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Van collecties en 
gebouwen tot 

landschappen en 
tradities: cultureel 

erfgoed vind je overal.
 

Aan de 
bacheloropleiding 
Cultureel erfgoed 
van de Reinwardt 

Academie leer je hoe 
je erfgoed bewaart, 

gebruikt en vernieuwt.



2

R
ei

nw
ar

dt
 A

ca
de

m
ie

3

Reinwardt  
Academie

De Reinwardt Academie is dé plek 
waar je cultureel erfgoed studeert. 
Een unieke plek, want de Reinwardt 
Academie is in Nederland het enige 
opleidingsinstituut op hbo-niveau 
voor allround erfgoedprofessionals. 

 
De academie ligt in het centrum 
van Amsterdam, met beroemde 
buren zoals de Hermitage, het Joods 
Historisch Museum en de Hortus 
Botanicus. In vergelijking met 
andere hoger-onderwijsinstellingen, 
is de Reinwardt een kleinschalig 
instituut, met zo’n 600 studenten en 50 
medewerkers. 
 
Tijdens de opleiding doe je veel 
praktijkervaring op, via stages, 
projecten en studiereizen. De 
Reinwardt Academie werkt nauw 
samen met het werkveld en onderhoudt 
veel contacten in het binnen- en 
buitenland.
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Leren in de praktijk

 
We besteden aandacht aan kunstobjecten, 
historische archiefstukken, planten, dieren en 
monumenten. Maar er is ook aandacht voor 
tradities, rituelen en volksgebruiken.  
Je leert in de praktijk. Tijdens je studie 
ontmoet je archivarissen, curatoren, 
restaurateurs, managers, communicatie- en 
marketingadviseurs en (tentoonstelling)
ontwerpers. Projecten, stages en excursies 
staan centraal tijdens de opleiding en je maakt 
drie studiereizen in Europa.

‘Erfgoed geeft mijn leven kleur en daagt mij uit om steeds nieuwe aspecten 
van het leven te ontdekken. Mijn favoriete culturele erfgoed? Op dit moment 
is dat voor mij het werk van Kehinde Wiley, een kunstenaar uit de Verenigde 
Staten. Hij remixt meesterwerken uit de Europese kunstgeschiedenis met 

Amerikaanse personen uit de hedendaagse urban en hiphopcultuur. Erfgoed 
is niet neutraal, die visie op erfgoed zie je duidelijk terug in zijn werk.’

‘Ik vind het belangrijk om studenten uit te dagen om het beste uit zichzelf te 
halen. Dan kun je in je toekomstige werk écht het verschil maken. Cultureel 
erfgoed inspireert mij elke dag. In het studiejaar 2019-2020 starten we met 

een vernieuwde inhoud van de opleiding, zodat die nog beter aansluit op het 
werkveld. Ik ben trots op onze unieke opleiding!’

Renske de Groot, studieleider

Erfgoed is alles wat we bewaren, omdat het iets 
zegt over wie we zijn, waren en willen zijn. Tijdens 
de opleiding tot erfgoedprofessional leer je over het 
verzamelen en ontzamelen van erfgoed. Je leert 
hoe je presentaties ontwerpt in allerlei vormen, 
ook digitaal, en hoe je omgaat met publiek. Je leert 
over marketing en ondernemerschap voor erfgoed.

http://qz.com/375262/the-painter-who-remixes-classical-european-art-with-black-urban-youth/
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studiereizen. Je werkt vaak in groepsverband 
en je krijgt praktijkgerichte opdrachten. De 
beoordeling vindt plaats op verschillende 
manieren: via een tentamen, een werkstuk of 
een presentatie.
 
Vanaf het tweede jaar ga je je voorbereiden op 
je specialisatie. Er zijn drie richtingen: 
• beheer en behoud 
• management, beleid en ondernemerschap
• publiek en presentatie
Tijdens de stage in het tweede jaar, die 15 
weken duurt, maak je kennis met de praktijk. 

In het derde en vierde jaar specialiseer je je 
verder in het profiel dat je dan hebt gekozen. 
Het programma van de studiereis in je derde 
jaar hangt nauw samen met de minor die je 
kiest in dat jaar. 
 
Je rondt je opleiding af met een afstudeerstage 
en een afstudeeronderzoek. Bij het onderzoek 
dat je doet, ligt de nadruk op de aanpak van 
een relevant probleem dat speelt in de praktijk 
van cultureel erfgoed. Zowel de stage als het 
onderzoek zijn een belangrijke voorbereiding 
op je toekomst als erfgoedprofessional.

