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KUNST EN CULTUUR

Kunsten spelen in ons leven een grote rol. We bezoeken musea, wonen
en werken tussen oude en moderne architectuur, gaan naar theaters,
bioscopen en concerten, lezen literatuur en luisteren naar muziek. Je
kunt kunst niet alleen beleven, maar ook het functioneren van kunsten
bestuderen en analyseren. Die kritische bestudering van kunsten en
hun functies staat centraal in de studies kunstgeschiedenis en kunsten,
cultuur en media.
Kunstgeschiedenis
In de opleiding kunstgeschiedenis kun je je niet alleen specialiseren in
oude en moderne en hedendaagse kunst, maar ook in architectuuren stedenbouwgeschiedenis of in landschapsgeschiedenis. In het eerste
jaar krijg je een overzicht van alle belangrijke stromingen en richtingen.
Zo kun je beroemde kunstenaars en architecten in hun context plaatsen.
In het tweede en derde jaar specialiseer je je steeds meer in de richting
die jou het meest aanspreekt. Wil je museumconservator worden of juist
de kunsthandel in? Wil je schrijven over kunst of architectuur voor
kranten en tijdschriften? Wil je bij een bureau werken dat zich inzet
voor het behoud van gebouwen en historische landschappen? Naast
wetenschappelijke kennis doe je bij kunstgeschiedenis ook vaardigheden op die je voorbereiden op je toekomstige baan als kunst- of
architectuurhistoricus.
Kunsten, cultuur en media
Bij kunsten, cultuur en media bestudeer je de manier waarop kunsten
functioneren in een samenleving. Dit doe je vanuit mediatheoretische,
sociologische en filosofische perspectieven. Daarnaast doe je kennis op
van een kunstdiscipline. Je kiest een minor uit vijf kunstdisciplines: film,
literatuur, muziek, theater en beeldende kunst (deze wordt verzorgd door
kunstgeschiedenis). Ook kies je een contextuele specialisatie. Wil je leren
welke processen een rol spelen bij het onder de aandacht brengen van
kunstuitingen of inzicht krijgen in het cultuurbeleid van de overheid?
Dan kies je voor de specialisatie kunst, beleid en management. Wil je je
richten op het analyseren en interpreteren van kunstwerken, dan is de
specialisatie analyse en kritiek iets voor jou. Voor verdieping in
educatieve processen of de manier waarop kunstonderwijs
georganiseerd wordt is er de specialisatie kunsteducatie. In het studieprogramma draait het om de rol van media als dragers van de kunsten.

1

KUNSTGESCHIEDENIS IN GRONINGEN

Wat wil de kunstenaar met zijn schilderij, sculptuur of foto uitdrukken?
Wat is de functie van een video en internetkunst? Wat is de gedachte
achter de architectuur en stedenbouw in Almere? Waarom hebben we
Vinex-wijken gebouwd? Waarom loopt het historische landschap gevaar?
Op deze vragen en tal van andere willen kunst- en architectuurhistorici
een antwoord geven. Kunst, architectuur en stedenbouw zijn belangrijke
elementen in onze samenleving. Gebouwen staan overal, musea zijn
populair en ook in de media wordt veel aandacht besteed aan kunst en
architectuur.

rijke rol. Kunstenaars, filosofen en estheten hebben theorieën over kunst
bedacht. Er bestaan ook denkbeelden over hoe de samenleving moet
worden ingericht met kunst. Als student kunstgeschiedenis leer je over
al deze dingen nadenken, om zo de betekenis en functie van kunst te
kunnen duiden.

Wat is kunstgeschiedenis?
Je bestudeert bij kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) niet alleen de kunstwerken of gebouwen zelf. Natuurlijk vraag je
jezelf eerst af wie ze gemaakt hebben en hoe ze eruit zien. Daarna ga je
achterliggende vragen stellen. Hoe zijn de werken gemaakt? Wat wil de
kunstenaar met zijn werk uitdrukken? Voor welk publiek is het gemaakt?
Wat zegt het kunstwerk over de periode waarin het is gemaakt? Wie
bemoeit zich eigenlijk met het ontstaan van zo’n werk? Wat betekenen
de details en verandert die betekenis in de loop der tijd?
Als kunst- en architectuurhistoricus wil je weten wat de functie van
kunst was in het verleden en wat de functie tegenwoordig is. Een
kunsthistoricus heeft kennis van beeldende kunst, kunstenaars en hun
opdrachtgevers. Een architectuurhistoricus weet veel over gebouwen,
infrastructuur, architecten en de culturele en maatschappelijke
betekenis daarvan. Daarnaast speelt het denken over kunst een belang-

De studie in Groningen
Bij kunstgeschiedenis in Groningen volg je vakken in drie stromingen:
moderne en hedendaagse kunst, oude kunst en architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Daarom spreken we liever over kunst- en architectuurgeschiedenis dan over kunstgeschiedenis. Je volgt in de eerste jaren
vakken over elke stroming. Je kiest al vrij snel voor een specialisatie in
oude kunst, moderne en hedendaagse beeldende kunst of architectuuren stedenbouwgeschiedenis. In dat opzicht is de studie uniek. In het
derde jaar kun je ervoor kiezen je te specialiseren in één richting. Later
kun je ook nog kiezen voor landschapsgeschiedenis. Deze specialisatie is
alleen in Groningen te volgen.
Kunst, architectuur en stedenbouw moet je eigenlijk in het echt zien
om je er een goed beeld over te vormen. Daarom ga je er met docenten
regelmatig op uit om kunst te bekijken in binnen- en buitenland. In de

www
› www.rug.nl/let/kunstgeschiedenis
› www.adamsappel.nl, archief 2007, aflevering 23 (video over het ontstaan
van het moderne Nederland)
› www.rug.nl/video/tspek (video over landschapsgeschiedenis)
› www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Sterke punten van de studie
Kunstgeschiedenis in Groningen is meer dan op andere universiteiten
thematisch opgebouwd. De specialisatie oude kunst heeft veel aandacht
voor Italiaanse schilderkunst uit de Renaissance en voor de Vlaamse
primitieven, zoals Jan van Eyck. Bij moderne en hedendaagse kunst ligt de
focus niet alleen op klassiek moderne kunst, maar ook op recente video- en
internetkunst. Architectuur- en stedenbouwgeschiedenis legt het accent
op de twintigste eeuw. De specialisatie in landschapsgeschiedenis
Het gebouw van de opleiding
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is uniek in Nederland.

KUNSTGESCHIEDENIS IN GRONINGEN

opleiding is ook veel aandacht voor wat je na je studie met kunst- en
architectuurgeschiedenis kunt doen. Het blijft natuurlijk een wetenschappelijke studie, maar al tijdens de opleiding maak je kennis met
de praktijk. In het derde jaar kun je bijvoorbeeld een vak volgen over
veilingen en kunstmarkten. Je zult dan ook Christie’s en Sotheby’s
bezoeken om te leren hoe het eraan toegaat in een veilinghuis. Bij
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis vormen beleidsvakken onderdeel van de studie. Wil je museumconservator worden? Dan volg je
een collegereeks over het ontstaan van musea en de rol daarvan in de
samenleving. De Faculteit der Letteren aan de RUG heeft de opleidingen
ingericht volgens het major-minormodel. Je major is je hoofdvak, dus
kunstgeschiedenis, en je minor bestaat uit een verbredend of verdiepend
vakkenpakket dat je binnen of buiten de opleiding kiest. Tot slot mag je
ook een deel geheel vrij invullen met keuzevakken.
En dan Groningen…
Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen
staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend
genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg
om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is
student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve
mogelijkheden zijn prima, zoals je snel zelf zult ervaren.

Kunst is overal
Kunst, architectuur en stedenbouw zijn overal in de maatschappij en
er zijn dan ook steeds meer sectoren in de samenleving die hiermee te
maken hebben. Hierbij moet je niet alleen denken aan musea, maar ook
aan televisieprogramma’s, kunst- en architectuurreizen, kunstuitleen en
adviescommissies over kunst in openbare ruimten. Ook in de politiek
zijn kunst en architectuur onderwerp van debat. Neem bijvoorbeeld de
discussie over het Museumplein in Amsterdam of het Stadsbalkon
in Groningen.

Iets voor jou?

Ben jij gefascineerd door kunstwerken, landschappen of architectuur? Zie je museumbezoeken niet als een verplichting? Heb je

daarnaast een goede schrijfvaardigheid? Dan is kunstgeschiedenis zeker iets voor jou! Het is belangrijk dat je een kunstwerk niet meteen bestempelt als
mooi of lelijk, maar nieuwsgierig bent naar kunst en de achterliggende gedachte.

