensten op het gebied van (preventieve) conservering zijn bijvoorbeeld het 
opstellen van en uitvoering geven aan een collectiebeleidsplan, een collectiehulpverleningsplan, 
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depotinrichtingsplan (fysiek en digitaal) en procedures voor verwerving, afstoting,
bruikleenverkeer, administratie en transport van bruiklenen. Ook omvatten ze het treffen van
voorzieningen voor de opstelling van objecten in een tentoonstelling.
Producten en diensten op het gebied van informatiemanagement zijn het opstellen van
een informatieplan, het ontsluiten van collecties, het beschikbaar stellen van (collectie-)
informatie voor onderzoek of (her)gebruik door derden, en het creëren en beheren van
managementinformatie (zie ook kerncompetentie 4).

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
• materialen: intrinsieke eigenschappen, toepassing en interactie;
•  omgevingsmanagement: hij herkent en beheerst schadefactoren die een collectie kunnen 

aantasten;
•  risicomanagement: hij maakt afwegingen tussen gebruiksnut en gebruiksrisico’s;
•  informatiemanagement: informatiesystemen, -architectuur, authentificatie en beveiliging, 

IT standaarden en functionele mogelijkheden, standaarden en normen op het gebied van 
ontsluiting en auditing.

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
3.1 technieken en hulpmiddelen voor waardering en selectie kiezen, beoordelen en toepassen;
3.2  maatregelen en richtlijnen voor (fysieke en digitale) duurzaamheid voorstellen en uitvoeren, 

gericht op preventieve conservering van collecties, rekening houdend met de omgeving 
(bijvoorbeeld depot, tentoonstelling of transport);

3.3  procedures opstellen voor collectiemanagement (verwerving, ontsluiting, afstoting, 
bruikleenverkeer, etcetera);

3.4  de hulpmiddelen en informatiesystemen voor beheer, behoud en toegankelijkheid beoordelen en 
selecteren, inrichten, gebruiken, beheren en controleren;

3.5  bijdragen aan verbeteringen van administratieve ondersteuning en duurzame inhoudelijke 
ontsluiting.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten beheer en behoud
en informatiemanagement en gebaseerd op inzichten gangbaar in het werkveld, zoals Blue
Shield, Metamorfoze, Restauratoren Nederland, Art Restorers Association (afdeling Nederland),
Nederlandse Museumvereniging (SIMIN, sectie Collecties, sectie Veiligheidszorg, ICOM (CIDOC en
ICOM-CC), ICA, BRAIN en KVAN.
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Kerncompetentie 4
Organisatiefunctie
De erfgoedprofessional kan kennis op het gebied van management toepassen.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 4 heeft betrekking op de organisatiefunctie, een van de drie functies van de
erfgoedprofessional. De samenhang tussen theorie, praktijk en de reflectie daarop vormt de
essentie van elke functie.

Binnen het werkveld - de culturele en creatieve sector in de breedste zin van het woord -
gaat het om het organiseren van een duurzame relatie tussen het erfgoed en de omgeving.
Erfgoedprofessionals hebben de kennis en ervaring om, zowel strategisch als operationeel,
erfgoed een plek te geven in de maatschappij en daar de juiste vorm voor te kiezen. Een effectieve
strategische positionering volgt uit adequaat stakeholdermanagement, omgevingsgevoeligheid,
kennis van wetgeving, codes en conventies en een scherp oog voor de maatschappelijke
meerwaarde van erfgoed. Daarbij wordt de gebruiker, klant of stakeholder centraal gesteld
en waar mogelijk bij dit proces betrokken. Ook grassroots-initiatieven worden bestudeerd en
ondersteund, evenals bestaande en nieuwe vormen van leiderschap en governance.

Marketing is van wezenlijk belang voor de interactie met de omgeving. De erfgoedprofessional
stimuleert het contact tussen erfgoed en samenleving en versterkt het maatschappelijk draagvlak
voor de duurzame omgang met erfgoed door in te spelen op actuele vraagstukken. Daarbij zet hij
op passende wijze marketinginstrumenten in.

De professional kan het werk ontwerpen, structureren en resultaatgericht organiseren door
(strategische) doelen te formuleren, een (project)organisatie op te zetten, en richting te geven
aan de structuur en cultuur van de organisatie en de beheersing van het project of proces. Dat
vraagt onder andere om kennis van organisatiekunde en projectmatig werken. Met het oog op de
veranderende arbeidsmarkt kan de professional een eigen bedrijf opzetten en managen.

Binnen en buiten een instelling kan de erfgoedprofessional verschillende expertises verbinden om
te komen tot producten en diensten in het erfgoed. Dit vraagt om een uitgebreid repertoire van
marketing- en managementvaardigheden.

Werkveldillustratie
De erfgoedprofessional kan verscheidene rollen vervullen binnen of buiten een instelling,
zoals die van projectmanager, communicatiemedewerker, adviseur, coördinator (van
bijvoorbeeld publieksactiviteiten), marketingmedewerker, (zelfstandig) ondernemer,
account- of relatiemanager, beleidsmaker, cultuurscout of -makelaar, touroperator of
informatiemanager.

De erfgoedprofessional kan een bijdrage leveren aan beroepsproducten en diensten, zoals
een marketing(communicatie)plan, projectplan, adviesrapport, persbericht, begroting,
financieringsplan, jaarverslag, beleidsplan, ondernemingsplan, implementatieplan, rapportage 
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evaluatieonderzoek, presentatie, pitch, platform, forum, symposium, debat, lezing,
rondleiding, arrangement, evenement, een inhoudelijke en wervende bijdrage aan paid,
owned, shared en earned media.
Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
• strategisch beleid, met aandacht voor cultuurbeleid en maatschappelijke trends;
• organisatiekunde, met aandacht voor financieel, personeels- en informatiemanagement;
• projectmanagement;
• marketing;
• wettelijke kaders en gebruiken en gewoonten binnen het erfgoed;
• (cultureel) ondernemerschap.

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
4.1 strategisch beleid formuleren of daar een bijdrage aan leveren, en businessplannen opstellen;
4.2 strategisch beleid en businessplannen omzetten in actieplannen;
4.3 bijdragen leveren aan de positionering en profilering van een erfgoedinstelling of -initiatief;
4.4  stakeholders en samenleving informeren, involveren en motiveren, bijdragen aan het 

draagvlak voor erfgoed(beleid) en de uitvoering, monitoring, evaluatie en presentatie daarvan.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten management
en informatiemanagement, contacten in het werkveld, ICOM, Blue Shield, Associatie Culturele
Marketing en Communicatie (ACMC), Nederlandse Museumvereniging, Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed.
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Kerncompetentie 5
Oordeelsvorming
De erfgoedprofessional kan onderzoek verrichten, een oordeel vormen en
ethische afwegingen maken.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 5 heeft betrekking op de ontwikkeling van onderzoekende en reflectieve
vaardigheden, van belang voor alle functies in het (erfgoed)werkveld.

De erfgoedprofessional is in staat om zelfstandig een onderzoek op te zetten en uit te voeren,
waarbij hij gestructureerd gegevens verzamelt. Hij kan deze gegevens interpreteren en waarderen
op basis van zuiver redeneren. Hij kan ook de vorm kiezen waarin deze gegevens gerapporteerd
zullen worden aan een vooraf bepaald publiek.

In het werkveld eisen factoren als tijd, geld, beschikbaar personeel en risico’s van de
erfgoedprofessional dat hij keuzes maakt en beargumenteert. Hiervoor moet hij onderzoek doen,
waarbij hij oog heeft voor zowel de argumenten vanuit de eigen positie/organisatie als die van
partnerpartijen. Deze partnerpartijen kunnen zich ook buiten het erfgoedwerkveld bevinden en
allerlei stakeholders zijn. Denk hierbij aan (gewenst) publiek, sponsors, overheden, beleidsmakers,
doelgroepen, etcetera. De erfgoedprofessional moet zich kunnen verplaatsen in het belang en de
behoefte van deze andere partijen zonder het eigen belang en standpunt uit het oog te verliezen.

De erfgoedprofessional houdt rekening met relevante ethische codes en discussies. De
erfgoedprofessional is ervan doordrongen dat hij zich een gefundeerd oordeel moet vormen,
zodat dit meegenomen kan worden bij de ontwikkeling van verschillende beroepsproducten.

Werkveldillustratie
Onderzoeksvaardigheden en oordeelsvorming staan nooit op zichzelf maar maken in de
beroepspraktijk onderdeel uit van producten en diensten die ontwikkeld, uitgevoerd of
geëvalueerd worden. De werkveldillustraties bij kerncompetenties 2, 3 en 4 vragen bijvoorbeeld
om onderzoek of de vorming van een afgewogen oordeel.

De erfgoedprofessional is in staat om door middel van onderzoek, reflectie en argumentatie
een oordeel te vormen en hierdoor een betekenisvolle bijdrage te leveren aan bijvoorbeeld een
collectieplan of afstotingsbeleid, een educatief programma of inrichting van een tentoonstelling,
een organisatieadvies of subsidieaanvraag. De erfgoedprofessional kan een gefundeerde bijdrage
leveren aan actueel erfgoeddebat.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
•  onderzoek: verschillende onderzoeksmethoden en hun toepassing, brononderzoek, bronkritiek 

en annotatie;
•  adviesstrategieën, (interculturele) communicatie en processen van (bestuurlijke) 

besluitvorming;
•  filosofische principes die zijn gekoppeld aan argumentatieleer en debatteertechnieken;
•  ethiek en erfgoed: ethische discussies die binnen het erfgoed gevoerd worden.

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
5.1  literatuur en onderzoeksresultaten in de verschillende erfgoeddisciplines en erfgoedfuncties 

vinden, begrijpen, op betrouwbaarheid en bruikbaarheid beoordelen en verantwoord 
gebruiken;

5.2  zelfstandig een probleem definiëren, een onderzoek objectief en methodisch opzetten en 
uitvoeren;

5.3  kritisch reflecteren op de keuzes die zijn gemaakt gedurende het onderzoek, een oordeel 
vormen, dit onderbouwen en plaatsen in bestaande discussies binnen het erfgoedveld;

5.4  onderzoeksresultaten presenteren, rekening houdend met de doelgroepen, van algemeen 
publiek tot experts;

5.5  adviseren, waarbij hij rekening houdt met verschillende stakeholders, mogelijke gevolgen, 
relevantie en praktische uitvoerbaarheid.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten
onderzoeksvaardigheden, literatuur over onderzoeksmethoden in het hoger onderwijs,
andere onderwijsinstellingen (zowel op mbo-, hbo- als wo-niveau), VSNU.
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Kerncompetentie 6
Communicatieve vaardigheden
De erfgoedprofessional kan informatie, ideeën en concepten doelgroepgericht overbrengen.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 6 heeft betrekking op de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden in
brede zin, van belang voor alle functies in het (erfgoed)werkveld.

Onder deze competentie verstaan we allerlei vormen van communicatie in verschillende
beroepssituaties: schriftelijk en mondeling communiceren, vergaderen, onderhandelen,
presenteren en visualiseren. De erfgoedprofessional kan verschillende doelgroepen aanspreken
en maakt daarbij gebruik van passende communicatietechnieken. Hij uit zijn ideeën, waarna ze
verder gedeeld kunnen worden met anderen.

Bij schriftelijke communicatie gaat het om rapportages, beleidsnotities, onderzoeks- en
adviesrapporten en correspondentie. De erfgoedprofessional kan doel- en doelgroepgericht
schrijven. Bij mondelinge communicatie gaat het om onderhandelen, feedback geven en
ontvangen, argumenteren, motiveren, rondleiden, adviseren en informeren.

De erfgoedprofessional kan in woord en beeld communiceren en verschillende (digitale)
audiovisuele technieken toepassen. Hij kan (zichzelf) presenteren, zowel fysiek als digitaal. Hij kan
visualiseren, een presentatie houden voor uiteenlopende doelgroepen, beeldmateriaal inzetten,
informatie over onderzoeks- en ontwerpresultaten in verschillende ontwerpfasen overdragen. Hij
kan informeren, verleiden, overtuigen en stimuleren, zichzelf presenteren via curriculum vitae en
portfolio.

De communicatieve vaardigheden zijn de bouwstenen voor andere competenties, zoals erfgoed
communiceren en daarvoor de juiste mix van mediadragers inzetten (kerncompetentie 2).

Werkveldillustratie
De erfgoedprofessional kan diverse beroepsproducten en –diensten leveren of daaraan
bijdragen. Zo kan hij verschillende soorten teksten schrijven, waaronder plannen (bijvoorbeeld
een communicatieplan, collectieplan, businessplan), tentoonstellingsteksten, beleidsrapportages,
correspondentie (zoals e-mails en brieven), essays, artikelen, wervende en voorlichtende teksten.

De erfgoedprofessional is ook in staat (audio)visuele producten (mede) te ontwikkelen, zoals
flyers, affiches, films, audiotours. Hij zet moderne media in om een boodschap over te brengen.

Hij kan zich goed uitdrukken in gesprekken en debatten, waaronder vergaderingen,
discussiebijeenkomsten, brainstorm- en andere creatieve technieken. Hij kan presentaties en
rondleidingen voorbereiden en geven, eventueel met gebruik van multimedia en beeldmateriaal.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
• massacommunicatie, mediagebruik en –theorie, mediawijsheid;
• interculturele communicatie;
• wetenschapscommunicatie: het doelgroepgericht uitleggen van wetenschappelijke kennis;
• persuasieve communicatie;
• perceptieleer;
• interpersoonlijke communicatie, zoals houding, beweging, toon en stijl;
• semiotiek en beeldtaal;
• (digitale) communicatievormen en –technieken.

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
6.1  zich schriftelijk uitdrukken en daarbij de juiste vorm (rapport, essay, artikel, etcetera) en stijl 

hanteren, afhankelijk van doel en doelgroep;
6.2  zich mondeling uitdrukken in verschillende situaties, zoals vergaderingen, debatten, 

presentaties en rondleidingen, en hierbij ook non-verbale communicatie inzetten om te 
overtuigen;

6.3 (audio)visuele technieken inzetten en toepassen om effectief te communiceren.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten basisvaardigheden,
literatuur op het gebied van communicatieve vaardigheden in het hoger onderwijs en onderzoek
bij vergelijkbare opleidingen.
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Kerncompetentie 7
Leervaardigheden
De erfgoedprofessional is in staat zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling vorm
te geven.

Beroepsprofiel
Kerncompetentie 7 heeft betrekking op de ontwikkeling van een professionele houding,
van belang voor alle functies in het (erfgoed)werkveld.
Wat voor functie de erfgoedprofessional ook in het werkveld zal vervullen, hij zal zich
professioneel verder moeten ontwikkelen. Omdat hij meestal niet alleen opereert, gaat het daarbij
niet alleen om de eigen gewenste ontwikkeling maar ook om het vermogen samen te werken en
zichzelf daarbij zo goed mogelijk te positioneren.

Door het snel veranderende werkveld moet de erfgoedprofessional vaardigheden ontwikkelen
die hem voorbereiden op een nog onbekende toekomst. Banen verdwijnen, nieuwe
arbeidsomstandigheden ontstaan. Een belangrijke vaardigheid in de 21ste eeuw is het vermogen
tot samenwerken en verbinden. Als erfgoedprofessional sla je een brug tussen de verschillende
functies enerzijds en sectoren anderzijds, binnen het erfgoedveld maar ook tussen andere
beroepssectoren. Daarnaast heeft de erfgoedprofessional een duidelijke verantwoordelijkheid
jegens de maatschappij.

De maatschappij is in verandering. Complexe problemen van de toekomst zijn overwegend
interdisciplinair van aard. Om deze vraagstukken op te kunnen lossen, moet de
erfgoedprofessional kunnen improviseren, durven experimenteren en ondernemen. Hij stelt de
juiste vragen, bedenkt nieuwe oplossingen en kan die ook uitvoeren. Hij is in staat persoonlijke
talenten en ambities te herkennen en ontwikkelen. Dat vraagt om nieuwsgierigheid, zelfreflectie
en zelfstandigheid. Het is daarom voor de student van belang de eigen professionele ontwikkeling
vorm te geven door een duidelijk beeld te hebben van zichzelf en de mogelijke/gewenste positie
in het (toekomstige) werkveld. Zelfkennis betekent inzicht in de eigen waarden en overtuigingen,
sterke en zwakke punten, interesses, ambities en gedragingen.

Werkveldillustratie
De erfgoedprofessional ontwikkelt zelfkennis en een professionele houding om flexibel te kunnen
reageren op veranderingen in de toekomst.
De erfgoedprofessional kan een bijdrage leveren aan interdisciplinaire teams en oplossingen
aandragen voor vraagstukken waarbij vragen uit verschillende disciplines in het werkveld
samenkomen. Hij draagt bij vanuit de eigen vakkennis en is zich bewust van de eigen
vaardigheden en eigenschappen.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

 

Body of knowledge
De erfgoedprofessional heeft kennis van:
•  groepsdynamica en methoden en theorieën om (interdisciplinaire) samenwerking te kunnen 

sturen;
• projectmanagement;
• besluitvormingsprocessen, leiderschapsstijlen;
• kwaliteitszorgsystemen, waaronder evaluatiemethoden;
• leerstrategieën;
• methoden en technieken voor zelfsturing en zelfreflectie.

Deelcompetenties
De erfgoedprofessional kan:
7.1  verantwoordelijkheid nemen in een team en daarin verschillende rollen vervullen, realistische 

doelen stellen, plannen, delegeren en op resultaat sturen;
7.2  zich inleven in de behoeften van anderen, omgaan met verschillende werkstijlen en culturen, 

tegengestelde belangen en conflictsituaties;
7.3  zelfstandig richting en inhoud geven aan de (studie)loopbaan op basis van zelfreflectie en 

feedback;
7.4  zichzelf in een team en in het werkveld profileren en een relevant netwerk opbouwen en 

onderhouden.

Validatie
Deze kerncompetentie is tot stand gekomen door afstemming met docenten, decaan en
coördinator studieloopbaanbegeleiding, contacten met het werkveld, literatuur op het gebied van
algemene hbo-competenties, onderzoek bij vergelijkbare opleidingen.
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Onderwijsvisie
De praktijk wijst uit dat professionals na het afronden van een beroepsopleiding ergens anders
terecht kunnen komen dan het werkveld waarvoor ze zijn opgeleid. Daarom zijn een solide basis
en professionele houding essentieel voor de start op de arbeidsmarkt en de verdere loopbaan,
binnen of buiten het erfgoedveld. De basis bestaat uit vakmanschap en het vermogen complexe
problemen op te lossen in een interdisciplinaire omgeving. De professionele houding uit zich in
een bereidheid tot experimenteren, onderzoeken en ondernemen, zowel tijdens de studie als
daarna. En, vervolgens, in de wil tot een leven lang leren.

Ontwikkelen vakmanschap
Wij leiden op voor een specifiek beroep in een specifiek werkveld, namelijk de erfgoedprofessional
in het erfgoedveld. De academie reikt het juiste gereedschap aan, zodat de student na
de opleiding voldoende geëquipeerd is om aan de slag te gaan als erfgoedprofessional.
Vakmanschap, vaak ook aangeduid als ambachtelijkheid, vraagt om besef van de traditie waaruit
een vak is voortgekomen, maar ook om kennis van hedendaagse ontwikkelingen - waaronder
digitale - en bedrevenheid in nieuwe methoden, technieken en vaardigheden.

Het uitgangspunt voor vakmanschap in het hoger beroepsonderwijs is een evenwicht tussen
theorie, praktijk en reflectie. Na het afronden van de studie beschikt de student over een
gedegen theoretische basiskennis. Vakspecifieke kennis stelt de student in staat kritisch en
creatief naar het eigen vakgebied te kijken en dit inzicht toe te passen in praktijksituaties.
Vakmanschap betekent dat de student beroepsproducten kan ontwikkelen en realiseren. Deze
beroepsproducten staan niet los van maatschappelijke ontwikkelingen en ethische vraagstukken.
Vakmanschap betekent verdieping.

Interdisciplinair werken
De academie leidt niet op voor één specifieke functie maar voor alle functies op het gebied van
het beheren, communiceren en managen van erfgoed. De academie leidt bovendien op voor het
hele erfgoedveld en niet voor één specifieke sector. Verder zijn we ons ervan bewust dat erfgoed
deel uitmaakt van de maatschappij en dat de erfgoedsector zich dient te verhouden tot andere
sectoren die zich met erfgoed bezighouden.

De aan de Reinwardt Academie opgeleide erfgoedprofessional is bij uitstek geschikt om een
brugfunctie te vervullen tussen functies en sectoren, binnen het erfgoedveld en in de maatschappij.
Dat vraagt om samenwerking en het leggen van nieuwe relaties. De erfgoedprofessional moet
als vakman - met een eigen basiskennis en opgeleid voor erfgoedfuncties - kunnen bijdragen
aan complexe problemen van vandaag en morgen, die overwegend interdisciplinair van aard zijn.
Globale ontwikkelingen werken lokaal door, lokale oplossingen kunnen globaal van invloed zijn.
Erfgoed is overal. Interdisciplinair werken vereist een brede blik.

Erfgoed, samenleving en onderwijs

Experimenteren, onderzoeken en ondernemen
Als opleiding bereiden we studenten voor op de toekomst - op een wereld die, meer dan ooit,
in verandering is. Ze zullen later worden geconfronteerd met vragen die we nu nog niet eens
kennen. Ze zullen dus creatief en fantasievol moeten zijn, durven pionieren en zich verwonderen.

De basis van een professionele vorming is leren leren. Een professional stelt de juiste vragen en
bedenkt nieuwe oplossingen. Daarom brengen we tijdens de opleiding niet alleen kennis over maar
leren we studenten ook vragen te stellen. Studenten kunnen dingen uitproberen en mogen fouten
maken. Innovatie vraagt om een ondernemende en nieuwsgierige geest en tegelijk om onderzoek
en methodische onderbouwing. Allemaal aspecten waaraan de academie de ruimte geeft.

Leren leren is ook het herkennen en ontwikkelen van persoonlijke talenten en ambities.
Dat vraagt om zelfreflectie en zelfsturing. De student krijgt gedurende de opleiding steeds
meer verantwoordelijkheid voor zijn eigen studietraject. We verwachten van de student een
nieuwsgierige, zelfkritische, onderzoekende en actieve houding.

Leren doe je samen, een leven lang
Leren is geen individueel proces. Leren is kennis delen, leren is je laten inspireren en een mening
vormen, leren is het toetsen van vaardigheden in de praktijk met studiegenoten, docenten en
beroepsbeoefenaars. Zelfontplooiing en het waarmaken van ambities is geen proces dat in
afzondering plaatsvindt maar allereerst in de veilige leeromgeving op de academie. Leren is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de opleiding en de student. Leren is geen eenrichtingsverkeer
maar een interactie tussen docent, student én professionals in het werkveld. Studenten werken in
projectgroepen aan beroepsproducten. Hierin zijn zij samen verantwoordelijk - onder begeleiding van
een docent - voor het groepsproces en leren zij in verschillende rollen opereren.

We zien de academie als springplank tot verdere ontwikkeling, een leven lang. In deze
netwerkmaatschappij moet een professional contacten kunnen leggen. Daarom zorgen wij ervoor
dat studenten de hele studie in contact komen met het werkveld - tijdens excursies, studiereizen,
praktijkopdrachten en stages. Zo maken ze al tijdens de opleiding deel uit van verschillende
groepen en bouwen ze van het begin af aan een netwerk op.

