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Wat is erfgoed eigenlijk? Alles wat 
we bewaren omdat het iets zegt over 
wie we waren, zijn en willen zijn. 
In de opleiding tot cultureel erfgoed
professional leer je over verzamelen 
en ontzamelen, over hoe je omgaat 
met publiek en hoe je presentaties 
ontwerpt in allerlei vormen, ook digi
taal. Beheer en behoud van roerend, 
onroerend en immaterieel erfgoed en 
projectmatig werken zijn belangrijke 
pijlers van de opleiding.

Onze relatie met de praktijk waar we 
voor opleiden krijgt veel aandacht. 
Dat merk je vanaf de eerste dag. 
De praktijkopdrachten bijvoorbeeld 
worden vaak in samenwerking met of 
in opdracht van onze relaties ontwor
pen. Tijdens de studie werk je dus al 
aan je eigen relatienetwerk. En de 
Reinwardt Academie vervult daarin, 
ook na je studie, een belangrijke rol. 
Want naast ons onderwijs organis
eren we debatten en doen onderzoek 
samen met diezelfde praktijk.

De studie Cultureel erfgoed is niet 
gemakkelijk, maar als je je liefde voor 
cultuur, erfgoed en geschie denis wilt 
delen met anderen, lees dan zeker 
deze brochure. 

Teus Eenkhoorn, directeur
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Aan de Reinwardt Academie zijn circa 
600 studenten samen met 50 mede
werkers en veel gastdocenten uit de 
praktijk bezig met cultuur, erfgoed en 
geschiedenis. In Nederland, en zelfs 
in Europa, is de opleiding Cultureel 
erfgoed uniek. In de opleiding besteden 
we  aandacht aan alle typen erfgoed, 
zoals aan historische of kunstobjecten, 
aan verzamelingen zoals van planten 
of dieren, aan  historische boeken en 
archiefstukken, monumenten en cultuur
landschappen, maar ook aan tradities, 
rituelen en volksgebruiken. 

Wij leiden erfgoedprofessionals op die 
 bijdragen aan behoud, beheer en duur
zaam gebruik van cultureel erfgoed.  
Het studieprogramma biedt je kennis
en vaardigheden die aansluiten bij 
de actualiteit in het erfgoedveld. Als 
erfgoed professional zorg je ervoor dat 
iets dat van blijvend belang is bewaard 
wordt, goed te vinden is, gepresenteerd 
wordt aan publiek en inhoudelijk wordt 
 toegelicht. Tijdens je stage ontmoet 
je conservatoren, restaurateurs, pr en 
marketing adviseurs, tentoonstelling
ontwerpers en andere vakspecialisten  
en zo leer je de verschillende 
 specialismen kennen.

In het erfgoedveld is de Reinwardt 
Academie een bekende naam: organi
saties als musea, archieven en biblio
theken, instellingen op het gebied van de 
monumentenzorg en archeologie, centra 
voor natuur en landschapsbeheer,   
erfgoed en veilinghuizen, galeries, 
 science centers en beleids en educatie
afdelingen zoeken bewust naar onze 
alumni. Daarnaast is er steeds meer 
ruimte voor zelfstandig ondernemer
schap. Met ons onderwijs sluiten we 
daarbij aan. 

Het is belangrijk om al tijdens de 
opleiding te netwerken. De Reinwardt 
Academie biedt daarvoor verschil
lende mogelijkheden, binnen, maar 
ook naast je studie. Zo organiseren we 
de Erfgoedarena, een serie van debat
avonden met vertegenwoordigers uit de 
praktijk en krijg jde mogelijkheid om mee 
te denken en te praten over de nieuwste 
ontwikkelingen.

De Engelstalige Master of Museology van 
de Reinwardt Academie biedt verdere 
verdieping voor hen die (gaan) werken  
in beleidsmakende functies in het 
internationale werkveld van musea en 
cultureel erfgoed.