Zeno Snoei (20)
eerstejaars kunstgeschiedenis

Aanvulling
op het
programma

‘Misschien komt het omdat mijn ouders kunst verzamelen en een galerie hebben, maar
sinds een paar jaar vind ik kunst steeds boeiender. Ik vraag me vaker af wat de betekenis
achter een kunstwerk is. Van tevoren dacht ik dat ik me wilde specialiseren in moderne
kunst, maar omdat de andere vakken ook interessant zijn, twijfel ik.
Op de universiteit heb je minder lesuren dan op de middelbare school. Ik heb meer vrijheid,
maar moet zelf de verantwoordelijkheid nemen om de studieboeken te lezen en naar
college te gaan. De excursies maken de studie aantrekkelijk en zijn echt een aanvulling op
het programma.
Groningen is een compacte stad met een leuk studentenleven. Ideaal. Ik ben lid van de
studievereniging van kunstgeschiedenis, Meander. Dat raad ik iedereen aan. Meander
organiseert regelmatig lezingen, excursies en borrels waardoor je niet alleen meer over
kunst leert, maar ook andere studenten leert kennen.’
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KUNSTGESCHIEDENIS IN GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT
GRONINGEN
29.149 studenten, waarvan
252 studenten kunstgeschiedenis
5.604 eerstejaars, waarvan
260 eerstejaars kunstgeschiedenis
ca. 3.100 buitenlandse studenten
ca. 5.550 medewerkers
570 hoogleraren
54 bacheloropleidingen
116 masteropleidingen
9 faculteiten
400.000 m2
603 miljoen euro budget

UITBLINKEN MAG!
De RUG wil haar studies voor elke
student interessant en waardevol
maken. Goede en gemotiveerde
studenten krijgen daarom de
kans hun talenten te benutten.
Binnen het Honours College
van de Groningse universiteit
kunnen excellente studenten een
verzwaard bachelor- en/of
masterprogramma volgen. Het
gaat dan zowel om verbreding
(buiten je studie) als om verdieping
(binnen je studie).
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DE INHOUD VAN DE STUDIE KUNSTGESCHIEDENIS

De bacheloropleiding kunstgeschiedenis duurt drie jaar. Daarna kun je je
verder specialiseren met een masteropleiding van een of twee jaar.
Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen
Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt
van september tot februari, het tweede van februari tot juli. Tentamens
worden in het midden en aan het eind van het semester afgenomen.
Naast hoorcolleges, waarbij je met name luistert naar een docent,
volg je ook werkcolleges, in kleine groepen. Daarbij werk je meer aan
opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en is er meer
aandacht voor de praktijk. Er is een computerruimte beschikbaar waar je
opdrachten kunt uitwerken, al dan niet samen met medestudenten. Als
je verder bent in de studie, krijg je meer praktijkwerk.
Een universitaire bacheloropleiding kent een studieprogramma van
180 punten. De zwaarte van de vakken wordt uitgedrukt in studiepunten.
Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Voor het ene vak
krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander bijvoorbeeld vijftien. Die
punten krijg je door het tentamen van een vak te halen, maar bijvoorbeeld ook door practicumopdrachten voldoende uit te voeren. Een punt
staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). Het reguliere
programma van een studiejaar kent zestig punten. Om je studie af te
ronden moet je alle benodigde studiepunten hebben behaald. Je major
kent 120 ECTS en je minor en keuzeruimte ieder 30 ECTS.

Het eerste jaar van de bacheloropleiding
Tijdens het eerste jaar van de bacheloropleiding (de propedeuse) maak je
kennis met de verschillende stromingen bij kunstgeschiedenis. Je volgt
in het eerste semester inleidende colleges over oude, moderne en hedendaagse beeldende kunst, en architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Je
leert over de belangrijkste stromingen in de architectuur en je krijgt een
overzicht van kunst vanaf de klassieke oudheid tot en met de twintigste
eeuw. Al tijdens het eerste semester leer je nadenken over de maatschappelijke kant van kunst. Wie waren de opdrachtgevers van een kunstwerk?
Welke motieven zijn te vinden in kunstwerken? Wat was de functie van
beeldende kunst in het verleden en wat is de huidige functie? Je leert ook
goed kijken naar gebouwen en kunstwerken. Als kunsthistoricus is het
belangrijk dat je details weet te onderscheiden en duiden. Wat je tijdens
deze colleges leert zul je tijdens de rest van je studie en daarna kunnen
toepassen.
In het tweede semester vergaar je nog meer basiskennis over
architectuur en stedenbouw en beeldende kunst. In dit semester moet
je kiezen tussen moderne en oude kunst. Moderne en hedendaagse
kunst zoomt verder in op kunstenaars uit het modernisme en postmodernisme. In het college oude kunst stel je vragen bij meesterwerken.

BACHELOROPLEIDNG Kunstgeschiedenis
1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR

3e JAAR

Oude kunst: 1300-1800
Moderne en hedendaagse kunst:
1800-heden
Architectuur en stedenbouw: historische
revivals
Architectuur en stedenbouw: canon 19e en
20e eeuw
Architectuur en stedenbouw: moderniteit,
modernismen
Beeldende kunst, keuze uit:
Moderne, postmoderne en hedendaagse
kunst
Vragen bij topstukken
Minor

Themacolleges beeldende kunst en
architectuur & stedenbouw
Minor

Specialisatie in architectuur en
stedenbouw, moderne en hedendaagse
kunst, oude kunst
Keuzeruimte
Bachelorscriptie
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Waarom is juist De Nachtwacht onderdeel van de artistieke canon en
een schilderij van Van der Helst niet? Je bespreekt welke elementen in
een meesterwerk hiervoor bepalend zijn. Het vak architectuur- en stedenbouwgeschiedenis behandelt in het tweede semester thematisch de
belangrijkste kwesties die gepaard gingen met het modernisme in de
twintigste eeuw. Wat verstonden architecten en stedenbouwers onder
modern? Wat wilden zij met hun ontwerpen communiceren en wat voor
weerstand riep dat op?

leert. Je ziet hoe een kunstwerk of gebouw in de omgeving past en je
leert extra goed te kijken naar een werk. Gebouwen of kunstwerken in de
stad Groningen bezoek je vaak tijdens college.

Veel studenten willen nog niet kiezen voor oude of moderne en hedendaagse kunst en gebruiken daarom de minor om alle vakken te volgen.
De minor is voor alle bachelorstudenten verplicht en neemt in totaal een
half jaar van je studie in beslag, verdeeld over het eerste en tweede jaar.
Je kunt bij kunstgeschiedenis kiezen uit vijf minoren: oude kunst, moderne en hedendaagse kunst, de mediterrane wereld, culturele geografie en
kunst, beleid en management.

Het vervolg van de bachelor
In de laatste twee jaar van de bachelor krijg je de kans om je steeds
meer te specialiseren in de stroming die jou het meest interesseert. Ook
al ben je in het tweede jaar nog verplicht vakken van zowel beeldende
kunst als architectuur te volgen, je kunt vaak al wel met keuzevakken
je profiel samenstellen. De vakken zijn in het tweede jaar op onderwerp
ingedeeld. Bij moderne en hedendaagse kunst leer je over schilderkunst,
beeldhouwkunst, fotografie, videokunst en kunstateliers. Bij oude kunst
staat Nederlandse en Italiaanse kunst en de wisselwerking daartussen
centraal. Een belangrijk onderdeel van het tweede jaar is de reis naar
Florence die voor alle studenten verplicht is. Het tweede jaar van
architectuur- en stedenbouwgeschiedenis is meer gericht op steden-

Bij kunst- en architectuurgeschiedenis wordt in het eerste jaar nooit
college gegeven op vrijdag. In plaats daarvan ga je bijna wekelijks op
excursie naar musea, instellingen en steden. Zo zit je dus niet je hele
studie in de collegebanken, maar bekijk je daadwerkelijk waar je over

Aan het eind van het eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb
je nog niet veertig van de zestig punten gehaald, dan moet je je studie
stopzetten. Daarnaast moet je binnen twee jaar het programma van het
eerste jaar hebben afgerond.

Kunst in Florence
Het college Beeldende kunst en identiteit wordt volledig gegeven in Florence! Op locatie zie je kunstwerken in hun oorspronkelijke omgeving. Je leert bij gebouwen als het Palazzo Vecchio met welk doel
de kunstwerken juist daar werden geplaatst en voor welk publiek het oorspronkelijk was bestemd.
Vroeger waren beelden vaak bedoeld om ontzag in te boezemen. Tegenwoordig functioneert een
kunstwerk heel anders. Door de commercialisering van kunst bijvoorbeeld moet je ook in Florence
voor een kerk of beeldentuin meestal betalen, iets dat vroeger ondenkbaar was.
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bouw. Grote projecten waardoor stad en land erg zijn veranderd en
vernieuwing van verloederde stadsgebieden komen onder andere aan
bod. Er wordt ook aandacht besteed aan cultureel erfgoed.

of aan andere universiteiten in binnen- of buitenland. Zo stel je dus nog
meer je eigen specialisatie samen. Je sluit de bachelor af met een scriptie
over een onderwerp naar keuze.