Opbouw curriculum
De Reinwardt Academie stelt als beroepsopleiding de beroepspraktijk centraal. Een professional
op hbo-niveau moet niet alleen een gedegen theoretische kennis hebben van zijn vakgebied,
hij moet ook beschikken over de vaardigheden die van belang zijn voor het uitoefenen van
zijn beroep. Bovendien moet hij de juiste attitude hebben: reflectie en aandacht voor ethische
dilemma’s horen bij zijn werk.
In de opleiding hangen theorie, praktijk en reflectie met elkaar samen. De academie geeft vorm aan
deze samenhang door studenten in teams te laten werken aan projecten waarin theorie, praktijk
en reflectie samenkomen. Er zijn wel degelijk vakken waarin de nadruk ligt op kennisverwerving of
het trainen van een specifieke vaardigheid, maar die staan nooit los van elkaar en van de noodzaak
om na te denken over het eigen gedrag bij bepaalde opdrachten en projecten.

De bacheloropleiding bestaat uit vier jaar. Naarmate de studie vordert, werkt de student
zelfstandiger en worden projecten complexer. Wanneer het hierna over ‘niveau’ gaat, doelen
we niet op de inhoud die geleerd moet worden, maar op de complexiteit van een project
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en de zelfstandigheid van de student. Projecten worden complexer naarmate er minder
standaardprocedures worden toegepast en de kaders minder scherp zijn gedefinieerd. Op het
hoogste niveau wordt routinematig werken losgelaten. De student werkt zelfstandig, krijgt de
verantwoordelijkheid om een eigen professionele weg te bewandelen en is in staat creatief te
handelen, beslissingen te nemen, problemen op te lossen en antwoorden te vinden in nog niet
verkende omstandigheden.

De Reinwardt Academie beschouwt de eerste twee jaar van de studie als de basisfase. De laatste
twee jaar van de studie is de profileringsfase. Na afronding daarvan is de student startbekwaam,
wat hij aantoont in zijn eindwerk.

Basisfase
Tijdens de eerste twee jaar van de studie - de major - volgen alle studenten hetzelfde
programma. Ze worden erfgoedbreed en in de drie kernfuncties opgeleid. Studenten werken in de
vorm van projecten gezamenlijk aan een aantal thema’s (zie de volgende paragraaf), waarbij alle
kerncompetenties aan bod komen (kerncompetentie 1 t/m 7). In de projecten, vakken en stages
wordt aandacht besteed aan alle erfgoedterreinen: roerend, onroerend en immaterieel erfgoed.

In de eerste twee jaar heeft elk blok of semester een thema, dat de keuze van een project bepaalt.
Waar mogelijk sluiten de autonome vakken daarbij aan. De thema’s weerspiegelen herkenbare
beroepsproblemen; de studenten krijgen realistische opdrachten en komen in aanraking met wat
het werk van de erfgoedprofessional zoal inhoudt. Dankzij de opeenvolgende thema’s in de eerste
twee leerjaren vormen ze zich een goed beeld van de beroepspraktijk. De thema’s zijn in het eerste
jaar zijn erfgoed, veld, publiek en presentatie. Het eerste jaar, de propedeuse, is oriënterend en
selecterend. Tijdens het tweede jaar ligt de focus op het handelen van de erfgoedprofessional. In het
eerste semester komen meerdere competenties samen op het gebied van het communiceren en
beheren van erfgoed. In de tweede helft van het jaar staat, tijdens de stage, het handelen centraal.

De studenten vervullen in de verschillende projecten allerlei rollen, zoals die van projectleider,
adviseur, expert, et cetera. Zo kunnen ze onderzoeken welke rol bij hen past en in welk
erfgoedterrein en vakgebied ze zich in de eindfase van de studie willen specialiseren.

Profileringsfase
In de laatste twee jaar van de opleiding is daarmee sprake van meer specialisatie. De student legt
zich nader toe op één van de drie functies en behaalt hierin het hoogste niveau (kerncompetentie
2, 3 of 4). Daarnaast kan hij zich verdiepen in een van de erfgoedterreinen. Hij kan ook in
aanverwante terreinen keuzevakken volgen, een afstudeerstage lopen of afstudeeronderzoek
doen, zolang er een erfgoedcomponent aanwezig is (kerncompetentie 5, 6 en 7).

Het eerste semester van jaar 3 vormt de overgang van de basis naar de specialisatie. Studenten
volgen nog gezamenlijk les maar zij kunnen al persoonlijke accenten leggen, zowel in projecten
als in de vrije studieruimte - het deel van de studie dat de student zelf kan invullen. In het eerste
semester staat de organisatiefunctie centraal, met extra aandacht voor cultureel ondernemerschap.
In het tweede semester volgen de studenten een minor naar keuze
Het laatste jaar staat volledig in het teken van het afstuderen, met de combinatie van een
afstudeerstage en afstudeeronderzoek. Tijdens de stage moet de student de kennis en
vaardigheden in praktijk brengen die hij eerder in de studie heeft opgedaan. Bij het onderzoek ligt de
nadruk op een methodische aanpak van een relevant praktijkprobleem op het gebied van erfgoed.

Onderwijs
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Jaar 1 Propedeuse 
De basis is de kennismaking met alle aspecten van erfgoed en het werkveld van de
erfgoedprofessional. De student werkt aan gestructureerde taken, die door de opleiding
worden geformuleerd. Aan het einde van het eerste jaar heeft de student een duidelijk
beeld van de opleiding en het beroepsprofiel. De propedeuse is een oriëntatiejaar, zowel
voor de student als de academie.
Complexiteit:
• basiskennis van erfgoedtheorie en basiskennis in verschillende vakgebieden;
• basale onderzoeksvaardigheden;
•  het toepassen van basiskennis in eenvoudige beroepsproducten in een afgebakende 

context;
• taken vanuit één aspect of invalshoek.
Gedrag:
• duidelijke instructies, het ‘hoe’ en ‘wat’ zijn gegeven;
• veel begeleiding, met ruime aandacht voor het teamproces;
• aandacht voor de afzonderlijke onderdelen van het (werk)proces;
• gemotiveerde keuze voor de opleiding.
Kerncompetentie:
• 1: erfgoedbreed (collecties, tradities en ruimte)
• 2, 3 en 4: alle functies (communicatie-, collectie- en organisatiefunctie)
• 5, 6 en 7: brede professionele ontwikkeling

Jaar 2 Verdieping
De student werkt aan meer omvangrijke en complexe taken en verdiept zich in vraag-
stukken en begrippen op het gebied van erfgoed. De samenhang tussen projecten en 
autonome vakken neemt toe, evenals de mate van zelfstandigheid waarmee de student 
opereert. De eerste beroepservaring wordt opgedaan in de tweedejaars stage.
Complexiteit:
• verdieping in erfgoedtheorie en de vakgebieden;
•  het toepassen van onderzoeksvaardigheden, een eerste standpuntbepaling met 

betrekking tot de thema’s van de studie;
•  het combineren van kennis en vaardigheden uit verschillende vakgebieden in een 

beroepsproduct;
•  het verrichten van een grotere, gestructureerde taak met meerdere aspecten en 

meerdere invalshoeken.
Gedrag:
•  het ‘wat’ is gegeven, de student is steeds meer zelf verantwoordelijk voor het ‘hoe’ 

(planning, proces);
•  begeleiding door een projectdocent of stagedocent, maar de student is in hoge mate 

zelf verantwoordelijk voor het teamproces;
• meer aandacht voor de samenhang in de onderdelen van het (werk)proces;
• beroepsproducten worden door het werkveld geformuleerd, de stage wordt door de
opleiding geworven.
Kerncompetentie:
• 1: erfgoedbreed (collecties, tradities en ruimte)
• 2, 3 en 4: alle functies (communicatie-, collectie- en organisatiefunctie)
• 5, 6 en 7: brede professionele ontwikkeling

Onderwijs

Jaar 3 Specialisatie
De student werkt aan omvangrijke, meer ongestructureerde taken in een complexe con-
text. In het eerste semester kan hij projecten grotendeels zelf invullen. Daarnaast kan hij 
studiepunten naar keuze halen in de vrije studieruimte. Hij heeft meer keuzevrijheid in jaar 
3, volgt een minor en bereidt zich voor op de afstudeerfase.
Complexiteit:
• specialistische kennis in één vakgebied;
•  het toepassen van onderzoeksvaardigheden, standpuntbepaling met betrekking tot de 

thema’s van de studie;
•  het toepassen van specialistische kennis in voor de beroepspraktijk relevante, realistische 

en complexe beroepsproducten;
•  het verrichten van een omvangrijke, (on)gestructureerde taak die wordt gekenmerkt door 

meerdere onderwerpen en meerdere aspecten of invalshoeken.
Gedrag:
• de student organiseert zelf zijn leerproces;
•  de student werkt in hoge mate zelfstandig en wordt begeleid door verschillende (gast-)

docenten;
•  de student overziet de belangrijkste onderdelen van het werk(proces) en benadert ze in 

hun samenhang;
• de student begint zich te positioneren in het vakgebied;
•  de student kiest gemotiveerd voor zijn minor en afstudeerfase, waarin hij zelf de stage 

werft en een onderzoeksvoorstel formuleert en uitvoert.
Kerncompetentie:
• 1: naar keuze verbreding of verdieping in één van de terreinen (collecties, tradities of ruimte)
•  2, 3 of 4: specialisatie in één functie (communicatie-, collectie- of organisatiefunctie)
• 5, 6 en 7: de student bepaalt eigen ontwikkelpunten

Jaar 4 Afstuderen
Het vierde jaar is het afstudeerjaar, waarin de student zelfstandig werkt en de studie af-
rondt met een afstudeerstage en afstudeeronderzoek. De student kan aan het einde van
jaar 4 zelfstandig een volledig beroepsproduct opleveren.
Complexiteit:
• deskundig in één vakgebied;
•  het toepassen van specialistische kennis in één vakgebied in de beroepspraktijk  

(afstudeerstage);
•  het toepassen van onderzoeksvaardigheden, een standpuntbepaling door middel van een 

schriftelijke verantwoording en mondelinge verdediging (afstudeeronderzoek);
•  het verrichten van een omvangrijke, ongestructureerde taak, die wordt gekenmerkt door 

meerdere onderwerpen en meerdere aspecten of invalshoeken.
Gedrag:
• de student werkt zelfstandig;
• de student analyseert en formuleert zelf de beroepsproblemen waar hij aan werkt;
•  de student overziet alle onderdelen van het werk(proces) en benadert ze in hun samenhang;
• de student positioneert zich in het vakgebied.
Kerncompetentie:
• 1: naar keuze verbreding of verdieping in één van de terreinen (collecties, tradities of ruimte)
• 2, 3 of 4: specialisatie in één functie (communicatie-, collectie- of organisatiefunctie)
• 5, 6 en 7: de student bepaalt eigen ontwikkelpunten
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Organisatie 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) 
De Reinwardt Academie is één van de zes faculteiten van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten (AHK). De andere vijf faculteiten zijn de Nederlandse Filmacademie, de 
Breitner Academie, de Academie van Bouwkunst, de Academie voor Theater en Dans en het 
Conservatorium van Amsterdam. De AHK wordt geleid door een tweehoofdig College van Bestuur. 
Het bestuur bespreekt met regelmaat beleidszaken met de verschillende faculteitsdirecties; ook 
worden themabijeenkomsten belegd waar het bestuur met de directies faculteitsoverstijgend 
beleid formuleert. Daarnaast is in het Servicebureau een aantal faciliteiten centraal geregeld, denk 
daarbij ondermeer aan Financiën & administratie, Personeelszaken, huisvesting, KWB en ICT. De 
Centrale Studentenadministratie verzorgt het beheer van de studentenbestanden met betrekking 
tot de betaling van collegegelden, de jaarlijkse inschrijving, de uitschrijving van studenten en 
restitutie van collegegelden. 
De rechten en plichten van de studenten zijn op het centrale niveau van de AHK vastgelegd in 
een studentenstatuut. Daarin zijn ook de procedures te vinden die te maken hebben met selectie, 
toelating en inschrijving, onderwijs, leermiddelen, studieadviezen, examens, rechtsbescherming, 
centrale studentenvoorzieningen en medezeggenschap. Daarnaast is het Reglement van orde van 
de Commissie van beroep voor de examens (Cobex) er in opgenomen. Uitgebreide informatie is te 
vinden op: www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/klachtenloket. 

Reinwardt Academie 
In de achterliggende jaren heeft de academie zich ontwikkeld tot een belangrijke deelnemer 
aan de (inter)nationale discussie over professionaliteit in de erfgoedsector. Niet alleen in de 
museumwereld, maar ook in het bredere erfgoedveld vinden onze afgestudeerden hun weg.  
De Reinwardt Academie startte in 1976 met een bachelorprogramma Museologie en is vernoemd 
naar de Leidse hoogleraar en museumpionier Caspar Reinwardt (1773-1854). Vanaf 1987 maakt de 
Reinwardt Academie deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en sinds 1992 is de 
Academie gevestigd in Amsterdam. In 1994 werd de internationale masteropleiding Museology aan 
het aanbod toegevoegd en in 2006 is het Lectoraat Cultureel erfgoed ingesteld. In 2008 werd de 
naam van de bacheloropleiding Museologie gewijzigd in bachelor Cultureel erfgoed. 

Directie en managementteam 
Het bestuur van de Reinwardt Academie berust bij de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten (AHK). In het bestuursreglement van de AHK zijn de verantwoordelijkheden van de 
faculteitsdirecteur ten opzichte van het College van Bestuur vastgelegd.
Het dagelijks bestuur van de Reinwardt Academie is in handen van de faculteitsdirecteur, Teus 
Eenkhoorn. Hij wordt daarin ondersteund door het managementteam dat naast de directeur 
bestaat uit de studieleider van de bacheloropleiding, Renske de Groot, de studieleider van de master 
en lector, Hester Dibbits en hoofd bedrijfsvoering Marleen de Kluizenaar. De faculteitsdirecteur is 
primair verantwoordelijk voor het onderwijsinhoudelijk beleid en voor het beheer van de academie. 
Directie en studieleiders worden ondersteund door het hoofd bedrijfsvoering voor de organisatie 
van onderwijsondersteuning en facilitaire zaken en curriculumcommissies bachelor en master voor 
de voorbereiding, uitvoering en bijstelling van het onderwijsbeleid.

http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/klachtenloket
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Commissie van Advies
Voor de Reinwardt Academie is een Commissie van Advies ingesteld, waarin vertegenwoordigers 
van het beroepsveld zitting hebben. Deze commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de 
directie van de academie en het Lectoraat over de inhoud van het opleidingsprogramma en over 
ontwikkelingen in het veld. De rol van de commissie is vastgelegd in een apart reglement.  
De Commissie van Advies bestaat uit:
•  Mevrouw prof. dr. C.A.M. van Boxtel, Hoogleraar Vakdidactiek, in het bijzonder van 

geschiedenisonderwijs, aan de Universiteit van Amsterdam
•   Mevrouw A.A.G. Gaalman, adviseur/projectleider Erfgoed Brabant, voorzitter van het Landelijk 

Contact van Museumconsulenten en adviseur landelijke stuurgroep Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE)
•  De heer dr. A. Oxenaar, directeur Monumenten en Archeologie bij de Gemeente Amsterdam
•  De heer M. Streefkerk, senior medewerker bij de Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN)
•  Mevrouw B. Ypma, hoofd Publiek en presentatie/adjunct directeur van het Utrechts Archief

Examencommissie
De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Reinwardt Academie. De EC 
is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde 
eindtermen van de opleiding. Dat betekent dat de EC op onafhankelijke en deskundige wijze 
vast moet kunnen stellen of een student voldoet aan de eisen die de opleiding stelt. De 
examencommissie speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. De EC doet dit niet 
door zelf examens af te nemen, maar door examinatoren aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen 
van toetsen en examens op te stellen, fraude te bestrijden, de kwaliteit van toetsing te controleren 
en besluiten te nemen over ingediende bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten.  
De Onderwijs- en examenregeling (OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de EC, evenals 
de studiegids, met daarin de eindtermen van de opleiding. 
De examencommissie kan directie en managementteam gevraagd en ongevraagd advies geven over 
onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de toetsen en examens. 
De voorzitter van de examencommissie is Rosemarijn Bügel. Vragen of aanvragen waarover de EC 
beslist gaan via rwa-examencommissie@ahk.nl. 

Opleidingscommissie
Per 1 september 2017 wordt - volgens de WHW, art. 10.3c - voor iedere opleiding een 
onafhankelijke opleidingscommissie ingesteld. De opleidingscommissies van de bachelor- en 
masteropleiding spelen een rol in inrichting van de opleiding en de interne kwaliteitszorg. Daar 
horen en paar specifieke taken bij zoals het advies uitbrengen over wijzigingen in het curriculum, bij 
de evaluaties van het onderwijs en de docenten en bij de accreditatie van de opleiding. Verder heeft 
de commissie instemmingsrecht op onderdelen van de Onderwijs- en examenregeling (OER). De 
opleidingscommissie is, net als de faculteitsraad, vrij om - gevraagd en ongevraagd - de directie en 
het managementteam te adviseren. 

Faculteitsraad
De faculteitsraad (FR) van de Reinwardt Academie geeft advies of instemming over zaken 
die de faculteit betreffen. Studenten en personeel zijn in deze raad vertegenwoordigd. Onder 
voorzitterschap van student Mike van der Steenhoven vergadert de FR minstens vier maal per 
jaar. De FR is bevoegd om over elke aangelegenheid die de academie betreft, voorstellen te doen 
en standpunten kenbaar te maken. De zaken waarover de FR stemrecht heeft, liggen vast in het 
Medezeggenschapsreglement. E-mail: rwa-fr@ahk.nl.

Evaluatiecommissie
Om de kwaliteit van het onderwijs en de organisatie ervan te waarborgen, is het van belang 
regelmatig te evalueren. Het onderwijs wordt met studenten - door middel van enquêtes - en 
met docenten geëvalueerd. Per blok of semester worden de resultaten van de evaluatieronde 
samengevat en gepubliceerd. Het doel van de evaluaties is het onderwijsprogramma te 
optimaliseren. De evaluatiecommissie wordt voorgezeten door Marijke Leek. 

De Reinwardtcommunity
De Reinwardtcommunity vormt het geheugen van de Academie vanaf 1976 tot en met vandaag. 
Enerzijds is het de plek voor verhalen over de Reinwardt Academie en haar geschiedenis. De 
leden van de community vormen samen een gemeenschappelijk geheugen met daarin de 
herinneringen aan studiereizen, docenten en studiegenoten, stages en projecten. Daarnaast biedt 
de Reinwardtcommunity een platform voor kennisuitwisseling. Aan de hand van de thema’s die de 
kern vormen van het onderwijs en onderzoek aan de academie, kunnen leden artikelen plaatsen, 
lezen en becommentariëren. 
De community-site staat open voor iedereen die geïnteresseerd, betrokken en/of werkzaam is in 
het erfgoedveld. Leden kunnen verhalen, foto’s, artikelen toevoegen en reageren op de bijdragen 
van andere leden. Ook is er de mogelijkheid oproepen te plaatsen op het digitale prikbord of een 
evenement in de agenda aan te kondigen. www.reinwardtcommunity.nl.

mailto:rwa-examencommissie%40ahk.nl?subject=
mailto:rwa-fr%40ahk.nl?subject=
http://www.reinwardtcommunity.nl
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P. (Patty) van Hoften 3
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drs. M.W.M. (Mario) Jellema  28
drs. A.M. (Annemiek) de Jong 33
M. (Marleen) de Kluizenaar Msc 4
J.F. (Jorna) Kniese 
drs. G.J. (Joppe) Knoester  7
dr. R.R. (Riemer) Knoop 26
M. (Maarten) Kogenhop 16
S.C. (Sari) Kraak 40
E.G. (Liesbeth) de Lange 39
M.E. (Marijke) Leek M.Sc. 24
drs. M.H.C. (Marleen) Leenders 37
drs. M.R. (Marieke) Marcus 6
T.C.G.M. (Theo) Meereboer MA 19
B. (Brigitte) Mesquita
M.E. (Marion) Noort 29
M.M. (Margriet) Oomens 9
drs. M. (Marjan) Otter  12
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P. (Pauline) van der Pol 14
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drs. E.J. (Edwin) van der Veldt 15
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J. (Josje) Visser
drs. S. (Suzanne) van der Voet 23
M. (Menno) Welling MA 11
W.G. (Wilma) Wesselink 27
drs. M.P.S. (Mirjam) Wijnand

drs. B.J. (Bob) Crezee 44
D. (Dimitri) Cruz 5
dr. H.C. (Hester) Dibbits 41
M. (Marieke) van der Duin
mr. B. (Teus) Eenkhoorn  38
dr. C. (Christian) Ernsten 35
drs. H.A.A. (Herman) van Gessel 18
R.A.P. (Renske) de Groot MA
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Praktische zaken 
Onderwijs
Jaarplanner en semesterschema
Het studiejaar duurt, inclusief introductie, studie- en toetsweken (inclusief overmachttoetsen) 
42 weken. In een studiejaar zijn 2 roostervrije weken opgenomen, deze weken lopen synchroon 
met herfst en voorjaarsvakantie. Daarnaast zijn er 8 vakantieweken: twee weken kerstvakantie, 
de meivakantie en vijf weken zomervakantie. Alle data van studie-, toets- en roostervrije 
weken, vakanties, buitenlandse studiereizen plus een aantal data die van belang zijn voor de 
onderwijsagenda zijn in de jaarplanner opgenomen. 
Het semesterschema biedt een schematisch overzicht van de blokken/semesters binnen het 
lopende studiejaar.
Semesterschema en jaarplanner zijn te vinden op pagina 84-89.

Indeling van onderwijsblokken 
Een studiejaar bestaat uit vier blokken verdeeld over 2 semesters. Een blok bevat zeven 
onderwijsweken waarin alle hoor- en werkcolleges, excursies en spreekuren worden geroosterd. 
Daarna volgt een studieweek. In deze week worden de presentaties van de projecten gehouden  
(op maandag en/of dinsdag) en kan een student zich voorbereiden op de afsluitende toetsen. 
Elk blok wordt afgesloten met een toetsweek waarin de kennistoetsen worden georganiseerd. 
De deadline voor het inleveren van prestaties en beroepsproducten valt ook in deze week. 
Uitzonderingen op deze regel zijn mogelijk.

Studielast 
De studielast is het totaal aantal uren dat een student in een bepaald jaar aan het realiseren van het 
studieprogramma besteedt. Een studiepunt komt overeen met 28 studiebelastinguren. De bachelor 
Cultureel erfgoed duurt vier jaar en omvat 4 x 60 = 240 studiepunten. 

Curriculumoverzicht
Op pagina 86 is het volledige curriculum schematisch weergegeven. In het overzicht staan de 
onderwijseenheden (vakken en projecten) per blok of semester, het aantal studiepunten, de 
coördinerend docent en de afsluitende toets. 

Onderwijseenheden 
Een onderwijseenheid is een afgeronde eenheid waarin bepaalde leerstof of opdrachten worden 
aangeboden. Aan elke onderwijseenheid wordt één cijfer toegekend. Een onderwijseenheid is 
bijvoorbeeld een project, een vak of een stage. In elk blok - met uitzondering van de stages,  
de minor en het afstudeeronderzoek - werk je met een groep aan een project, dat ondersteund 
wordt door colleges, excursies en projectbegeleiding. Het project wordt afgesloten met een 
beroepsproduct, bijvoorbeeld een plan of ontwerp. Daarnaast worden per blok verschillende vakken 
aangeboden waarin studenten kennis verwerven en vaardigheden trainen. Een onderwijseenheid 
wordt afgesloten met een kennistoets of prestatie, bijvoorbeeld een werkstuk of presentatie. 
Vanaf pag. 51 vind je een beknopte beschrijving van alle onderwijseenheden per studiejaar. 

Ingangseis
Voor drie onderwijseenheden geldt een ingangseis. Deze ingangseisen zijn bepaald omdat een 
student over voldoende vaardigheden en kennis moet beschikken om het onderwijs goed te  
kunnen volgen.
Ingangseisen zijn er voor: 
•  de minor
•  de afstudeerstage
•  het afstudeeronderzoek 

Leertaken 
De uitgebreide informatie van iedere onderwijseenheid - achtergrond, doel en werkvormen - is 
vastgelegd in een leertaak. Leertaken bevatten verder een planning per onderwijsweek en een 
beschrijving van de toetsing, bijvoorbeeld over eventuele tussentoetsen of praktijktoetsen. 
Leertaken worden bij aanvang van een blok op Blackboard gepubliceerd. 