Nauwe banden met de  
actuele praktijk

intro
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erfgoed...

Nauwe banden met de praktijk

Van oriënteren naar verdiepen, op naar de start: 
de bachelor Cultureel erfgoed
 Onderwijsprogramma 
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...de eerste fiets, 
hippiekleren, 
Sinterklaasfeest, 
een opgezette tijger, 
Vermeers Melkmeisje, 
het monument op de 
Dam, de Rietveldstoel, 
Artis, het stokje van 
Oldenbarnevelt, de 
brieven van opa, het 
landschap van de 
Beemster, het verdrag 
van de Vrede van 
Munster, kinderliedjes, 
het Romeinse schip 
bij Alblasserdam, de 
molens bij Kinderdijk, 
paleis Noordeinde, de 
correspondentie van 
Marx en Engels…
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Delft
- TU Delft Library
- Legermuseum

Zoeterwoude
- Helicon Conservation Support

Den Haag
- Gemak
- De Raad voor Cultuur
- Haags Gemeentearchief
- Koninklijk Huisarchief
- Kinderboekenmuseum
- Letterkundig Museum
- Nationaal Archief
- Museon
- Nederlands Muziek Instituut
- Nest
- NIOD
- Rijksdienst voor 
- Kunsthistorische documentatie
- Rijksgebouwendienst
- ROC Mondriaan

Dordrecht
- Nationaal 
- Onderwijs-
  museum

Eindhoven
- Van Abbemuseum

Haarlem
- Frans Hals museum
- Gemeente Haarlem
- Historisch Museum Haarlem
- Museum Het Dolhuys
- Noord-Hollands Archief
- Teylers Museum

Overveen
- Bezoekerscentrum 
- De Zandwaaier

Rijswijk
- Rijksdienst 
- Cultureel Erfgoed

Roermond
- Cuypershuis Roermond

's Hertogenbosch
- Brabants Historisch Informatiecentrum
- Stedelijk Museum 's Hertogenbosch
- Stichting Onterfd Goed

Rotterdam
- Gemeentearchief 
- Rotterdam
- Het Nieuwe   
  Instituut
- MAMA
- Maritiem Museum
- Museum Boijmans 
- van Beuningen
- Natuurhistorisch 
- Museum Rotterdam
- Studio La Meul
- Villa Zebra

Schiedam
- Stedelijk Museum Schiedam

Helmond
- Vlisco

Scheveningen
- Museum Beelden aan Zee

Venlo
- Bommel van Dam

Oss
- Museum Jan Cunen

Voorschoten
- Kasteel Duivenvoorde

Zandvoort
- Zandvoorts museum

Utrecht
- Artlease
- Centraal Museum Utrecht
- Museum Speelklok
- Spoorwegmuseum
- Universiteitsmuseum Utrecht

Leiden
- Hortus Botanicus Leiden
- Museum Boerhaave
- Museum Volkenkunde
- Naturalis Biodiversity Center
- Regionaal Archief Leiden
- Rijksmuseum van Oudheden