In het derde jaar kun je helemaal kiezen voor moderne en hedendaagse
kunst, oude kunst of architectuur- en stedenbouwgeschiedenis. Als je
keuze uitgaat naar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis krijg je
ook een vak over landschapsgeschiedenis. Verder leer je over naoorlogse
wijken en het modernisme en postmodernisme. Bij oude kunst gaan de
colleges over het ontstaan van kunstmusea vanuit verzamelingen en
hoe die zich als instituut in de samenleving hebben ontwikkeld. Je doet
onderzoek naar opdrachtgevers van kunstwerken. Voor studenten
geïnteresseerd in veilingen is er een college kunst en markt in de 19e en
20e eeuw. Je vraagt je af wat echte kunst is en wat namaak: wat is kunst
en wat is kitsch? Studenten van elke stroming gaan tot slot op meerdaagse excursie: naar Zeeland om daar de oude en twintigste-eeuwse
architectuur- en stedenbouw en landschap te bestuderen, naar België
voor beroemde Vlaamse primitieven of naar musea in Duitsland met
moderne en hedendaagse kunst.
Een half studiejaar (dertig punten) kun je naar eigen wens invullen in de
keuzeruimte. Je kunt de punten besteden aan bijvakken in Groningen

De masteropleiding
Als je de bachelor hebt afgerond mag je jezelf Bachelor of Arts (BA)
noemen. Om je academische opleiding volledig af te maken volg je nog
een master, in Groningen of daarbuiten. De masteropleiding kunstgeschiedenis in Groningen is toegankelijk voor studenten die de
bacheloropleiding volledig hebben afgerond. Bij elk van de masterspecialisaties volg je onderzoekscolleges en doe je zelf onderzoek dat je
uitwerkt in essays en aan medestudenten presenteert. Voor de research
master art history and archaeology geldt een selectieprocedure waarbij
wordt gekeken naar kennis, vaardigheden, talent en motivatie.

Infrastructuur bij grote projecten
Als gevolg van economische vooruitgang en bevolkingsgroei veranderde Nederland na de Tweede
Wereldoorlog drastisch. Niet alleen kwam er meer vraag naar huisvesting en bedrijventerreinen, ook
de infrastructuur is volledig aangepast. De aanleg van de Hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en
Parijs is hier een voorbeeld van. Na jarenlange besluitvorming zijn landbouwgrond en natuurgebieden
bebouwd, tunnels gegraven en viaducten gebouwd. Toch loopt de spoorlijn zo veel mogelijk langs
bestaande infrastructuur. De impact van deze en soortgelijke plannen op stad en landschap wordt
besproken in het college Grote projecten.
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www

toegankelijke masterprogramma’s
› Kunstgeschiedenis (met specialisaties oude kunst; moderne kunst;
architectuur en stedenbouw; landschapsgeschiedenis)

› www.rug.nl/ocasys/let/vak (vakkenoverzicht; zoek bachelor
kunstgeschiedenis)

› Research master art history and archaeology (tweejarig; met selectie)

› www.rug.nl/masteropleidingen

› Journalistiek (met selectie)

› www.adamsappel.nl, archief 2007, aflevering 5 (video over het Drentse
landschap)

Moeilijk of niet? Studenten vinden kunstgeschiedenis over het algemeen goed te doen. Toch zijn er ook studenten die vroegtijdig afhaken. Er
wordt bij kunstgeschiedenis een beroep gedaan op je kennis en je vaardigheden om verbanden te leggen. Goed leren kijken en een goede schrijfvaardigheid
zijn belangrijk. In het eerste jaar heb je ongeveer veertien uur college per week. Dat betekent dat je veel zelfstandig zult moeten studeren.

Sculptuur
Iedereen kent natuurlijk het beeld De Denker van Auguste Rodin, maar zegt de naam David Smith je
ook iets? Hij maakte grote werken van staal in een periode waarin meer aandacht bestond voor de
schilderkunst dan voor beeldhouwwerken. Tegenwoordig is dat anders en kom je beeldhouwwerken
overal tegen, in musea, op straat, in kantoorpanden en zelfs in winkelcentra. Tijdens het themacollege
Sculptuur analyseer en interpreteer je beeldhouwwerken. Je richt je daarbij op het gebruik van
verschillende materialen, van plastic tot bijenwas, de theorievorming en de waardering in de pers.

‘Cloud Gate’ van Anish Kapoor in Chicago
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Meer waardering
voor nieuwbouwwijken

Sterre Brummel (23)

ouderejaars kunstgeschiedenis

‘Kunstgeschiedenis is een hele leuke brede studie. Je kunt de inhoud van de studie zo modern en zo oud maken als je wilt. Weet je het
nog niet zo goed, dan maak je in het eerste jaar kennis met alle stromingen. Ik weet inmiddels zeker dat ik de master landschapsgeschiedenis wil doen.
Mensen hebben vanaf de eerste bewoning een grote invloed gehad op het Nederlandse landschap. Ik vind het interessant om te
bestuderen hoe daar nu en in het verleden mee is omgegaan. Het leuke aan de studie is dat je wordt uitgedaagd om zelf kritisch na
te denken over architectuur, stedenbouw en landschap.
Qua architectuur ben ik het meest geïnteresseerd in middeleeuwse stedenbouw en negentiende-eeuwse wijken. Maar zelfs wijken die
na de oorlog gebouwd zijn, die er grijs en saai uitzien, zijn interessanter dan je denkt. Ze zijn uit een heel idealistisch oogpunt opgezet.
Als je leest hoe men er toen over dacht, kijk je met veel meer waardering naar die wijken.
Het liefst wil ik later erop uit gaan om te onderzoeken hoe een landschapstype is ontstaan en hoe er nu het beste mee kan worden
omgegaan. Een combinatie van kantoorwerk en praktijkonderzoek lijkt me perfect.’
> Sterre vertelt meer over architectuur in een nieuwbouwwijk in een video op www.rug.nl/video/ba-kunstgeschiedenis
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DE INHOUD VAN DE STUDIE KUNSTGESCHIEDENIS

NAAR HET BUITENLAND
De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten
de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland
te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over de
hele wereld en er zijn diversie financiële regelingen waar je
een beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks
gaan zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om
te studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden
studenten voorbereid op een internationale werkomgeving.
Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buitenlandse studenten die hier jaarlijks komen en krijgt wellicht
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college van een buitenlandse gastdocent. En steeds meer
bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig.
Kunstgeschiedenis is een internationale discipline. Tijdens
excursies maak je kennis met kunst in het buitenland, in
musea, bij kunstenaarsopleidingen, architecten, stedenbouwkundigen en tentoonstellingenmakers. Daarnaast kan
je al in je bachelor vakken aan een buitenlandse universiteit
volgen. Ook in de master kun je in het buitenland studeren of
stagelopen.

TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

Afkomstig van het vwo

Afkomstig van het hbo

Geen vwo of hbo

Iedereen met een vwo-diploma mag kunstgeschiedenis studeren. Je hebt geen
speciaal profiel nodig om toegelaten te
worden. Wel kan het handig zijn als je
geschiedenis in je profiel hebt gehad.

Als je van het hbo komt geeft je propedeusediploma toegang tot het eerste jaar van
kunstgeschiedenis. Afhankelijk van je studie
kan je soms in overleg vrijstellingen krijgen.
Neem hiervoor op tijd contact op met de
studieadviseur.

Als je geen vwo- of hbo-diploma hebt, maar
wel kunstgeschiedenis wil studeren, kun je
een toelatingsexamen doen, het colloquium
doctum. Je moet dan wel 21 jaar of ouder
zijn. Als je dit examen haalt, kun je alsnog
worden toegelaten tot de bachelor. Voor
informatie hierover kun je contact opnemen
met de Universitaire Studenten Desk of de
studieadviseur.

w ww
› www.rug.studielink.nl
› www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering)
› www.rug.nl/hoezithet (praktische informatie)

2

Studiekosten
Naast collegegeld, 1713 euro in 2011-2012, heb je ook kosten voor
boeken en ander studiemateriaal. In het eerste jaar ligt dat rond
de 350 euro. De excursie naar Florence kost in totaal ongeveer 450
euro, de derdejaars excursies ongeveer 300. Met een week-OV en een
museumjaarkaart bespaar je veel geld tijdens dagexcursies. Als je al
een bachelor hebt (ook hbo), dan betaal je voor een tweede bachelor
een hoger collegegeld. Als je te lang over je studie doet moet je naast
het collegegeld waarschijnlijk een boete betalen van 3.000 euro.
(Volg de plannen van het kabinet en kijk op www.rug.nl/studenten/
inuitschrijving/collegegeld/tarieven.)
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STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle
eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding.
Introductie en studievereniging
Veel studenten zijn lid van Meander, de studievereniging voor studenten
kunstgeschiedenis. Inhoudelijk is Meander een aanvulling op het studieprogramma doordat er lezingen, excursies en studiereizen naar interessante steden en kunstevenementen worden georganiseerd. Dat is niet
alleen leerzaam, maar ook erg leuk. Je leert medestudenten beter kennen
tijdens de feesten, filmavonden en maandelijkse borrels die Meander
organiseert. Studieboeken kun je via Meander met korting krijgen en elk
jaar komt een almanak uit. Zes keer per jaar verschijnt het verenigingsblad Artefact in samenwerking met de studie kunsten, cultuur en media.
Je kunt zelf actief worden bij een van de vele commissies. Zo leer je nog
meer mensen kennen en doe je relevante praktijkervaring op.

