
 
 

 
 

Onderwijs- en Examenregeling  
 

Faculteit der Geesteswetenschappen 

Bacheloropleiding Media, Kunst, Design en Architectuur 
 

Studiejaar 2018-2019 

  
B1. Opleidingsspecifiek deel  
B2. Opleidingsinhoudelijk deel 
  



Format 2018-2019 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor  2/12 

 

 
 

Inhoudsopgave 
Onderwijs- en Examenregeling ........................................................................................................... 1 
Faculteit der Geesteswetenschappen ................................................................................................. 1 
Bacheloropleiding Media, Kunst, Design en Architectuur ............................................................... 1 
Studiejaar 2018-2019 ............................................................................................................................. 1 
7.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken ............................................................................ 3 

Artikel 7.1 Gegevens opleiding ........................................................................................................... 3 

Artikel 7.2 Gebruikte werk- en toetsvormen ........................................................................................ 3 
8. Nadere toelatingseisen ..................................................................................................................... 3 

Artikel 8.1 Nadere vooropleidingseisen .............................................................................................. 3 

Artikel 8.2 Colloquium doctum ............................................................................................................ 3 
9. Tentaminering en tentamenresultaten ............................................................................................ 4 

Artikel 9.1 Volgordelijkheid tentamens ................................................................................................ 4 

Artikel 9.2 Geldigheidsduur resultaten ................................................................................................ 4 
Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel ................................................................................................... 5 
10. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen .................................................................... 5 

Artikel 10.1 Doelstelling ....................................................................................................................... 5 

Artikel 10.2 Afstudeerrichtingen .......................................................................................................... 5 

Artikel 10.3 Eindtermen ....................................................................................................................... 5 
11. Opbouw van het curriculum .......................................................................................................... 5 

Artikel 11.1 Academische kern [keuze: academische vorming] .......................................................... 5 

Artikel 11.2 Major ................................................................................................................................ 5 

Artikel 11.3 De verplichte onderwijseenheden in de major zijn: ......................................................... 5 

Artikel 11.4 Facultatieve onderwijsonderwijseenheden in de major ................................................... 5 

Artikel 11.5 Praktische oefening ......................................................................................................... 5 

Artikel 11.6 Deelname aan praktische oefeningen en werkgroepbijeenkomsten ............................... 6 
12. Vrije keuzeruimte (of: profileringsruimte) .................................................................................... 6 

Artikel 12.1 Vrije keuzeruimte ............................................................................................................. 6 

Artikel 12.2 Minoren ............................................................................................................................ 6 
13. Honoursprogramma ........................................................................................................................ 6 

Artikel 13.1 Honoursprogramma ......................................................................................................... 6 
14. Studieadvies (BSA) ......................................................................................................................... 6 

Artikel 14.1 Bindend (negatief) studieadvies ....................................................................................... 6 
15. Evaluatie en overgangsbepalingen ............................................................................................... 7 

Artikel 15.1 Evaluatie van het onderwijs ............................................................................................. 7 

Artikel 15.2 Overgangsbepalingen ...................................................................................................... 7 
Bijlagen .................................................................................................................................................. 8 
 

 

 

 

 

 

 

 



Format 2018-2019 Onderwijs- en Examenregeling Bachelor  3/12 

 

 
 

Deel B1: Opleidingsspecifiek deel  
 

 

7.  Algemene opleidingsgegevens en -kenmerken 

 

Artikel 7.1 Gegevens opleiding 

1.  De opleiding bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur CROHOnummer 55822 

wordt in voltijdse vorm verzorgd. 

Advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 i) 

 

Artikel 7.2 Gebruikte werk- en toetsvormen 

1. De opleiding hanteert de werkvormen zoals staan vermeld in de studiegids. Advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 x) 

2. De opleiding hanteert de toetsvormen zoals staan vermeld in de studiegids. Advies OLC; 

instemming FGV 

(7.13 l) 

 
 

8. Nadere toelatingseisen 

 

Artikel 8.1 Nadere vooropleidingseisen 

1.  Degene die niet voldoet aan de vooropleidingseisen zoals bepaald in de vigerende 

“Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs” (OCW) verkrijgt toegang tot de 

opleiding door het overleggen van de volgende certificaten staatsexamen: 

- Nederlands 6 VWO 

- Engels 6 VWO 

- Geschiedenis 6 VWO  

- Naar keuze: Duits 6 VWO of Frans 6 VWO 

Uitzondering 

WHW: advies 

OLC 

 