Amstelveen
- Cobra Museum 
- voor Moderne Kunst

Almere
-P!T Almere
- Corrosiat

Amsterdam
- 7Scenes
- Ajax Museum
- Aletta, Instituut voor 
  Vrouwengeschiedenis
- Amsterdam Museum
- Artis
- Christie's
- Cultureel
- De Appel
- De Nederlandsche Bank
- Eye Film Instituut Nederland
- FOAM
- Framer Framed
- Galerie Meneer Malasch
- Gemeente Amsterdam Oost
- Hermitage en Nieuwe Kerk Amsterdam
- Hortus Botanicus
- IISG, Int. Instituut 
- voor Sociale Geschiedenis
- Imagine IC
- Joods Historisch Museum
- Leslie Smith Gallery
- Lloyd Hotel & Culturele Ambassade
- Multatuli Huis
- Museum Van Loon
- Museum Vrolik
- Nederlands Scheepvaartmuseum 
- Amsterdam
- Nederlands Uitvaartmuseum Tot Zover
- Nederlandse Museumvereniging
- Nieuw Dakota
- NorthernLight
- Onderneming en Kunst
- Passage Arts Festival
- Persmuseum
- Pianolamuseum
- Promuse Culturele Projecten
- Rush Hour
- Scheepvaartmuseum
- Sonic Acts
- Stadsarchief Amsterdam / 
- Maria Austria Instituut
- Stadsdeel Nieuw-West
- Stedelijk Museum Amsterdam
- Studio Louter
- Tassenmuseum Hendrikje
- Tropenmuseum
- UvA Bijzondere Collecties 
- UvA Erfgoed
- Van Gogh Museum
- Walls Gallery
- Young Pianist Foundation

Leeuwarden
- Natuurmuseum Fryslân

Den Helder
- Helderse Vallei

De Koog (Texel)
- Ecomare

Vlieland
- Museum Tromp's  
  Huys

Enkhuizen
- Zuiderzeemuseum

Hoorn
- Museumstroomtram 
- Hoorn Medemblik
- Westfries Museum

Zaandam
- Stichting Zaans 
  Museum

Borger
- Hunebedcentrum

Assen
- Drents Archief
- Drents Museum

Tilburg
- Natuurmuseum 
- Brabant
- Textielmuseum

Gouda
- Museum Gouda

Zwolle
- Stedelijk Museum 
  Zwolle
- Museum de 
  Fundatie

Alkmaar
- Cultuurcompagnie Noord-Holland
- Regionaal Archief Alkmaar
- Stedelijk Museum Alkmaar

Maastricht
- Bonnefantenmuseum
- Museum aan het Vrijthof
- Natuurhistorisch 
- Museum Maastricht

Vijfhuizen
- Kunstfort Vijfhuizen, 
- Centrum voor 
- Actuele Kunst

Muiden
- Muiderslot

Hilversum
- Beeld en Geluid
- AVROTROS KUNST

Laren
- Singer Laren

Apeldoorn
- CODA Museum
- Paleis Het Loo 
- Nationaal Museum

Den Dolder
- Het Vijfde Seizoen

Schoonhoven
- Nederlands  
  Zilvermuseum 
- Schoonhoven

Leerdam
- Nationaal 
- Glasmuseum 
- Leerdam

Culemborg
- Elisabeth Weeshuis
  Museum

Amersfoort
- Rijksdienst 
- Cultureel Erfgoed
- Archief Eemland

Zeist
- Slot Zeist

Doorn
- Huis Doorn Nijmegen

- Museum Het Valkhof
- Stichting Kops Plateau

De Bilt
- Landschap Erfgoed Utrecht

Amerongen
- Kasteel Amerongen

Arnhem
- Nederlands Openluchtmuseum Aalten

- Aaltense Musea

Enschede
- Twentse Welle

Buiten 
Nederland

België 
Gent
- Design Museum Gent
- Historische Huizen Gent
- S.M.A.K.

 Antwerpen
- MAS
- Plantin-Moretus Prentenkabinet
- Rubenshuis

Duitsland
Berlijn
- Triad Berlin
- FHXB Friedrichschain-Kreuzberg Museum

Finland
Helsinki
- Jyväskylä

Noorwegen
Oslo
- The National Museum of Art, Architecture 
   and Design 

Zweden
Gotenburg
- Museum of World Culture (Världskulturmuseet) 

UK
London
- Embassy of the Kingdom of the Netherlands
 

Edinburgh
- National Galleries of Scotland
- National Museum of Scotland
Liverpool
- The International Slavery Museum
 