Kijk voor informatie op 
www.reinwardt.ahk.nl/
studieprogramma

4 jaar voltijd

Nederlands

Bachelor of Arts

diploma mbo 4, havo of vwo

60 studiepunten per jaar

bachelor 

Cultureel  
erfgoed 

Vanaf studiejaar 2019-2020: 

vernieuw
d onderw

ijsprogram
m

a!

De bacheloropleiding Cultureel erfgoed duurt 
in totaal vier jaar. 
In het eerste jaar leg je de basis voor een 
brede kennis van het erfgoedveld en leer 
je de algemene vaardigheden die je als 
erfgoedprofessional nodig hebt. De opleiding 
behandelt een groot aantal onderwerpen: van 
cultuurgeschiedenis tot materialenkennis, 
van projectmanagement tot het doen van 
praktisch onderzoek. 
 
De lesstof wordt behandeld via projecten, 
hoorcolleges, werkcolleges, excursies en 
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Studiereizen
 
De internationale studiereizen zijn 
inspirerende en intense ervaringen. Ze 
helpen je om een goed beeld te vormen van 
wat er allemaal gebeurt op het gebied van 
erfgoed. Tijdens de studiereizen bezoek 
je musea, monumenten, instellingen voor 
erfgoed, archieven en depots. Je krijgt 
op allerlei plaatsen een blik achter de 
schermen en je ontmoet professionals zoals 
museumdirecteuren, conservatoren en 
erfgoedexperts.  
 
Ter plaatse werk je aan opdrachten. Je 
bedenkt bijvoorbeeld een wandeling in 
een wijk. Of je bedenkt een rondleiding 
voor een groot en bekend museum. De 
bestemmingen van de studiereizen zijn 
Parijs, Berlijn en Glasgow. 
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Rebekka van den Berg
COMM - Museum voor Communicatie

‘Ik heb mijn tweedejaarsstage gelopen bij het 
Museum voor Communicatie in Den Haag. Het 
museumconcept was helemaal vernieuwd en 
het museum had extra hulp nodig. Mijn stage 
was een allround stage, ik kreeg veel vrijheid en 
heel verschillende opdrachten. Met de kennis 
vanuit mijn opleiding kon ik het museum op 
allerlei vlakken helpen. De stage was voor mij 
een goede uitdaging om theorie in de praktijk 
toe te passen. Het contact met collega’s 
was eerst even wennen, maar dit werd snel 
omgeruild voor een prettige werksfeer waarin 
ik mij thuis voelde. Ik kijk terug op een fijne en 
vooral leerzame stage bij COMM!’

Benjamin Smit
Museum Prinsenhof Delft

‘Tijdens mijn stage bij het Museum 
Prinsenhof heb ik onder andere meegewerkt 
aan de tentoonstelling MOJO 50 jaar, die in het 
voorjaar van 2019 opent. Ik heb interessante 
personen en partijen ontmoet die betrokken zijn 
bij de totstandkoming van een tentoonstelling. 
En ik heb allerlei vergaderingen bijgewoond. 
Ik heb geleerd om op een professionele manier 
samen te werken met zowel interne als externe 
collega’s. Deze stage heeft mij een goed 
beeld gegeven van wat er allemaal komt kijken 
bij de realisatie van een tentoonstelling, en hoe 
leuk het is om daar deel van uit te maken!’

Stage
Aan de Reinwardt Academie leer je in de praktijk. 
In het tweede en in het vierde jaar loop je stage 
bij een erfgoedinstelling of een (overheids)
instelling die verbonden is aan de erfgoedsector. 
Denk aan musea, monumenten, botanische 
tuinen, archieven of kenniscentra. De Reinwardt 
Academie beschikt over een groot netwerk van 
stage-instellingen in Nederland en daarbuiten.  

De afstudeerstage in het vierde jaar kent 
een grote eigen inbreng. Je gaat zelf op 
zoek naar een stageplaats en je kunt je 
afstudeeronderzoek combineren met je 
stage.

Veerle Jansen
Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

‘Ik loop stage bij het Sociaal Historisch 
Centrum voor Limburg (SHCL) in Maastricht. 
Dit is een studie- en documentatiecentrum 
voor de geschiedenis van Limburg. Als 
stageopdracht schrijf ik een advies over hoe het 
SHCL nog steeds een goede publieksfunctie 
kan uitvoeren en tegelijk rekening houdt met 
de nieuwe privacywetgeving. Om dit rapport 
te kunnen schrijven organiseer ik een aantal 
evenementen zoals een mijnwerkersdag en 
een tentoonstelling over de sluiting van de 
mijnen. Ik merk dat er heel veel behoefte is aan 
het levend houden van het mijn-erfgoed en dat 
je heel veel leuke dingen kunt doen met het 
archief. Ik krijg veel verantwoordelijkheid en ben 
goed ontvangen bij het SHCL.’

