
 

 

 
 

Kunsthistorische Dag 2018: Onderwijs buiten de muren 
 
9 november 2018 – Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Amsterdam 

Tijdens de viering van het 75-jarig jubileum van de VNK in 2014 deden museumman, 
journaliste en zelfstandige een stevige oproep om de kunsthistorische 
onderwijsprogramma’s beter af te stemmen op het postuniversitaire leven. De 
Kunsthistorische Dag 2018 op 9 november is gewijd aan het universitair onderwijs. 
Zijn de universiteiten inderdaad te gesloten jegens de buitenwereld? Niet volledig, zo 
blijkt uit het groeiende aantal initiatieven verbindingen met het werkveld te maken. 
Vertegenwoordigers van het veld worden als docent binnengehaald. Studenten gaan 
naar buiten en leren in het museum of op de kunstacademie of op instituten in het 
buitenland.  

 
Op het programma:  

 Met de handen in de verf: kunsthistorisch onderwijs op de kunstacademie 
door Ann-Sophie Lehmann (RUG) 
 

 Lerend werken, werkend leren: een academische opleiding voor het museale 
veld 
door Rachel Esner (UvA) 
 

 Minorieten in Italië: Een pelgrimage-programma in Rome en Florence 
door Joost Keizer (RUG, namens interuniversitair samenwerkingsverband) 
 

 ‘Monuments men’ op de universiteit door Eva Roëll (UU) 
 

 Uitreiking Karel van Manderprijs 2018, Jan van Gelderprijs 2018, Gijselaar 
Hintzenfondsprijs, Mr. J.W. Frederiksprijs 
 

 Borrel 
 

Datum: 9 november 2018, van 13.30 – 18.30  
Locatie: Doelenzaal, Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Singel 425, 1012 WP 
Amsterdam 
Kosten: € 10 (VNK-leden), € 7,50 (VNK-studentleden), € 20 (niet-leden) 
Aanmelden: via secretariaat@kunsthistorici.nl Uw aanmelding is definitief na 
betaling via NL24INGB0000569560 t.n.v. VNK, o.v.v. VNK-KHD-2018 



 

 

 

PROGRAMMA KUNSTHISTORISCHE DAG 2018 
 

12.45-13.15  Inloop met koffie en thee 
 
13.15-13.45   Welkom door Annette de Vries en korte ALV  
 
13.45-14.00  Buiten de muren, inleiding door Arjan de Koomen 
 
14.05-14.55   Keuze uit parallelle sessies:  
 
   Met de handen in de verf: kunsthistorisch onderwijs op de  
   kunstacademie - Ann-Sophie Lehmann (RUG)  

   Monuments men op de universiteit - Eva Röell (UU) 

15.55-15.20  Pauze  

15.20-16.10  Keuze uit parallelle sessies:  

   Lerend werken, werkend leren: een academische opleiding 
   voor het museale veld - Rachel Esner (UvA) 

   Minorieten in Italië: Een pelgrimage-programma in Rome 
   en Florence - Joost Keizer (RUG, namens interuniversitair  
   samenwerkingsverband) 

16.15-16.30  Terugblik op de sessies 

16.30 – 17.00  Prijsuitreikingen 
Karel van Manderprijs, Jan van Gelderprijs, Gijselaar 
Hintzenfondsprijs, Mr. J.W. Frederiksprijs 

17.00 Afsluiting  

17.15-18.30  Borrel  
in de ontmoetingsruimte van BG  2 bij de Opleiding  
Kunstgeschiedenis, Turfdraagsterspad 15 

 


