
Onderdelen BA Vervolgfase Nieuwe Stijl 
Studenten die in september 2013 met de Propedeuse zijn begonnen vinden hier de informatie 

over onderdelen van het tweede en derde studiejaar, zoals Kerncolleges, Werkcolleges, 

Sectiespecifieke Hoorcolleges, Hulpvakken, Seminars en Keuzeruimte en BA-eindwerkstuk en 

Scriptie Seminar. 

Oude Stijl programma 

N.B. Studenten die in september 2012 of eerder met hun propedeuse zijn begonnen (en die al in 

het academische jaar 2013-14 effectief met het tweede jaar begonnen zijn of hier inmiddels al 

mee klaar zijn) kunnen hun studie nog afronden volgens het oude programma, zoals dit tot 31 

augustus 2014 gold. Informatie over het oude stijl programma vind je hier. Voor de post-

propedeutische tentamens is de geldigheidsduur tien jaar. Zie artikel 4.7 van de Onderwijs- en 

examenregeling 2014-2015. 

 

Onderdelen BA-vervolgfase 

In de Studiegids vind je een overzicht van het collegeaanbod in het tweede en derde studiejaar. 

Voor aanvang van de post-propedeutische fase vullen studenten een studieplan in. 

 

Kerncollege (BA 2) 

Het tweede studiejaar is gestructureerd rond twee Kerncolleges. Dit zijn brede, diachroon 

opgezette hoorcolleges, waarin de twee belangrijkste onderzoeksthema’s van het Instituut voor 

Geschiedenis centraal staan, namelijk ‘De grenzen van de macht’ (in semester I) en ‘Global 

Connections’ (in semester II). Deze Kerncolleges duren twee uur per week gedurende een 

semester en worden gegeven door docenten van verschillende secties. Deze colleges zijn 

verplicht voor alle tweedejaarsstudenten en worden afgesloten met een tussentoets en een 

afsluitend tentamen over de collegestof en aanvullende literatuur. 

 

Werkcollege (BA 2) 

Een Werkcollege (WC; 10 EC) is een tweedejaars werkcollege van twee uur per week 

gedurende een semester met afsluitend een werkstuk van ongeveer 14 pagina’s (ca. 6000 

woorden), gebaseerd op ca. 700 pagina’s literatuur. De werkcolleges in het eerste semester 

sluiten thematisch aan bij het Kerncollege ‘De grenzen van de macht’, terwijl de werkcolleges in 

het tweede semester gekoppeld zijn aan het Kerncollege ‘Global Connections’. Studenten volgen 

twee werkcolleges: één in het eerste semester uit het aanbod rond het kerncollege 'De Grenzen 

van de Macht' en één in het tweede semester uit het aanbod rond het kerncollege 'Global 

Connections'. Elke afstudeerrichting biedt per semester minimaal één werkcollege aan. De 

studenten kunnen uit het totale aanbod kiezen. Studenten dienen wel werkcolleges uit twee 

verschillende afstudeerrichtingen te volgen.  

Enerzijds ligt tijdens het werkcollege het accent op de vaardigheid in het houden van een 

referaat, de toepassing van heuristische beginselen en het schrijven van een werkstuk. Anderzijds 

krijgt ook de verwerking van diepergaande kennis betreffende het onderwerp van het college 

aandacht. De werkcollegedocent besteedt als tutor van de werkgroep ook aandacht aan de 

studievoortgang van de studenten en verschaft voor zover mogelijk informatie die studenten kan 

helpen bij de verdere planning van hun studie.  

 

NB: Een student heeft pas toegang tot een werkcollege wanneer hij heeft voldaan aan de BSA 

eisen en beide eerstejaars Themacolleges heeft afgerond. 

http://www.hum.leidenuniv.nl/geschiedenis/studieprogrammas/onderdelen-ba-vervolgfase.html
http://hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/oer-14-15.html
http://hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/oer-14-15.html
http://www.studiegids.leidenuniv.nl/
http://media.leidenuniv.nl/legacy/studieplan-nieuwe-stijl-%282%29.pdf


Sectiespecifiek Hoorcollege (BA 2 en 3) 

Een Sectiespecifiek Hoorcollege (HC; 5 EC) is een college van twee uur per week gedurende een 

semester met een deeltoets en een schriftelijk tentamen over de collegestof en ca. 600 pagina’s 

aanvullende literatuur. Behandeld wordt een breed thema of een aspect van een afstudeerrichting 

of track. Minstens één van de drie hoorcolleges moet binnen de te kiezen afstudeerrichting 

gevolgd worden. Minsten ëén van de drie hoorcolleges moet buiten de gekozen afstudeerrichting 

gevolgd worden om zo een brede kennis van de geschiedenis te garanderen. Het derde 

sectiespecifieke hoorcollege mag binnen of buiten de afstudeerriching gekozen worden.  