Ook als je tegen problemen aanloopt tijdens je studie kan zij je helpen.
Je kunt bijvoorbeeld ziek worden of om andere redenen studievertraging
oplopen. Gesprekken met de studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk. Bij
kunstgeschiedenis zijn de banden met docenten nauwer dan bij andere
studies. Met vragen over werkstukken, scripties en je vakken kan je altijd
bij ze terecht. Hiervoor kun je een afspraak maken of langs komen tijdens
hun spreekuur. Docenten geven ook voorlichting over de keuzevakken die
in een semester worden aangeboden.

www
Studiebegeleiding
Met vragen over de studie kun je terecht bij de studieadviseur van
kunstgeschiedenis. Deze kan je meer informatie geven over bijvakken,
masteropleidingen, financiering of een buitenlandse studie of stage.

› www.studieverenigingmeander.nl
› www.keiweek.nl (introductieweek)
› www.groningenlife.nl (Groninger studentenleven)
› www.lefier.nl, www.kamernet.nl (huisvesting)

GRONINGEN, JOUW
STUDIESTAD
190.148 inwoners
ca. 56.000 ingeschreven
studenten (wo en hbo)
ca. 35.000 studenten op kamers
54 studentensportclubs
36 pizzakoeriers
199 cafés
8 discotheken
2743 terrasstoelen
7 wasserettes
94 uitzendbureaus
65 rijscholen
31 fietsenmakers
3.345 studentenweblogs
1 beste grote gemeente van
Nederland (2010)
en 1 leukste winkel van
Nederland (Italiaanse winkel
Ariola)
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Klanten
adviseren
over kunst
Sjoukje van der Laan (22)

ouderejaars kunstgeschiedenis

‘Ik deed eerst de kunstacademie, maar besloot dat ik theoretischer met kunst bezig wilde zijn. Ik studeer moderne kunst en heb in mijn
minor vakken oude kunst gevolgd. Ik heb in het bestuur van studievereniging Meander gezeten en was vorig jaar studentlid van de
opleidingscommissie en het afdelingsbestuur. Ik wilde graag betrokken blijven bij de studie. Samen met docenten vergaderde ik over
verbetering van het onderwijs en mocht ik meepraten over besluiten die werden genomen.
Naast mijn studie werk ik een dag per week bij Kunstuitleen CBK in Groningen. Ik adviseer klanten over kunst en haal werken uit het
depot. Bij de studie mag je alleen kijken naar kunst, op mijn werk mag ik schilderijen aanraken!
In mijn vrije tijd ben ik lid van Tandje Hoger, de wielrenvereniging voor studenten. Het is heerlijk om je hoofd leeg te maken door een
eind te fietsen. Bij een sportvereniging beweeg je samen met een groep en onderneem je daarnaast ook gezellige dingen, zoals een
borrel of een uitje. Ik ben erg actief, maar de studie gaat voor. Gelukkig vind ik het zo interessant dat ik met plezier studeer.’
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Kunst neemt een steeds belangrijker plek in de maatschappij in.
Afhankelijk van je specialisatie, master en eigen interesses zijn
er veel mogelijkheden. Afgestudeerde kunst-, architectuur- en
landschapshistorici werken dan ook in uiteenlopende beroepen.
Een logische plek om als kunsthistoricus te werken is de museumwereld. Studenten die de opleiding tot museumconservator volgen,
komen logischerwijs vaak hier terecht. Maar ook als je deze
specialisatie niet hebt gevolgd, word je vaak aangenomen in musea.
Je hebt als kunsthistoricus immers specifieke en brede kennis van
beeldende kunst. Ook in de journalistiek, bij kunstuitleencentra en
kunstenaarscollectieven kun je komen te werken. Veel kunsthistorici
werken als freelancer, in de media, bij kunstbeurzen en bij grote
tentoonstellingen. Anderen beginnen een eigen galerie, werken elders
in de kunsthandel of geven lezingen over kunst. Hetzelfde geldt voor
architectuurhistorici. Ook dan kun je terecht komen bij musea, denk
bijvoorbeeld aan het Nederlands Architectuur Instituut in Rotterdam.
Ook bij architectuurtijdschriften en -uitgevers werken architectuurhistorici. Daarnaast is er veel belangstelling voor het culturele erfgoed.
Mensen zijn geïnteresseerd in verhalen over architectuur en stedenbouw
en de functie van gebouwen in het verleden en heden. Als
afgestudeerde kan jij die verhalen vertellen. In de architectuur en
stedenbouw wordt bovendien steeds meer aandacht besteed aan de
historie van een gebouw of een gebied. Als stedenbouwhistoricus kun

je bijvoorbeeld terechtkomen bij bureaus die hun ontwerp koppelen aan
historisch onderzoek. Ook voor beleidsfuncties bij overheden ben je als
architectuur- of stedenbouwhistoricus erg gewild. Er is veel behoefte
aan mensen die kunnen meedenken over de vraag hoe het culturele
erfgoed kan worden beschermd en tegelijk kan worden geïntegreerd in
het toekomstige Nederland. De laatste jaren is er steeds meer aandacht
voor de verrommeling en het verdwijnen van het landschap. Bij
monumentenzorg, in de media, bij overheidsdiensten en bij verschillende
projecten waarbij landschapsarchitecten betrokken zijn, kun je terecht
als landschapshistoricus. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een carrière
in de wetenschap, bij een universiteit of als onderzoeker bij andere
wetenschappelijke instellingen. Wil je specifieke voorbeelden zien van
plekken waar kunsthistorici terecht zijn gekomen, bekijk dan het kopje
‘beroepsmogelijkheden’ op de websites van de verschillende profielen.

www
› www.kunsthistorici.nl (website voor kunsthistorici met o.a. vacatures)
› www.museumvereniging.nl (museumactiviteiten en –vacatures)
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De basis in
de opleiding
gelegd

Christiaan Lucht (29)
Kunstexpert bij kunsthandel Simonis & Buunk, Ede
‘Al tijdens mijn studie aan de RUG kwam ik in contact met mijn huidige werkgever. Hij
herkende mijn talent om schilderijen van tot dan toe onbekende schilders aan de juiste
makers toe te schrijven. Ik kreeg een baan aangeboden en kort nadat ik afstudeerde, was ik
de jongste gecertificeerde registertaxateur schilderijen van Nederland.
Als kunstspecialist houd ik me bezig met het beoordelen en taxeren van schilderijen, het
bestuderen van vraag en aanbod op de mondiale kunstmarkt, het in- en verkopen van schilderijen, werken op papier en sculpturen en het doen van kunsthistorisch onderzoek.
Anders dan tijdens mijn studie, waarin ik voornamelijk middeleeuwen, Renaissance en
moderne, naoorlogse kunst uit de Verenigde Staten bestudeerde, richt ik me nu vooral
op Hollandse en West-Europese kunst uit de negentiende, twintigste en eenentwintigste
eeuw. De specialistische kennis en expertise heb ik zelf opgedaan, maar de basis van elke
kunstbeoordeling, goed kijken, beoordelen en kunst in een bredere context plaatsen, heb
ik tijdens de opleiding geleerd. Ik zou zeker weer kunstgeschiedenis gaan studeren. Kunst
zal mij altijd blijven fascineren, ongeacht de stroming en context. Voor mij geen dag zonder
kunst.’
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KUNSTEN, CULTUUR EN MEDIA IN GRONINGEN

Wat maakt een boek tot literatuur? Hoe wordt een cd op de markt
gebracht? Waarom noemen we de ene theatervoorstelling kunst en de
andere amusement? Hoe kun je een verhaal vertellen met filmbeelden?
Waarom bemoeit de overheid zich met kunst? Waarom is kunstonderwijs
op scholen nodig, en hoe zou dat georganiseerd moeten worden?
Waar mensen zijn, is kunst. Of het nu gaat om theater, muziek, literatuur,
film of beeldende kunst, je vindt kunst overal ter wereld. Toch blijft het
een verschijnsel dat veel vragen oproept. Over de vraag wat kunst nu
eigenlijk precies is, wordt al eeuwenlang gediscussieerd. Ook binnen
kunsten, cultuur en media komt deze kwestie regelmatig voorbij. Hoe
werd en wordt er gedacht over de aard van kunst? Wie bepaalt wat kunst
genoemd wordt? Welke criteria gebruiken we om te beoordelen of iets
kunst is? De antwoorden op deze vragen kunnen per cultuur verschillen.
Niet iedere cultuur brengt dezelfde kunstuitingen voort. Ook spelen de
kunsten niet altijd dezelfde rol in een samenleving. Hoe deze rol
verandert en welke factoren van invloed zijn, zijn belangrijke thema’s
binnen de studie kunsten, cultuur en media aan de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Een van die factoren is bijvoorbeeld technologie.
Hierdoor hebben de kunsten in de loop der jaren steeds meer
verschillende dragers of media gekregen. Denk bijvoorbeeld aan de
komst van de boekdrukkunst, fotografie of het internet. Het medium
beïnvloedt wat een kunstenaar kan uitdrukken en op welke manier, maar
ook hoe hij zijn publiek kan bereiken. Deze en vele andere aspecten van
media worden binnen kunsten, cultuur en media onderzocht.