Literatuur 
Literatuur wordt in deze studiegids en via de leertaken op Blackboard bekend gemaakt. Er is geen 
verplichting tot aanschaf, maar de opgegeven literatuur moet bestudeerd zijn en wordt door middel 
van het beroepsproduct, de kennistoets of de prestatie getoetst. De opgegeven literatuur is vaak 
ook via de mediatheek beschikbaar. 

De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide 
collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. Boeken zijn hier digitaal in te zien via de 
webbrowser. ePUB- en PDF-bestanden zijn voor een bepaalde periode te leen. 

Toetsenvormen
Een onderwijseenheid wordt afgesloten met een toets. De vorm van de toets kan verschillen,  
we onderscheiden: 
•  Een kennistoets: dit is een schriftelijke toets die zich richt op kennis. Deze toets levert een 

individueel cijfer op.
•  Een prestatie: dit is een toets die zich richt op vaardigheden. In een aantal vakken wordt de 

prestatie (een werkstuk of verslag) door meerdere personen gemaakt maar het eindcijfer wordt 
individueel bepaald.

•  Een beroepsproduct: deze toets richt zich op beroepscompetenties. De vorm van het 
beroepsproduct wordt beschreven in de leertaak en het eindcijfer is een groepscijfer waaraan een 
individuele component gegeven kan worden. 

Bij meerdere vakken kan een docent tijdens het blok ook tussentoetsen en/of praktijktoetsen 
organiseren. Het doel van zo’n tussentoets is om te zien of de aangeboden stof duidelijk is. De 
beoordeling van een tussentoets of praktijktoets kan deel uitmaken van het eindcijfer. In de 
leertaak staat dan duidelijk aangegeven hoeveel procent van het eindcijfer bepaald wordt door een 
praktijktoets en een afsluitende toets. 

Sommige onderwijseenheden (bijvoorbeeld de buitenlandse studiereis) worden niet met een toets 
afgesloten maar beoordeeld op deelname of aanwezigheid. De eindbeoordeling zal dan geen cijfer 
zijn maar een V (=voldaan) of een N (=niet-voldaan)
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Aanmelden voor toetsen en de toetsweek 
Studenten die in de toetsweek willen deelnemen aan een kennistoets of een prestatie/
beroepsproduct gaan inleveren, moeten zich van te voren aanmelden via Alluris (intranet). Deze regel 
geldt voor iedere student en voor elke toets. Dus ongeacht of je meedoet aan een reguliere toets of 
dat je een vak wilt herkansen, je moet je altijd aanmelden via Alluris. 
De aanmelding start in onderwijsweek 5 en sluit op dinsdag in onderwijsweek 7. 

Het rooster van de toetsweek wordt twee weken van te voren bekend gemaakt. De in te leveren 
prestaties / beroepsproducten moeten tijdens de toetsweek uiterlijk op dinsdag vóór 14.00 uur 
ingeleverd worden. De wijze van inleveren - via Blackboard en/of fysiek - staat in de leertaak van het 
vak. Presentaties die onderdeel uitmaken van de eindtoets van een project worden in onderwijsweek 
8, de studieweek gepland. Dit om deelname aan (herkansingen van) toetsen in de toetsweek mogelijk 
te maken. Aanmelden voor presentaties is niet verplicht.

Toetsprotocol
De Reinwardt Academie heeft regels en afspraken voor de voorbereiding, de afname en de 
afhandeling van kennistoetsen, prestaties en beroepsproducten in een toetsprotocol vastgelegd. Het 
toetsprotocol is te vinden op intranet. 

Onderwijs- en examenregeling
In de Onderwijs- en examenregeling (OER) zijn alle bepalingen die horen bij studeren aan de Reinwardt 
Academie opgenomen, zoals regels rond toelating, toetsen en examens, vrijstellingen, klachten, et 
cetera. De complete tekst van de OER is onderdeel van deze studiegids en te vinden vanaf pagina 91.

In de OER is ook het bindend studieadvies (BSA) geregeld. Een bindend studieadvies wordt gegeven 
namens het College van Bestuur door de faculteitsdirecteur. Een student krijgt een negatief bindend 
studieadvies als niet aan de in de OER geformuleerde eisen wordt voldaan. Bij de afweging om een 
negatief bindend studieadvies te geven worden persoonlijke omstandigheden in acht genomen. 
Als zich in de loop van het jaar omstandigheden voordoen die een negatieve invloed hebben op de 
studie dan moet de student contact opnemen met de studentendecaan. 

Rooster 
Bij de roostering wordt uitgegaan van een aantal terugkerende elementen.
Jaar 1  De lesdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. De meeste excursies 

worden op een vrijdag ingeroosterd. 
Jaar 2  In het 1e semester zijn de lesdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.  

Op vrijdag worden de groepsbijeenkomsten van het project gepland.  
In het 2e semester lopen studenten stage op maandag tot en met donderdag. De vrijdag is 
bestemd voor terugkomdagen of zelfstudie. 

Jaar 3   In het 1e semester zijn de lesdagen: dinsdag, woensdag en vrijdag. Op vrijdag zijn de 
groepsbijeenkomsten ingeroosterd en op donderdag staan de vakken van de vrije 
studieruimte gepland.  
In het 2e semester volgen studenten een minor; de lesdagen variëren per minor. 

Jaar 4   Studenten werken zelfstandig aan hun afstudeerstage of afstudeeronderzoek. Tijdens het 
studiejaar worden (twee)wekelijkse werkcolleges gepland.

Het lesrooster wordt per blok van 9 weken gemaakt. Het meest actuele rooster staat op:  
rooster.ahk.nl/rwa. Check dagelijks het rooster op eventuele wijzigingen.
De lestijden op maandag tot en met vrijdag zijn: 
1e uur: 09.00 - 09.50 uur 
2e uur: 10.00 - 10.50 uur 
3e uur: 11.00 - 11.50 uur 
4e uur: 12.00 - 12.50 uur 
5e uur: 13.00 - 13.50 uur
6e uur: 14.00 - 14.50 uur
7e uur: 15.00 - 15.50 uur
8e uur: 16.00 - 16.50 uur
9e uur: 17.00 - 17.50 uur 

Studentenvoorzieningen
Studiepunt
Studiepunt is de aangewezen plaats waar studenten voor informatie terecht kunnen. De 
medewerkers beantwoorden alle vragen die met een goed verloop van de studie te maken hebben 
of verwijzen door naar de juiste medewerker. Op de intranetpagina van Studiepunt www.myahk.nl/
faq-studiepunt zijn de antwoorden op veel vragen te vinden. Studiepunt is telefonisch bereikbaar op 
020 527 7142. Mailen kan naar: rwa-studiepunt@ahk.nl. Wil je iemand persoonlijk spreken, meld je 
dan bij de receptie.

Studentendecanen
De studentendecanen zijn het aanspreekpunt voor studenten voor wie bijzondere persoonlijke 
omstandigheden van invloed zijn op de studie. Als er bijvoorbeeld sprake is van ziekte of 
familieomstandigheden, kan met de decaan bekeken worden hoe studievertraging zoveel mogelijk 
beperkt kan worden. Studenten met een chronische ziekte of een handicap overleggen met de 
decaan hoe het onderwijs kan worden aangepast. Andere onderwerpen van gesprek zijn bijvoorbeeld: 
twijfels over de gekozen opleiding, vragen over financiële zaken zoals studiefinanciering, fondsen van 
de AHK en particuliere fondsen, het willen combineren van twee studies of van studie met topsport 
of een andere ambitie en het willen beëindigen of onderbreken van de studie. 
Het decanaat wordt ingevuld door Joppe Knoester en Bob Crezee. Gesprekken met de decaan zijn 
vertrouwelijk, er wordt zonder overleg met de student geen informatie aan derden gegeven. Voor een 
gesprek met een decaan kun je via de mail een afspraak maken, kijk op MyAHK voor de procedure. 
www.myahk.nl/faq-studiepunt

Studieloopbaanbegeleiding
Ondersteunend aan het onderwijsprogramma is studieloopbaanbegeleiding opgezet. De vijf pijlers 
van studieloopbaanbegeleiding zijn: 
•  coachen bij het bewust worden van de eigen (competentie)ontwikkeling en daarbij ontwikkeling 

van de gehanteerde persoonlijke professionele kwaliteiten;
• controleren van de studievoortgang;
• coachen in het ontwikkelen van een effectieve studiehouding;
• ondersteunen in het maken van de verschillende studiekeuzes;
• signaleren van bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Als daar behoefte aan is, kun je een individuele afspraak met een van de studieloopbaanbegeleiders 
maken. De coördinator is Marijke Leek.

http://rooster.ahk.nl/rwa
http://www.myahk.nl/web/reinwardt-academie/myahk/intranet-rwa/faq-studiepunt
http://www.myahk.nl/web/reinwardt-academie/myahk/intranet-rwa/faq-studiepunt
mailto:rwa-studiepunt%40ahk.nl?subject=
http://www.myahk.nl/web/reinwardt-academie/myahk/intranet-rwa/faq-studiepunt
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Inschrijven en uitschrijven
Toelating
Op de bachelor Cultureel erfgoed zijn de reguliere ingangseisen voor een hbo-bacheloropleiding van 
toepassing. Een student moet minimaal een havo- of vwo-diploma hebben of een mbo-diploma 
op niveau 4. Er worden geen eisen gesteld aan het profiel of vakkenpakket. Kandidaten die 21 jaar 
of ouder zijn en niet een van de genoemde diploma’s bezitten, kunnen een speciale toelatingstoets 
afleggen. Deze 21+toets wordt eind mei / begin juni, voorafgaand aan het volgende collegejaar, 
afgenomen. 

Aanmelding
Aanmelden voor de bachelor Cultureel erfgoed loopt via Studielink. Na de aanmelding moet je 
via internet de verplichte studiekeuzecheck maken. Het advies dat uit de studiekeuzecheck volgt 
ondersteunt je bij je keuze voor de opleiding en heeft geen bindend karakter.
Als de persoons- en vooropleidinggegevens door Studielink geverifieerd en in orde zijn bevonden, 
kan de AHK je als student inschrijven. Hiertoe stuurt de AHK je de benodigde formulieren plus een 
incassomachtiging voor het collegegeld. Je bent pas als student ingeschreven als voor 1 september 
aan alle voorwaarden is voldaan en de betaling van het collegegeld aan de AHK in orde is gemaakt. 

Inschrijving en herinschrijving
Inschrijven voor de opleiding loopt altijd via Studielink. Bij een herinschrijving ontvang je van de 
Centrale Studentenadministratie (CSA) vóór het einde van het studiejaar (in mei of begin juni) 
op het mailadres dat bekend is in Studielink, informatie over de (her)inschrijfprocedure. Om 
je inschrijving voor het nieuwe studiejaar tijdig te voltooien, moet je je vóór 1 september via 
Studielink herinschrijven en de betaling regelen. Meer informatie vind je op intranet: www.ahk.nl/
voorzieningen/studentenzaken. 

(Tussentijds) uitschrijven
Uitschrijven moet altijd via Studielink gedaan worden. Ook als je afgestudeerd bent, moet je je 
daar uitschrijven. Let op: voor elke maand waarin je ingeschreven staat in Studielink, betaal je 
collegegeld. 
Studenten die in de loop van een studiejaar willen stoppen met de studie kunnen eerst een afspraak 
met de decaan maken. Restitutie van teveel betaald collegegeld is alleen mogelijk wanneer je 
een ‘exitformulier’ hebt ingevuld en de decaan ‘het verzoek tot teruggave collegegeld’ heeft 
ondertekend.  De procedure en de formulieren staan op internet: www.ahk.nl/voorzieningen/
studentenzaken/in-en-uitschrijven/.

Collegekaart
Iedere nieuwe student ontvangt eenmalig een collegekaart. De collegekaart is een persoonlijke, 
multifunctionele chippas waarmee je kunt kan kopiëren en printen. Ook geeft de kaart  toegang 
heeft tot het gebouw. Tijdens toetsen moet iedere student zich kunnen legitimeren met de 
collegekaart. 
Na een herinschrijving krijg je geen nieuwe collegekaart, wel kun je een ‘bewijs van inschrijving’ bij 
CSA aanvragen. Meer informatie op: www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken.

Centrale Studentenadministratie van de AHK 
De Centrale Studentenadministratie (CSA) van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten 
verstrekt informatie aan studenten en verzorgt het beheer van de studentenbestanden met 
betrekking tot de betaling van collegegelden, de jaarlijkse inschrijving, de uitschrijving van studenten 
en restitutie van collegegelden. 
Tijdens de bezoekuren (op werkdagen tussen 10.00 en 16.00 uur) kunnen studenten terecht bij 
de balie van de CSA op 1e etage van de Theaterschool, Jodenbreestraat 3, Amsterdam. CSA is 
bereikbaar via het mailadres csa@ahk.nl of telefoon 020 527 7734. 
Meer informatie vind je op internet: www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken. 

Kosten
Collegegeld
Het wettelijk collegegeld wordt jaarlijks vastgesteld door het Ministerie van OCW. Voor 2017-
2018 bedraagt het collegegeld € 2.006,-. Kijk voor meer informatie over het collegegeld en andere 
geldzaken op de website van de AHK: www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken.

Overige kosten
Iedere student moet in het bezit zijn van een Museumkaart die geldig is vanaf 1 september. 
In het eerste jaar wordt naast het wettelijke collegegeld een bijdrage van ca. € 25,- voor de 
introductiedagen in rekening gebracht. Studenten moeten verder rekenen op jaarlijkse kosten voor 
de aanschaf van literatuur en onderwijsmaterialen, het printen van werkstukken en excursies in 
Nederland.

Een student maakt in ieder studiejaar een buitenlandse studiereis, de kosten hiervoor variëren.
De studiereis naar Parijs kost € 385,- en wordt compleet door de academie georganiseerd. In het 
bedrag zijn de heen- en terugreis, het verblijf op een meerpersoonskamer op basis van logies en 
ontbijt, reisverzekering, entreegelden, reizen met openbaar vervoer, ontvangsten en rondleidingen 
inbegrepen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met persoonlijke uitgaven voor 
ondermeer lunches en diners.
Gezien het karakter van de studiereis, de organisatie en groepsreserveringen, en de 
verantwoordelijkheid die de Reinwardt Academie draagt voor de studenten tijdens de studiereis, is 
het niet toegestaan om deze studiereis individueel te organiseren. 

Bij de studiereizen naar Berlijn (jaar 2) en Londen (jaar 3) organiseren studenten hun eigen 
heen- en terugreis. Entreegelden, reizen met openbaar vervoer, ontvangsten en verblijf - 
meerpersoonskamer, logies en ontbijt - worden door de academie georganiseerd. De kosten voor 
deze reizen zijn € 285,-. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met persoonlijke uitgaven 
voor ondermeer lunches en diners.

Gebouw en voorzieningen 
Toegang tot het gebouw 
Het gebouw is open op werkdagen van 08.30 uur tot 18.00 uur. Studenten en medewerkers kunnen 
het gebouw in met hun collegekaart of medewerkerspas.

http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/in-en-uitschrijven/
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken/in-en-uitschrijven/
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken
http://www.ahk.nl/voorzieningen/studentenzaken


Studiegids 2017-2018 4948 Praktische zaken

Draadloos netwerk (wifi)
In het gebouw van de Reinwardt Academie is wifi aanwezig waarmee je toegang hebt tot internet. 
De handleiding om verbinding met het netwerk te maken is te downloaden op de site van de AHK: 
www.ahk.nl/voorzieningen/ict..

Intranet
Aan het begin van de studie ontvangen studenten een persoonlijke inlognaam en wachtwoord om 
het intranet MyAHK te bereiken. Op MyAHK staat actueel nieuws van de Reinwardt Academie en de 
AHK, het rooster, informatie van Studiepunt (FAQ) et cetera. MyAHK biedt ook mogelijkheden om 
mededelingen en oproepen te plaatsen of een eigen community te starten.

E-mailadres
Iedere student en medewerker van de AHK krijgt een persoonlijk e-mailadres dat via internet overal 
bereikbaar is. Dit e-mailadres is het enige adres dat gebruikt wordt voor (e-mail)communicatie tussen 
studenten, (gast)docenten en medewerkers. 

Blackboard 
Via MyAHK (intranet) is de digitale leeromgeving Blackboard bereikbaar. Blackboard is de plaats waar 
alle mededelingen en documenten voor een specifiek studieonderdeel te vinden zijn. Blackboard is ook 
het digitale inleverpunt voor werkstukken en prestaties. Verder biedt Blackboard mogelijkheden om als 
groep samen te werken en bestanden uit te wisselen.
De handleiding voor Blackboard is te vinden op MyAHK: www.myahk.nl/faq-studiepunt.

Alluris
Ook Alluris is via MyAHK bereikbaar. In Alluris worden de cijfers bijgehouden, iedere student kan hier zijn 
of haar studieresultaten zelf inzien. 
Alluris wordt ook gebruikt bij de aanmelding voor de afsluitende toetsen aan het einde van elk blok. 
Aanmelden voor toetsen is verplicht voor iedere student en iedere toets. 
De handleiding voor en Alluris is te vinden op MyAHK: www.myahk.nl/faq-studiepunt.

Studentendomein en groepswerkruimtes 
Een belangrijk onderdeel van het onderwijsprogramma is het werken in projectgroepen. Om dit 
mogelijk te maken zijn op de derde etage studentendomeinen ingericht. In het domein werkt een 
student individueel of in een (project)groep. Verspreid in het gebouw zijn ook groepswerkruimtes 
beschikbaar. Een groot deel is vrij beschikbaar of worden van tijd tot tijd ingeroosterd voor (onderwijs)
activiteiten. Op de derde etage en in de mediatheek zijn stiltewerkplekken ingericht. Omdat het aantal 
computerwerkplekken in het gebouw beperkt is, wordt het sterk aangeraden om een eigen laptop aan 
te schaffen. 

Mediatheek
De collectie van de mediatheek bestaat uit boeken, tijdschriften, nieuwsbrieven, naslagwerken, 
videobanden, CD’s en DVD’s op het gebied van theoretische- en historische museologie, collectiebeheer, 
conservering en restauratie, museumeducatie, informatieverzorging, tentoonstellingsvormgeving, 
voorlichting, public relations en marketing, overheidsbeleid met betrekking tot cultureel erfgoed.

Catalogus
De geautomatiseerde publiekscatalogus is te raadplegen in de mediatheek. Hier zijn ook de 
aanwinstenlijsten te vinden en links naar tijdschriftenindexen en catalogi van andere relevante 
bibliotheken. De catalogus is ook op internet doorzoekbaar via de velden auteur, titel, vrije tekst en 
trefwoord. (www.ahk.nl/voorzieningen/bibliotheek)

Uitleenvoorwaarden
Een boek lenen kan op vertoon van de collegekaart of legitimatie. De uitleentermijn is één maand 
met de mogelijkheid om nog één maand te verlengen. Verlenging aanvragen kan telefonisch of per 
e-mail via rwa-mediatheek@ahk.nl. Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete in 
rekening gebracht. Bij verlies of beschadiging is de officiële lener aansprakelijk. De naslagwerken, 
losse en ingebonden tijdschriften, knipselmappen, CD’s en DVD’s worden niet uitgeleend. De 
mediatheek is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.30 uur. 

Schade en aansprakelijkheid
De faculteit is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen 
van studenten of medewerkers in het gebouw. Schade toegebracht aan het gebouw, lokaal of 
apparatuur moet worden gemeld bij de huismeesterij. 
De Reinwardt Academie is niet verzekerd tegen schade die ontstaat door nalatigheid en verwijtbaar 
gedrag van studenten of medewerkers. De eventuele kosten worden verhaald op degene die 
aansprakelijk wordt gesteld.

Huisregels
Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van studenten en medewerkers om de 
Reinwardt Academie een plezierige en veilige leer- en werkomgeving te maken. De algemene 
huisregels zijn gebaseerd op het Studentenstatuut van de Hogeschool, op de cao-hbo en op 
overheidsvoorschriften (brandweervoorschriften, Arbo- en milieuwetgeving). De huisregels van de 
Reinwardt Academie zijn te vinden op het intranet.

Wat te doen bij een ongeluk, bij brand en als het ontruimingsalarm afgaat. 
Een ongeluk 
•  Een ongeluk moet direct worden gemeld bij de receptie (T: 527 7100) en bij de  

dichtstbijzijnde docent. 
• Wacht daarna op iemand van de bedrijfshulpverlening (BHV). 
•  Ga niet met het slachtoffer slepen maar zorg dat hij/zij ruimte krijgt, houd omstanders  

op een afstand. 

Bij brand en het ontruimingsalarm 
•  Blijf kalm en meld de brand direct bij de receptie (T: 527 7100) of gebruik de  

dichtstbijzijnde brandmelder. 
•  Probeer een beginnende brand eventueel zelf te blussen met de brandblusser of de brandslang. 
•  Als het ontruimingsalarm - de slow-whoop - afgaat, verlaat dan rustig en zo snel mogelijk het 

pand aan de straatzijde, dus niet aan de tuinzijde. Maak alleen gebruik van de trap, niet van de lift. 
•  Volg altijd de instructies van de BHV-ers op. 
•  Blijf weg van de voordeur om de doorgang voor brandweer/politie/ambulance vrij te houden. 

Wacht buiten op verdere instructie.

http://www.ahk.nl/voorzieningen/ict
http://www.myahk.nl/web/reinwardt-academie/myahk/intranet-rwa/faq-studiepunt
http://www.myahk.nl/web/reinwardt-academie/myahk/intranet-rwa/faq-studiepunt
http://www.ahk.nl/voorzieningen/bibliotheek
mailto:rwa-mediatheek%40ahk.nl?subject=
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Jaar 1 - blok 1
Doelen
Na dit blok ken je verschillende concepten met betrekking tot erfgoed; representatie, subjectiviteit 
van erfgoed, erfgoedbreed, object als concept, object en context. Je kent de belangrijkste fasen 
in het wordingsproces van bijvoorbeeld object tot erfgoed, je weet meer over het gebruik van 
erfgoed - musealiseren, functies, primaire/secundaire context - en je begrijpt de context waarin 
de waarderingsmethodiek ‘Op de Museale Weegschaal’ wordt aangeboden. Na dit blok weet je dat 
een object meer is dan een voorwerp. Je kunt verschillende methoden toepassen die de waarde van 
een object bepalen. Bij waarden denken we aan materiële, sociale, politieke, (kunst)historische, 
wetenschappelijke en technische waarde. Je hebt de basis gelegd voor onderzoeksvaardigheden 
en je kunt een gestelde taak projectmatig problematiseren, plannen en uitvoeren. Door de 
lessen ‘Lezen en schrijven’ ben je in staat goed gestructureerde zakelijke, doelgerichte en 
doelgroepgerichte teksten (samenvattingen) te schrijven.