 

Hulpvak (BA 2) 

Een Hulpvak is een college van twee uur per week gedurende een semester. In een hulpvak 

maakt de student nader kennis met de bestudering van primaire bronnen en krijgt daarbij ook oog 

voor de specifieke karakteristieken van de verschillende typen bronnenmateriaal en hun 

bruikbaarheid voor de historicus. Elke afstudeerrichting biedt per semester minimaal één hulpvak 

aan. Om te voldoen aan de eisen van een afstudeerrichting moeten studenten minimaal één door 

de betreffende afstudeerrichting erkend hulpvak volgen. Sommige hulpvakken worden gegeven 

door docenten uit meerdere secties en gelden dus voor meerdere afstudeerrichtingen. 

 

Historiografie en Geschiedfilosofie (BA 2) 

Onderdeel van het tweede studiejaar is ook het verplichte vak Historiografie en 

geschiedfilosofie. Dit is een hoorcollege van twee uur per week gedurende een semester met een 

deeltoets en afsluitend een schriftelijk tentamen over de collegestof en aanvullende literatuur. 

 

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie (BA 2) 

Alle studenten van de Faculteit der Geesteswetenschappen moeten twee vakken van het facultair 

kerncurriculum (10 EC) volgen. Wetenschapsfilosofie (5 EC) is voor iedere student verplicht in 

het tweede studiejaar. Daarnaast is bij Geschiedenis in de propedeuse het vak Inleiding 

Historische Wetenschap (5 EC) een verplicht onderdeel van het kerncurriculum. 

 

Seminar (BA 3) 

Een Seminar is een derdejaars werkcollege met een omvang van 10 EC waarin onderzoek wordt 

verricht naar een thema aan de hand van primaire bronnen en enige bijbehorende literatuur, 

referaten worden gehouden en een werkstuk wordt gemaakt van ca. 18 pagina's (ca. 7200 

woorden).  

 

NB: Een student krijgt pas toegang tot een Seminar wanneer hij alle bij het programma horende 

Werkcolleges heeft afgerond. Tevens dient één van de twee gevolgde BA-werkcolleges, één van 

de sectiespecifieke Hoorcolleges en een Hulpvak bij dezelfde afstudeerrichting te horen als het 

gewenste BA-seminar. 

 

Keuzeruimte (BA 3)  

De keuzeruimte in het derde studiejaar (30 EC) kan opgevuld worden met:  

• een minor  

(een samenhangend pakket van vakken)  



• keuzevakken  

(in Leiden, Nederland of buitenland: mag een student zelf samenstellen en vooraf ter 

goedkeuring voorleggen aan de examencommissie)  

• een stage  

(in binnen- of buitenland) voor de procedure zie de Studenten Loopbaan Service.  

Met bovenstaande opties kun je een eigen accent geven aan je opleiding of je opleiding 

verbreden.  

 

Meer informatie: 

• Studiegids 

• Minoren 

• Stage binnenland/buitenland 

• Studeren in het buitenland  

 

BA Honours College (BA 1, BA 2 en BA3:optioneel) 

Voor goede en gemotiveerde studenten zijn er binnen en buiten het studieprogramma bijzondere 

onderwijsactiviteiten om recht te doen aan de individuele kwaliteiten en belangstelling van deze 

studenten.  

 

Een Honours College staat open voor alle goede en vooral gemotiveerde eerstejaarsstudenten (er 

is ook een mogelijkheid om in het tweede jaar hier mee te beginnen). Je studieresultaten zijn 

natuurlijk belangrijk, maar vooral je motivatie is doorslaggevend voor de toegang tot dit 

bijzondere onderwijs.  

 

Meer informatie vind je op de pagina voor Honourstrajecten. 

 

BA Eindwerkstuk en Scriptie Seminar (BA 3) 

Het BA-eindwerkstuk is gebaseerd op een probleemgestuurd bronnenonderzoek en wordt 

geschreven in de afstudeerrichting (en/of track) waarin het Seminar is gevolgd. Sommige 

afstudeerrichtingen en tracks kennen nog enkele aanvullende eisen. 

 

Voor het eindwerkstuk staan 15 EC. Het BA-eindwerkstuk wordt in principe geschreven in het 

kader van een Scriptie Seminar:  

De student meldt zich in uSis aan voor een Scriptie Seminar. Voor de eerste bijeenkomst 

benadert de student, afhankelijk van het onderwerp van het BA-eindwerkstuk, zelf een docent 

binnen het betreffende vakgebied, die hem/haar gaat begeleiden. Als de docent akkoord is, stelt 

de student via de website van de opleiding een BA-afstudeerplan op. 

Het is ook mogelijk het BA-eindwerkstuk te schrijven vanuit een tweede Seminar (BA 3): De 

student meldt zich in uSis aan voor een tweede Seminar (BA 3) en meldt de docent dat het 

eindwerkstuk geschreven wordt in het kader van dit Seminar. Als de docent akkoord is, stelt de 

student via de website van de opleiding een BA-afstudeerplan op.  