Spanje
Sóller Mallorca
- Museu Balear de Ciències Naturals

Malta
Valletta
- Heritage Malta, National Museum of Fine Arts
 

Aruba
Oranjestad
- Fundacion Museo Arubano
�

Maleisië
Kuala Lumpur
- The Hertitage of Malaysia Trust

Mexico
Mexico Stad
- Museo Nacional de Antropología

Australië
Brunswick East
- Slow Art Collective
Adelaide
- Migration Museum 

Otterloo
- Kröller-Müller 
- Museum

stage
adressen
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Onderwijsprogramma
Tijdens projecten en colleges leer je indivi
dueel of in groepsverband werken aan een 
grote verscheidenheid van praktijkgerichte 
opdrachten. Om zelfinzicht te krijgen en 
studievaardigheden aan te leren, is er in 
elk jaar ruimte ingeroosterd voor studie
loopbaanbegeleiding. Je ontwikkelt de 
noodzakelijke vaardigheden op het gebied 
van omgaan met erfgoed en de communi
catie met het publiek. Je krijgt vakken als:
• beeld en geluid
• beheer en behoud
• cultuurgeschiedenis
• erfgoedtheorie
• informatiemanagement
•  het schrijven van teksten voor  

het publiek
• management
• marketing
• materialenkennis
• publieksonderzoek
• rondleiden
• tentoonstellen

Er zijn verschillende vormen om  
een semester of blok af te sluiten.  
Denk bijvoorbeeld aan een werkstuk,  
een tentamen of een presentatie.

Oriëntatie en toelating
Voor het studiejaar 20152016 hanteert de 
Reinwardt Academie een decentrale selec
tie. Informatie hierover wordt gepubliceerd 
op www.reinwardtacademie.nl en tijdens 
de open dagen op 22 november 2014, 31 
januari en 21 maart 2015.

Van oriënteren naar verdiepen,  
op naar de start: de bachelor 
Cultureel erfgoed 

Plantin Moretus 
Antwerpen

Duur: 4 jaar voltijd; een major van 3,5 
jaar en een minor van 0,5 jaar
Voertaal: Nederlands
Graad: Bachelor of Arts
Toelating: mbo4, havo of 
vwodiploma
Lesvorm en praktijkervaring:  
3 buitenlandse studiereizen, afstudeer
project voor externe opdrachtgever,  
excursies in Nederland en België, 
 hoorcolleges, 2 stages en werkcolleges

studie
informatie

‘ Als mensen mij vragen waar ik studeer, 
noem ik de Reinwardt Academie. Maar 
de Academie hoort natuurlijk bij de AHK. 
De gedachte dat ik bij een grote groep 
mensen aangesloten ben, inspireert mij. De 
erfgoedwereld is ook inspirerend, groot en 
bestaat uit veel meer dan alleen musea. Om 
die wereld te bewaren voor toekomstige 
generaties, zijn professionals nodig. Na deze 
studie ben ik daar één van!’ 
 
Daisy Kiggen, 2e jaars student
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De vier lesblokken in het eerste jaar zijn 
gewijd aan erfgoed, het veld, het publiek 
en de presentatie. Tijdens de studiereis 
naar Parijs leer je lokale patronen van 
(omgaan met) erfgoed te onderzoeken en 
te begrijpen. Aan het eind van het eerste 
jaar heb je een breed overzicht van het 
erfgoedveld. Je sluit het jaar af met het 
propedeutisch examen.

‘ Het eerste jaar is hard werken. We bieden onze 
studenten een breed overzicht van wat werken 
in het erfgoedveld inhoudt. Mede door de 
studiekeuzecheck voorafgaand aan het eerste jaar 
hebben studenten al een duidelijk beeld gekregen 
van wat erfgoed is. Toch levert dat eerste jaar 
verrassende inzichten op in een vakgebied dat zo 
breed en interessant is als je het zelf kunt en wilt 
maken. Voor de studenten die doorgaan naar het 
tweede jaar is het volkomen duidelijk dat ze op de 
juiste plek zitten!’