2.  Degene die niet voldoet aan de vooropleidingseisen, maar wel het propedeutisch 

examen van een hogere beroepsopleiding heeft behaald, verkrijgt toelating tot de 

opleiding door het overleggen van de volgende certificaten staatsexamen: 

- Nederlands 6 VWO 

- Engels 6 VWO 

- Geschiedenis 6 VWO  

- Naar keuze: Duits 6 VWO of Frans 6 VWO         

Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

Artikel 8.2 Colloquium doctum  

1.  Personen van 21 jaar en ouder die niet voldoen aan de vooropleidingseisen, kunnen 

het College van Bestuur verzoeken een colloquium doctum af te leggen, als bedoeld in 

artikel 7.29 WHW. Het toelatingsonderzoek, heeft betrekking op de volgende vakken 

op het eindexamenniveau VWO: 

- Nederlands 6 VWO  

- Engels 6 VWO  

- Geschiedenis 6 VWO 

 - Naar keuze: Duits 6 VWO of Frans 6 VWO 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

2.   Het bewijs dat het colloquium doctum met voldoende resultaat is afgelegd, geeft 

uitsluitend in het studiejaar na het afleggen ervan recht op toelating tot de beoogde 

opleiding of opleidingen.  

Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 
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Artikel 8.3 Taaleisen Nederlands bij Nederlandstalige bacheloropleidingen 

1. De student die zijn vooropleiding niet in een Nederlandstalig land heeft genoten, toont 

aan dat hij het Nederlands voldoende beheerst om het wetenschappelijk onderwijs 

met succes te kunnen volgen. Aan de eis kan worden voldaan door het met goed 

gevolg afleggen van één van de volgende examens:  

- het staatsexamen Nederlands Tweede Taal, examen II (NT2 II);  

- CNaVT (Certificaat Nederlands als Vreemde Taal) examens: Educatief 

Startbekwaam (voorheen PTHO), taalniveau B2, Educatief Professioneel 

(voorheen PAT), taalniveau C1 of;  

- door de VU aangewezen buitenlandse examens, waarvan Nederlands deel 

uitmaakte. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

Advies OLC, 

instemming FGV 

bij hogere eisen? 

 

Artikel 8.4 Overige taaleisen 

1. Voor de onderwijseenheid, waartoe de taaltoets (als bedoeld in artikel 2.3) behoort, 

wordt pas een cijfer vastgesteld wanneer de student de taaltoets Nederlands of de 

‘Bijspijkercursus Nederlands’ heeft afgerond. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

2.  Taalbeheersing kan worden meegewogen bij de beoordeling van een toets. Advies OLC; 

instemming FGV  

(9.38 b) 

 

 

9. Tentaminering en tentamenresultaten 

 

Artikel 9.1 Volgordelijkheid tentamens 

1.  Aan (de tentamens van) de hierna te noemen eenheden kan niet eerder worden 

deelgenomen dan nadat het tentamen of de tentamens van de genoemde eenheden 

is/zijn behaald: 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 h, 7.13 s/t) 

 - de bachelorscriptie en het bachelorscriptiecolloquium na het behalen van alle vakken 

van het eerste jaar en 60 EC van het tweede jaar van de gekozen afstudeerrichting 

 

 - de Engelstalige vakken in jaar 2 en 3 ná behalen van Academic English  

 

Artikel 9.2 Geldigheidsduur resultaten  

1. De examencommissie kan voor een vak, waarvan de toets langer dan 6 jaar geleden is 

behaald, een aanvullende dan wel een vervangende toets opleggen indien de 

getentamineerde kennis of het getentamineerde inzicht aantoonbaar verouderd is, of 

indien de getentamineerde vaardigheden aantoonbaar verouderd zijn. 

Advies OLC; 

instemming FGV  

(7.13 k) 
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Deel B2: Opleidingsinhoudelijk deel  
 

10. Doelstellingen, afstudeerrichtingen en eindtermen 

 

Artikel 10.1 Doelstelling  

Zie bijlage 4. Advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.2 Afstudeerrichtingen 

De opleiding kent de volgende afstudeerrichtingen: 

 - Media 

 - Kunst 

 - Design  

 - Architectuur  

Advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 10.3 Eindtermen 

Zie bijlage 4.  Instemming OLC 

(7.13 c) 

 

 

11. Opbouw van het curriculum 

 

Artikel 11.1 Academische kern [keuze: academische vorming] 

1. Onder academische kern wordt begrepen: 

 (1) Academische vorming 

 (2) Methoden & technieken 

 (3) Wijsgerige vorming  

CvB-besluit,  

 

2. (4) Wetenschapsfilosofie en/of wetenschapsgeschiedenis  

 (5) Academisch Engels 

Advies OLC; 

(7.13 a) 

 

Artikel 11.2 Major 

1. De major omvat een pakket van verplichte en eventueel facultatieve 

onderwijseenheden.  