Kunsten en samenleving
Tijdens je studie leer je over alle kunsten en de manier waarop zij zich
tot elkaar verhouden. Daarnaast kies je één discipline waarin je je
specialiseert. Je kunt daarbij kiezen uit literatuur, theater, muziek, film of
beeldende kunst. De vakken van beeldende kunst volg je bij de opleiding
kunstgeschiedenis. In de bachelor leer je onder andere hoe je de door
jou gekozen kunst kunt analyseren, krijg je inzicht in de geschiedenis
van deze discipline en maak je kennis met de theoretische achtergrond
ervan. Behalve een van deze vijf kunstdisciplines kies je ook een van de
drie richtingen analyse en kritiek (AK), kunst, beleid en management
(KBM) en kunsteducatie (KE). We noemen deze de contextuele
specialisaties. De eerste is vooral gericht op het analyseren van de kunstwerken zelf, tegen de achtergrond van de cultuur waarin ze gemaakt zijn.
Bij de tweede specialisatie ligt de focus minder op de kunstwerken zelf.
Je richt je hierbij meer op de kunstwereld eromheen en de manier waarop deze georganiseerd is. Bij kunsteducatie bestudeer je de rol die kunst
in het onderwijs speelt of zou moeten spelen.

STERKE PUNTEN VAN DE STUDIE
Kunsten, cultuur en media is een brede studie, maar biedt tegelijkertijd de
mogelijkheid je te specialiseren en de diepte in te gaan. Je krijgt
inhoudelijke kennis van een kunstdiscipline, maar leert ook alles over het
functioneren van kunsten in een maatschappelijke omgeving. Deze unieke
combinatie vind je in Nederland alleen bij kunsten, cultuur en media. Word
je straks filmwetenschapper met kennis van het Nederlandse subsidiesysteem, of beleidsmedewerker op het gebied van kunstonderwijs, met
Het gebouw van de opleiding

inhoudelijke kennis van theater?
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Naast de vakken van je kunstdiscipline en je contextuele specialisatie
volg je overkoepelende vakken. Daarbinnen kijk je naar de kunstdisciplines in samenhang, vanuit een kunstsociologisch, -filosofisch of
-theoretisch perspectief. Uiteindelijk draaien alle vakken om dezelfde
vraag: hoe functioneren kunsten in een samenleving? Deze vraag loopt
als een rode draad door de studie KCM en wordt beantwoord op
verschillende niveaus, van het stedelijke tot het internationale.

THEORIE EN PRAKTIJK
Kunsten, cultuur en media biedt je een goede voorbereiding op een baan in
de kunstwereld. Er wordt een stevige academische basis gelegd, waar je in
de toekomst op voort kunt bouwen. Welke afstudeerrichting je ook kiest, je
doet uitgebreide kennis op van theorie en geschiedenis van het vakgebied.
Tegelijkertijd maak je kennis met de praktijk: je leert vanuit een theoretisch
en historisch perspectief kritisch kijken naar actuele ontwikkelingen in de

En dan Groningen…
Over het studentenleven in Groningen kunnen we kort zijn. Groningen
staat bekend als een leuke, bruisende studentenstad. Groot en boeiend
genoeg om je prima te kunnen vermaken. Klein en gemoedelijk genoeg
om je thuis te voelen. Ongeveer één op de zes inwoners van Groningen is
student! Het uitgaansleven, de culturele, sportieve en recreatieve
mogelijkheden zijn prima, zoals je snel zelf zult ervaren.

kunstwereld.

www
› www.rug.nl/let/kcm
› www.rug.nl/Corporate/nieuws/adamsappel/archief2009/afl1_2009 (video)
› www.rug.nl/video/hvanmaanen (video over wat theater tot kunst maakt)
› www.rug.nl/honours (Honours College RUG)

Iets voor jou? Wil je een analytische en kritische kijk ontwikkelen op kunst in de maatschappij? Wil je de geschiedenis ervan leren kennen en grote
verbanden leren zien? Ben je breed geïnteresseerd, theoretisch sterk en schrijfvaardig? Wil je veel over kunst en cultuur lezen en regelmatig in aanraking
komen met allerlei kunstuitingen? Dan zul je je bij kunsten, cultuur en media vast thuis voelen!

Madelon Kroes (18)
eerstejaars kunsten, cultuur en media

Dit is het!

18

‘Voordat ik een studie koos, heb ik veel open dagen bezocht. Bij die van KCM dacht ik meteen: ‘Dit is het!’. Vooral theater sprak me aan. Daarnaast heb ik literatuur gekozen, want ik
vind teksten boeiend. Als je ontdekt hoe een tekst in elkaar zit, ga je er opeens heel anders
naar kijken. Er zijn ook veel overkoepelende vakken. Het is leuk om te leren over
verschillende aspecten van kunst, in plaats van je te richten op één kunstdiscipline.
KCM is best een zware studie; ik moet veel lezen en vaak opdrachten maken. Toch heb ik
tot nu toe alles gehaald en blijft er ook tijd over voor andere dingen. Ik help bijvoorbeeld bij
het organiseren van het introductiekamp van studievereniging IK. Daar heb ik vorig jaar
zelf veel mensen leren kennen. Voor de studie ben ik van Elburg naar Groningen verhuisd.
Het bevalt me hier goed. De stad is gezellig en er is veel te doen.’

KUNSTEN, CULTUUR EN MEDIA IN GRONINGEN

RIJKSUNIVERSITEIT
GRONINGEN
29.149 studenten, waarvan
595 studenten kunsten, cultuur
en media
5.604 eerstejaars, waarvan
127 eerstejaars kunsten, cultuur
en media
ca. 3.100 buitenlandse studenten
ca. 5.550 medewerkers
570 hoogleraren
54 bacheloropleidingen
116 masteropleidingen
9 faculteiten
400.000 m2
603 miljoen euro budget

UITBLINKEN MAG!
De RUG wil haar studies voor elke
student interessant en waardevol
maken. Goede en gemotiveerde
studenten krijgen daarom de kans
hun talenten te benutten.
De universiteit kent het Honours
College, waarin uitmuntende
studenten een verzwaard
bachelor- en/of masterprogramma
kunnen volgen.
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De bacheloropleiding kunsten, cultuur en media duurt drie jaar.
Je academische opleiding is pas compleet als je daarna ook een master
afrondt. Dat kan bij KCM zelf, maar ook elders.
Opbouw van een studiejaar en onderwijsvormen
Elk studiejaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt
van september tot februari, het tweede van februari tot juli. Tentamens
worden in het midden en aan het eind van het semester afgenomen.
Naast hoorcolleges, waarbij je met name luistert naar een docent,
volg je ook werkcolleges, in kleine groepen. Daarbij werk je meer aan
opdrachten, verwerk je de studiestof op een actieve manier en is er meer
aandacht voor de praktijk. Er is een computerruimte beschikbaar waar je
opdrachten kunt uitwerken, al dan niet samen met medestudenten.
Een universitaire bacheloropleiding kent een studieprogramma van
180 punten, die ECTS worden genoemd. Per jaar kun je er zestig halen.
Het systeem van studiepunten werkt vrij eenvoudig. Voor het ene vak
krijg je bijvoorbeeld vijf punten, voor een ander tien. Die punten krijg je
door het tentamen van een vak te halen of een werkstuk te schrijven. Een

punt staat voor 28 uur studielast (colleges, practica, zelfstudie). De major
(je hoofdstudie) KCM kent 120 studiepunten. Daarnaast besteed je
30 punten aan een minor, waarbij je kunt kiezen uit een aantal mogelijkheden. De overige 30 studiepunten kun je vrij invullen, met vakken bij
andere studies of met een stage. Om je studie af te ronden moet je alle
benodigde studiepunten hebben behaald.
Het eerste jaar van de bacheloropleiding
In het eerste semester van het eerste jaar begin je met het leggen van
een brede basis. Je volgt drie vakken van 10 punten: inleiding;
geschiedenis en theorie van kunsten en media; en kunstsociologie.
Bij het inleidende vak van de studie leer je onder andere aan welke eisen
academisch schrijven moet voldoen. Ook leer je wetenschappelijke
teksten analyseren en verwerken. Daarnaast maak je kennis met het