Jorna Kniese, studieleider studiejaar 1 & 2

Studente Nena Mulder won de fotowed-
strijd tijdens de studiereis naar Parijs in 
2013.

Nena Mulder toont met haar winnende foto, 
twee bezoekers in het Louvre die geen oog lijken 
te hebben voor ‘superster’ Venus van Milo. 
Mediale hulpmiddelen en de haast om de vol
gende kunstsensatie te bereiken, leiden de aan
dacht af van het beroemde beeld dat kwetsbaar 
afsteekt tegen het rode marmer van de zaal.

In het tweede jaar leer je in het project 
communiceren en beheren de verschil
lende aspecten van conservering en 
communicatie samen te brengen in 
een plan. Daarna start je eerste kennis
making met het werkveld in een stage 
van vijftien weken. Voordat je begint,  
stel je een stageplan op. Daarna werk je 
het plan gedetailleerder uit in een plan 
van aanpak en een tijdpad. Bij de beoor
deling wordt gekeken naar het proces 
en het product, je theoretische kennis, 
professionele houding en de verslagleg
ging. Gedurende de stage heb je nog 
een aantal lesdagen en werk je ook op de 
locatie aan studieopdrachten zoals een 
publieksonderzoek. Het jaar wordt afge
sloten met de studiereis naar Berlijn.

De eerste twee jaar

studiereis
Parijs

Imperial War 
Museum London

laatste 
2 jaar

In het eerste semester is er aan
dacht voor positioneren en stu
ren: je stelt een ondernemings
plan op voor een zelfbedachte, 
levensvatbare en goed functio
nerende erfgoedinstelling met 
meerwaarde voor de sector en 
de samenleving. De studiereis 
gaat naar Londen. Daarna kies 
je één van de minoren die door 
de Academie worden aange
boden  cultureel ondernemen, 

publiek en media, exhibition 
direction, collectiemanagement 
en archieven. Overweeg je om 
naast je bachelordiploma ook het 
officiële archiefdiploma te beha
len, dan kun je kiezen voor de 
minor archieven; dat is dan ook 
je focus voor de afstudeerstage 
en onderzoek. Je kunt ook een 
minor aan een andere hoge
school of universiteit volgen.

‘ Leren doe je niet alleen op de academie. 
Tijdens je studie kom je regelmatig 
in contact met de praktijk: excursies, 
rondleidingen, werkbezoeken, projecten 
met opdrachtgevers en niet te vergeten 
studiereizen naar Parijs, Berlijn en Londen. 
Leren doe je ook niet alleen, diverse 
opdrachten werk je in teamverband 
uit. In de eindfase kies je meer je eigen 
richting. Hierbij kun je je verdiepen in één 
discipline, of juist de verbreding zoeken 
en buiten de academie onderwijs volgen. 
Ook een afstudeerstage of onderzoek in het 
buitenland is mogelijk. Zeker is: na vier jaar 
ben je klaar om aan de slag te gaan.’ 
 
Nancy van Asseldonk, studieleider studiejaar 3 & 4
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In het vierde jaar rond je de 
studie af met een afstudeerstage 
en een afstudeer onderzoek. Je 
geeft zelf vorm aan je stage. 
Afhankelijk van je doelstellingen, 
kies je voor een organisatie in 
Nederland of het buitenland. Je 
schrijft een projectvoorstel en 
bent verantwoordelijk voor de 
planning, uitvoering en evaluatie 
van je project.

In je afstudeeronderzoek laat 
je zien een relevant vraagstuk 
op het gebied van het cultureel 
erfgoed te kunnen signaleren  
en oplossen. 
Titels van eerdere afstudeer
onderzoeken zijn bijvoorbeeld:

•  Activisme en het museum. De 
theorie van Moral Activism aan 
Nederlandse culturele instellin
gen voorgelegd.

•  De mogelijkheden van een 
Nationaal Muziekmuseum en de 
belanghebbende instellingen.