 

In het afstudeerplan geeft de student onder andere aan het scriptieonderwerp en bij wie het 

eindwerkstuk geschreven wordt, of dit in combinatie met een tweede seminar is of individueel, 

wat voor vakken/punten verder nog open staan en wanneer het eindwerkstuk wordt ingeleverd en 

afstuderen mogelijk is. Een versie van het plan wordt naar de betreffende afstudeerbegeleider, de 

examencommissie en naar het studiecoördinaat gestuurd. Als de student de geplande 

inleverdatum van het eindwerkstuk niet redt, dient een nieuw afstudeerplan opgesteld te worden. 

http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/loopbaancentrum/
http://www.studiegids.leidenuniv.nl/
http://www.onderwijs.leidenuniv.nl/minoren/
http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/loopbaancentrum/
http://www.hum.leidenuniv.nl/studenten/internationalisering
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/honoursonderwijs/honours-college-bachelor/geesteswetenschappen/geschiedenis-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=geschiedenis-ba


Op de volgende pagina vind je het BA-afstudeerplan.  

 

De omvang van het eindwerkstuk is maximaal 15.000 woorden (ca. 35 pagina’s); 

overschrijdingen zijn niet toegestaan. Het eindwerkstuk wordt begeleid door een docent die aan 

de studierichting Geschiedenis verbonden is. De definitieve versie van het eindwerkstuk wordt 

mede beoordeeld door een tweede lezer, die door de examencommissie wordt aangewezen op 

grond van het afstudeerplan.  

De student levert het te beoordelen BA-Eindwerkstuk in papieren versie in bij eerste en tweede 

lezer en digitaal op het 'Inleverpunt BA-Eindwerkstukken Geschiedenis' op Blackboard. 

Bovendien kan de student door eerste en tweede lezer worden verzocht om een digitale versie 

van het BA-Eindwerkstuk per e-mail aan te leveren. 

De beoordeling vindt plaats door de begeleider en een door de examencommissie aangewezen 

tweede lezer. De criteria waar een BA-eindwerkstuk minimaal aan moeten voldoen zijn: 

• Helder geformuleerde historische vraagstelling 

• Inbedding in historiografische en/of wetenschappelijke discussie 

• Verantwoording van de onderzoeksmethode 

• Gebaseerd op kritisch onderzoek in primaire bronnen 

• Voldoende brede literatuurstudie 

• Goed gestructureerd betoog 

• Wetenschappelijke onderbouwde conclusie 

• Correct taalgebruik 

Mocht het eindwerkstuk niet aan deze criteria voldoen dan krijgt het een onvoldoende. Bij twijfel 

bij de docenten kan een derde lezer worden ingeschakeld. Als docent en tweede lezer het 

werkstuk onvoldoende vinden, of de derde lezer bepaalt dat het dat is, krijgt de student eerst 

gelegenheid om met instructies van de twee lezers zelfstandig te herkansen. Studenten die na 

afloop van dit traject een onvoldoende werkstuk hebben ingeleverd, krijgen de mogelijkheid om 

in het daaropvolgende semester deel te nemen aan een herkansingsseminar dat zes weken zal 

duren. (Opnieuw) herkanste werkstukken kunnen dan tot 1 december, respectievelijk 1 juni 

worden ingeleverd bij de docent van het herkansingsseminar, die het werkstuk samen met de 

oorspronkelijke eerste lezer opnieuw beoordeelt. Als het eindwerkstuk dan nog steeds 

onvoldoende is, moet de student in het jaar daarop met een nieuw onderwerp beginnen onder 

nieuwe begeleiding.  

 

BA Afstudeerprocedure  

Om af te kunnen studeren is het van belang dat je - naast het afronden van bovengenoemde 

onderdelen van het studieprogramma - de afstudeerprocedure volgt.  

 

Zie: Bachelor afstudeerprocedure  

 

Beoordelingscriteria  
De opleiding Geschiedenis streeft naar een uniforme beoordeling van (alle onderdelen van) de 

vakken in de bachelor. Om die reden zijn er beoordelingsformulieren opgesteld die door alle 

docenten gebruikt worden bij het bepalen van de deel- en eindcijfers. De criteria waarop 

studenten worden beoordeeld vind je hieronder. De weging van de onderdelen wordt bepaald 

door de docent en kan per werkgroep of college verschillen. De leerdoelen voor je cursus staan 

vermeld in de studiegids en op de collegeschema’s die docenten aan het begin van het semester 

uitreiken.  

 

Zie: de beoordelingscriteria. 

 

http://www.hum.leidenuniv.nl/geschiedenis/afstudeerplan-ba-eindwerkstuk.jsp
http://www.blackboard.leidenuniv.nl/
https://www.student.universiteitleiden.nl/studie-en-studeren/studie/afstuderen/aanvragen-afstuderen/geesteswetenschappen/geschiedenis-ba?cf=geesteswetenschappen&cd=geschiedenis-ba#tab-3
http://media.leidenuniv.nl/legacy/beoordelingsformulieren-criteria-sem%2C-wc%2C-ba-ws.pdf