Project: Erfgoed
Coördinerend docent: Christian Ernsten
Object, ruimte en traditie
Dit project is de introductie in het ambacht van de erfgoedpraktijkbeoefenaar en de daarbij horende 
kerncompetenties. Je gaat in de toekomst werken met objecten, ruimtes en tradities in een van 
de vele verschillende rollen in het erfgoedveld. Mogelijk word je rondleider, curator, collectie-
beheerder, registrator, archivaris, erfgoed-activist of tentoonstellingsmaker; mogelijk creëer je je 
eigen beroep. In de eerste twee weken van dit project introduceren we het erfgoedambacht. Je leert 
in dit project ook over het kijken naar en het waarderen van objecten, ruimtes en tradities. Iets waar 
iedereen in de erfgoedsector voortdurend mee bezig is. Goed kijken, benoemen en beschrijven is 
misschien wel de belangrijkste erfgoed-vaardigheid. Je maakt daarnaast studie van de zogenaamde 
Museale Weegschaal, de officiële publicatie over waarderen. En tenslotte, spring je voor het eerst 
in het diepe - je gaat zelf werken met objecten, ruimtes en tradities - door het verzorgen van een 
erfgoedpresentatie (in de vorm van een rondleiding en een kaart) van een van de Amsterdamse 
parken. Als zodanig is dit project een voorbereiding op de excursie naar Parijs later in dit collegejaar.
Werkvormen hc - wc - tr / Contacturen 30 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 5 stp

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en betekenisgeving
Coördinerend docent: Marieke van der Duin
De erfgoedtheorie is het gedachtengoed van waaruit de erfgoedprofessional handelt. In dit blok 
wordt dit vak geïntroduceerd en maak je je belangrijke basisconcepten eigen. We staan stil bij 
vragen als: wat is erfgoed eigenlijk? En: hoe kunnen we erfgoed het beste bestuderen? We gaan in 
dit vak op zoek naar de betekenissen van erfgoed en gebruiken daarbij termen als ‘erfgoedobject’, 
‘waarde’ en ‘authenticiteit’. Je zult zien dat er meerdere soorten erfgoedobjecten zijn en meerdere 
invalshoeken in het onderzoek naar de betekenis van erfgoed.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 10 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp 
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Basiskennis erfgoedvorming: Cultuurgeschiedenis tot 1900 
Coördinerend docent: Edwin van der Veldt 
In een serie hoorcolleges wordt de Europese cultuurgeschiedenis vanaf ca. 1300 tot 1900 
behandeld. De belangrijkste cultuurperioden, stromingen, personen en begrippen komen aan bod. 
Ook is er aandacht voor reflectie op de discipline cultuurgeschiedenis en de verbeelding van het 
verleden in muziek, literatuur, film, theater, musea en documentaires. 
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 16 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp 

Communicatiefunctie: Erfgoed en onderwijs 
Coördinerend docent: Herman van Gessel 
In dit vak maak je kennis met een specifieke doelgroep van erfgoedinstellingen: het onderwijs. 
Je ontdekt hoe het onderwijs en de erfgoedsector met elkaar te maken hebben. Zo leer je, heel 
praktisch, hoe je een educatief product maakt en waarmee je daarbij rekening moet houden. Het 
belangrijkste hierbij is dat je leert denken vanuit de doelgroep: wat zij moeten en wat zij willen. 
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 16 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Collectiefunctie: Materialenkennis 
Coördinerend docent: Margriet Oomens 
In zowel hoor- als werkcolleges worden de verschillende eigenschappen en verschijningsvormen 
van materialen en technieken behandeld die toegepast zijn in objecten. Deze kennis en inzichten 
over materialen en technieken zijn nodig om objecten op een veilige manier toegankelijk te maken. 
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 20 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp 

Oordeelsvorming: Onderzoek ontwerpen 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
In het erfgoedveld wordt op veel niveaus en terreinen onderzoek gedaan. Ook tijdens je opleiding 
doe je onderzoek. Vaak is dit zogenoemd praktijkgericht onderzoek. Je onderzoekt bijvoorbeeld de 
voorkeuren van het publiek van een specifieke erfgoedinstelling, je evalueert een nieuwe manier van 
overdracht in tentoonstellingen, je onderzoekt het gebruik van een bepaald materiaal of vormen van 
sponsoring. In essentie worden al deze onderzoeken met dezelfde opzet en structuur ontworpen 
en uitgevoerd. Dit leer je in blok 1 en 2. Vervolgens kun je deze vaardigheden inzetten bij alle andere 
vakken binnen de academie waar je wordt gevraagd om onderzoek te doen. 
Bij Onderzoek ontwerpen ga je zelf individueel een onderzoek bedenken en vooronderzoek doen. 
Wat is een erfgoedonderwerp dat jou interesseert en waar je onderzoek naar wilt doen? Wat zijn de 
vragen die je wilt onderzoeken? Hoe baken je dat onderzoek af? Wat is je precieze probleemstelling? 
Is er voldoende relevante literatuur over jouw onderwerp te vinden? Na het bepalen van wat je wilt 
onderzoeken, maak je vervolgens individueel een plan hoe je dit wilt onderzoeken. Het resultaat is 
een onderzoeksontwerp. 
Werkvormen hc - wc / Contacturen 14 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Communicatieve vaardigheden: Lezen en schrijven 
Coördinerend docent: Marleen Leenders 
In de lessen werk je aan je lees- en schrijfvaardigheid en leer je een goed gestructureerde tekst te 
schrijven, gericht aan een bepaalde doelgroep. 
Werkvormen wc / Contacturen 8 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp

Programma jaar 1

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
In het eerste blok oriënteer je je op de studie en wat het betekent om student aan de Reinwardt 
Academie te zijn. Tijdens de bijeenkomsten wordt de samenwerking met je projectteam besproken 
door te kijken wat de basisvoorwaarden zijn om goed te kunnen functioneren als projectteam. Ook 
wordt een aantal handvatten gegeven om de samenwerking te organiseren. Zo wordt gekeken naar 
de verschillende rollen in de samenwerking en verschillende manieren van besluiten nemen. 
Naast aandacht voor de samenwerking is er ook aandacht voor ‘leren leren’. Tijdens een bijeenkomst 
bespreek je hoe jij studeert en onderzoek je hoe jij je aanpak kunt versterken.
Werkvormen gr / Contacturen 5 / Toets kan onderdeel zijn van toetsing project /  
Studiepunten geen
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Jaar 1 - blok 2 
Doelen 
Na dit blok begrijp je de essentiële plek van publiek in het erfgoedveld: publiek is de maat 
voor het handelen in een erfgoedinstelling, zonder publiek is erfgoed immers dood. Je kunt 
doelgroepen benoemen en specifieke producten voor hen ontwikkelen, die je bovendien door 
middel van een marketingstrategie kunt maken. Je hebt kennis gemaakt met verschillende 
leertheorieën, die je tevens hebt toegepast in een concreet product.

Project: Het Publiek 
Coördinerend docent: Herman van Gessel
In dit blok ga je je verdiepen in het publiek, de bezoeker. Aan de hand van een methode om 
doelgroepen te onderscheiden leren jullie om in de huid van een bezoeker te kruipen. Aan de hand 
van die bezoeker, de ijk-persoon, ga je kijken naar wat musea de verschillende groepen te bieden 
hebben.
Daarnaast bekijk je hoe die bezoeker zich gedraagt in een museum, een erfgoedinstelling. 
Daarvoor krijg je inzicht in de identities-methode van John Falk en Lynn Dierking. Deze methode 
geeft erfgoedinstellingen een handvat om hun bezoekers te begrijpen en producten voor ze te 
ontwikkelen.
Tijdens de excursies in Nederland kijk je vooral naar het publiek en ontdek je hoe musea bij het 
ontwikkelen van publieksproducten steeds hun publiek voor ogen (zouden moeten) hebben.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 26 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 5 stp 

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed in historisch perspectief 
Coördinerend docent: Edwin van der Veldt
Om de recente ontwikkelingen in de erfgoedtheorie te begrijpen en hierop een visie te ontwikkelen, 
bekijk je in dit blok de historische achtergronden van erfgoed, de erfgoedinstelling en het denken 
over erfgoed. Je zult zien hoe ‘betekenis’ en ‘waarde’ zich in verschillende perioden uitdrukt in 
samenhangende ordeningen en institutionele vormen die steeds gerelateerd zijn aan het heersende 
wereldbeeld. 
Werkvormen hc - ex / Contacturen 10 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp 

Basiskennis erfgoedvorming: Kunstgeschiedenis tot 1900 
Coördinerend docent: Joppe Knoester 
Voortbouwend op het cultuurhistorische kader dat je in blok 1 hebt gevormd, verdiep je je in de 
Europese kunstgeschiedenis vanaf ca. 1300 tot 1900. De belangrijkste stromingen, personen en 
begrippen komen aan bod. Ook is er aandacht voor reflectie op de discipline kunstgeschiedenis. 
Werkvormen hc - wc / Contacturen 16 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp 
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Communicatiefunctie: Woord, beeld en geluid
Coördinerend docent: Patty van Hoften
Dit vak biedt een oriëntatie op diverse aspecten van media en communicatie. Door middel van 
een individueel onderzoek naar professionele communicatieproducten leg je jouw bevindingen 
hierover vast. Daarnaast zal een audiovisueel en een grafisch product gerealiseerd worden. De 
ontwerpmethodiek en het werkproces staan hierbij centraal. Je bedenkt een concept en vertaalt 
jouw ideeën naar een schetsontwerp, voorlopig ontwerp en vervolgens tot een definitief ontwerp. 
Voor het uitvoeren van de opdrachten is het noodzakelijk dat je Photoshop op basisniveau beheerst. 
In blok 1 zijn hiervoor al enkele trainingen Photoshop aangeboden.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 16 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Collectiefunctie: Preventieve conservering 1
Coördinerend docent: Annemiek de Jong
De omgeving heeft grote invloed op de conditie van erfgoed. Bij dit vak verwerf je kennis over en 
inzicht in een systematische aanpak om deze invloeden in erfgoedinstellingen te beheersen. We 
staan stil bij wat er onder conservering wordt verstaan en behandelen in dit blok de potentiële 
schadefactoren: relatieve vochtigheid, temperatuur, schimmels en ongedierte.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 20 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Oordeelsvorming: Onderzoek uitvoeren
Coördinerend docent: Marijke Leek
Met behulp van de probleemomschrijving inclusief onderzoeksvraag en de methode van onderzoek 
uit blok 1, voer je in dit blok het onderzoek uit en rapporteer je hierover door middel van een verslag. 
Je beoordeelt de gehanteerde onderzoeksmethode en het proces van onderzoek doen. Ook aan de 
opbouw van het onderzoeksrapport besteed je aandacht. 
Werkvormen hc - wc / Contacturen 10 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Communicatieve vaardigheden: Argumenteren en rapporteren
Coördinerend docent: Marleen Leenders
In de lessen leer je redeneringen analyseren en evalueren. Daarnaast leer je hoe je een goed 
gestructureerd en helder geformuleerd rapport schrijft.
Werkvormen wc / Contacturen 8 / Toets prestatie / Studiepunten 1 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
In dit blok staat centraal hoe jij als student dit jaar wil ontwikkelen. Je benoemt je eigen sterke 
en zwakke punten. Daarnaast leer je, om naar aanleiding van deze zelfanalyse, leerdoelen 
te formuleren. In een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider bespreek je deze 
leerdoelen. Ook worden er in het projectteam verschillende aspecten van de samenwerking 
besproken en vindt er een evaluatie van de samenwerking plaats.
Werkvormen gr / Contacturen 4 / Toets geen / Studiepunten geen
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Jaar 1 - blok 3 
Doelen 
Na dit blok ben je in staat om te benoemen waar het erfgoed in Nederland zich bevindt en 
ken je de verschillende types instellingen die zich met erfgoed bezighouden. Je weet hoe deze 
instellingen ontstaan zijn en hoe ze zich tot elkaar en de omgeving verhouden. 
Na dit blok heb je kennis van en inzicht in relevante perioden uit het verleden. Tevens doorgrond 
je de complexiteit van het erfgoedveld en heb je inzicht in wie (belangrijke) spelers in dat veld 
zijn. Je herkent verschillende manieren van institutionaliseren van erfgoed en trends (beperkt tot 
de Nederlandse situatie) en je kent een aantal manieren om daarop te anticiperen. 

Project: Het Veld 
Coördinerend docent: Bob Crezee 
De groep vervult in dit project de rol van adviesbureau, ingeschakeld door een erfgoedinstelling. 
De instelling vraagt het bureau om een analyse te maken van de huidige positie van de 
erfgoedinstelling binnen het gemeentelijk erfgoedbeleid. Deze analyse moet leiden tot vijf 
aanbevelingen. Binnen een bepaalde gemeente (elke groep krijgt een gemeente toegewezen) zijn 
diverse instellingen en samenwerkingsverbanden op het gebied van cultureel erfgoed actief. 
Nadat je de gemeente, het totale erfgoedveld binnen deze gemeente en de uitdagingen in kaart 
hebt gebracht, ga je je focussen op één specifieke instelling en op de kansen voor deze instelling. 
Je kiest deze instelling zelf. Welke rol vervult de erfgoedinstelling binnen het gemeentelijk 
cultuurbeleid? Is de instelling tevreden over deze rol? Is de gemeente tevreden? Hoe is de formele 
verhouding tussen de gemeente en de instelling? Hoe gaat deze de komende tijd veranderen? 
Hoe kan de instelling inspelen op een terugtrekkende overheid en op welke manier kan het zich 
gaan herpositioneren? Hoe kan nieuw erfgoed aandacht krijgen? Je laat in het adviesrapport en de 
presentatie daarvan zien dat je inzicht hebt in de verschillende belangen en uitdagingen binnen de 
erfgoedsector. 
Werkvormen hc - wc - gr - ex / Contacturen 26 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 5 stp 

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed, instituut en maatschappij 
Coördinerend docent: Manuela Friedrich
In de tweede helft van de 20ste eeuw maakt de erfgoedinstelling een belangrijke transformatie 
door. De nadruk op het statische materiële object maakt plaats voor een dynamische, mens- en 
maatschappijgerichte opvatting van erfgoed. Bij deze nieuwe kijk horen nieuwe mensgerichte 
vertrekpunten zoals bijvoorbeeld identiteit. Je maakt in dit vak kennis met de hiermee 
samenhangende benaderingen van erfgoed zoals ‘co-creatie’ en het ‘participatiemodel’. 
Werkvormen hc / Contacturen 9 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp 

Basiskennis erfgoedvorming: Cultuurgeschiedenis na 1900 
Coördinerend docent: Edwin van der Veldt 
In een serie hoorcolleges wordt de cultuurgeschiedenis van de 20ste eeuw behandeld vanuit 
een wereldhistorisch perspectief, met bijzondere aandacht voor de Europese geschiedenis. De 
belangrijkste cultuurperioden, stromingen, personen en begrippen komen aan bod. Ook is er 
aandacht voor reflectie op de discipline cultuurgeschiedenis en de verbeelding van de 20ste eeuw in 
muziek, literatuur, film, theater, musea en documentaires en de relatie tussen kunst en politiek. 
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 20 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp
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Studiereis: Parijs
Coördinerend docent: Ruben Smit
Tijdens de studiereis Parijs leer je hoe de structuur van de stad, haar sociale en politieke kenmerken, 
haar geschiedenis en haar erfgoedinstituten sterk verweven zijn. Aan de hand van de ‘casus Parijs’ 
leer je deze dimensies analyseren zodat je in staat bent lokale patronen van (omgaan met) erfgoed 
te onderzoeken en te begrijpen.
Werkvormen hc - ex / Contacturen 5 + 5 dagen / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Collectiefunctie: Preventieve conservering 2
Coördinerend docent: Annemiek de Jong
Bij preventieve conservering 2 ga je door op het verwerven van kennis en inzicht om met een 
systematische aanpak omgevingsinvloeden te beheersen in erfgoedinstellingen. In dit blok 
behandelen we het gebruik van objecten in een tentoonstelling; welke uitdagingen spelen er tussen 
conserveren en tentoonstellen. Extra aandacht krijgen daarnaast: licht, luchtkwaliteit, fysieke 
krachten en incidenten/calamiteiten.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 14 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Organisatiefunctie: Inleiding management
Coördinerend docent: Marc Pil
Het vak Management richt zich onder meer op managementvaardigheden, marketing, 
organisatiekunde, cultuurbeleid, financieel management en recht. In dit vak maak je kennis met dit 
vakgebied en leer je de meest relevante basiskennis. Dit vak vormt het startpunt van vakken binnen 
de organisatiefunctie in de rest van de opleiding.
Werkvormen hc / Contacturen 8 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Basisvaardigheden: Beleid en presenteren
Coördinerend docent: Marleen Leenders
In de lessen staan twee onderwerpen centraal: ten eerste leer je hoe je een mondelinge presentatie 
houdt die voor je publiek aangenaam is om naar te luisteren, ten tweede leer je beleidsteksten 
schrijven en presenteren.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 8 / Toets prestatie / Studiepunten 1 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
In dit blok leer je hoe je de samenwerking bespreekbaar kunt maken, hoe je elkaar feedback kunt 
geven op gedrag en welke functie conflict kan hebben in een samenwerking. 
Je zult dit blok zelfstandig verschillende acties ondernemen om je leerdoelen te behalen.
Werkvormen gr / Contacturen 4 / Toets geen / Studiepunten geen
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Jaar 1 - blok 4 
Doelen 
Het centrale thema in het 4e blok is het overbrengen van informatie over objecten aan 
bezoekers van erfgoedinstellingen. Het gaat hierbij om het leren herkennen en toepassen 
van samenhangende maatregelen in de communicatie met doelgroepen. Deze maatregelen 
maken het mogelijk om op verantwoorde wijze aan de hand van objecten betekenisvolle 
verhalen te vertellen. Hiertoe richten we ons in dit blok op diverse overdrachtsvormen en 
communicatiemogelijkheden. 
Na dit blok heb je zicht op de wijze waarop erfgoed beschikbaar gesteld kan worden aan diverse 
doelgroepen in het erfgoedveld. Strategie, vorm en voorwaardelijke condities rond communicatie 
en presentatie zijn daarbij onderwerp van bespreking, onderzoek en productie.

Project: De Presentatie 
Coördinerend docent: Paul Ariese 
Dit project draait om communicatie en presentatie, de presentatievormen die een erfgoedinstelling 
tot zijn beschikking heeft om met en over erfgoed te communiceren. De tentoonstelling is één van de 
meest bekende vormen waarin musea erfgoed delen met het publiek. Digitale media spelen binnen 
en buiten de muren van het museum een steeds grotere rol als overdrachtsmiddel. 
Bij de realisatie van een tentoonstelling en een daarmee samenhangende digitale toepassing is het 
werken volgens een projectfasering een belangrijk aandachtspunt. Met de ontwikkeling van deze 
communicatieproducten laat jouw projectgroep zien dat je, beargumenteerd, een doel en doelgroep 
kunt koppelen aan een bepaalde inhoud en een beoogd effect. Het daarbij uitgewerkte portfolio laat 
voor de geïnteresseerde leek op inzichtelijke wijze zien hoe dit ontwerpproces stapsgewijs vorm 
heeft gekregen. 
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 24 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 5 stp 

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed als dialoog 
Coördinerend docent: Christian Ernsten 
In dit vak houd je je bezig met de analyse van de betekenis van erfgoedrepresentaties. 
Erfgoedobjecten, -ruimtes en -tradities krijgen betekenis door de waarde die we ze toekennen. 
Sommige criteria voor waardering staan bijvoorbeeld geformuleerd in de Museale Weegschaal. Die 
officiële afspraken kwamen niet zomaar tot stand. Ze zijn gebaseerd op ervaringen, herinneringen, 
meningen, ideeën en relaties - van ons als gemeenschap maar ook van ons als individuele personen. 
Niet iedereen staat hierin hetzelfde. Andere opvattingen en wensen zorgen voor andere ideologische 
uitgangspunten. En daarmee is erfgoed een politieke kwestie; belanghebbenden (zowel groepen 
als individuen) proberen elkaar te overtuigen en ze zijn voortdurend aan het onderhandelen over 
de betekenis van erfgoed. Sommige belanghebbenden proberen de betekenis van erfgoed te 
controleren, anderen verzetten zich hiertegen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de viering van 4 mei in Nederland. Ieder jaar op 4 mei om 20:00 uur 
is het twee minuten stil in Nederland. We herdenken burgers en militairen die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Maar niemand beleefde of herbeleeft de 
verschrikkingen van deze oorlogen op dezelfde manier. Wat is de politiek van erfgoed en hoe zie je 
deze in het herdenken van de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat dit erfgoedtheorievak.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 7 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp 
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Basiskennis erfgoedvorming: Kunst na 1900 
Coördinerend docent: Rosemarijn Bügel 
De geschiedenis van de moderne kunst is in een aantal opzichten een verhaal apart. Een verhaal 
waar veel vragen bij te stellen zijn; hoe komt het dat de moderne kunst zoveel stromingen omvat? 
Waarom begonnen kunstenaars opeens te werken met voor die tijd gekke materialen? Hoe ontstond 
rond 1912 abstracte kunst? In deze collegereeks bestudeer je ontwikkelingen in de beeldende kunst 
na 1900. Daarnaast houd je je bezig met verschillende manieren waarop je kunst kunt beschouwen. 
Werkvormen hc - wc / Contacturen 15 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Communicatiefunctie: Tentoonstellingsvormgeving
Coördinerend docent: Paul Ariese
De tentoonstelling is een concreet resultaat van een proces waarbij vele partijen betrokken 
zijn. De ontwerper heeft in dit proces een spilfunctie. Rekening houdend met inhoudelijke en 
programmatische uitgangspunten vertaalt de ontwerper de content in een toegankelijke, visueel-
ruimtelijke ervaring. Voor jou is het goed kennis te nemen van dit proces en van de werkzaamheden 
en vaardigheden van de ontwerper.
Je leert enkele vaardigheden van de ontwerper, zoals het op schaal ontwerpen van grafische panelen 
voor een tentoonstelling en het maken (en lezen) van handschetsen en 2D/3D (bouw)tekeningen. Zo 
krijg je inzicht in wat de ontwerper wel (en niet) doet en ontwikkel je jezelf tot een gelijkwaardige en 
constructieve gesprekspartner. Bij alle productie-opdrachten wordt gebruik van de ontwerpsoftware 
Photoshop en SketchUp.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 13 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Collectiefunctie: Toegankelijk maken
Coördinerend docent: Simone Stoltz
Digitalisering is een middel ten behoeve van de vindbaarheid en presentatie van een object in een 
digitale omgeving. De manier waarop hiermee het (erfgoed)verhaal verteld wordt, hangt niet alleen 
af van de mate van digitalisering waarin de erfgoedinstelling zich bevindt, maar moet ook hergebruik 
van gegevens kunnen ondersteunen. Binnen dit vak ga je een eigen collectie digitaliseren en 
toegankelijk maken.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 12 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Organisatiefunctie: Marketing
Coördinerend docent: Bob Crezee
Marketing betekent dat je de wensen en behoeftes van het publiek kent en daar je producten en 
diensten op afstemt. Maar steeds vaker bepaalt de klant ook mee! Binnen het cultureel erfgoedveld 
speelt marketing een steeds belangrijkere rol. De overheid vindt dat culturele instellingen 
ondernemend moeten zijn en kennis van de markt speelt daarbij een essentiële rol. In dit vak maak je 
kennis met de basisbegrippen uit de marketing.
Werkvormen hc / Contacturen 12 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp
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Communicatieve vaardigheden: Teksten schrijven
Coördinerend docent: Marleen Leenders
In de beroepspraktijk kom je verschillende tekstsoorten tegen, zoals brieven, memo’s, artikelen, 
webteksten en folders. Deze zijn alle op een bepaalde manier opgebouwd. Niet alleen gelden er soms 
conventies, maar ook blijken sommige tekststructuren in de praktijk effectiever dan andere. Per 
tekstsoort komen de effectiefste en efficiëntste structuren aan bod.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 8 / Toets kennistoets / Studiepunten 1 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
In dit laatste blok staat leiderschap centraal. Daarnaast blik je terug op het afgelopen jaar en de punten 
waarop jij je hebt ontwikkeld. Dit laat je zien met behulp van bewijsstukken uit verschillende blokken. 
Naar aanleiding van dit gesprek denk je na welke leerdoelen volgend jaar voor jou relevant zijn.
Werkvormen gr / Contacturen 4 / Toets geen / Studiepunten geen
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Literatuur 
Hieronder staan, per kerncompetentie, de boeken die in het eerste jaar gebruikt worden. Via de 
leertaken in Blackboard zal aanvullende literatuur bekend gemaakt worden. 
De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide 
collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. 