De tweedejaarsstage is een eerste 
kennismaking met het werkveld en duurt 15 
weken. Je voert tijdens je stage praktische 
werkzaamheden uit. Deze geven je inzicht in 
het reilen en zeilen van een erfgoedinstelling. 
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Afgestudeerd.... en dan? 
In de culturele erfgoedsector is het niet 
vanzelfsprekend dat je meteen een betaalde baan 
vindt. Dé tip is dat je tijdens de opleiding al werk 
maakt van je toekomst. Door de stages die je loopt en 
activiteiten die je naast je opleiding doet, vergroot je je 
kans op het vinden van een baan. Amsterdam biedt 
enorm veel mogelijkheden om tijdens je studie al aan 
de slag te gaan in de wereld van het cultureel erfgoed. 

Toekomstperspectief profiel  
Publiek en presentatie:
 
Musea hebben vaak een afdeling publiek en 
educatie. En de grotere musea kennen ook 
afdelingen presentatie. Natuurlijk beperken 
mogelijke banen zich niet tot musea of 
monumenten. Ook bij het in stand houden 
(of ter discussie stellen!) van tradities en 
gebruiken speelt publiek een cruciale rol. Bij 
een afdeling presentatie werk je vaak aan de 
totstandkoming van een tentoonstelling of 
programmering. Daarvoor moet je ook weten 
hoe je, binnen in een bepaald budget een zo’n 
aantrekkelijk mogelijk resultaat bereikt.

Toekomstperspectief profiel  
Beheer en behoud:

Je zal werken op een afdeling van een 
museum of een andere organisatie met 
een collectie. Dat is meestal de afdeling 
collectiebeheer en die is verantwoordelijk 
voor het beheer, behoud, maar ook voor de 
manier waarop het werk en de informatie die 
over het werk bekend is wordt bewaard en 
gepresenteerd. De afdeling collectiebeheer 
is ook verantwoordelijk voor uitgaande en 
binnenkomende bruiklenen. Dat is vaak een 
grote logistieke puzzel, met ingewikkelde 
verzekeringsvraagstukken. Deze afdeling 
houdt ook bij waar alle collectiestukken zich 
bevinden. Digitalisering en innovatieve 
technieken spelen de laatste jaren een steeds 
grotere rol in collectiebeheer. 

Toekomstperspectief profiel Management, 
beleid en ondernemerschap:
 
Je zal vaak werken in teams waar jij als 
erfgoedspecialist een organiserende en 
adviserende managementrol hebt. Aan welke 
projecten kun je denken? Bijvoorbeeld de 
herbestemming van gebouwen of de (her)
inrichting van landschap. Of je werkt als 
erfgoedspecialist bij de gemeente, provincie, 
of de Rijksoverheid. Met een achtergrond 
op het gebied van management, beleid en 
ondernemerschap in cultureel erfgoed, kun 
je ook bij lokale en landelijke subsidiefondsen 
aan de slag.

Toekomst 
perspectief
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Lois Muller werkt bij het  
Nederlands Instituut voor  
Beeld en Geluid:
 
‘Ik werk aan het up to date houden 
van de collectie-database van film en 
documentairemakers. De collectie bestaat 
uit films, series, interviews, en nog veel 
meer. Aan elke collectie hangt een contract. 
Daarin staat wat er is afgesproken met 
de schenker of andere rechthebbenden. 
Bijvoorbeeld welk materiaal is geschonken 
of wat wij ermee mogen doen. Ik mag dat 
allemaal uitzoeken en bedenken wat we aan 
de collectie hebben.’

Talitha van Ooyen werkt  
bij het Mondriaanfonds:

‘Het is een fonds voor beeldende kunst 
en cultureel erfgoed voor kunstenaars, 
bemiddelaars, instellingen en 
opdrachtgevers. Ik ben projectmedewerker 
beeldende kunst en erfgoed. Ik houd me 
onder meer bezig met het beoordelen van 
de subsidieaanvragen en het zo goed 
mogelijk begeleiden van de mensen die 
een aanvraag doen.’

Robin Vermeulen werkt onder  
andere bij het Amsterdams 
Andalusisch Orkest:
 
‘Inmiddels ben ik projectmedewerker bij het 
orkest en doe ik van alles. Van productie tot 
fondsaanvraag tot een lamp ophangen en de 
communicatie. We doen alles om het orkest 
goed te laten spelen. Omdat het een kleine 
organisatie is, is het heel veel aanpakken en 
dat is leuk.’Voor échte voorbeelden van jonge alumni  

van de opleiding Cultureel erfgoed, ga je naar 
myfutureclassic.nl. Lees uitgebreide interviews 
over de tijd aan de Reinwardt, de ontwikkeling 

van hun loopbaan én de favoriete future classics 
van Talitha, Robin en Lois. 