CvB-besluit,  

 

2. Daarbij is voorzien in een ordening van onderwijseenheden op inleidend (100), 

verdiepend (200) en gevorderd (300) niveau. 

CvB-besluit,  

 

 

Artikel 11.3 De verplichte onderwijseenheden in de major zijn: 

Zie bijlage 5. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de 

studiegids. Bij verplichte deelname (aan werkcolleges of practica) staan de voorwaarden per 

onderwijseenheid in de studiegids vermeld. 

advies OLC; 
(7.13 a) 

 

Artikel 11.4 Facultatieve onderwijsonderwijseenheden in de major 

Zie bijlage 5. Een verdere explicitering van de onderwijseenheden is terug te vinden in de 
studiegids. Bij verplichte deelname (aan werkcolleges of practica) staan de voorwaarden per 
onderwijseenheid in de studiegids vermeld. 

advies OLC; 
(7.13 a) 

Artikel 11.5 Praktische oefening  

Naam onderwijseenheid vakcode aantal EC Niveau Instemming 

OLC (7.13 d) 
Ba-scriptie MKDA L_AABAMKDCOL 9 300 
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Binnenlandse excursie L_AABAMKD106 6 100 

Excursie Buitenland (M+D) L_AABAMKD209 6 200 

Excursie Buitenland (K+A) L_AABAMKD208 6 200 

Stage MKDA L_AABAMKDSTA 12 300 

 

Artikel 11.6 Deelname aan praktische oefeningen en werkgroepbijeenkomsten 

Bij verplichte deelname staan de voorwaarden per module in de studiegids vermeld.  Instemming OLC 

 

 

12. Vrije keuzeruimte (of: profileringsruimte) 

 

Artikel 12.1 Vrije keuzeruimte 

1. Het eerste semester van het derde jaar van het curriculum bestaat uit een vrije 

keuzeruimte van ten minste 30 EC.  

CvB-besluit  

 

2. De student kan de keuzeruimte invullen met:  

a. een minor als geprogrammeerde set van vakken  

b. een vrije keuze uit minimaal vijf vakken binnen of buiten de faculteit, waarvan er 

ten minste twee (of 12 ec) op niveau 300 

CvB-besluit  

 

3. Voorafgaande toestemming is nodig van de examencommissie. CvB-besluit  

 

 

Artikel 12.2 Minoren 

1. De student kan, zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie, een 

universiteitsminor volgen, mits voldaan aan de toelatingseisen.  

CvB-besluit  

 

2. De student kan, zonder voorafgaande toestemming van de examencommissie, een van 

de minoren opgenomen in bijlage 3 (overzicht facultaire minoren) volgen. 

Advies OLC; 

(7.13a) 

3. De universiteitsminor Engels kan niet in zijn geheel gevolgd worden studenten van de 

bachelor MKDA. 

 

 

 

13. Honoursprogramma  

 
Artikel 13.1 Honoursprogramma  

Het facultaire deel van het honoursprogramma is samengesteld zoals vermeld in bijlage 2. Advies OLC; 

(7.13 a) 
 

  

14. Studieadvies (BSA) 

 

Artikel 14.1 Bindend (negatief) studieadvies 

1.  Om een positief studieadvies te krijgen, moet de student ten minste 42 EC hebben 

behaald aan het einde van het eerste jaar van inschrijving.  

Advies OLC 

(7.13 f) 

2. De kwalitatieve eisen om aan de norm voor een positief studieadvies te voldoen zijn: het 

behaald hebben van het vak Academische vaardigheden en de taaltoets Nederlands. 

Advies OLC 

(7.13 f) 

3.  Een negatief bindend studieadvies heeft tot gevolg dat de betrokken student zich 

gedurende de daarop volgende drie studiejaren niet kan inschrijven voor de volgende 

bacheloropleiding(en) die door de faculteit worden aangeboden: bachelor Media, Kunst, 

Design en Architectuur. 

Advies OLC 

(7.13 f) 
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15. Evaluatie en overgangsbepalingen 

 

Artikel 15.1 Evaluatie van het onderwijs 

1. Het onderwijs in deze opleiding wordt geëvalueerd zoals is opgenomen in bijlage 1. Het 

facultaire evaluatieplan biedt daarvoor het kader. 