1. Basiskennis erfgoedvorming 
-  Gombrich. E.H. Eeuwige schoonheid. Houten: Van Holkema & Warendorf, 2014. ISBN: 978 90 003 

3981 5.  
Of de Engelse versie: Gombrich, E.H. The story of Art. Londen, New York: Phaidon Press, 1989 (of 
later). ISBN: 978 07 148 33552. (Pocket edition: 2011. ISBN 978 07 148 4703 0.) 

-  Hounour, H. en J. Fleming. Algemene kunstgeschiedenis. Amsterdam: Meulenhof, 2010. ISBN:978 
90 290 8517 5.

-  Russel, Roslyn en Kylie Winkworth. Significance 2.0: A guide to assessing the significance of 
collections. 2e druk. Adelaide: Collections Council of Australia, 2009. ISBN: 978 097 754 436 3. De 
tekst kun je vinden op internet, het boek hoeft dus niet aangeschaft te worden. 

-  Segal, J. Kunst en politiek: tussen zuiverheid & propaganda. Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2015. ISBN: 978 90 896 4789 4.

-  Tignor, Robert (red.). Worlds together, Worlds apart, A History of the World : from the beginnings of 
humankind to the present, 4e druk. New York: W.W. Norton & Company, 2013. ISBN: 978 03 939 
2207 3. 

2. Communicatiefunctie 
-  Black, G. Transforming Museums in the Twenty-first Century. London: Taylor & Francis, 2011. ISBN: 

978 04 156 15730.
-  Falk, John H. en Lynn. D. Dierking. The Museum Experience Revisited. Walnut Creek USA: Left Coast 

Press, 2012. ISBN: 978 16 113 2045 9. 
- Hein, George. Learning in the Museum. Londen: Routledge, 1998. ISBN: 978 04 150 9776 5. 
-  Hoerr, Thomas R., S. Boggeman en C. Wallach. Celebrating Every Learner : Activities and Strategies 

for Creating a Multiple Intelligences Classroom. New York: Wiley, 2010. ISBN: 978 04 705 6386 1. 
-  Koetsenruijter W. et al. Beeldtaal. Perspectieven voor makers en gebruikers. Den Haag: Boom 

Lemma Uitgevers, 2e druk 2015 . ISBN: 978 94 623 6515 5.
-  Kossmann, H., Mulder, S., Den Oudsten, F. De narratieve ruimte : over de kunst van het 

tentoonstellen. Rotterdam: Nai010Uitgevers/Publishers, 2012 . ISBN: 978 90 6450 793 9.

3. Collectiefunctie 
-  Kieskamp, A. en L. Veeger. Handleiding informatiebeheer in musea. Oud -Beijerland: LCM, 2009. 

ISBN 978 90 813 7972 4. Te verkrijgen via het Landelijk Contact van Museumconsulenten.
-  Westgeest, H. e.a., Kunsttechnieken in historisch perspectief. Turnhout: Brepols, 2011. ISBN: 

978 25 035 4229 4. Te verkrijgen via Athenaeum Boekhandel (Amsterdam): URL: http://
www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=westgeest-helen/kunsttechnieken-in-historisch-
perspectief-9782503542294.

-  Manual of Housekeeping, The care of collections in historic houses open to the public. Oxford: The 
National Trust, 2011. ISBN: 978 19 078 921 89.
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-  Website van de Canadian Conservation Institute: http://canada.pch.gc.ca/eng/1443108902049
-  Landelijk contact van museumconsulenten. Wegwijzer Collecties op Internet, 2008. ISBN: 978 90 

813 7971 7. URL: www.den.nl/getasset.aspx?id=Website/Wegwijzer_collectie_op_internet.
pdf&assettype=attachments.

4. Organisatiefunctie
-  Bos, Jo, Ernst Harting & Marlet Hesselink. PMC Compact: projectmatig creëren binnen handbereik. 

Schiedam: Scriptum, 2014. ISBN: 978 90 5594 708 9 (boek). ISBN: 978 90 559 4928 1 (ebook).
-  Crezee, B. Erfgoedcahier #02 Management. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015. ISBN: 978 90 

716 8121 9. Te downloaden via publicaties op de website van de Reinwardt Academie.
-  Mulder, R. De kunst van cultuurmarketing. 2e druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2013. ISBN: 978 

90 4690 369 8.
- Wijn, C. De culturele stad. Nijmegen: VOC Uitgevers, 2013. 2013 ISBN: 978 90 798 1200 4.

5. Oordeelsvorming
-  Braas, C, R. van Couwelaar, J Kat. Taal-topics Rapporteren. 5e druk. Groningen: Noordhoff 

Uitgevers, 2016. ISBN: 978 90 018 6246 6.
-  Verhoeven, N. Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken. 5e druk. Den Haag: 

Boom Lemma Uitgevers, 2014. ISBN: 978 94 623 6363 2.

6. Communicatieve vaardigheden
-  Braas, C, R. van Couwelaar, J Kat. Taal-topics Rapporteren. 5e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 

2016. ISBN: 978 90 01862466.
-  Hogen, Ron van, Irma Onrust. Tekst & Toespraak. Een praktische cursus taalbeheersing voor het hbo. 

4e druk. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2011. ISBN: 978 90 017 6679 5.
- Syllabi Taalbeheersing. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015.
-  Het Groene Boekje. Woordenlijst Nederlandse Taal. Den Haag: Van Dale, 2015. ISBN: 978 94 607 

7283 2 (niet verplicht).
- Een goed woordenboek, Van Dale of Kramers.

7. Leervaardigheden
- Onderwijs- en examenregeling 2017-2018. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.

Overige
- Syllabus studiereis Parijs. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.
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Jaar 2 - blok 1
Doelen
Aan het einde van dit blok heb je een plan gemaakt in opdracht van een erfgoedinstelling. 
Met een tentoonstellingsteam werk je aan de projectleiding, het concept en de vorm van de 
tentoonstelling met oog voor de conserveringsaspecten. Je kunt een meer complexe opdracht, in 
dit geval een tentoonstellingsplan, realiseren voor een specifieke doelgroep. 

Project: Erfgoed tentoonstellen 1
Coördinerend docent: Koosje Hofman
Dit blok ontwikkel je in een projectteam samen een schetsontwerp in opdracht van een culturele 
instelling, gericht op een specifieke doelgroep. In dat plan worden de verschillende aspecten op het 
gebied van conservering en communicatie (tentoonstellen) samengebracht.
Je leert daarbij welke projectfasen er zijn om dat op een verantwoorde en gestructureerde wijze te 
doen. Het accent in dit blok ligt eerst op het analyseren van de opdracht in een projectcontract en 
daarna op het ontwikkelen van een creatief inhoudelijk concept, uitgewerkt in een schetsontwerp. 
Werkvormen hc - wc - gr - ex / Contacturen 45 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 7 stp

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed interpreteren en representeren
Coördinerend docent: Ruben Smit
De reeks hoor- en werkcolleges (inclusief tussentoetsen) en een werkbezoek bieden verdieping aan 
het verschijnsel tentoonstellen. Verschillende invalshoeken over interpreteren en representeren 
komen aan bod. 
Werkvormen hc - ex / Contacturen 22 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Basiskennis erfgoedvorming: Toegepaste kunst
Coördinerend docent: Joppe Knoester
Voortbouwend op het kunsthistorisch overzicht dat je in jaar 1 hebt gevormd, verdiep je je in capita 
selecta uit de geschiedenis van de kunstnijverheid. Centraal staat de vraag hoe van een meubel of 
een voorwerp van zilver, keramiek of glas bepaald wordt wanneer, waarvoor, voor wie, door wie en 
waar het gemaakt is. Door inzicht in waar informatie over een voorwerp op gebaseerd is, ben je in 
staat om als erfgoed professional kritischer om te gaan met die informatie.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 16 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Organisatiefunctie: Recht
Coördinerend docent: Marc Pil 
Binnen de erfgoedpraktijk kom je regelmatig het recht tegen. Je maakt kennis met de belangrijkste 
juridische begrippen en kaders waaronder auteursrecht, ethische codes en de Erfgoedwet.
Werkvormen hc / Contacturen 12 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp
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Collectiefunctie: Digitaal erfgoed
Coördinerend docent: Simone Stoltz
Bij het werken met of vanuit digitaal erfgoed is een strategisch beleid van groot belang. Op basis 
hiervan kan de zichtbaarheid van collecties vergroot worden, kan (her)gebruik gestimuleerd worden 
en kunnen voorzieningen voor duurzaam behoud en toegang verbeterd worden. Uiteindelijk kunnen 
zo alle mogelijkheden om collecties te gebruiken optimaal benut worden. Bij dit vak verken je de 
belangrijkste processen, standaarden en actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 10 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
Ook in het tweede jaar richt studieloopbaanbegeleiding zich op jouw individuele ontwikkeling als 
student en begeleidt de studieloopbaanbegeleider het samenwerkingsproces. Aan het begin van 
dit jaar vindt er een persoonlijk gesprek plaats met je studieloopbaanbegeleider. Tijdens dit gesprek 
bespreek je wat je wil ontwikkelen in de loop van het jaar. Daarnaast denk je na over de invulling van 
je stage. Naast individuele begeleiding reflecteer je in de groep over de samenwerking, bespreek je 
conflicten en geef je elkaar feedback. 
Werkvormen wc / Contacturen 2 / Toets geen / Studiepunten geen

Jaar 2 - blok 2
Doelen
Aan het einde van dit project heb je een plan gemaakt in opdracht van een erfgoedinstelling. 
Met een tentoonstellingsteam werk je aan de projectleiding, de inhoud en zoom je 
in op de conserveringsaspecten. In een ingerichte vitrine met objecten komen alle 
tentoonstellingsaspecten samen. 

Project: Erfgoed tentoonstellen 2
Coördinerende docent: Koosje Hofman
In dit blok werk je in hetzelfde projectteam verder aan het tentoonstellingsplan uit het vorige blok. 
Je werkt een deel van het schetsontwerp uit tot een voorlopig ontwerp en let daarbij vooral op de 
conserveringsaspecten van de opdrachtgever en van de bruikleengever(s). Je stelt een advies op 
over de omstandigheden waaronder de objecten het beste kunnen worden tentoongesteld in de 
beschikbare ruimte. Alle aspecten uit het voorlopig ontwerp komen samen in de inrichting van een 
vitrine met objecten.
Werkvormen hc - wc - gr - ex / Contacturen 45 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 7 stp
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Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed verzamelen
Coördinerend docent: Koosje Hofman
In deze reeks hoor- en werkcolleges maak je kennis met de basisbegrippen uit de theorie en praktijk 
van het verzamelen van erfgoed. Er is aandacht voor (hedendaags) verzamelen en afstoten, de 
beroepspraktijk en ethiek. In een casus leer je theorie en praktijk toepassen op het gebied van 
collecties (musea), tradities (immaterieel erfgoed) en ruimte (monumenten).
Werkvormen hc - wc / Contacturen 17 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Collectiefunctie: Bruikleen en veiligheid
Coördinerend docent: Margriet Oomens
Voor het veilig gebruik van objecten tijdens bruiklenen leer je conditierapporten maken. Vervolgens 
formuleer je een advies voor de conservering van deze collecties vanuit de theorie over preventieve 
conservering en de materialenkennis die je dit en het vorige jaar hebt opgedaan.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 14 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Communicatiefunctie: Rondleiden
Coördinerend docent: Herman van Gessel
Na verzamelen is dit het oudste vak in de erfgoedwereld: rondleiden. Bij dit vak leer je hoe je 
een goede rondleiding ontwerpt en geeft. Je oefent met vragen stellen bij voorwerpen en je 
wordt getraind om anderen beter te laten kijken. Je ontdekt dat je door bezoekers rond te leiden 
het meest directe contact hebt met je doelgroep. Kortom: je ontwikkelt vaardigheden die elke 
erfgoedprofessional moet hebben.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 24 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Oordeelsvorming: Methoden van onderzoek 
Coördinerend docent: Jan Sas 
In jaar 1 heb je kennisgemaakt met het vertalen van een probleem naar een onderzoeksvraag. Bij 
methoden van onderzoek worden onderzoeksmethoden behandeld die je kunt gebruiken om het 
antwoord te krijgen op je onderzoeksvraag. De nadruk ligt op het gebruik van vragenlijsten en het 
uitvoeren van observatieonderzoek. Omdat dit vak een voorbereiding is op het publieksonderzoek 
dat je gaat uitvoeren in blok 3 en 4 zal er ook aandacht zijn voor het analyseren van data en het 
trekken van conclusies uit die data. 
Werkvormen hc + wc / Contacturen 7 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
Dit blok zul je zelfstandig werken aan het behalen van je leerdoelen en het verzamelen van 
bewijsmateriaal. Daarnaast is het verkrijgen van een stageplaats belangrijk voor je studievoortgang. 
Vanuit SLB is er de mogelijkheid om deel te nemen aan facultatieve trainingen op het gebied van 
solliciteren. 
Werkvormen wc - gr / Contacturen 3 / Toets geen / Studiepunten geen
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Jaar 2 - blok 3 & 4
Doelen
Tijdens je stage maak je kennis met de praktijk achter de schermen in een erfgoedinstelling. 
Je past kennis en vaardigheden vanuit de opleiding toe (gegeven de randvoorwaarden in de 
praktijk) en je verantwoordt je handelen. Je benoemt de eisen die een instelling aan jou als lerend 
professional stelt en past je gedrag hierop aan. Je leert de organisatiestructuur van een instelling 
te beschrijven en te analyseren. Je bent in staat verschillende benaderingen en invalshoeken 
betreffende collectieontwikkeling te herkennen, te benoemen en te concretiseren.

Stage
Coördinerend docent: Rosemarijn Bügel
De tweedejaarsstage vormt een eerste kennismaking met het werkveld. Je loopt stage en je wordt 
daarbij zowel begeleid door iemand van de stage-instelling als door een docent. Bij de stage 
is gekozen voor een geïntegreerde aanpak tussen werken en leren. Zo zijn er terugkomdagen 
op de academie waarbij je hoor- en werkcolleges volgt en in een werkgroep met je docent de 
werkzaamheden, de voortgang en je ervaringen bespreekt. Je verzorgt eenmaal een rondleiding op 
je stageplaats voor de studenten in je werkgroep en je begeleidende docent. Zo bezoek je tijdens je 
stage een aantal instellingen waar medestudenten stage lopen.
Verder krijg je opdrachten die erop gericht zijn meer inzicht te geven in diverse aspecten van de 
stage-instelling. De stage wordt afgesloten met een schriftelijk verslag.
Werkvormen wc - gr / Contacturen 12 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 22 stp

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en praktijk
Coördinerend docent: Marieke van der Duin
Tijdens je stage ben je vooral uitvoerend bezig, maar het werken in de beroepspraktijk is ook het 
uitgelezen moment om de onderwerpen uit de theoretische inleidingen uit het eerste studiejaar te 
herkennen in de praktijk. Aan de hand van gerichte opdrachten rond erfgoedthema’s bestudeer je de 
instelling waar je werkt. De resultaten van je onderzoek en je standpunten over de beroepspraktijk 
van je stage vormen je inbreng in een serie werkcolleges. Je kiest uit deze oefeningen een aspect 
van je stage waar je een filmpje over maakt. 
Werkvormen wc / Contacturen 6 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Oordeelsvorming: Publieksonderzoek
Coördinerend docent: Fieke Tissink
Culturele instellingen hebben te maken met een steeds sneller veranderende samenleving, 
een zakelijke overheid, kritische consumenten en sterke concurrentie. Om goed aan te kunnen 
sluiten bij de verwachtingen en wensen van de maatschappij, de overheid en het publiek wordt 
(publieks)onderzoek steeds vaker ingezet om juiste beslissingen te kunnen nemen. Tijdens het 
vak Publieksonderzoek voer je een onderzoek uit. Je formuleert een onderzoeksvraag, je kiest de 
onderzoeksmethoden die je gebruikt om data te verzamelen, je analyseert die data en je trekt 
conclusies op basis van de resultaten en je schrijft een rapportage.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 4 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Programma jaar 2

Organisatiefunctie: Organisatiekunde 
Coördinerend docent: Bob Crezee 
Tijdens de stage maak je kennis met de praktijk achter de schermen in een erfgoedinstelling. Voor 
Organisatiekunde analyseer je de structuur en cultuur van je stage-instelling. Je leert aan de hand 
van theorieën en modellen, maar vooral ook door de praktijk, door je ervaring op de werkplek, door 
gesprekken met medewerkers en het bestuderen van diverse bronnen, de organisatie te begrijpen 
en beschrijven. Je levert drie keer een concept van een deel van het eindwerkstuk in dat tijdens de 
terugkomdagen wordt besproken.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 4 / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Studiereis: Berlijn 
Coördinerend docent: Edwin van der Veldt 
In de studiereis Berlijn staat de stad als herinneringslandschap centraal. In hoorcolleges 
voorafgaand aan de studiereis wordt de geschiedenis van Duitsland in de twintigste 
eeuw besproken en komen verschillende thema’s aan bod, waaronder kunst en politiek, 
herinneringscultuur, restauratie-ethiek en authenticiteit.
Werkvormen hc - wc - ex / Contacturen 8 + 5 dagen / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
Tijdens je stage word je begeleid - zowel wat betreft de inhoud als voortgang van je stage - door 
een docent. Daarnaast is het mogelijk je individuele ontwikkeling, je studieloopbaan en algemene 
studievoortgang te bespreken in een individueel gesprek met een studieloopbaanbegeleider. 
Werkvormen wc / Contacturen 6 / Toets geen / Studiepunten geen
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Literatuur
Hieronder staan, per kerncompetentie, de boeken die in het tweede jaar gebruikt worden. Via de 
leertaken in Blackboard zal aanvullende literatuur bekend gemaakt worden.
De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide 
collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. Boeken zijn hier digitaal in te zien via de 
webbrowser. ePUB- en PDF-bestanden zijn voor een bepaalde periode te leen (daarvoor moet eerst 
het gratis programma Adobe Digital Editions gedownload worden). Van geleende boeken kan een 
deel geprint worden. 

1. Basiskennis erfgoedvorming
-   Black, G. The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor Involvement. London: Routledge, 

2005. ISBN: 978 04 1534 557 6.
-   Black, G. Transforming Museum in the Twenty-first Century. London: Routledge, 2012. ISBN: 978 04 

1561 572 3.
-   Hooper-Greenhill, Eilean. Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance. London: 

Routledge, 2007. ISBN: 978 04 1537 9366.
-   Kieskamp, A. red., Sense and Sensitivity. The Dutch and Delicate Heritage Issues. Rotterdam: ICOM 

Netherlands, 2010. ISBN: 978 90 8140 441 9. Te verkrijgen via de Reinwardt Academie.
-   Smit, R. red., Erfgoed Cahier #01 Publiek. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015. ISBN: 978 90 

71681 17 2. Te downloaden via de website van de Reinwardt Academie.

2. Communicatiefunctie
-   Kossmann, H., Mulder, S., Den Oudsten, F., De narratieve ruimte, Over de kunst van het 

tentoonstellen. Nai010uitgevers/publishers, Rotterdam 2012. ISBN: 978 90 6450 793 9.
-   Verhoeven, N. Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs,  

5e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2014. ISBN: 978 94 6236 363 2.

3. Collectiefunctie
-   Bos-Rops, J.A.M.Y., M. Bruggeman en F.C.J. Ketelaar. Archiefwijzer. Handleiding voor het gebruik van 

archieven in Nederland. 3e druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2005. ISBN: 978 90 6283 474 7.
-   Van Horn, Deborah Rose, Heather Culligan, Corinne Midgett, Basic Condition Reporting: A Handbook, 

4th edition, London: Rowmand & Littlefield, 2015. ISBN: 978 1 4422 4771 0 (paperback, ook als 
e-book verkrijgbaar).

4. Organisatiefunctie
-   Bos, Jo, Ernst Harting & Marlet Hesselink. PMC Compact: projectmatig creëren binnen handbereik. 

Schiedam: Scriptum, 2015. ISBN: 978 90 5594 708 9 (boek). ISBN: 978 90 5594 928 1 (ebook).
-  Vlies, Inge van der., Kunst, recht en beleid, 3e druk. Den Haag: Boom, 2017. ISBN: 978 94 6290 267 1.
-   Crezee, B. Erfgoedcahier #02 Management. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2015. ISBN: 978 90 

71681 21 9. Te downloaden via de website van de Reinwardt Academie.
-  Wijn, C. De culturele stad. Nijmegen: VOC Uitgevers, 2013. ISBN: 978 90 7981 200 4.

Programma jaar 2

5. Oordeelsvorming
-  Sas, J. ‘Publieksonderzoek’. In: Smit, R. red., Erfgoed Cahier #01 Publiek. Amsterdam: Reinwardt 

Academie, 2015. ISBN: 978 90 71681 17 2, p. 53-61. Te downloaden via de website van de 
Reinwardt Academie.

-   Verhoeven, N. Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs,  
5e druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2014. ISBN: 978 94 6236 363 2.

7. Leervaardigheden
-   Grit, R., Roelie Guit en Nico van der Sijde. Professioneel aan het werk: in studie en praktijk. Noordhoff 

Uitgevers, 2015. ISBN: 978 90 0185 330 3.
-  Onderwijs- en examenregeling 2017-2018. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.

Overige
-  Syllabus studiereis Berlijn. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.
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Jaar 3 - blok 1
Doelen
Het doel van dit project is het opstellen van een ondernemingsplan voor een zelfbedachte, 
levensvatbare en goed functionerende erfgoedinstelling met een duidelijke meerwaarde voor 
de erfgoedsector en de samenleving. Na dit project herken en analyseer je ontwikkelingen 
in de maatschappij en kun je daarop anticiperen ten gunste van het erfgoedveld. De student 
verwerft en toetst verschillende kerncompetenties om als startbekwaam professional in het 
beroepenveld actief te zijn, waarbij de nadruk ligt op het maken van een weloverwogen keuze 
voor de inrichting van je specialisatie, de minor.

