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Informatie afstuderen, studiejaar 2018-2019 

De Reinwardt Academie, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, verzorgt een bachelor 
Cultureel erfgoed. Het vierde en laatste studiejaar bestaat uit twee onderdelen: een afstudeeronderzoek en 
een afstudeerstage. 

Afstudeerstage 
Tijdens de afstudeerstage ligt de nadruk op het in de praktijk brengen van kennis en vaardigheden die eerder 
in de studie zijn opgedaan. De afstudeerstage vindt plaats bij een erfgoedinstelling, een overheidsinstelling 
gelieerd aan de erfgoedsector of een bedrijf dat werkzaam is voor het erfgoedveld. De afstudeerstage bestaat 
uit één project of twee deelprojecten op een specifiek terrein en vormt een afgerond geheel. De student heeft 
een eigen inbreng en draagt, onder begeleiding van de instelling, deelverantwoordelijkheid voor het project. 
Zijn meerdere studenten bij een groter project betrokken, dan zijn taken, werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden individueel afgebakend.  
De studiebelasting voor de afstudeerstage bestaat uit 560 uren (exclusief verslaglegging).  
 
Na overleg met de instelling dient de student bij de academie een voorstel in, de zgn. stagebrief. Voor de 
inhoud hiervan is de student verantwoordelijk. Na goedkeuring door de academie kan de student daadwerkelijk 
starten met de stage. Het stageproject wordt in de eerste twee weken van de stage in een projectcontract  
nader uitgewerkt. De stage wordt afgesloten met een verslag en presentatie. 
De Reinwardt  Academie vraagt de instelling tegen het eind van de stage deze schriftelijk te evalueren. De 
academie heeft hiervoor een standaardformulier. 

Afstudeeronderzoek 
Op verzoek van een instelling kan een student een maatschappelijk relevant (beroeps)probleem op het terrein 
van het cultureel erfgoed oplossen. De student formuleert de onderzoeksvraag en maakt een systematische 
analyse. De student rapporteert aan de instelling en brengt advies uit. De student neemt ten aanzien van het 
afstudeeronderzoek een zelfstandige, onafhankelijke positie in. Tijdens het afstudeeronderzoek vinden de 
werkzaamheden voornamelijk plaats buiten de instelling.  
De studiebelasting voor het afstudeeronderzoek is ten minste 840 uur (inclusief verslaglegging). 
 
Het afstudeeronderzoek bestaat uit twee onderdelen: een onderzoeksontwerp en een beroepsproduct voor het 
werkveld. 
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Periode afstuderen 
Het onderzoek en de stage beslaan ieder één semester (halfjaar). De student kan aan het begin of halverwege 
het studiejaar (september 2018 of half januari 2019) één van beide onderdelen starten.  

Begeleiding 
Gedurende de stage heeft de student zowel bij de instelling als vanuit de academie een vaste stagebegeleider 
met wie regelmatig contact is. De docentbegeleider vanuit de academie brengt tijdens de stageperiode één tot 
twee keer een bezoek aan de instelling. 
Tijdens het onderzoek vindt afstemming plaats tussen de student, contactpersoon bij een instelling en de 
docent vanuit de academie.  

Overeenkomst, reiskosten en verzekering, stagevergoeding 
Voor aanvang van het onderzoek of stage wordt een overeenkomst opgemaakt en getekend. De Reinwardt 
Academie beschikt over een standaardovereenkomst. Mocht een instelling voorkeur geven aan een eigen 
overeenkomst dan bestaat hiertegen geen bezwaar, mits de belangen van alle partijen gewaarborgd zijn. 

De stageverlenende instelling vergoedt de reiskosten voor woon-werkverkeer, als de student niet beschikt over 
een OV-jaarkaart die doordeweeks geldig is. De stageverlenende instelling draagt zorg voor een adequate 
verzekering van de stagiair. De student is zelf verantwoordelijk voor een ziektekostenverzekering. 

Een vergoeding voor de stagewerkzaamheden wordt zowel door de Reinwardt Academie als door de student 
op prijs gesteld. Hiermee wordt zichtbaar dat het werk dat de student verzet, gewaardeerd wordt. Bovendien 
hebben de meeste studenten een bijbaantje ten behoeve van hun levensonderhoud, dat zij tijdens hun 
stageperiode niet kunnen continueren. 

Aanbieden afstudeerproject 
Een instelling kan zowel een vacature voor een stage als een onderzoek zelf aanbieden via de Reinwardt 
Community website: https://www.reinwardtcommunity.nl/nl/page/12079/afstudeerprojecten. 
Een student kan van het aanbod gebruik maken, maar ook op eigen initiatief een instelling benaderen voor een 
afstudeerproject. Studenten uit het vierde studiejaar zijn zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een 
geschikte stageplaats. De academie kan dus niet garanderen dat een vacature ook daadwerkelijk vervuld 
wordt. 

Voor vragen of meer informatie 
Mirjam Wijnands, stagecoördinator 
Gerdie Borghuis, coördinator afstuderen 
e-mail: rwa-stagebureau@ahk.nl  
website: https://www.reinwardt.ahk.nl/samenwerking/stage-instellingen/ 
telefoon: 020 - 527 7100 
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