•  Meer dan de som der delen. 
Gedeeld cultureel erfgoed 
gedeeld.

•  Het gastenboek: de echte 
stem voor de bezoeker? 
Kennisuitwisseling tussen 
moderne ambachtslieden en 
museale instellingen.

•  Met het MBO naar het museum.
•  Museumtrams in de stad 

Amsterdam. Beheer, behoud 
en museale exploitatie van een 
unieke collectie mobiel erfgoed.

•  Museum in Zicht, de social 
exclusion van de visueel 
beperkte bezoeker.

•  Samenwerken of samenwerken? 
Een onderzoek naar de wense
lijkheid van een gezamenlijke 
dienstverlening bij het eDepot.

•  Muziek in tentoonstellingen. De 
invloed van achtergrondmuziek 
op het gedrag, ervaring en cog
nitie van de museumbezoeker.

•  To scrum or not to scrum. 
Scrum bij tentoonstellingsont
wikkeling.

Het derde jaar

Het vierde jaar 



Student Bas de Wal is druk aan 
het werk met zijn projectgroep 
in het Nationaal Archief te Den 
Haag. Het Archief organiseert 
Het Geheugenpaleis. Met je 
hoofd in de archieven, een ten
toonstelling waarin elf verbor
gen verhalen worden verteld, 
samengesteld uit archieven van 
bijna duizend jaar Nederlandse 
geschiedenis. De opdracht 
aan de Reinwardtstudenten 
maakt deel uit van het vak 
Communiceren en Beheren in 
het studieprogramma van het 
tweede jaar. Hierin maakt het 
projectteam van studenten een 
tentoonstellingsplan, gericht 
op een specifieke doelgroep, 
in opdracht van een culturele 
instelling. Naast het Nationaal 
Archief, zijn dit jaar het Ajax 
Museum, Gemeentemuseum 
Weesp en Cromhout Huizen 
(Amsterdam Museum) de ove
rige opdrachtgevers.

In de praktijk
Bas: ’Het is een super inten
sief en spannend project. We 
brengen nu in praktijk wat we 
vorig jaar leerden. We ontwerpen 
samen een tentoonstelling voor 
een professionele organisatie.  Ik 
merk dat mijn interesse vooral 
uitgaat naar het gedrag van 
bezoekers. Publiek van tentoon
stellingen en musea maken 
eigen keuzes. Ze hebben een 
eigen voorkeur voor de volgorde, 
passen hun route aan en bepa
len zelf hoe lang ze erover doen. 
Uit nieuwsgierigheid heb ik wel 
eens bezoekers gevolgd; dat 
observeren van gedrag is reuze 
interessant. Voor het vormgeven 
en inrichten van de tentoon
stelling levert het belangrijke 
informatie. Ik hoop dat ik na 
mijn afstuderen meer tentoon
stellingen kan gaan ontwerpen 
en invloed ga uitoefenen op het 
aanbod van keuzes voor het 
publiek in erfgoedinstellingen.’

Bas de Wal, tweedejaarsstudent

‘Het interesseert mij hoe 
tentoonstellingsbezoekers 
keuzes maken’

interview

Bas de Wal

Studiekeuze
‘Ik vond het moeilijk een studie 
te kiezen. Op de open dag ging 
ik sfeer proeven maar dat was 
niet makkelijk. Het academiege
bouw maakte totaal geen indruk 
op me maar de mensen gelukkig 
wel. Eenmaal begonnen vond 
ik de vakken kunst en cultuur
geschiedenis, erfgoed project, 
materialenkennis en betekenis
geving echt boeiend. Zo leer ik 
nu bijvoorbeeld de informatie 
die een object bevat te onder
zoeken, te ‘lezen’, te beschrijven 
en te documenteren vanuit  
verschillende culturen en  
rituelen. En volgend jaar  
verhuizen we naar een  
monumentaal pand!’ 