Reinwardt  
Alumni
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Meer weten?
Volg ons op social media. Hier delen we 
projecten en activiteiten van studenten, 
alumni, docenten en het werkveld. Ook 
kondigen we via deze kanalen lezingen 
en andere events van de Reinwardt 
Academie aan. Kom bijvoorbeeld een 
keer naar de Erfgoedarena. Dat is onze 
eigen debatavond over allerlei actuele 
onderwerpen. 

Open dagen 

Twee keer per jaar organiseert de Reinwardt 
Academie een open dag. Bezoek deze om te 
ontdekken of de opleiding Cultureel erfgoed 
iets voor je is. Er is een programma met 
presentaties, workshops en mini-colleges. En 
je kunt in gesprek met studenten en docenten 
van de opleiding. 
Meld je aan op  
www.reinwardt.ahk.nl/opendagen 

Meeloopdagen

Bezoekers van de open dag kunnen zich 
aanmelden voor een meeloopdag. Zo krijg 
je een nog beter beeld van de opleiding. Je 
volgt onderwijs, je doet een praktijkopdracht 
en tijdens de pauze kun je vragen stellen aan 
studenten van de Reinwardt. 

Toelating

Voor de bachelor Cultureel erfgoed zijn 
de reguliere ingangseisen voor een hbo-
bacheloropleiding van toepassing. Je moet 
minimaal een havo- of vwo-diploma hebben, 
of een mbo-diploma op niveau 4, óf een 
gelijkwaardig buitenlands diploma. Verder zijn 
er geen aanvullende voorwaarden wat betreft 
het vakkenpakket of je profielkeuze. Als je 
geen onderwijs meer volgt, ouder bent dan 21 
en geen van bovengenoemde diploma’s hebt, 
moet je een 21+-toets afleggen.  
Kijk voor meer informatie op  
www.reinwardt.ahk.nl/toelating

 @ReinwardtAcademie
 @reinwardtacademie

Open dagen 
studiejaar 2019-2020
• Zaterdag 17 november 2018
• Zaterdag 2 februari 2019 

Meeloopdagen 2019-2020
• Woensdag 6 maart 2019
• Woensdag 17 april 2019

http://www.reinwardt.ahk.nl/opendagen
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Amsterdamse  
Hogeschool  
voor de Kunsten  

De Reinwardt Academie maakt deel uit 
van de Amsterdamse Hogeschool voor 
de Kunsten (AHK).  
De AHK bestaat uit zes academies; 
naast cultureel erfgoed ook muziek, 
theater en dans, film, bouwkunst en 
beeldende kunst. Een ideale omgeving 
om tijdens je studie samen te werken 
met studenten uit andere disciplines. 

Alle academies van de AHK bevinden zich in het hart van 
Amsterdam, een inspirerende omgeving van internationale 
allure met instituten van wereldfaam zoals het Koninklijk 
Concertgebouworkest, het Internationaal Theater Amsterdam, 
het Holland Festival, de ZiggoDome, het Rijksmuseum en 
EYE Filmmuseum, om er maar een paar te noemen. Kortom, 
in Amsterdam studeer je in een kunst- en cultuurstad van 
wereldformaat. Wil je meer informatie over de opleiding van 
jouw keuze? Bezoek een informatieavond of open dag! 

www.opendagen.ahk.nl 

Neem 
eens een kijkje 

op de website of 
bezoek een presentatie 

met het eindwerk van de 
huidige studenten, zoals tijdens 
het Keep an Eye Filmacademie 
Festival! Concerten, theater- en 

dansvoorstellingen zijn het 
hele jaar te bezoeken. Houd 

de agenda in de gaten!
www.ahk.nl
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Reinwardt Academie
Hortusplantsoen 1-3
1018 TZ Amsterdam
020 527 7100
rwa-info@ahk.nl

www.reinwardtacademie.nl 

      ReinwardtAcademie
      reinwardtacademie
 

Uitgave
Amsterdamse Hogeschool  
voor de Kunsten, 2018

Tekst en samenstelling
Nicole Bakker

Huisstijl
Thonik

Ontwerp
Stefan van den Heuvel

Fotografie
Jonathan Andrew
Nancy van Asseldonk
Boudewijn Bollmann
Brigitte Mesquita

Druk
Mullervisual 

Colofon

Wil je meer weten over 
cultureel erfgoed? 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed > www.cultureelerfgoed.nl
Beeldbank van erfgoed > www.beeldbank.cultureelerfgoed.nl
Collecties van musea en andere instellingen > www.collectienederland.nl
Geheugen van Nederland > www.geheugenvannederland.nl
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