Project: Ondernemen
Coördinerend docent: Marc Pil
Je krijgt de opdracht om als team een ondernemingsplan te maken voor een nieuw initiatief binnen 
de erfgoedsector. Je gaat met je team op zoek naar kansen en bedreigingen in de omgeving, je 
ontwerpt een business case en vertaalt dit naar een marketingplan. Jullie onderbouwen de plannen 
met overtuigende bronnen én cijfers. In het project komen onderwerpen aan bod als financieel 
management, marketing, cultuurbeleid, informatiemanagement, beroepsethiek en recht. Uiteindelijk 
levert het team een innovatief, conceptueel sterk en vooral realistisch plan met een heldere visie op 
maatschappelijke ontwikkelingen en de wijze waarop de onderneming daarop kan anticiperen en 
daaraan kan bijdragen. 
Werkvormen hc - wc - gr / Contacturen 80 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 7 stp

Basiskennis erfgoedvorming: Erfgoed en professionaliteit
Coördinerend docent: Ruben Smit
Reflectie op ethische verantwoordelijkheden is een van de hoekstenen voor erfgoedprofessionals 
om hun werk verantwoordelijk te kunnen doen. Onder andere vanuit het minoraanbod van de 
Reinwardt Academie zullen cases over dit onderwerp worden aangedragen. Je zult vooraf informatie 
moeten verwerken om aan de colleges goed mee te kunnen doen. Verder blikken we vooruit naar 
de studiereis Londen; daar zullen we een debat op zaal voeren over de al of niet teruggave van 
de Parthenon Sculpturen of Elgin Marbles die in het Brits Museum zijn. Ook krijg je in dit blok een 
training in debattechniek en –vaardigheden.
Werkvormen hc - ex / Contacturen 24 / Toets prestatie / Studiepunten 3 stp

Oordeelsvorming: Casusonderzoek 
Coördinerend docent: Joppe Knoester 
Aan de hand van een casus verricht je zelfstandig een kwalitatief onderzoek en schrijf je een 
onderzoeksrapport. Nadruk ligt op het verzamelen van gegevens door middel van in ieder geval 
literatuur- en bronnenonderzoek, het analyseren en waarderen van gegevens en het evalueren van 
je onderzoek. 
Werkvormen hc - wc - tr -su / Contacturen 18 / Toets prestatie / Studiepunten 4 stp 
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Vrije studieruimte Reinwardt Academie
Coördinerend docent: Nancy van Asseldonk
In het derde jaar zijn in totaal 5 studiepunten vrij in te vullen. De academie biedt in het eerste 
semester een aantal keuzevakken en projecten aan waarbij verschillende disciplines de revue 
kunnen passeren. De opzet van de vrije studieruimte biedt de mogelijkheid om jaarlijks in te gaan 
op actuele ontwikkelingen in het veld of bijvoorbeeld aandacht te besteden aan onderwerpen uit 
het lectoraatsprogramma. In de vrije studieruimte kunnen we dieper ingaan op een actueel thema 
of een project aanbieden in aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma. Daarnaast is het 
zelfs mogelijk om activiteiten of vakken van buiten de academie om te zetten in studiepunten. 
Randvoorwaarden en procedure vind je op MyAHK. Het aanbod keuzevakken van de Reinwardt 
Academie is te vinden op Blackboard.
Werkvormen wc - gr - ex / Contacturen 20 / Toets variabel / Studiepunten 1 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
Dit jaar kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor individueel gesprek met een van de 
studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw 
individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional. Zo wordt er ondersteuning 
geboden bij bijvoorbeeld de keuze van de minor. 
Werkvormen individueel / Contacturen variabel / Toets geen / Studiepunten geen

Jaar 3 - blok 2
Doelen
Na dit blok heeft elke projectgroep een implementatieplan opgesteld, dat voldoet aan de 
opdracht zoals geformuleerd in het door de opdrachtgever ondertekende projectcontract 
volgens vastgestelde criteria. Je hebt een realistisch plan op tactisch en operationeel niveau 
gemaakt waarmee de opdrachtgever direct aan het werk kan. Je verwerft en toetst verschillende 
kerncompetenties om als startbekwaam professional in het beroepsveld actief te zijn.

Project: Implementeren
Coördinerend docent: Gerdie Borghuis
In opdracht van een erfgoedinstelling stel je een implementatieplan op, een vertaling van het beleid 
van een instelling - waarin een missie, visie en langere termijn doelstellingen op strategisch niveau 
zijn geformuleerd - naar een praktisch uitvoerbaar plan op tactisch en operationeel niveau. Welke 
accenten denk je dat voor de instelling belangrijk zijn en waarom? Hoe moet het worden aangepakt? 
Je gaat daarbij uit van de concrete situatie binnen de instelling en de daarbij behorende kaders, zoals 
de structuur en cultuur in de organisatie en de personele en financiële situatie. 
Het implementatieplan bevat de resultaten van eigen onderzoek, vernieuwende, inspirerende 
adviezen en praktische oplossingen passend bij de organisatie. Je maakt hiervoor gebruik van 
de kennis die je de afgelopen jaren op de opleiding hebt opgedaan en betrekt hierbij recente 
ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de instelling. Als eindproduct lever je de instelling een 
advies, waar zij de komende jaren concreet mee aan de slag kan. 
Werkvormen hc - wc - gr / Contacturen 80 / Toets beroepsproduct / Studiepunten 7 stp

Programma jaar 3

Organisatiefunctie: Management
Coördinerend docent: Marjan Otter
Verdiepend vak op het gebied van marketing, cultuurbeleid, financieel management, 
verandermanagement, informatiemanagement en organisatiekunde. Je bouwt voort op eerder in de 
opleiding opgedane kennis en verdiept deze binnen enkele specifieke onderwerpen.
Werkvormen hc - wc / Contacturen 20 / Toets kennistoets / Studiepunten 2 stp

Studiereis: London 
Coördinerend docent: Ruben Smit 
In Londen richt de aandacht zich voornamelijk op communicatie met het publiek: (re)presentatie, 
tentoonstellen, publieksbegeleiding en digitale cultuur zijn de zwaartepunten. Dit alles in de context 
van continuïteit in een veranderende samenleving die in de wereldstad Londen manifest is. 
Werkvormen hc - ex / Contacturen 4 + 5 dagen / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp 

Vrije studieruimte Reinwardt Academie 
Coördinerend docent: Nancy van Asseldonk
Zie toelichting bij blok 1. 
Werkvormen wc - gr - ex / Contacturen 20 / Toets variabel / Studiepunten 4 stp 

Studieloopbaanbegeleiding 
Coördinerend docent: Marijke Leek 
Dit jaar kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor een individueel gesprek met een van 
de studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw 
individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional. Zo wordt er ondersteuning 
geboden bij bijvoorbeeld jouw invulling van de vrije studieruimte 
Werkvormen individueel / Contacturen variabel / Toets geen / Studiepunten geen
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Jaar 3 - blok 3 & 4
Minoren
Een minor is een keuzeprogramma van 30 studiepunten ter verbreding of verdieping van je 
studie. Je kiest en volgt een minor in het derde jaar van je opleiding. In de minor is ruimte voor 
meer theorie en nieuwe ontwikkelingen uit het vakgebied die in de major niet of in mindere mate 
aan bod zijn gekomen. Minoren sluiten aan op actuele ontwikkelingen in het veld en zijn continue 
in ontwikkeling. 
De minoren die de Reinwardt Academie aanbiedt duren twee blokken en omvatten zes modulen 
van vijf studiepunten.

Ingangseis
Om te kunnen starten met een minor geldt als ingangseis dat de propedeutische fase moet zijn 
afgerond.

De volgende minoren worden, onder voorbehoud van wijzigingen, in het tweede semester 
aangeboden:
Minor Archieven 
Coördinerend docent: Ellen van Veen
Minor Collectiemanagement
Coördinerend docent: Martijn de Ruijter
Minor Cultureel Ondernemen
Coördinerend docent: Marjan Otter
Minor Tentoonstellen
Coördinerend docent: Mario Jellema
Minor Publiek en Media
Coördinerend docent: Ruben Smit

Naast de minoren die de Reinwardt Academie aanbiedt, kun je ook een minor volgen aan een andere 
hbo-instelling. Ook zijn sommige minoren aan universiteiten toegankelijk voor hbo’ers. De externe 
minor moet aansluiten bij de major, een samenhangend geheel vormen, van voldoende niveau zijn 
en een omvang van 30 studiepunten hebben. Meer informatie en de te volgen procedure vind je  
op MyAHK.
Werkvormen hc - wc - gr - ex / Contacturen minimaal 96 (varieert per minor) Toets prestatie / 
Studiepunten 30 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
Dit jaar kun je op eigen initiatief een afspraak maken voor individueel gesprek met een van de 
studieloopbaanbegeleiders. Dit gesprek kan gaan over studiekeuze, studiehouding en jouw 
individuele ontwikkeling als student en als toekomstig professional. Zo wordt er ondersteuning 
geboden bij bijvoorbeeld jouw invulling van het afstudeerjaar.
Werkvormen individueel / Contacturen variabel / Toets geen / Studiepunten geen 

Programma jaar 3

Literatuur
Hieronder staan, per kerncompetentie, de boeken die in het derde jaar gebruikt worden. Via de 
leertaken in Blackboard zal aanvullende literatuur bekend gemaakt worden.
Literatuur voorgeschreven in de minoren, wordt via de leertaken bekend gemaakt.
De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide 
collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. Boeken zijn hier digitaal in te zien via de 
webbrowser. ePUB- en PDF-bestanden zijn voor een bepaalde periode te leen (daarvoor moet eerst 
het gratis programma Adobe Digital Editions gedownload worden). Van geleende boeken kan een 
deel geprint worden.

1. Basiskennis erfgoedvorming
-   Kieskamp, A. red. Sense and Sensitivity. The Dutch and Delicate Heritage Issues. Rotterdam: ICOM 

Netherlands, 2010. ISBN: 978 9 08140 441 9. Te verkrijgen via de Reinwardt Academie.
-   Odding, Arnoud. Het Disruptieve Museum. Den Haag: O dubbel d, 2011. ISBN: 978 90 808 4840 5. 

Te downloaden via onderstaande link: http://www.odd.nl/wp/wp-content/uploads/2011/04/Het-
disruptieve-museum.pdf.

3. Organisatiefunctie
Binnen dit blok wordt in principe alle literatuur uit de voorgaande jaren gebruikt. Daarnaast:
-   Bos, Jo, Ernst Harting & Marlet Hesselink. PMC Compact: projectmatig creëren binnen handbereik. 

Schiedam: Scriptum, 2015. ISBN: 978 90 5594 708 9 (boek). ISBN: 978 90 559 4928 1 (ebook).
-   Wijn, C. De culturele stad. Nijmegen: VOC Uitgevers, 2013. 2013 ISBN: 978 90 798 12 00 4.
-   Zee, A. van de, red. Management voor de culturele sector. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2011. ISBN: 

978 90 469 0210 3.
-   Mulder, R. De kunst van cultuurmarketing. Bussum: uitgeverij Coutinho, 2013. 2e druk. ISBN: 978 

90 469 0369 8.
-   Verhage, B. Inleiding tot de marketing. Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2009. ISBN: 978 90 207 

3313 6.
-   Grit, Roel, en Marco Gerritsma. Competent adviseren: Professioneel aan het werk!. 3e druk. 

Groningen: Noordhoff Uitgevers, 2016. ISBN:978 90 018 6891 8.
-   Nathans, Hannah. Adviseren als tweede beroep. Vakmedianet Management B.V., 2015. ISBN: 978 

94 627 6046 2.

5. Oordeelsvorming
-   Verhoeven, N. Wat is onderzoek? Praktijkboek methoden en technieken voor het hoger onderwijs, 5e 

druk. Den Haag: Boom Lemma uitgevers, 2014. ISBN: 978 94 6236 363 2.

6. Leervaardigheden
-   Grit, R., Roelie Guit en Nico van der Sijde. Professioneel aan het werk: in studie en praktijk. Noordhoff 

Uitgevers, 2015. ISBN: 978 900 185 330 3.
-  Onderwijs- en examenregeling 2017-2018. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.

Overige
-  Syllabus studiereis Londen. Amsterdam: Reinwardt Academie, 2017.
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Jaar 4 - blok 1 t/m 4
Afstudeeronderzoek
Doelen
Door middel van het afstudeeronderzoek toon je aan een maatschappelijk relevant 
beroepsprobleem op het terrein van het cultureel erfgoed te kunnen signaleren en oplossen. 
Je kunt een onderzoeksvraag formuleren, systematisch analyseren en er over rapporteren. 
Daarnaast ben je in staat over het afstudeeronderzoek te reflecteren, door middel van het 
formuleren van een eigen standpunt over het betreffende onderwerp.

Het afstudeeronderzoek
Coördinerend docent: Gerdie Borghuis
Onderdeel van de afsluiting van je studie is een zelfstandig uitgevoerd onderzoek. In het 
afstudeeronderzoek wordt aandacht besteed aan de theorie, de relevantie voor het vakgebied, 
de gevolgde onderzoeksmethodiek, de resultaten van het onderzoek, een kritische reflectie en 
overdracht van de resultaten aan het werkveld. 
Je schenkt aandacht aan een beredenering van het onderwerp en de relevantie ervan, de werkwijze 
en de resultaten en een kritische evaluatie ervan. Belangrijk criterium bij het onderzoek is dat het 
handelen reflectief, empirisch, logisch, methodisch en systematisch, verifiërend, zorgvuldig, ethisch 
en transparant is.
In het proces heb je grotendeels zelf de regie. Je toont aan dat je voldoende niveau hebt om af te 
studeren en gekwalificeerd bent als beginnend erfgoedprofessional. 
De begeleiding is zowel op inhoud als op het proces van het afstuderen. Een afstudeergroep wordt 
begeleid door twee docenten. Zij beoordelen beiden de individuele producten, met uitzondering 
van de afsluiting van je afstudeeronderzoek. Het afstudeeronderzoek bestaat uit de volgende 
onderdelen: Vooronderzoek, Onderzoeksontwerp, Praktijkonderzoek en je rondt het onderzoek af 
met de Publicatie en een gesprek.

Ingangseis
Om te kunnen starten met het afstudeeronderzoek geldt de volgende ingangseis: 
de propedeutische fase, de onderzoeksvakken Methoden van onderzoek, (K5-MOZ), 
Publieksonderzoek (K5-POZ) en Casusonderzoek (K5-COZ) moeten zijn afgerond.

Afstudeeronderzoek: Vooronderzoek
In een leesgroep met studenten bestudeer je zowel eigen als aangedragen literatuur. Het 
literatuuronderzoek leidt tot een verdieping binnen het gekozen afstudeerthema. Daarnaast 
is het een voorwaarde om te komen tot een goed individueel onderzoeksontwerp. Je sluit het 
vooronderzoek af met een paper. Dit wordt beoordeeld door de begeleidende docenten.
Werkvormen gr + individueel / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 8 stp
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Afstudeeronderzoek: Onderzoeksontwerp
Op basis van het vooronderzoek benoem je een relevant beroepsgerelateerd probleem, formuleer je 
hoofd- en deelvragen voor een praktijkonderzoek, geef je aan welke onderzoeksmethode geschikt 
is om de vragen te beantwoorden en maak je hiervoor een planning. De begeleidende docenten 
beoordelen het onderzoeksontwerp.
Werkvormen gr + individueel / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Afstudeeronderzoek: Praktijkonderzoek 
Het praktijkonderzoek vormt de uitvoering van onderzoeksontwerp om je hoofd- en deelvragen 
te beantwoorden. Uitgangspunt is hierbij dat meerdere onderzoeksmethoden worden gebruikt 
(triangulatie). Bij het praktijkonderzoek wordt een methodische verantwoording geschreven, 
alsmede een analyse van de resultaten en een conclusie. Het praktijkonderzoek wordt afgesloten 
door middel van een onderzoeksverslag met een inleiding, theoretisch kader (waarvoor het 
vooronderzoek de basis vormt), verslag van het praktijkonderzoek, analyse van je data en een 
conclusie. Beoordeling van het onderzoeksverslag gebeurt door je begeleidende docenten. 
Werkvormen gr + individueel / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 12 stp 

Afstudeeronderzoek: Publicatie en gesprek 
Je rondt het afstuderen af met een publicatie en gesprek. De basis voor de publicatie is je 
onderzoeksverslag. Je onderzoeksresultaten en theoretische onderbouwing, je analyse en 
bevindingen vertaal je naar een vorm die publiceerbaar is, bijvoorbeeld een artikel. Je deelt de 
opgedane kennis met het werkveld. In een eindgesprek met een docent en een externe deskundige 
gaat het over reflectie op je publicatie, een verantwoording van de gemaakte keuzes en een debat 
over o.a. je thema. 
Werkvormen gr + individueel / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 8 stp 

Afstudeerstage 
Doelen 
Door middel van de afstudeerstage toon je aan zelfstandig in staat te zijn een project in het 
werkveld te verwerven, te ontwikkelen en uit te voeren. Aan het begin van je stage stel je een 
projectcontract met een planning op. Je realiseert je project en evalueert dit aan het eind. 

De afstudeerstage 
Coördinerend docent: Gerdie Borghuis 
De afstudeerstage betreft het uitvoeren van een eigen project of twee deelprojecten op een 
specifiek terrein in opdracht en mede onder begeleiding van de stage verlenende instelling. Je stage 
vindt plaats bij een erfgoedinstelling, een overheidsinstelling gelieerd aan de erfgoedsector of een 
bedrijf dat werkzaam is voor het erfgoedveld (bijvoorbeeld een tentoonstellingsbureau). 
Op basis van de contacten gedurende het onderzoek of al eerder opgedane contacten of een 
aangeboden vacature kies je een stage-instelling en bespreekt met de begeleider binnen de 
instelling de project(en) en het niveau daarvan. De begeleidende docenten stemmen in met de keuze 
van de stage-opdracht en de stage-instelling. 
Daarnaast zijn er ook verschillende begeleidingsonderdelen, deze zijn zowel inhoudelijk als 
procesgericht. Een deel van de begeleiding vindt individueel plaats, een deel in groepsverband. Je 
wordt tijdens de stage door twee docenten begeleid. De beoordeling is individueel. 
De afstudeerstage bestaat uit de volgende onderdelen: Projectcontract, Stage en je rond de stage af 
met een Stageverslag en presentatie. 

Programma jaar 4

Ingangseis
Om te kunnen starten met de afstudeerstage geldt de volgende ingangseis: de propedeutische fase, 
de stage in jaar 2 en het vak Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF) moeten zijn afgerond.

Afstudeerstage: Projectcontract
Na drie weken binnen de instelling te hebben gewerkt kun je samen met de interne begeleider 
duidelijk aangeven wat je gaat doen en wat het niveau is. Deze afspraken neem je, inclusief een 
planning, op in je projectcontract. Beoordeling van je projectcontract gebeurt door je begeleidende 
docenten.
Werkvormen gr + individueel / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 2 stp

Afstudeerstage: Stage
Je voert tijdens je stage de werkzaamheden uit zoals opgenomen in je projectcontract. De stage bij 
de instelling beslaat 560 uur, je maakt een verantwoording van je stagecontacturen. Je stage wordt 
begeleid door zowel een medewerker van de stage-instelling, als door je docenten. De begeleider 
van de instelling evalueert je stage. De begeleidende docenten stellen het cijfer vast op basis van 
deze evaluatie en hun eigen ervaring met jou gedurende je stageperiode.
Werkvormen stage / Contacturen variabel / Toets prestatie / Studiepunten 20 stp

Afstudeerstage: Stageverslag en presentatie
Aan het einde van je stage geef je een afsluitende presentatie. Daarnaast schrijf je een stageverslag 
waarbij je een inhoudelijke beschrijving geeft van je werkzaamheden en reflecteert op de 
inhoudelijke keuzes die je hebt gemaakt. Beoordeling van je stageverslag en de presentatie gebeurt 
door je begeleidende docenten.
Werkvormen stage / Contacturen 560 stage / Toets presentatie / Studiepunten 8 stp

Leervaardigheden: Studieloopbaanbegeleiding
Coördinerend docent: Marijke Leek
Dit jaar richt studieloopbaanbegeleiding zich op jouw individuele ontwikkeling als student en als 
toekomstig professional. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij bijvoorbeeld de keuze voor 
een vervolgstudie of het toetreden tot het werkveld.
Werkvormen individueel Contacturen variabel / Toets geen / Studiepunten geen



Studiegids 2017-201882

 Literatuur 
Hieronder staan de boeken die in het vierde jaar gebruikt worden. Overige literatuur en andere 
schriftelijke, digitale en mondelinge bronnen, zijn afhankelijk van het afstudeeronderwerp. 
De Koninklijke Bibliotheek biedt via een (studenten)abonnement toegang tot een zeer uitgebreide 
collectie wetenschappelijke uitgaven in de Ebook Library. Boeken zijn hier digitaal in te zien via de 
webbrowser. ePUB- en PDF-bestanden zijn voor een bepaalde periode te leen (daarvoor moet eerst 
het gratis programma Adobe Digital Editions gedownload worden). Van geleende boeken kan een 
deel geprint worden. 

-   Bos, Jo, Ernst Harting & Marlet Hesselink. PMC Compact: projectmatig creëren binnen handbereik. 
Schiedam: Scriptum, 2015. ISBN: 978 90 5594 708 9 (boek). ISBN: 978 90 5594 928 1 (ebook).

-   Verhoeven, Nel. Wat is onderzoek? Praktijkboek voor methoden en technieken voor het hoger 
onderwijs. Boom, 2014. ISBN: 978 94 623 6363 2. 

-   Feijen, Erik en Pepijn Trietsch. Snel afstuderen, Stap voor stap naar een geslaagde scriptie, Coutinho, 
Bussum, 2010. ISBN: 978 90 469 0003 1.
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Curriculumoverzicht 2017-2018

*  studiepunten voor de vrije studieruimte worden samengesteld uit losse vakken/projecten/aanvragen. Het totaal in jaar 3 = 5 stpt

Curriculumoverzicht

Jaar 1
blok 1 code stpt tv doc blok 2 code stpt tv doc blok 3 code stpt tv doc blok 4 code stpt tv doc
Erfgoed (project) PR-ERF 5 B CE Het Publiek (project) PR-PUB 5 B HG Het Veld (project) PR-VEL 5 B BC De Presentatie (project) PR-PRE 5 B PA
Erfgoed en betekenisgeving K1-BET 1 K MD Erfgoed in historisch perspectief K1-HIS 1 K EdV Erfgoed, Instituut en maatschappij K1-INM 1 K MF Erfgoed als dialoog K1-DIG 1 K CE
Cultuurgeschiedenis tot 1900 K1-CU1 2 K EdV Kunst tot 1900 K1-KT1 2 K JK Cultuurgeschiedenis na 1900 K1-CU2 2 K EdV Kunst na 1900 K1-KT2 2 K RB
Erfgoed en onderwijs K2-OND 2 P HG Woord, beeld en geluid K2-WBG 2 P PH Preventieve conservering 2 K3-PC2 2 K AJ Tentoonstellingsvormgeving K2-TTV 2 P PA
Materialenkennis K3-MAT 2 K MOs Preventieve conservering 1 K3-PC1 2 K AJ Inleiding management K4-IMA 2 K MP Toegankelijk maken K3-TMA 2 P SS
Onderzoek ontwerpen K5-OZO 2 P MLk Onderzoek uitvoeren K5-OZU 2 P MLk Beleid en presenteren K6-BPR 1 P MLs Marketing K4-MAR 2 K BC
Lezen en schrijven K6-LZS 1 K MLs Argumenteren en rapporteren K6-ARR 1 P MLs studiereis Parijs ST-PAR 2 P RS Teksten schrijven K6-TES 1 K MLs
Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk

totaal 15 totaal 15 totaal 15 totaal 15
Jaar 2
semester 1 code stpt tv doc code stpt tv doc semester 2 code stpt tv doc
Erfgoed tentoonstellen 1 (project) PR-ET1 7 B KH Erfgoed tentoonstellen 2 (project) PR-ET2 7 B KH Stage PR-STA 22 B RB
Erfgoed interpreteren en 
representeren

K1-INT 2 K RS Erfgoed verzamelen K1-VEZ 2 P KH Erfgoed en praktijk K1-PRA 2 P MD

Toegepaste kunst K1-TKU 2 K JK Rondleiden K2-RNL 2 P HG Organisatiekunde K4-ORK 2 P BC
Digitaal erfgoed K3-DIE 2 P SS Bruikleen en veiligheid K3-BRV 2 K MOs Publieksonderzoek K5-POZ 2 P FT
Recht K3-RCH 2 K MP Methoden van onderzoek K5-MOZ 2 P JS studiereis Berlijn ST-BER 2 P EdV
Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk

totaal 15 totaal 15 totaal 30
Jaar 3
semester 1 code stpt tv doc code stpt tv doc semester 2 code stpt tv doc
Ondernemen (project) PR-ONN 7 B MP Implementeren (project) PR-IMP 7 B GB minor Publiek en Media MI-PM 30 div RS
Erfgoed en professionaliteit K6-PRF 3 P RS Studiereis Londen ST-LON 2 P RS minor Cultureel ondernemen MI-CO 30 div MOt
Casusonderzoek K5-COZ 4 P JK Management K4-MAN 2 K MOt minor Collectiemanagement MI-CM 30 div MR
vrije studieruimte RWA of extern divers 1* div NA vrije studieruimte RWA of extern divers 4* div NA minor Tentoonstellen MI-TT 30 div MJ

minor Archieven MI-AR 30 div EvV
minor extern MI-EX 30 div div

Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk
totaal 15 totaal 15 totaal 30