Medea door de eeuwen heen
Kunstwerken kunnen tijd en ruimte overstijgen. Denk bijvoorbeeld aan het verhaal van Medea, die haar
kinderen vermoordt als ze verlaten wordt door haar man. Dit spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding.
Omstreeks 400 v. Chr. werd het door de Griek Euripides al opgevoerd als tragedie. In 2005 vormde het
de basis voor een tv-serie van Theo van Gogh, met onder andere Katja Schuurman en Thijs Römer.
In Groningen kwam het in 2009 weer tot leven, door voorstellingen van het NNT. Over zulke tijdloze
werken leer je bij het vak geschiedenis en theorie van kunsten en media.
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voorbereiden van een onderzoek. Je volgt ook hoorcolleges die een
introductie bieden tot de vijf kunstdisciplines en de drie contextuele
afstudeerrichtingen waar je later in je studie uit kunt kiezen. Zo ontdek
je waar jouw interesse ligt. Geschiedenis en theorie van kunsten en
media bestrijkt de geschiedenis van alle verschillende kunstdisciplines,
van de prehistorie tot nu. Je leert onder andere welke vormen van kunst
in een bepaalde periode dominant waren en welke rol de kunsten
speelden in de cultuur. Verder wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed
aan de invloed van technologische ontwikkelingen op de kunsten. Bij het
vak kunstsociologie bekijk je hoe kunsten in een samenleving
functioneren. Je maakt kennis met verschillende kunstsociologische
theorieën. Je krijgt ook inzicht in hoe de kunstwereld georganiseerd is
en wie er allemaal een rol spelen; van kunstenaars tot instellingen en de
overheid. Bovendien leer je hoe het Nederlandse cultuurbeleid zich door
de jaren heen heeft ontwikkeld.
In het tweede semester kies je twee van de vijf kunstdisciplines. Dat zijn
literatuur, theater, film, muziek en beeldende kunst. De laatste volg je
bij de studie kunstgeschiedenis. De nadruk ligt in deze colleges op het
analyseren van kunst. Zo leer je bijvoorbeeld hoe een werk in elkaar zit,
welke thema’s erin voorkomen en welke technieken er zijn gebruikt.
Naast de twee gekozen kunstvakken zijn er twee overkoepelende vakken.

Het eerste is ‘Denken over kunst’, oftewel kunstfilosofie. Daarin maak je
kennis met bekende ideeën die verschillende denkers door de eeuwen
heen over kunst hebben geformuleerd. Je wordt ook zelf aangemoedigd
om mee te denken over vragen als: Wat is kunst? Wat is schoonheid?
Is kunst altijd mooi? Hoe verhoudt kunst zich tot de werkelijkheid? Het
tweede overkoepelende vak is kunsten & nieuwe media. Dit vak is vooral
gericht op het onderzoeken van recente kunstvormen die gebruik maken
van nieuwe media. Denk bijvoorbeeld aan werken die een ‘virtual reality’
creëren, of bewegende sculpturen die aangestuurd worden via het
internet. Kritisch nadenken over de rol die zulke werken spelen in de
samenleving is een belangrijk onderdeel van dit vak. Aan het eind van het
eerste jaar krijg je een bindend studieadvies: heb je nog niet veertig van
de zestig punten gehaald, dan moet je je studie stopzetten. Daarnaast
moet je binnen twee jaar het programma van het eerste jaar hebben
afgerond.
Het vervolg van de bachelor
In het tweede jaar van je bachelor specialiseer je je verder. In het eerste
semester leer je meer over de geschiedenis van de kunstdiscipline die je
als minor volgt. In het tweede semester wordt er dieper ingegaan op de
analysemethoden en theorieën van die kunstrichting. Daarna volgt nog

Stage in Honduras
Rosan Breman liep stage bij Arte Acción Copán Ruinas, een organisatie die culturele activiteiten en
educatieve programma’s opzet in Honduras. Kinderen kregen een camera mee naar huis om een
filmpje te maken over hun dagelijks leven. Rosan wilde kijken hoe zij zichzelf en hun leefomgeving
zouden verbeelden. In hun reguliere onderwijs is er weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Ook hadden ze daarvoor nog nooit een camera vastgehouden. Zij ontdekte onder andere dat deze
kinderen niet gewend waren hun eigen visie te geven. Dankzij dit project konden beide partijen hun
horizon verbreden.
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Mythische
thema’s bij
The Doors
Michel van Dijk (26)

ouderejaars kunsten, cultuur en media

‘Bij mijn vorige opleiding, culturele en maatschappelijke vorming, was ik al veel met muziek bezig. Daarin miste ik wat inhoud,
dus ben ik naar een open dag van kunsten, cultuur en media gegaan. Omdat ik het fascinerend vond om te kijken hoe kunst in de
samenleving past, heb ik voor deze studie gekozen. In het eerste jaar kwam er veel op me af: ik leerde vanuit allerlei perspectieven naar
kunst kijken. Op een academische manier denken en schrijven over kunst doe ik graag. De richting analyse & kritiek sluit daar goed
bij aan.
Nu ben ik bezig met mijn bachelorscriptie. Daarin wil ik bekende mythische thema’s in de muziek van The Doors analyseren en in de
geschiedenis plaatsen. Binnen de studie krijg je veel vrijheid om je eigen onderwerpen te bedenken. De docenten stimuleren je echt om
zelf na te denken, maar sturen je bij als je het even niet meer weet. Je kunt voor een groot deel je eigen richting bepalen binnen de
geboden vakken en meer diepte zoeken als je dat wilt. Hoe meer je in deze studie stopt, hoe meer je er uithaalt. Volgend jaar wil ik
misschien de research master literary and cultural studies gaan doen.’
› Michel vertelt meer in een video op www.rug.nl/video/ba-kcm
22
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een kunstvak, waarin er aandacht is voor actuele ontwikkelingen en de
praktijk. In het tweede jaar kies je ook een contextuele specialisatie. Er
zijn drie mogelijkheden: analyse en kritiek; kunst, beleid en management;
en kunsteducatie. De vakken die bij deze richtingen horen zijn respectievelijk: vergelijkende kunstwetenschap (waarin verschillende media met
elkaar vergeleken worden); management van kunstorganisaties; en kunsteducatie: geschiedenis en organisatie.
Naast je kunstdiscipline en je specialisatie, volg je net als in het eerste
jaar ook weer overkoepelende vakken. Al deze vakken bieden een vervolg
op de vakken uit het eerste jaar. Kunstsociologie gaat over kunstbeleid
en het beleid binnen de door jou gekozen kunstdiscipline. Bij Denken
over kunst leer je meer over theorieën en methoden die belangrijk zijn
voor het onderzoeken van kunsten. Daarna volg je verdiepingen in
cultuurfilosofie of de kunstwereld. Ook is er weer een vak gericht op
kunsten en nieuwe media.
Het derde en laatste jaar van je bachelor biedt een vervolg in je kunstdiscipline en je specialisatie. Het kunstvak is gericht op de actuele
stand van zaken binnen jouw kunstdiscipline. De invulling verschilt per
discipline: film, theater en muziek hebben een praktisch element. Als
filmstudent maak je in een klein groepje een korte film, als theaterstudent zet je gezamenlijk een theaterproductie op en de muziekstudenten organiseren een muziekvoorstelling of -evenement. Bij
literatuur maak je nader kennis met het uitvoeren van onderzoek op het
gebied van literatuur. Ook volg je in het derde jaar vakken die verbonden
zijn met je specialisatie. Voor kunst, beleid en management is dat gericht
op marketing bij kunstinstellingen. Daarbij leer je hoe instellingen ervoor
kunnen zorgen dat hun publiek een optimale kunstervaring heeft. De
studenten analyse en kritiek volgen vergelijkende kunstwetenschap,
terwijl het vak van kunsteducatie dieper ingaat op de theorie van dit
vakgebied. Je leert bijvoorbeeld meer over de ontwikkeling van
kinderen en over manieren waarop kunstonderwijs daarbij kan aansluiten. In het derde jaar heb je ook keuzeruimte. Je kunt die invullen
met een studieverblijf in het buitenland, een stage of met vakken bij een
andere opleiding. Iedereen sluit het programma af met het schrijven

Wat gebeurt er achter de schermen bij grote evenementen als
Lowlands of Pinkpop?

BACHELOROPLEIDING Kunsten, cultuur en media
1e JAAR (propedeuse)

2e JAAR

3e JAAR

Inleiding
Geschiedenis en theorie van kunsten en
media
Kunstsociologie I
Denken over kunst I
Kunsten & nieuwe media I
Twee vakken kiezen uit: theater, film,
literatuur, muziek, beeldende kunst. Eén
daarvan is je minor

Kunstsociologie II
Denken over kunst II
Kunsten & nieuwe media II
Kunstdiscipline: verdieping
Specialisatie: kunst, beleid en management;
of analyse en kritiek; of kunsteducatie

Keuzeruimte
Kunstdiscipline: verdieping
Specialisatie: kunst, beleid en management;
of analyse en kritiek; of kunsteducatie
Bachelorscriptie
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van een bachelorscriptie. Daarin combineer je de kennis van de door jou
gekozen kunstdiscipline en afstudeerrichting in een zelfstandig onderzoek. Als je op al deze onderdelen een voldoende hebt gehaald, mag je
jezelf Bachelor of Arts (BA) noemen.