Avontuur
‘Omdat ik net begonnen ben, 
voelt alles als een avontuur. De 
introductiedagen waren span
nend: met een projectgroepje en 
onder begeleiding van twee
dejaarsstudenten, reisden we 
door historisch Amsterdam op 
zoek naar cultureel erfgoed. 
Terug in de academie presen
teerden we de resultaten aan 
de andere groepjes en we sloten 
de dag af met een supergezel
lige barbecue op het strand. 
Hier leer ik waarderen dat niets 
vanzelfsprekend is. Aan alles 
gaat een idee vooraf. Ik verheug 
me op wat komen gaat en weet 
dat het altijd betrekking heeft 
op erfgoed, kunst en cultuur. Ik 
vind het mooi om mensen bij 
elkaar te brengen en te kunnen 
vertellen over wat we erfden van 
onze voorouders.’

Nader Alnafih,  
eerstejaarsstudent

‘Een avontuurlijke reis door 
de tijd’

interview

Nader 
Al-nafih 
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Studiereis naar Berlijn Reinwardt Memorial Lecture door Kavita Singh

Beeld en Geluid Hilversum

Studiereis naar Londen



Speelklok
Utrecht 

‘ Ik studeerde af op de vertaalslag van de 
beschikbare theorie over preventieve conservering 
naar de (soms) complexe praktijksituaties van 
historische interieurs.  Daar ligt nu ook mijn 
toekomst, want ik ben begonnen als zelfstandig 
ondernemer. En met succes. Ik werk op 
projectbasis bij bijvoorbeeld Kasteel Duivenvoorde, 
Kasteel de Haar en de Dienst van het Koninklijk 
Huis. Het werkveld heeft behoefte aan 
generalisten die flexibel inzetbaar zijn. Mijn studie 
blijkt daarvoor een uitstekende basis te zijn.’ 
 
Arrianne Zeijlemaker (afgestudeerd in 2013)

Na de studie

Met het bachelordiploma kun je aan de 
slag in het brede erfgoedveld. Je bent 
klaar voor een organisatorische verant
woordelijkheid op basis van de opgedane 
kennis van praktijk en theorie. Onze 
afgestudeerden werken in adviserende, 
coördinerende en uitvoerende functies 
als informatiebeheerder, tentoonstellings
coördinator, collectie beheerder, 
archivaris, cultureel ondernemer of 
 publieksbegeleider. Ze zijn te vinden in 
musea, archieven, veilinghuizen, tentoon
stellingsbedrijven, erfgoedhuizen, regio
nale historische centra, projectbureaus, 
galerieën, instellingen op het gebied van 
archeologie en landschapsbeheer etc. 

tentoon-
stellings-
bezoek

18 19



Hortus-
plantsoen

Focus on the Future:
Master of Museology

Als je een leidinggevende of beleids
adviserende positie ambieert in het 
(internationale) erfgoedveld, is de 
Engelstalige Master of Museology een 
interessante opleiding voor je. Je ont
wikkelt een academische houding ten 
opzichte van museologie en de interna
tionale museum en erfgoedwereld die 
voort durend in verandering is. 
Het programma bestaat zeven modules, 
een studiereis naar Berlijn, een stage 
en een afstudeer scriptie. De studie sluit 
aan bij de bachelor Cultureel erfgoed, 
maar ook voor studenten met een andere 
relevante opleiding en voor mensen met 
relevante werkervaring, is deze unieke 
master een goede investering.

Studielast: 90 studiepunten
Duur: 18 maanden voltijd
Voertaal: Engels
Graad: Master of Museology
Toelating: relevant bachelor of  
masterdiploma of werkervaring  
en  selectieprocedure

‘ Als masterstudent aan de Reinwardt Academie 
ontmoet je de hele wereld. Je medestudenten 
komen uit verschillende landen en regelmatig 
geven gastdocenten uit het buitenland lezingen en 
workshops. Mede door het internationale karakter 
van de opleiding maak je als mens een heel snelle 
ontwikkeling door. Na tien maanden intensieve 
training ben je klaar om af te reizen naar die 
gedroomde stageplek, ook als dat in een museum 
aan de andere kant van de wereld is!’  
 