Jaar 4
semester 1&2 code stpt tv doc code stpt tv doc
Afstudeeronderzoek GB Afstudeerstage GB
Vooronderzoek AO-VOZ 8 P div Projectcontract AS-CON 2 P div
Onderzoeksontwerp AO-ONT 2 P div Stage AS-STA 20 P div
Praktijkonderzoek AO-PRK 12 P div Stageverslag en presentatie AS-VSL 8 p div
Publicatie en gesprek AO-PUG 8 P div
Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk Studieloopbaanbegeleiding K7-SLB MLk

totaal 30 totaal 30

Legenda
stpt studiepunten K1 Basiskennis erfgoedvorming PA Paul Ariese  JK Joppe Knoester
tv toetsvorm K2 Communicatiefunctie NA Nancy van Asseldonck MLk Marijke Leek
doc coördinerend docent K3 Collectiefunctie CE Christian Ernsten MLs Marleen Leenders
K kennistoets K4 Organisatiefunctie GB Gerdie Borghuis MOs Margriet Oomens
P prestatie K5 Oordeelsvorming RB Rosemarijn Bügel MOt Marjan Otter
B beroepsproduct K6 Communicatieve vaardigheden BC Bob Crezee MP Marc Pil

K7 Leervaardigheden MD Marieke van de Duin MR Martijn de Ruiter
PR projecten MF Manuela Friedrich JS Jan Sas
ST studiereizen KH Koosje Hofman RS Ruben Smit
MI minoren PH Patty van Hoften SS Simone Stoltz
AO afstudeeronderzoek HG Herman van Gessel FT Fieke Tissink
AS afstudeerstage MJ Mario Jellema EdV Edwin van der Veldt

AJ Annemiek de Jong EvV Ellen van Veen
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 datum
kalender 
week

rooster 
week

di 22 & wo 23 augustus 2017 34 ... herkansingen 2016-2017  
afstuderen en overmacht

ma 28 t/m wo 30 augustus 2017 35 ... introductie jaar 1

BLOK 1 / SEMESTER 1

ma 4 september 2017 36 1 start studiejaar

wo 13 september 2017 37 2 VERS-feest AHK

di 17 oktober 2017, 14.00 uur 42 7 deadline aanmelding toetsweek
deadline aanmelding afstuderen

ma 23 t/m vr 27 oktober 2017 43 ... roostervrij

ma 30 oktober t/m vr 3 november 2017 44 8 studieweek

ma 30 & di 31 oktober 2017 44 8 presentaties project 

ma 6 t/m vr 10 november 2017 45 9 toetsweek blok 1 - kennistoetsen

di 7 november 2017, 14.00 uur 45 9 toetsweek blok 1, deadline inleveren
beroepsproduct en/of prestaties 

di 7 november 2017, 14.00 uur 45 9 afstuderen 2016-2017, deadline inleveren:
- verslag afstudeerstage
- publicatie afstudeeronderzoek

BLOK 2 / SEMESTER 1

ma 13 november 2017 46 1 start onderwijs blok 2

ma 13 t/m vr 17 november 2017 46 1 studiereis jaar 3 - Londen

ma 25 december t/m 52 ... kerstreces - gebouw gesloten

vr 5 januari 2018 1 ... kerstreces - gebouw gesloten

di 9 januari 2018, 14.00 uur 2 7 deadline aanmelding toetsweek
deadline aanmelding afstuderen

ma 15 t/m vr 19 januari 2018 3 8 studieweek

ma 15 & di 16 januari 2018 3 8 presentaties project

ma 22 t/m vr 26 januari 2018 4 9 toetsweek blok 2 - kennistoetsen

di 23 januari 2018, 14.00 uur 4 9 toetsweek blok 2, deadline inleveren
beroepsproduct en/of prestaties 

di 23 januari 2018, 14.00 uur 4 9 afstuderen 2017-2018, deadline inleveren
- verslag afstudeerstage
- publicatie afstudeeronderzoek 

BLOK 3 / SEMESTER 2

ma 29 januari 2018 5 1 start onderwijs blok 3

ma 19 t/m vr 23 februari 2018 8 4 studiereis jaar 1 - Parijs

ma 26 februari t/m vr 2 maart 2018 9 … roostervrij 

Jaarplanner 2017-2018
Jaarplanner

di 20 maart 2018, 14.00 uur 12 7 deadline aanmelding toetsweek
deadline aanmelding afstuderen

ma 26 t/m vr 30 maart 2018 13 8 studieweek

ma 26 & di 27 maart 2018 13 8 presentaties project

vr 30 maart 13 8 Goede Vrijdag, gebouw gesloten

zo 1 & ma 2 april 2018 14 9 Pasen, gebouw gesloten

di 3 t/m vr 6 april 2018 14 9 toetsweek blok 3 - kennistoetsen

di 3 april 2018, 14.00 uur 14 9 toetsweek blok 3, deadline inleveren
beroepsproduct en/of prestaties

di 3 april 2018, 14.00 uur 14 9 afstuderen 2017-2018, deadline inleveren
- verslag afstudeerstage
- publicatie afstudeeronderzoek

BLOK 4 / SEMESTER 2

ma 9 april 2018 15 1 start onderwijs blok 4

vr 27 april 2018 17 3 Koningsdag, gebouw gesloten

ma 30 april t/m vr 4 mei 2018 18 … mei-reces - roostervrij

do 10 mei & vr 11 mei 19 4 Hemelvaartdag gesloten

ma 14 t/m vr 18 mei 2018 20 5 studiereis jaar 2 - Berlijn

zo 20 & ma 21 mei 2018 21 6 Pinksteren, gebouw gesloten

di 29 mei 2018, 14.00 uur 22 7 deadline aanmelding toetsweek
deadline aanmelding afstuderen

ma 4 t/m vr 8 juni 2018 23 8 studieweek

ma 4 & di 5 juni 2018 23 8 presentaties project

vr 8 juni 2018 23 8 eindpresentatie project jaar 1

ma 11 t/m vr 15 juni 2018 24 9 toetsweek blok 4 - kennistoetsen

di 12 juni 2018, 14.00 uur 24 9 toetsweek blok 4, deadline inleveren
beroepsproduct en/of prestaties 

di 12 juni 2018, 14.00 uur 24 9 afstuderen 2017-2018, deadline inleveren
- verslag afstudeerstage
- publicatie afstudeeronderzoek

ma 25 t/m wo 27 juni 2018 26 ... herkansingen + overmachttoetsen jaar 1

ma 16 juli t/m vr 3 augustus 2018 29-31 ... zomersluiting

di 21 t/m do 23 augustus 2018 34 ... overmacht toetsen augustus

STUDIEJAAR 2018-2019

ma 27 t/m wo 29 augustus 2018 35 ... introductie jaar 1

ma 3 september 2018 36 1 start studiejaar 2018-2019
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Onderwijs- en examenregeling 2017-2018

1 Algemene bepalingen
Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
• AHK: de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten; 
•  afstudeerfase: een samenhangend pakket van onderwijseenheden van 60 studiepunten dat in 

het vierde jaar worden aangeboden;
•  beoordeling: de vaststelling door een examinator in welke mate de student of extraneus 

heeft voldaan aan de eisen die voor een bepaalde onderwijseenheid of onderdeel ervan zijn 
geformuleerd;

•  blok: een onderwijsperiode van minimaal 9 weken. Het studiejaar is verdeeld in 4 blokken;
•  College van Bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 1.1 en 10.2 WHW;
•  deeltoets: onderdeel van een toets. Indien een toets uit meerdere deeltoetsen bestaat, moeten 

alle deeltoetsen afgerond zijn voor het verkrijgen van de studiepunten;
•  decaan: onafhankelijk adviseur voor studenten en opleiding;
•  directie: de directeur van de Reinwardt Academie;
•  examen: het examen is afgelegd indien alle toetsen van de tot de hoofdfase of propedeutische 

fase behorende onderwijseenheden, met goed gevolg zijn afgelegd. Onderscheiden wordt het 
propedeutisch examen - waarmee de propedeutische fase wordt afgesloten - en het afsluitend 
examen waarmee de opleiding wordt afgesloten.

•  examencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 7.12 WHW;
•  examinator: persoon, aangewezen door de examencommissie, die belast is met het afnemen van 

toetsen en het vaststellen van de uitslag. (als bedoeld in artikel 7.12c WHW);
•  getuigschrift: het bewijsstuk dat uitgereikt wordt wanneer de student het propedeutisch of 

afsluitend examen van de opleiding met goed gevolg heeft afgelegd (art. 7.11 WHW);
•  hoofdfase: de fase van de bacheloropleiding die direct volgt op de propedeuse (post-

propedeutische fase); 
•  ingangseis (per onderwijseenheid): de eisen waaraan een student moet voldoen om deel te 

mogen nemen aan een onderwijseenheid; 
•  leiding: de directeur en studieleiders van de Reinwardt Academie;
•  leertaak: een beschrijving van onderwijseenheid met daarin de titel, coördinerend docent, leerdoelen 

en competenties, producten, inlevermoment, vorm en criteria van de toetsing, de tijdsinvestering, 
vormen van instructie, verplichte bronnen en literatuur en het programma per week; 

•  major: het gedeelte van het onderwijsprogramma dat voor elke student gelijk is; 
•  minor: een samenhangend pakket van onderwijseenheden van 30 studiepunten dat een student 

kiest in de hoofdfase; 
•  onderwijseenheid: een afgeronde eenheid waarin bepaalde leerstof en/of opdrachten worden 

aangeboden. Een onderwijseenheid wordt afgesloten met één toets; een toets kan bestaan uit 
meerdere deeltoetsen. Voor elke onderwijseenheid wordt één cijfer toegekend. Alleen aan een 
volledig afgeronde onderwijseenheid worden studiepunten toegekend.

•  opleiding: de bacheloropleiding Cultureel erfgoed;
•  opleidingscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 10.3c WHW;
•  propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, als bedoeld in artikel 7.8 WHW; 
•  stage: een onderwijseenheid waarin de student praktische werkervaring opdoet binnen het 

erfgoedwerkveld; 
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•  student: degene die als student of extraneus is ingeschreven aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten voor het volgen van het onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en de 
examens van de bachelor- of masteropleiding. NB: ook zij die zich in de loop van het studiejaar 
hebben uitgeschreven worden aangemerkt als ‘student’.

•  studentenstatuut: het statuut van de hogeschool (AHK) waarin de algemene rechten en plichten 
van de student zijn omschreven;

•  studiejaar: het tijdvak dat aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het 
daaropvolgend kalenderjaar;

•  studiepunt: een eenheid voor berekening van de studielast als bedoeld in artikel 7.4 WHW. Eén 
studiepunt staat voor een studielast van 28 uur; 

•  toets: een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de student, alsmede de 
beoordeling van de uitkomsten van dat onderzoek. Indien een toets uit meerdere deeltoetsen 
bestaat, moeten alle deeltoetsen afgerond zijn voor het verkrijgen van de studiepunten. 

•  voldoende: een cijfer 5,5 of hoger; 
•  vrijstelling: een op naam gestelde, schriftelijke, ondertekende en gedagtekende verklaring van de 

examencommissie, inhoudende dat de desbetreffende student is vrijgesteld van het afleggen van 
de toets van de in de verklaring genoemde onderwijseenheid. 

•  vrije studieruimte: algemene term voor het gedeelte van de opleiding dat door een student 
binnen bepaalde regels vrij kan worden ingevuld; 

•  wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 

Artikel 1.2 Toepasselijkheid regeling 
1.  Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de toetsen en de examens van de 

bacheloropleiding Cultureel erfgoed aan de Reinwardt Academie van de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten, verder te noemen: de opleiding. 

2.  Deze regeling is van toepassing op de studenten en extranei die staan ingeschreven bij de opleiding, 
ongeacht het studiejaar waarin de student voor het eerst voor de opleiding werd ingeschreven. 

3.  Hoofdstuk 2 is van toepassing op personen die verzoeken om toegelaten te worden tot  
de opleiding. 

4.  Deze regeling vervangt de eerder voor de opleiding geldende Onderwijs- en examenregeling en 
treedt in werking op 1 september 2017. 

5. De regeling geldt voor de duur van een studiejaar.

2 Toelating tot de opleiding
Artikel 2.1 Vooropleiding 
1.  Voor de inschrijving bij de bacheloropleiding geldt als vooropleidingseis het bezit van een diploma 

havo, vwo of mbo-4 (bedoeld in artikel 7.24 van de WHW). Op grond van artikel 7.28 van de WHW 
kan de leiding vrijstelling verlenen bij een buitenlands diploma. 

2.  Degene die niet beschikt over de onder lid 1 genoemde diploma’s en op 1 september van het 
komende studiejaar de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, kan meedoen met de zogenaamde 
21+toets. De toelatingstoets 21+ bestaat uit de onderdelen Nederlands en Engels en is op het 
niveau van het havo-eindexamen. De toets wordt uiterlijk 15 juni voorafgaande aan het studiejaar 
schriftelijk afgenomen.

3.  Een kandidaat met een buitenlands diploma, zal moeten aantonen Nederlands en Engels in 
voldoende mate te beheersen.
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Artikel 2.2 Taaleisen Nederlands en Engels
1.  Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Nederlandse taal in voldoende mate te 

beheersen, kan dit doen door een van onderstaande bewijzen te overleggen: 
  a.   Diploma Staatsexamen NT2 (Nederlands als tweede taal) programma II, voldaan aan alle vier 

de onderdelen van NT2.
 b. Certificaat Nederlands als Vreemde taal  (CNaVT).
2.  Degene die op grond van dit hoofdstuk moet aantonen de Engelse taal in voldoende mate te 

beheersen, kan dit doen door aan te tonen dat het Engels op hbo aanvangsniveau is (toetsing via 
IELTS: 6.5, gemiddeld cijfer van de academische variant). 

Artikel 2.3 Toelating en overige inschrijvingsvoorwaarden 
Het besluit om een persoon op basis van deze regeling tot de opleiding toe te laten, leidt alleen tot 
inschrijving als student of extraneus, indien ook aan alle overige inschrijvingsvoorwaarden wordt 
voldaan zoals opgenomen in het Reglement Inschrijving van de AHK. 

Artikel 2.4 Studiekeuzecheck
1.  Na de inschrijving in Studielink moet een student de studiekeuzecheck maken. De 

studiekeuzecheck wordt aangeboden via internet. Het advies dat uit de studiekeuzecheck volgt 
ondersteunt de bewuste keuze voor de opleiding en heeft geen bindend karakter.

Artikel 2.5 Toelating tot hoofdfase (postpropedeuse)
1.  Studenten die tenminste 52 studiepunten hebben behaald in de propedeutische fase en geen 

negatief bindend studieadvies (BSA) hebben gekregen, kunnen toetsen in de hoofdfase afleggen, 
behoudens de in artikel 2.5.2 genoemde onderwijseenheden. 

2.  Voor de volgende onderwijseenheden in de hoofdfase geldt een aanvullende toelatingseis 
(ingangseis): 
- De propedeutische fase moet zijn afgerond voordat met de minor gestart kan worden.

 -  De propedeutische fase en de onderzoeksvakken Methoden van onderzoek (K5-MOZ), 
Publieksonderzoek (K5-POZ) en Casusonderzoek (K5-COZ) moeten zijn afgerond voordat met 
het afstudeeronderzoek gestart kan worden.

 -  De propedeutische fase, de stage in jaar 2 en het vak Erfgoed en professionaliteit (K6-PRF) 
moeten zijn afgerond voordat met de afstudeerstage gestart kan worden.

Artikel 2.6 Tijdelijke studieonderbreking
1.  Een student kan een met redenen omkleed verzoek doen voor een tijdelijke studieonderbreking. 

De examencommissie beslist of dit wordt toegestaan. De maximale duur van een onderbreking 
is 12 maanden. Van te voren worden afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder de 
student de opleiding kan hervatten. 

2.  (Her)inschrijving bij de opleiding in de loop van het studiejaar is alleen mogelijk met toestemming 
van de directie, op advies van de examencommissie.
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3 Onderwijsprogramma 
Artikel 3.1 Doelstelling van de opleiding 
Met de opleiding wordt beoogd de student zodanige kennis, houding en vaardigheden bij te brengen 
op het gebied van Cultureel erfgoed dat deze na afronding van de opleiding in staat is tot de 
professionele uitvoering van taken op dat gebied en tevens in aanmerking komt voor een eventuele 
voortgezette opleiding. De eindkwalificaties van de opleiding staan vermeld in de studiegids. 

Artikel 3.2 Inrichting en studielast 
1.  De opleiding is voltijds ingericht en heeft een studielast van 240 studiepunten, waarvan  

60 studiepunten behoren tot de propedeutische fase en 180 studiepunten behoren tot  
de hoofdfase. 

2. Een studiejaar bevat vier blokken van tenminste 9 weken. 
3. In de studiegids zijn van de onderwijseenheden de volgende onderwerpen beschreven: 
 a.   de leerdoelen 
 b. omschrijving onderwijsinhoud 
 c. de onderwijswerkvorm(en) 
 d. de studielast 
 e. de toetsvorm 
 f.   het aantal contacturen 
 g. literatuur 
4. In de studiegids wordt vermeld voor welke onderwijseenheid een ingangseis is gesteld. 
5.  Van iedere onderwijseenheid legt de betreffende docent een leertaak vast. Leertaken zijn bij 

aanvang van de onderwijseenheid beschikbaar. 
6.  Studenten die aan het einde van de opleiding, naast het getuigschrift Bachelor of Arts, het 

diploma Archivistiek B willen ontvangen volgen in de hoofdfase de volgende onderwijseenheden: 
 - de minor Archivistiek (30 studiepunten); 
 - afstudeerstage en afstudeeronderzoek (ieder 30 studiepunten) op het gebied van Archivistiek.  

Artikel 3.3 Voertaal 
De voertaal is Nederlands. Een deel van het onderwijs en de literatuur wordt aangeboden in het Engels.

Artikel 3.4 Voorzieningen voor student met functiebeperking 
1.  Een student met een functiebeperking heeft op grond van wettelijke bepalingen recht op 

doeltreffende aanpassingen tenzij die voor de opleiding een onevenredige belasting vormen. 
2.  De student met functiebeperking die aanspraak wil maken op aanpassingen dient daartoe een 

schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie. De examencommissie beslist - op 
basis van advies van de decaan - over het toekennen van de aanpassingen.
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Artikel 3.5 Major - minor 
1.  Het majorgedeelte van het bacheloronderwijs is voor alle studenten gelijk (met uitzondering 

van de stages, de vrije studieruimte en de afstudeerfase). In de major worden de competenties 
ontwikkeld die een startende professional in het beroepenveld nodig heeft. 

2.  In de hoofdfase volgt de student een minor die de mogelijkheid geeft de competenties die in de 
major worden ontwikkeld te verbreden of te verdiepen. De minor is een samenhangend pakket 
van onderwijseenheden en heeft een omvang van 30 studiepunten.

3.  De student kan een minor kiezen uit het aanbod van de Reinwardt Academie, uit het aanbod van 
een andere faculteit, uit het aanbod van een andere instelling voor hoger onderwijs of individueel 
samenstellen.

4.  Een minor kan worden gevolgd als het propedeutisch examen is gehaald. 
5.  De student die de minor bij een andere hogere onderwijsinstelling wil volgen of op een andere 

wijze zelf wil samenstellen, dient vooraf schriftelijke toestemming van de examencommissie 
verkregen te hebben. De examencommissie zal toestemming verlenen voor de duur van één 
studiejaar. Studenten die in een volgend studiejaar een (deel) van een minor willen volgen 
moeten opnieuw toestemming vragen bij de examencommissie.

Artikel 3.6 Studiereizen / excursies
1.  Buitenlandse studiereizen en binnenlandse excursies maken deel uit van de opleiding.  

In de studiegids zijn de kosten en de procedure van betaling van de buitenlandse  
studiereizen opgenomen.  

2.  Studenten die niet kunnen deelnemen aan een studiereis / excursie, wordt een vervangende 
opdracht aangeboden. Deze opdracht komt qua studielast overeen met de betreffende  
studiereis / excursie. 

3.  De deadline voor het inleveren van de vervangende opdracht ligt in de toetsweek van het 
betreffende blok. De opdracht wordt beoordeeld door de betrokken docent. In geval van niet 
inleveren door overmacht gelden hier de regels als beschreven in art. 5.2.

4.  Indien een student aangeeft om financiële redenen niet aan een buitenlandse studiereis te 
kunnen deelnemen, kan de student bij de directie verzoeken om een betalingsregeling. Deze 
beslist of er een betalingsregeling kan worden getroffen. 

Artikel 3.7 Vrije studieruimte
1.  De vrije studieruimte heeft een omvang van 5 studiepunten en maakt deel uit van de hoofdfase. 
2.  De student kan voor de vrije studieruimte kiezen uit het aanbod van de Reinwardt Academie 

of deze individueel en op een andere wijze invullen. Het aanbod van de Reinwardt Academie is 
uitgewerkt in leertaken. 

3.  De student die de vrije studieruimte anders wil invullen dient vooraf schriftelijke toestemming 
van de examencommissie verkregen te hebben. Bij een verzoek moet worden aangegeven wat 
de relevantie is voor de opleiding cultureel erfgoed. 

4.  In geval van onderwijseenheden die aan andere onderwijsinstellingen worden gevolgd, wordt het 
aantal studiepunten overgenomen. 

5.  Studiepunten worden toegekend op basis van een bewijs dat de onderwijseenheid voldoende is 
afgerond of dat het praktische werk voldoende inhoud en omvang heeft gehad.

6.  Een teveel aan studiepunten, behaald binnen de vrije studieruimte, kan niet dienen ter 
compensatie van onderwijseenheden uit het majorprogramma.
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4 Examens en getuigschriften
Artikel 4.1 De examens van de opleiding 
1.  De propedeutische fase is afgesloten als alle onderwijseenheden van de betreffende fase met 

goed gevolg zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 
2.  De hoofdfase is afgesloten als alle onderwijseenheden van de betreffende fase met goed gevolg 

zijn afgelegd, dan wel daarvoor vrijstelling is verkregen. 

Artikel 4.2 Graad 
Aan degene die het examen van de hoofdfase met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 
Bachelor of Arts (BA), verleend. De verleende graad wordt op het getuigschrift aangetekend. 

Artikel 4.3 Getuigschrift en verklaring 
1.  De examencommissie reikt een getuigschrift uit aan de student die de propedeutische fase dan 

wel de hoofdfase heeft afgesloten en ook verder voldoet aan de wettelijke vereisten. 
2.  Er wordt geen propedeutisch getuigschrift uitgereikt aan degene die van de examencommissie 

vrijstelling heeft verkregen voor deze fase van de opleiding. 
3.  Het model van het getuigschrift is vastgesteld door het College van Bestuur. Het getuigschrift 

wordt gedateerd op de datum van de laatst behaalde onderwijsactiviteit van de student. Aan het 
getuigschrift voegt de examencommissie een supplement toe dat inzicht verschaft in de aard en 
de inhoud van de afgeronde opleiding. 

4.  Degene die meer dan één onderwijseenheid met goed gevolg heeft afgelegd en aan wie geen 
getuigschrift als bedoeld in het eerste lid kan worden uitgereikt, ontvangt desgevraagd een door 
de examencommissie af te geven verklaring waarin in elk geval de toetsen zijn vermeld die door 
hem met goed gevolg zijn afgelegd, met daarbij vermeld welke onderwijseenheden dit betrof, het 
aantal studiepunten dat daarmee is verkregen en wanneer de toetsen zijn behaald. 