Toegankelijke masterprogramma’s
› Kunsten, cultuur en media
› Kunstgeschiedenis (beeldende kunst)
› Research master literary and cultural studies

De masteropleiding
Na het afronden van de gehele bachelor kun je doorstromen naar de
master kunsten, cultuur en media. Daarin zijn zeven specialisaties mogelijk: je kunt kiezen uit één van de vijf kunstdisciplines film, theater,
literatuur, muziek en nieuwe media en uit één van de drie contextuele
programma’s (analyse en kritiek; kunst, beleid en management; en
kunsteducatie). Als je erg geïnteresseerd bent in onderzoek, kun je je
aanmelden voor de research master literary and cultural studies. Voor
deze master geldt een selectieprocedure. Dat geldt ook voor de masters
journalistiek en Euroculture. Natuurlijk kun je ook kiezen voor een
master aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit.

› Journalistiek
› Euroculture

www
› www.rug.nl/ocasys/let (vakkenoverzicht; zoek bachelor kcm)
› www.zkm.de/youser (site over een tentoonstelling rondom ‘user art’)

Moeilijk of niet? Kunsten, cultuur en media is een vrij pittige studie. Veel aanstaande studenten verkijken zich op het niveau. Omdat we je een
stevige theoretische basis willen bieden, moet je grote hoeveelheden complexe stof verwerken. Dat gebeurt onder andere door het maken van opdrachten en
werkstukken. Kunnen omgaan met deadlines is belangrijk. Je hebt ongeveer twaalf uur per week college, de rest van de tijd hoor je zelfstandig te studeren.
Maar als je zorgt dat je bij blijft met de vakken en de uren investeert die ervoor staan, is de studie prima te doen.

Wie is de kunstenaar?
Het gebruik van nieuwe media kan leiden tot revolutionaire kunst. Een voorbeeld daarvan is ‘user art’,
waarbij het publiek de inhoud van het kunstwerk beïnvloedt of zelfs creëert. De rollen van kunstenaar
en publiek veranderen daardoor ingrijpend. De toeschouwer die vroeger passief toekeek, wordt nu een
‘gebruiker’ die actief participeert. En de kunstenaar? Mag die deze naam nog wel dragen? Is het werk
eigenlijk wel kunst? Bij kunsten & nieuwe media leer je kritisch kijken naar werken die nieuwe media
inzetten en antwoorden formuleren op de lastige vragen die deze soms oproepen.
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NAAR HET BUITENLAND
De Rijksuniversiteit Groningen wil zo veel mogelijk studenten
de gelegenheid bieden een deel van de studie in het buitenland
te volgen. De RUG werkt samen met universiteiten over de
hele wereld en er zijn diversie financiële regelingen waar je een
beroep op kunt doen. Om je een beeld te geven: jaarlijks gaan
zo’n 1000 Groninger studenten naar het buitenland om te
studeren. Ze volgen er vakken, of doen er een stage of
afstudeeropdracht. Maar ook in Groningen zelf worden
studenten voorbereid op een internationale werkomgeving.
Je ontmoet ongetwijfeld een aantal van de circa 3100 buiten

landse studenten die hier jaarlijks komen. En steeds meer
bachelor- en masteropleidingen zijn Engelstalig. Bij kunsten,
cultuur en media zijn veel studieboeken in het Engels. Omdat
je ook college kunt krijgen van docenten uit het buitenland, is
de voertaal bij sommige vakken Engels. Veel studenten gaan
in hun derde jaar enkele weken of maanden naar een buitenlandse universiteit. De opleiding heeft goede relaties met onder
andere universiteiten in Antwerpen, Barcelona, Parijs, Dublin,
Arhus, Edinburgh, Bologna, Brussel, Berlijn, Rome en Londen.
Inmiddels zijn er ook studenten voor hun studie naar bijvoorbeeld Zweden, Finland, Mexico en Zuid-Afrika geweest.

25

STUDENTENLEVEN

Je studietijd begint met de KEI-week, de algemene introductie van alle
eerstejaars in Groningen. Daarna volgt de introductie van de opleiding.
Introductie en studievereniging
Veel studenten kunsten, cultuur en media zijn lid van studievereniging IK.
Deze vereniging organiseert zowel leerzame en nuttige als ontspannende
activiteiten. IK verzorgt elk jaar een introductiekamp, waar je direct aan
het begin van je studie kunt kennismaken met je medestudenten. Verder
organiseert de vereniging onder andere een carrièreweek, museumsalons, een excursie naar het buitenland en een congres. Ook is er een
gala en zijn er culturele avonden, feesten en borrels. Daarnaast kun je via
IK korting krijgen op studieboeken, wordt er ieder jaar een almanak uitgebracht en is er het magazine Artefact. Dit alles wordt mogelijk gemaakt
door tien verschillende commissies. Zelf commissielid worden is natuurlijk ook een optie. Dat is gezellig, maar ook nuttig. Je kunt ervaring
opdoen op allerlei gebieden, van organiseren tot stukken schrijven.

opgelopen, kun je daar terecht voor advies over mogelijkheden
om deze weg te werken. In het tweede deel van het jaar is er een
studievoortgangsgesprek en wordt je studieplanning besproken.
Je kunt onder andere advies krijgen over de invulling van je vrije ruimte,
de keuze van je minor of specialisatie en studeren in het buitenland.
Als je tijdens je studie tegen problemen aanloopt, staan de studieadviseurs ook voor je klaar. In bijzondere gevallen kunnen ze je doorverwijzen naar de studentendecanen, bijvoorbeeld als je vragen hebt
over financiën of regelgeving.

www
› www.studieverenigingik.nl
› www.youtube.com/user/studievikgroningen

Studiebegeleiding
Als student word je intensief begeleid. Een studieadviseur kijkt op vaste
momenten hoe ver je bent met je studie. Als je een achterstand hebt

› www.keiweek.nl (introductieweek)
› www.groningenlife.nl (Groninger studentenleven)
› www.lefier.nl, www.kamernet.nl (huisvesting)

GRONINGEN,
JOUW STUDIESTAD
190.148 inwoners
ca. 56.000 ingeschreven
studenten (wo en hbo)
ca. 35.000 studenten op kamers
54 studentensportclubs
36 pizzakoeriers
199 cafés
8 discotheken
2.743 terrasstoelen
7 wasserettes
94 uitzendbureaus
65 rijscholen
31 fietsenmakers
3.345 studentenweblogs
1 beste grote gemeente van
Nederland (2010)
en 1 leukste winkel van
Nederland (Italiaanse winkel
Ariola)
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Programmering,
boekingen en
promotie

Jorine Witte (24)

masterstudent kunsten, cultuur en media

‘In Groningen zijn er veel mogelijkheden om iets te doen naast je studie. Zelf heb ik bijvoorbeeld met de feestcommissie van studievereniging IK open podium-avonden georganiseerd. Die zijn heel leuk, want veel KCM’ers zijn in hun vrije tijd zelf met kunst bezig.
Verder heb ik in de opleidingscommissie gezeten en geholpen bij het organiseren van het kunstencongres van IK. Het was veel werk,
maar een groot succes: het vond plaats in Martiniplaza en er kwamen 150 mensen op af. Met de andere commissieleden heb ik nog
steeds contact. Als je aan zoiets hebt samengewerkt, leeft de band wel voort!
Op dit moment ben ik lid van de Zienema-groep van poppodium VERA. Met vijftien vrijwilligers vertonen we iedere week films die wij
de moeite waard vinden, maar die niet of nauwelijks te zien zijn geweest in Groningen. Ik denk onder andere mee over de programmering, boek de films bij distributeurs en help ook mee met de promotie.
De kennis die ik heb opgedaan over marketing en organisatiestructuren komt daarbij goed van pas. Het is fijn om de theorie aan de
praktijk te kunnen verbinden. Je studie combineren met zulke activiteiten zou ik iedereen aanraden.’
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NA JE AFSTUDEREN

Als je de opleiding kunsten, cultuur en media hebt afgerond, heb
je inzicht in de kunsten en de manier waarop zij functioneren in de
samenleving. Verder beschik je over inhoudelijke kennis van tenminste
één kunstdiscipline en ben je bekend met kunstkritiek en -analyse,
kunst, beleid en management of kunsteducatie.
Met je bagage als afgestudeerde ben je een goede kandidaat voor een
baan in de kunstwereld, de media of de wetenschap. Omdat de opleiding
breed is, kun je als afgestudeerde veel kanten op. Als analyse en kritiek
je afstudeerrichting is, ligt een baan als kunstjournalist, redacteur of
recensent meer voor de hand. Met kunst, beleid en management kun je
bijvoorbeeld aan de slag als marketing- of publiciteitsmedewerker of als
organisator of manager bij een schouwburg, een festival, een orkest, uitgeverij of museum. Als je voor kunsteducatie hebt gekozen, kun je onder
andere bij de overheid of bij instellingen werken aan een goed beleid op
het gebied van kunst- en of cultuuronderwijs. Welke baan bij jou past,
hangt natuurlijk ook af van je persoonlijke kwaliteiten en interesses en
van wat je naast je studie hebt gedaan.

afgestudeerden komen meestal goed terecht. Ze werken onder andere
bij schouwburgen, toneelgezelschappen, culturele centra, uitgeverijen,
productiebedrijven, orkesten, bemiddelingsinstellingen, omroepen,
kranten en tijdschriften. Met een diploma KCM op zak kun je ook aan de
slag bij afdelingen cultuur van gemeenten of provincies, of educatieve
afdelingen van culturele organisaties of musea. Je kunt manager worden,
maar ook adviseur, beleidsmedewerker of onderzoeker. Dat hoeft niet in
de academische wereld te zijn, maar het kan wel. Zeker als je toegelaten
bent tot een selectieve research master. Er zijn ook afgestudeerden met
een commerciëlere functie bij een mediabedrijf of in de reclamewereld.
Anderen hebben een eigen organisatie-, advies- of onderzoeksbureau op
het gebied van kunst en cultuur.