Hester Dibbits, studieleider en lector

studie
informatie
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Verhuizing
In de zomer van 2015 verlaat de Reinwardt 
de Dapperstraat en betrekt het duurzaam 
gerenoveerde academiegebouw aan het 
Hortusplantsoen. Die duurzaamheid past goed 
bij het vakgebied van cultureel erfgoed en 
museologie. Hierin gaat het om mensen, hun 
leefomgeving, verleden en toekomst en keuzes 
die zij maken over behoud van essentiële 
dragers van erfgoed. Voorbeelden daarvan 
zijn herinneringen, landschappen, objecten, 
verhalen en ook monumenten zoals dit 
academiegebouw. 



Alom inspiratie
Als je aan de Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten studeert, kom je in 
aanraking met het volledige spectrum 
van het vakgebied. De AHK stimuleert 
haar studenten om uit te blinken in het 
vak en een eigen visie en persoonlijke 
stijl te ontwikkelen. Onze opleidingen 
hebben sterke banden met het werkveld, 
nationaal en internationaal, en ook onze 
docenten staan met één been in de prak
tijk. Je studeert midden in Amsterdam, 
het centrum van cultuur en media. Ook 
buiten school is er dus volop inspiratie en 
kun je ervaringen en contacten opdoen 
die van grote waarde zullen zijn. Alle 
opleidingen hebben contact met zus
terinstellingen over de hele wereld en je 
krijgt volop steun om een studie of sta
geverblijf in het buitenland te realiseren.
 
Kennismaken?
Om kennis te maken met de opleiding 
van jouw keuze kun je een van de open 
dagen bezoeken. Aan het einde van 
het studiejaar presenteren zich honder
den studenten van de AHK met hun 
Eindwerk. Je bent van harte welkom 
om de theater en dansvoorstellingen, 
concerten, tentoonstellingen of het film
festival te bezoeken en zo op een andere 
manier kennis te maken met de AHK. 

www.ahk.nl

Amsterdamse 
Hogeschool
voor de Kunsten

bachelor  
Docent beeldende kunst en vormgeving

master  
Architectuur 
Landschapsarchitectuur 
Stedenbouw

interdisciplinaire masters 
Kunsteducatie 
Artistic Research 
Composing for Film 
Theaterzanger/Singerperformer

bachelor 
Klassieke muziek 
Oude muziek 
Jazz 
Popmuziek 
Docent muziek 
 
master 
Klassieke muziek
Oude muziek
Jazz 
Opera  Dutch National Opera Academy 
Theaterzanger/Singerperformer
Composing for Film

bachelor 
Regie 
Productie 
Scenario 
Camera/licht 
Production design 
Sound design 
Montage 
Interactieve media/Visual effects 
 
master 
Film 
Composing for Film

Dans

vooropleiding
5 o’clock class

bachelor 
Klassieke dans  Nationale Balletacademie 
Moderne theaterdans 
Jazz en musicaldans 
Choreografie  School voor  
Nieuwe Dansontwikkeling 
Docent dans

master  
Amsterdam Master of Choreography

Theater

bachelor 
Toneel en kleinkunst  Amsterdamse  
Toneelschool&Kleinkunstacademie 
Regie
Mime 
Theaterdocent 
Scenografie 
Techniek en theater 
Productie podiumkunsten 
 
master 
DasArts – Master of Theatre 
Theaterzanger/Singerperformer

bachelor  
Cultureel erfgoed 
 
master  
Museology

algemene
informatie

faculteiten22 23
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Reinwardt Academie
Dapperstraat 315
1093 BS Amsterdam
020 527 71 00
rwainfo@ahk.nl
www.reinwardtacademie.nl
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