Artikel 4.4 Aantekening ‘cum laude’ 
1.  Studenten komen in aanmerking voor de vermelding ‘cum laude’ op het propedeutisch 

getuigschrift dan wel het getuigschrift van de hoofdfase indien is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

 a.  Voor het propedeutisch getuigschrift: 
  -  Het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden is 

minimaal een 8,0 (onafgerond). 
 b. Voor het getuigschrift van de hoofdfase:
  -  Het gewogen gemiddelde eindcijfer van de beoordelingen van de onderwijseenheden is 

minimaal een 8,0 (onafgerond). 
  - Alle producten van de afstudeerfase zijn minimaal beoordeeld met het cijfer 8.
2.  Eventuele vrijstellingen en beoordelingen met de aanduiding ‘voldaan / niet-voldaan’ blijven 

buiten beschouwing voor het toekennen van de vermelding ‘cum laude’.
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5 Toetsen en beoordelen 
Artikel 5.1 Vorm
1. De toetsen van de onderwijseenheden worden afgelegd op de in de studiegids aangegeven wijze. 
2.  In het bij leertaak behorende beoordelingsformulier staat voor elke toets of deeltoets vermeld 

welke eisen worden gesteld bij het afleggen van de toets. 
3. Alle toetsen in de afstudeerfase worden door tenminste twee examinatoren beoordeeld. 
4.  Ter de beoordeling van een mondeling afgenomen toets wordt een gespreksprotocol en het 

beoordelingsformulier ingevuld dat door de aanwezige examinator(en) wordt ondertekend. 
5.  Aan studenten met een lichamelijke of psychische functiebeperking wordt de gelegenheid 

geboden de toets op een zoveel mogelijk aan hun individuele beperking aangepaste wijze af te 
leggen. De examencommissie wint advies in bij de decaan en zo nodig bij de coördinator Studie en 
handicap van de AHK alvorens te beslissen.

6. Bij toetsing wordt gewerkt volgens een toetsprotocol dat beschikbaar is op intranet.

Artikel 5.2 Periode en herkansing 
1.  Tot het afsluiten van een onderwijseenheid van de propedeutische en hoofdfase wordt elk 

studiejaar tweemaal de gelegenheid geboden: 
 -  voor studenten in de propedeutische en de hoofdfase (uitgezonderd de afstudeerfase) eenmaal 

aan het einde van het blok waarin de onderwijseenheid is gegeven en eenmaal aan het einde 
van het daaropvolgende blok. Na het laatste blok wordt binnen twee weken de tweede 
gelegenheid georganiseerd.

 -  Voor studenten in de afstudeerfase gelden de data en tijdstippen voor inleveren en herkansen 
zoals die zijn aangegeven in de leertaken.

2.  Indien een student door overmacht niet aan de eerste en/of tweede gelegenheid kon 
deelnemen, kan de examencommissie, op advies van de decaan, besluiten dat de student een 
‘overmachttoets’ krijgt aangeboden. De student is verplicht een schriftelijk bewijs van overmacht 
te overleggen aan de decaan.

3.  De student die de toets(en) van een onderwijseenheid uit een voorgaand jaar wil afleggen, moet 
rekening houden met het feit dat de inhoud van de onderwijseenheid en vorm van de toets 
gewijzigd kan zijn. De student kan alleen meedoen aan de reguliere toets(en) en toetsmomenten.

4.  Een student die een onderwijseenheid uit een vorig jaar moet overdoen, moet de bij de 
onderwijseenheid behorende toets van het lopende studiejaar afleggen.

5.  Een onderwijseenheid waarvoor een voldoende resultaat is behaald mag maximaal eenmaal 
herkanst worden. In dat geval geldt het hoogste resultaat.

Artikel 5.3 Aanmelden voor toetsen
1.  De student die deel wil nemen aan een toets ter afsluiting van een onderwijseenheid van de 

propedeutische of de hoofdfase dient zich altijd en tijdig aan te melden. 
2. Aanmelding voor toetsen wordt via het studentenadministratiesysteem Alluris gefaciliteerd. 
3.  Een student die zich wil aanmelden voor een toets die al voldoende beoordeeld is, doet dat met 

een e-mail naar Studiepunt.
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Artikel 5.4 Praktische gang van zaken bij kennistoetsen
1.  Een student moet zich tijdens de toets legitimeren met collegekaart of identiteitsbewijs.
2.  Studenten die later dan 30 minuten dan het vastgestelde aanvangstijdstip van een toets 

verschijnen, worden niet meer in de gelegenheid gesteld de toets af te leggen. In verband met het 
bovenstaande kan een student de ruimte waar de toets wordt afgenomen niet eerder verlaten 
dan een half uur na aanvang.

3.  Aan de student die toestemming heeft gekregen om een toets op een computer af te leggen, 
wordt een computer ter beschikking gesteld. 

4.  De overige regels bij afname van kennistoetsen zijn opgenomen in het Toetsprotocol van de 
Reinwardt Academie.

Artikel 5.5 Beroepsproducten en prestaties 
1.  Voor schriftelijke prestaties gelden de in de leertaak vermelde inlevermomenten en wijze  

van inleveren. 
2.  Te laat inleveren van schriftelijke prestaties wordt beschouwd als niet inleveren. De beoordeling 

van een te laat ingeleverd prestatie wordt opgeschort tot het volgende, vastgestelde 
inlevermoment. 

3.  Voor mondelinge prestaties geldt dat de student op het in het rooster aangegeven tijdstip 
aanwezig moet zijn. Te laat komen, wordt beschouwd als afwezigheid. Indien er sprake is van 
meerdere presentaties door groepen, zijn de studenten bij alle presentaties aanwezig tenzij dit 
door de betrokken docent uitdrukkelijk anders is geregeld. 

Artikel 5.6 Vaststelling van de beoordelingen, toekenning studiepunten, inzage 
1.  Voor iedere toets geldt dat het vermelde aantal studiepunten slechts wordt toegekend als aan 

alle verplichtingen voor de toets is voldaan. 
2.  Als een toets bestaat uit twee of meer deeltoetsen, is de onderwijseenheid behaald en worden de 

bijbehorende studiepunten toegekend indien alle deeltoetsen met een voldoende zijn beoordeeld, 
tenzij in de leertaak anders staat vermeld. 

3.  De beoordeling die de student heeft behaald is uiterlijk binnen 20 werkdagen na de toetsdatum 
beschikbaar in het studentenadministratiesysteem Alluris. 

4.  Als de student voor een onderwijseenheid een vrijstelling heeft gekregen, is de onderwijseenheid 
behaald en worden de bijbehorende studiepunten toegekend. 

5.  Heeft een onderwijseenheid betrekking op de praktische voorbereiding op de beroepsuitoefening 
(bijvoorbeeld een stage), dan worden aan die onderwijseenheid alleen studiepunten toegekend 
als de activiteiten onder begeleiding van de opleiding plaatsvinden. Uitzondering hierop is 
praktisch werk in de vrije studieruimte. 

6.  De docent organiseert na de beoordeling zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijf 
weken na toetsing, een inzagemoment. 

7.  Gedurende ten hoogste een jaar na bekendmaking van de uitslag van een toets krijgt de student 
op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk, de vragen of de opdracht en de gehanteerde 
beoordelingsnormen. 
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Artikel 5.7 Normering van de beoordelingen 
1.  De wijze waarop een beoordeling voor een onderwijseenheid wordt vastgesteld, wordt voor de 

start van een blok in de leertaak bekendgemaakt. De beoordeling wordt uitgedrukt in een cijfer of 
met V (= voldaan) of N (= niet-voldaan).

2.  De cijfers van onderwijseenheden worden afgerond op hele getallen, met dien verstande dat een 
gemiddelde met 0,5 of meer achter de komma naar boven wordt afgerond. De student heeft een 
voldoende resultaat behaald als het toegekende cijfer 5,5 of hoger is.

3.  Prestaties waarbij actieve deelname wordt getoetst worden met voldaan of niet-voldaan 
aangemerkt. 

Artikel 5.8 Het verlenen van vrijstellingen 
1.  De student die in aanmerking wil komen voor een vrijstelling, dient hiertoe - voor aanvang van 

het blok waarin de onderwijseenheid wordt gegeven - een schriftelijk en gemotiveerd verzoek 
in bij de examencommissie. Bij het verzoek moeten bewijsstukken worden overgelegd om aan 
te tonen dat reeds is voldaan aan de vereisten voor de onderwijseenheden waarvoor vrijstelling 
wordt gevraagd: 

 a.    Een bij een andere hogere beroeps- of universitaire opleiding behaalde toets van een 
onderwijseenheid, die qua competenties overeenkomt met de onderwijseenheid waarvoor 
men vrijstelling vraagt. 

 b.  Een bewijs van elders in de praktijk verworven competenties die overeenkomen met de 
competenties van de onderwijseenheid waarvoor men vrijstelling vraagt.

2.  De examencommissie kent een verzoek om een vrijstelling toe, indien de student aantoonbaar 
voldoet aan de vereisten gesteld voor de desbetreffende onderwijseenheid als deel van 
de opleiding, dan wel voor - in voldoende mate afgeronde - onderdelen daarvan. De 
examencommissie informeert de student, over haar beslissing, uiterlijk vier weken gerekend 
vanaf de datum waarop het verzoek is ontvangen. 

3.  In alle gevallen zal de student het bewijs moeten leveren dat hij/zij de bij een onderwijseenheid 
behorende competenties beheerst. 

4.  Een student die een vrijstelling heeft gekregen voor een bepaalde onderwijseenheid, volgt niet de 
colleges behorende bij deze onderwijseenheid, tenzij hij daar toestemming voor heeft gekregen 
van de verantwoordelijke docent. Een vrijstelling voor een stage betekent dat de student geen 
stage meer kan lopen.

5.  Een student ontvangt geen vrijstelling voor delen van onderwijseenheden, tenzij de 
examencommissie anders beslist. 

6.  Indien een student voor een onderwijseenheid vrijstelling heeft, staat op de cijferlijst bij deze 
onderwijseenheid ‘vrijstelling’. 

Artikel 5.9 Geldigheidsduur van studieresultaten
1.  De geldigheidsduur van met goed gevolgd afgelegde onderwijseenheden en van verleende 

vrijstellingen in de hoofdfase van de opleiding is in beginsel onbeperkt. 
2.  De examencommissie heeft de mogelijkheid om op grond van aantoonbare veroudering van de 

getoetste kennis inzicht en vaardigheden hier van af te wijken.
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6 Fraude 
Artikel 6.1 Definitie fraude, plagiaat, ernstige fraude 
1.  Onder fraude en plagiaat wordt verstaan het handelen of het nalaten van handelingen door een 

student waardoor een juist oordeel over zijn kennis, inzicht en vaardigheden geheel of gedeeltelijk 
onmogelijk wordt. 

2.  Onder fraude worden in elk geval, doch niet uitsluitend het volgende verstaan begrepen: 
 a.   tijdens een schriftelijke toets raadplegen van hulpmiddelen (voorgeprogrammeerde 

rekenmachine, mobiele telefoon, boeken, syllabi, aantekeningen, het internet etc.) waarvan de 
raadpleging niet uitdrukkelijk is toegestaan; 

 b.  tijdens een schriftelijke toets afkijken of uitwisselen van informatie; 
 c.   zich tijdens een toets uitgeven voor iemand anders; 
 d. zich tijdens een toets door iemand anders laten vertegenwoordigen; 
 e.   zich voor de datum of het tijdstip waarop de toets zal plaatsvinden, in het bezit stellen van de 

opgaven van de desbetreffende toets; 
 f.     vervalsen van enquête- of interviewantwoorden of onderzoekgegevens. 
3. Onder plagiaat wordt in elk geval, doch niet uitsluitend verstaan: 
 a.    Het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder 

volledige en correcte bronvermelding, volgens de methode die expliciet door de opleiding  
is aangegeven.

 b.   Het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale 
gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs  
is opgenomen. 

 c.  Het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde 
vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs 
met een correcte bronvermelding. 

 d. Het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen. 
 e.  Het overnemen van beeld- of geluidsmateriaal, software en programmacodes van anderen 

zonder correcte verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk.
 f.    Het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van 

andere opleidingsonderdelen. 
 g.  Het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk. 
 h.  Het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan 

niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven. 
4.  Onder ernstige fraude als bedoeld in artikel 7.12b WHW wordt in ieder geval verstaan fraude als 

beschreven in artikel 6.2, letter c en d en plagiaat als beschreven in artikel 6.3 letter h. 

Artikel 6.2 Medeplichtigheid 
Indien het overnemen van werk van medestudenten gebeurt met toestemming en/of medewerking 
van de medestudent is deze laatste medeplichtig aan plagiaat. Wanneer in een gezamenlijk 
werkstuk door een van de auteurs plagiaat wordt gepleegd, zijn de andere auteurs medeplichtig aan 
plagiaat, indien zij hadden kunnen of moeten weten dat de ander plagiaat pleegde. Zowel de pleger 
als de medepleger van fraude en/of plagiaat (kunnen) worden bestraft.
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Artikel 6.3 Detectie
Bij de detectie van plagiaat in teksten wordt gebruik gemaakt van elektronische 
detectieprogramma’s. Met het aanleveren van de tekst geeft de student impliciet toestemming tot 
het opnemen van de tekst in de database van het betreffende detectieprogramma. 

Artikel 6.4 Procedure
1.  Wanneer de verantwoordelijke docent of surveillant vermoedt dat er sprake kan zijn van 

fraude en/of plagiaat deelt hij/zij dit direct mee aan de student en tevens schriftelijk aan 
de examencommissie onder overlegging van de schriftelijke stukken en bevindingen. De 
examencommissie stelt de student binnen een termijn van 10 werkdagen in de gelegenheid te 
worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. De examencommissie stelt vast of er 
sprake is van fraude of plagiaat en deelt de student schriftelijk haar besluit en de sancties mede 
binnen een termijn van vier weken, onder vermelding van de beroepsmogelijkheid. Indien plagiaat 
wordt geconstateerd of vermoed in een bepaald werkstuk, kan de examencommissie besluiten 
eerder door dezelfde student(en) ingeleverde werkstukken te onderzoeken op plagiaat. De 
student is verplicht aan een dergelijk onderzoek mee te werken en kan worden verplicht digitale 
versies van eerdere werkstukken aan te leveren.

2. De examencommissie heeft de bevoegdheid om sancties op te leggen. Sancties kunnen zijn: 
 a. een berisping; 
 b. het ongeldig verklaren van een toetsingsresultaat; 
 c.   het ongeldig verklaren van eerder behaalde resultaten, wanneer daarin alsnog plagiaat wordt 

geconstateerd; 
 d.  uitsluiting van deelname aan een of meerdere toetsen gedurende een periode van maximaal  

12 maanden; 
 e.   als tijdens de studie geconstateerd wordt dat er fraude is gepleegd tijdens het 

aanmeldingsproces volgt alsnog uitschrijving.
3.  Indien na onderzoek blijkt dat eerder plagiaat is gepleegd, kan de examencommissie besluiten 

eerder behaalde resultaten van onderdelen waarbij plagiaat is vastgesteld, ongeldig te verklaren.

Artikel 6.5 Onregelmatigheden
Indien er sprake is van onregelmatigheden rondom een toets waardoor de examencommissie 
niet kan instaan voor de kwaliteit van de toets en een eventueel toetsresultaat kan de 
examencommissie besluiten dat de toets niet wordt nagekeken, dan wel een toetsresultaat 
ongeldig verklaren. De examencommissie ziet erop toe dat studenten die door dit besluit getroffen 
zijn op korte termijn een nieuwe toetsmogelijkheid aangeboden krijgen.
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7  Studieloopbaanbegeleiding en 
studieadvies 

Artikel 7.1 Studievoortgang en studiebegeleiding 
1.  De directie draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat een student de 

actuele resultaten online kan raadplegen, met inachtneming van artikel 5.7. 
2.  De directie draagt zorgt voor studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn 

ingeschreven. Deze begeleiding wordt verzorgd door de studieloopbaanbegeleiders en de decaan. 
3.  In geval van studenten met een functiebeperking zorgt de directie waar mogelijk voor hulp bij 

onderwijs en toetsing. 
4.  Met studenten die na zes jaar de hoofdfase nog niet hebben afgerond - en die geen beroep 

kunnen doen op persoonlijke omstandigheden - wordt een persoonlijk onderwijscontract 
opgesteld om de afronding van de studie te stimuleren.

Artikel 7.2 Studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving 
 1.  Elke student ontvangt aan het einde van het eerste jaar van inschrijving door of namens de 

directie een studieadvies (BSA) over het vervolg van de opleiding. Behoudens studenten van wie 
een beroep op persoonlijke omstandigheden gehonoreerd is.

 2.  Het studieadvies heeft een negatief bindend karakter indien de student minder dan 52 
studiepunten voor onderdelen uit de propedeutische fase heeft behaald. Resultaten behaald door 
een vrijstelling tellen mee bij de vaststelling of het minimum van 52 studiepunten is behaald. 

 3.  Het negatief bindend studieadvies wordt namens het College van Bestuur gegeven door de 
directie, met inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student. 

 4. De persoonlijke omstandigheden zijn uitsluitend: 
  a.  ziekte van de betrokkene; 
  b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornissen van betrokkene; 
  c.  zwangerschap van betrokkene; 
  d.  bijzondere familieomstandigheden; 
  e.  het lidmaatschap, daaronder begrepen het voorzitterschap, van de Hogeschoolraad, de 

Faculteitsraad of een andere formele facultaire commissie; 
  f.   andere door de hogeschool aan te geven omstandigheden waarin betrokkene activiteiten 

ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van de zaken van de hogeschool; 
  g.  het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met 

volledige rechtsbevoegdheid, dan wel van een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij 
wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die 
daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. In dit geval komen uitsluitend de functies van 
voorzitter, secretaris en penningmeester in aanmerking. 

 5.  Voorafgaand aan het negatief bindend advies, wordt betrokkene door of namens de directie, 
niet later dan 1 maart van het lopende studiejaar, schriftelijk gewaarschuwd. 

 6.  Als de directie de intentie heeft namens het College van Bestuur een negatief bindend 
studieadvies te geven, stelt zij de decaan schriftelijk in kennis van dit voornemen. Binnen 
vijf werkdagen brengt de decaan advies uit dan wel maakt melding dat er geen persoonlijke 
omstandigheden bekend zijn. De decaan brengt een advies als bedoeld in het tweede lid alleen 
uit indien de student de persoonlijke omstandigheden tijdig heeft gemeld bij de decaan. Een 
melding wordt in dit verband aangemerkt als tijdig wanneer de student de omstandigheden 
meldt zodra deze zich voordoen dan wel spoedig daarna. 
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 7.  De student die melding maakt van persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het 
derde lid, voorziet de decaan tijdig van de benodigde bewijsstukken. Bij ziekte, bijzondere 
familieomstandigheden, lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis of zwangerschap van 
betrokkene dient een medische verklaring te worden overlegd. 

 8.  Indien de student geen beroep doet op persoonlijke omstandigheden stelt de decaan de directie 
daarvan tijdig op de hoogte. Vervolgens deelt de directie zijn beslissing schriftelijk aan de 
student mee en stuurt een afschrift aan de decaan. 

 9.  In afwijking van artikel 7.2.1 kan de directie besluiten om aan studenten die zich beroepen 
op persoonlijke omstandigheden geen studieadvies uit te brengen na het eerste jaar van 
inschrijving. In deze gevallen wordt het studieadvies opgeschort tot het einde van het tweede 
jaar van inschrijving.

10.  Het negatief bindend studieadvies wordt uiterlijk 15 juli van het lopende studiejaar gegeven 
en verzonden naar het adres zoals dat laatstelijk door de betrokkene is doorgegeven aan de 
centrale studentenadministratie. Het besluit van de directie, dan wel het College van Bestuur 
vermeldt de beroepsgang. 

11.  Indien het bindend studieadvies wordt opgeschort krijgen studenten hiervan aan het einde van 
het eerste jaar van inschrijving bericht. 

12.  Voor een student van wie een beroep op persoonlijke omstandigheden eerder gehonoreerd is, is 
artikel 7.2 lid 1 tot en met 10 hernieuwd van toepassing.

13.  Het opgeschorte studieadvies heeft een negatief bindend karakter als de student met in 
achtneming van zijn persoonlijke omstandigheden, aan het einde van het tweede jaar van 
inschrijving de norm uit artikel 2 niet heeft behaald. Voor het uitbrengen van een opgeschort 
studieadvies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies.

Artikel 7.3 Gevolgen negatief bindend studieadvies
Degene die een negatief bindend studieadvies heeft ontvangen, kan niet meer aan de Reinwardt 
Academie voor dezelfde opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. 
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8 Examencommissie 
Artikel 8.1 Samenstelling, taken, contactgegevens examencommissie 
1.  De examencommissie is het onafhankelijke orgaan dat op objectieve en deskundige wijze 

vaststelt of een student voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt ten aanzien van 
kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad als bedoeld in 
artikel 4.2. 

2.  De examencommissie bestaat uit minimaal twee docenten en een extern lid. De leden 
van de examencommissie maken geen onderdeel uit van de leiding van de faculteit. De 
zittingstermijn van de leden is maximaal vier jaar. In bijzondere gevallen is verlenging mogelijk. De 
examencommissie wordt benoemd door het College van Bestuur op voordracht van de directie. 

3.  De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in het AHK-reglement 
examencommissies. 

4.  Studenten kunnen zich tot de examencommissie wenden voor: 
 a.  een verzoek tot vrijstelling van een of meer toetsen; 
 b.  een verzoek tot vrijstelling van de verplichting tot deelname aan praktische oefeningen met het 

oog op de toelating tot het afleggen van de desbetreffende toetsen, al dan niet onder oplegging 
van vervangende eisen; 

 c.  een verzoek tot ontheffing van de ingangseis voor het afleggen van een toets; 
 d.  een verzoek tot toelating tot minoren waarvoor toestemming van de examencommissie nodig is; 
 e.   een verzoek tot invulling van de vrije studieruimte waarvoor toestemming van de 

examencommissie nodig is;   
 f.   een verzoek om af te wijken van de Onderwijs- en examenregeling indien de toepassing 

daarvan zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard; 
 g.  klachten of bezwaar betreffende toetsing en beoordelingen. 
5.  De voorzitter van de examencommissie is bevoegd om samen met minimaal één ander lid 

namens de examencommissie besluiten te nemen. 
6.  De examencommissie is bereikbaar via e-mailadres rwa-examencommissie@ahk.nl.
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9 Klachten, beroep en bezwaar
Artikel 9.1 Procedure 
1.  Een student die bezwaar maakt tegen een beoordeling bespreekt dit in eerste instantie met de 

betreffende docent. Indien geen consensus wordt bereikt, kan het bezwaar worden voorgelegd 
aan de examencommissie. De examencommissie doet binnen drie weken nadat alle partijen zijn 
gehoord een bindende uitspraak.

2.  Tegen een beslissing van het College van Bestuur of de examencommissie kan de student beroep 
aantekenen bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De procedure die gevolgd moet 
worden bij het aantekenen van beroep staat beschreven in het Studentenstatuut.

10 Slot- en invoeringsbepalingen
Artikel 10.1 Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie tenzij het de bevoegdheid van de 
examencommissie betreft. 

Artikel 10.2 Wijziging
1.  De OER kan gedurende het studiejaar niet worden gewijzigd, tenzij dringende omstandigheden 

daartoe aanleiding geven. In die gevallen is wijziging alleen mogelijk als de belangen van de 
studenten daardoor niet worden geschaad.

2.  Wijzigingen van deze regeling worden door de directie bij afzonderlijk besluit vastgesteld, doch 
niet dan nadat het voorgenomen besluit de instemming heeft verkregen van - afhankelijk van het 
artikel - de opleidingscommissie (OC) of de faculteitsraad (FR). 

3.  De examencommissie is bevoegd om in individuele gevallen in het voordeel van de student een 
uitzondering te maken op de Onderwijs- en examenregeling, indien hier zwaarwegende redenen 
voor zijn.

Artikel 10.3 Bekendmaking van de regeling 
De directie draagt zorg voor een passende en tijdige bekendmaking van deze regeling, van nadere 
regels die door de examencommissie zijn opgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken.






