EDUCATIEVE MASTER IN
CULTUURWETENSCHAPPEN
120 ECTS
AFSTUDEERRICHTINGEN
• Geschiedenis
• Archeologie & kunstwetenschappen
• Wijsbegeerte
• Moraalwetenschappen & humanistiek
Als afgestudeerde educatieve master
in de cultuurwetenschappen ben je
sterk inhoudelijk opgeleid. Dankzij deze
inhoudelijke basiskennis heb je toegang tot
minstens twee vakdidactieken.
Afhankelijk van jouw profiel heb je de keuze
uit:
• Geschiedenis
• Kunstwetenschappen
• Wijsbegeerte
• Moraalwetenschappen
• Project Algemene Vakken (PAV)

Een veelzijdige opleiding
Je volgt de educatieve master
cultuurwetenschappen die kennis en
vaardigheden eigen aan de traditionele
‘historische’ vakken samenbrengt. Je leert
hoe je deze kennis optimaal kan overdragen
en hoe je door middel van hedendaagse
onderwijsmiddelen jongeren op een actieve wijze
kan betrekken en bijstaan bij de grote en kleine
vragen omtrent hun nakende functioneren in
de complexe hedendaagse maatschappij. Als
educatieve master in de cultuurwetenschappen
scherp je je onderzoekvaardigheden in de
menswetenschappen aan en leer je hoe je kan
bijdragen aan vakdidactisch onderzoek en het
onderwijs in de cultuurwetenschappen.

Je legt zelf de accenten
(1) In de afstudeerrichting archeologie en
kunstwetenschappen ligt de focus op de
tentoonstellingspraktijk, de erfgoedzorg of
de publiekswerking, en op de wijze hoe de
maatschappelijke actoren via culturen met
elkaar in dialoog (kunnen) treden;

14

(2) De afstudeerrichting geschiedenis spitst zich
toe op de geschiedschrijving in verleden en
heden;
(3) In de wijsbegeerte ligt de nadruk op het
detecteren en – vanuit een filosofisch of
ethisch perspectief – oplossen van, alsook het
communiceren over actuele maatschappelijke
vraagstukken;
(4) In de moraalwetenschappen en humanistiek
gaat de aandacht uit naar de ontwikkeling
van het vrijzinnig-humanistische
gedachtengoed dat als kader dient om
zich levensbeschouwelijk en ideologisch te
kunnen oriënteren – een opleiding die leidt
tot het noodzakelijke diploma voor het vak
moraalfilosofie/zedenleer.

Een keuze voor een kwaliteitsvolle
opleiding onder deskundige begeleiding
We teach as we preach! Je studeert in
een grootstedelijke, multiculturele en
interlevensbeschouwelijke context. Een context
die je boeiende en nuttige ervaringen oplevert.
Aan de VUB bieden we bovendien lessen in
kleine groepen en creëren we een krachtige
leeromgeving, met de bedoeling om je voorbeeld
te bieden dat je in je beroepspraktijk aan je
toekomstige leerlingen kan doorgeven.
Het enthousiaste, multidisciplinaire team leidt
jou op tot een deskundige educatieve master
in de cultuurwetenschappen die klaar zal zijn
voor zelfstandig vakdidactisch onderzoek en
een succesvolle loopbaan in het onderwijs. Met
deze VUB-opleiding ben je optimaal voorbereid
op de cultuurwetenschappelijke, filosofische en/
of levensbeschouwelijke vakken van de nabije
toekomst.

EEN OVERZICHT VAN DE VAKKEN:
MASTERJAAR 1

ECTS

Verplichte vakken
Krachtige leeromgeving
cultuurwetenschappen

6

Vakdidactiek X 1

3

Vakdidactiek Y 1

3

Positief en inclusief leefklimaat
cultuurwetenschappen

6

Vakdidactiek X 2

3

Vakdidactiek Y 2

3

School in partnerschap

3

Masterproef deel 1

9

Afstudeerrichting Geschiedenis
Theorie van de geschiedenis

6

Oefeningen comparatieve geschiedenis

6

Keuzevakken*

12

Afstudeerrichting Kunstwetenschappen
en erfgoedstudies
Museumdidactiek m.i.v. stage in de
museumpraktijk

6

Keuzevakken*

18

Afstudeerrichting Moraalwetenschappen
en Humanistiek
Grondige vraagstukken uit de ethica

6

Humanistiek en zingeving

6

Bio-ethiek

6

Humanistiek en humanisering

6

Afstudeerrichting Wijsbegeerte
Keuzevakken*

24

MASTERJAAR 2

ECTS

Professioneel leraarschap

9

Masterproef deel 2

18

Keuzevakken*

33

* Je kiest keuzevakken in functie van je afstudeerrichting en in
functie van een tweede vakdidactiek uit een gedetailleerde lijst
keuzevakken.
Consulteer onze website via www.vub.ac.be/educatieve-master.
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