Mocht je denken dat de kans op een baan klein is als je kunsten, cultuur
en media hebt gestudeerd, dan kunnen we je geruststellen:

› www.rug.nl/let/mik (vereniging voor afgestudeerden)

www

Zo kan het ook...
Moniek Kuijpers

Petra van der Meulen

volgde na de bachelor KCM de research master

liep tijdens haar master KCM, specialisatie film-

literary and cultural studies aan de RUG en

wetenschap, stage bij filmdistributeur Cinemien.

studeerde ook nog een poosje in Edmonton,

Nu werkt ze bij Lumière, een bedrijf dat vooral

Canada. Nu zij is afgestudeerd helpt ze bij de

Europese arthouse-films distribueert. Petra is

organisatie van een groot en internationaal weten-

verantwoordelijk voor de tekstuele uitingen van de

schappelijk congres voor de International Society

afdelingen sales en pers. Ze schrijft bijvoorbeeld

for Empirical Study of Literature and Media. Zij

persberichten en catalogi. Voor haar werk kijkt ze

wil graag promotieonderzoek doen naar het feno-

veel films. Dankzij de studie weet ze hoe ze die moet

meen absorptie tijdens het lezen van literatuur.

beoordelen. Hoewel ze even moest wennen aan
werken in een commerciële omgeving, vindt ze het
heerlijk om dagelijks met goede films bezig te zijn.
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Goed
ingevoerd
in de
theaterwereld

Daniel Kieft (28)
assistent-programmeur bij Stadsschouwburg Amsterdam
‘Als assistent-programmeur ondersteun ik bij de programmering van voorstellingen in de
Stadsschouwburg Amsterdam. Ik onderhoud contact met toneelgezelschappen en bewaak
de planning. Verder organiseer ik allerlei activiteiten daar omheen, zoals nagesprekken bij
stukken. Wat ik bij kunsten, cultuur en media geleerd heb over bijvoorbeeld kunstbeleid en
-marketing komt daarbij goed van pas. Om een goede selectie te kunnen maken voor onze
programmering, bezoek ik veel voorstellingen. Dankzij KCM kan ik die met een geoefend
oog bekijken en beoordelen tegen de achtergrond van de theatergeschiedenis.
Goed ingevoerd zijn in de theaterwereld is belangrijk in dit vak en tijdens mijn sollicitatiegesprek kreeg ik daar ook veel vragen over. Ik werkte toen bij het Holland Festival en had
tijdens mijn studie al praktijkervaring opgedaan als stagiair bij The Wooster Group in New
York. Het heeft wat moeite gekost om die stageplek te krijgen, maar ik heb er een geweldige
tijd gehad en veel geleerd. Tegen toekomstige studenten zou ik dan ook willen zeggen: denk
niet snel dat iets onmogelijk is, maar probeer het gewoon!’
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TOELATING

VWO

HBO

X

VWO/HBO

Afkomstig van het vwo

Afkomstig van het hbo

Geen vwo of hbo

Iedereen met een vwo-diploma kan
kunsten, cultuur en media gaan studeren.
Alle profielen geven toegang tot de studie,
maar Cultuur en Maatschappij sluit
waarschijnlijk het beste bij aan. Een
voorwaarde is ook dat je interesse hebt in
een of meer van de kunsten.

Met een hbo-propedeuse kun je ook aan
kunsten, cultuur en media beginnen. Als je
een hbo-diploma hebt van een opleiding
die een duidelijke relatie heeft met deze
studie, kun je soms een schakeljaar volgen
en daarna instromen in de masteropleiding
KCM. Laat je eerst door de studieadviseur
informeren of jouw hbo-diploma geschikt is
voor dit traject.

Mocht je geen vwo- of hbo-diploma hebben,
en ook geen hbo-propedeuse, maar wel
tenminste 21 jaar oud zijn, dan bestaat er
een speciaal toelatingsexamen: het
colloquium doctum. Als je dit examen
met goed gevolg aflegt, kun je alsnog in
aanmerking komen voor toelating. De
Universitaire Studenten Desk kan je hier
meer over vertellen

w ww
› www.rug.studielink.nl
› www.duo.nl (aanvragen studiefinanciering)
› www.rug.nl/hoezithet (praktische info)
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Studiekosten
Naast collegegeld, 1713 euro in 2011-2012, ben je jaarlijks circa
350 euro kwijt voor boeken en ander studiemateriaal. Als je al een
bachelor hebt (ook hbo), dan betaal je voor een tweede bachelor een
hoger collegegeld. De hoogte varieert per opleiding. Als je te lang
over je studie doet moet je naast het collegegeld waarschijnlijk een
boete betalen van 3.000 euro. (Volg de plannen van het kabinet en
kijk op www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld/tarieven.)

VOORLICHTING EN AANMELDING

Wil je meer informatie over deze en andere opleidingen? Kom dan naar
de voorlichtingsevenementen van de Rijksuniversiteit Groningen.
Voorlichtingsdag
vrijdag 4 november 2011; tijdig aanmelden verplicht
› Alle bacheloropleidingen
› In en rond het Academiegebouw in het centrum
› Elke opleiding geeft korte presentaties en individuele voorlichting
› Lezingen over huisvesting, studentenleven, etc.
› Infomarkt
Open dag op locatie
vrijdag 17 februari 2012; tijdig aanmelden verplicht
› Alle bacheloropleidingen
› Bij de studies op locatie
› Bezoek aan een of twee opleidingen naar keuze
› Lezing, proefcollege, rondleiding door gebouw, infomarkt
Last minute Groningen
vrijdag 8 juni 2012
› ’s Ochtends in het Academiegebouw: lezing over (uit)loting, studiekeuzeworkshops, infomarkt, spreekuur van beperkt aantal opleidingen
› ’s Middags bezoek mogelijk aan één opleiding, op locatie van studie

Een dag student
maandag 14 & woensdag 16 november 2011 en maandag
12 & woensdag 14 maart 2012 bij kunsten, cultuur en media,
in november 2011 en maart/april 2012 bij kunstgeschiedenis
› Voor ‘gevorderde’ kiezers die zich al langer oriënteren
› Intensief programma bij één opleiding
› Programma verschilt per studie: hoorcollege, werkcollege, practicum,
eten in de stad
› Veel andere studies organiseren Een dag student op andere dagen
› Opgave bij de opleiding zelf
Wil je meer informatie over voorlichtingsevenementen, kijk dan op
www.rug.nl/studiekiezers, of bel met de afdeling Communicatie,
(050) 363 90 11. Hebben we je adres, dan krijg je automatisch meer
informatie.
Aanmelden
Je kunt je voor deze opleidingen aanmelden via rug.studielink.nl.
Studielink is een landelijk digitaal loket waar je alles kunt regelen voor
je inschrijving in het hoger onderwijs. Ook kun je je via Studielink aanmelden bij DUO, om daar studiefinanciering aan te vragen.
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VOORLICHTING EN AANMELDING

Vrijdag 4 november 2011
Voorlichtingsdag
November 2011 tot augustus 2012
Aanmelden bij de universiteit via
rug.studielink.nl
(NB: voor lotingsstudies vóór 15 mei
aanmelden)
Maandag 14 & woensdag 16
november 2011
Een dag student kunsten, cultuur en media
Vrijdag 17 februari 2012
Open dag op locatie
Maandag 12 & woensdag 14 maart 2012
Een dag student kunsten, cultuur en media
Vrijdag 8 juni 2012
Last minute Groningen
Augustus 2012
Algemene introductie (KEI week),
introducties studentenverenigingen en
faculteiten
Maandag 3 september 2012
Begin van je studiejaar
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Vragen over aanmelding, financiering, etc.
Universitaire Studenten Desk (USD)
(050) 363 80 04
www.rug.nl/hoezithet
Voorlichtingsevenementen
Afd. Communicatie, Rijksuniversiteit Groningen
(050) 363 90 11
studiekiezers@rug.nl
www.rug.nl/studiekiezers
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