Instemming 

OLC  (7.13 a1) 

 

Artikel 15.2 Overgangsbepalingen  

Zie bijlage 6.  Advies OLC 

(7.13 a) 

 

Advies, dan wel instemming opleidingscommissie, d.d. 26 februari 2018 

 

Instemming facultaire gezamenlijke vergadering, d.d. 3 april 2018 

 

Vastgesteld door het faculteitsbestuur op 12 juli 2018  
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Bijlagen 
1. Evaluatie van het onderwijs binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen  
2. Honoursprogramma  
3. Overzicht minoren  
4. Doelstelling en eindtermen  
5. Samenstelling opleiding  
6. Overgangsprogramma 
 
 
Bijlage 4: Doelstelling en eindtermen  
De hierna volgende eindtermen en doelstelling van de bacheloropleiding Media, Kunst, Design en 
Architectuur geven aan welke niveaus van kennis, inzicht en vaardigheden studenten bij voltooiing van 
deze opleiding hebben bereikt. Deze sluiten aan bij de Dublindescriptoren I t/m V.  
 

De BA opleiding  Media, Kunst, Design en Architectuur bestudeert de geschiedenis en theorie van 
Media, Kunst, Design, en Architectuur. De opleiding doet dit vanuit een breed maatschappelijk en 
cultureel-historisch perspectief, met inbegrip van betekenisgeving van visuele en materiële cultuur 
in de hedendaagse, multimediale en globaliserende samenleving. Combinaties van cursussen van de 
vier onderdelen binnen MKDA stimuleren multidisciplinariteit en interdisciplinariteit van diverse 
media en bieden vier afstudeerrichtingen. MKDA wil dat studenten na afloop van hun studie 
specialistische kennis hebben verworven van één van de afstudeerrichtingen van Media, Kunst, 
Design en Architectuur, en een visie hebben op de rol van visuele en materiële cultuur in de 
samenleving als geheel. De opleiding wil studenten opleiden tot kritische deskundigen aangaande 
beeld, object èn ruimte en hoe deze functioneren in de huidige samenleving. 
 
De afstudeerrichtingen omvatten wat betreft objecten en genres van onderzoek: 

1) Media: film, televisie en games, ca. 1850 tot heden;  

2) Kunst: beeldende kunst (schilder- en tekenkunst, sculptuur, grafiek, nieuwe media), ca. 1400 

tot heden; 

3) Design: mode, (gebruiks)voorwerpen, typografie en grafische vormgeving, en wooncultuur, 

met nadruk op de periode 1750 tot heden; 

4) Architectuur: architectuur, wooncultuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur, ca. 1400 

tot heden. 

Eindtermen 
I KENNIS EN INZICHT  [Dublin descriptor I] 

1. Studenten hebben zodanige kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en actuele 

contexten van visuele en materiële cultuur van het Westerse cultuurgebied uit het verleden tot 

aan de hedendaagse globaliserende maatschappij, dat zij werken kunnen plaatsen in hun 

context van ontstaan op een algemeen niveau en op een verdiepend niveau voor hun 

afstudeerrichting; 

2. Zij hebben zodanige kennis van en inzicht in de productie, distributie en receptie van objecten in 

de visuele en materiële cultuur dat zij deze onderbouwd met argumenten kunnen inzetten voor 

het vergelijken van werken van MKDA in het algemeen en voor onderzoek in de gekozen 

afstudeerrichting in het bijzonder; 

3. Zij hebben zodanige kennis van de historiografie van visuele en materiele cultuur van het 

Westerse cultuurgebied uit het verleden tot aan de hedendaagse globaliserende maatschappij 

dat zij deze kunnen relateren aan de afstudeerrichtingen van MKDA; 

4. Zij kunnen algemene kennis over MKDA relateren aan verdiepende kennis van en inzicht in de 

belangrijkste onderzoeksmethoden en kaders van de gekozen afstudeerrichting;  
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5. Zij hebben zich georiënteerd op meerdere beroepenvelden die relevant zijn voor de gekozen 

afstudeerrichting en kennis van professionele instellingen in die richting; 

 

II TOEPASSEN KENNIS EN INZICHT / OORDEELSVORMING [Dublin descriptoren II en III] 

6. Zij kunnen objecten van onderzoek van de gekozen afstudeerrichting aan de hand van relevante 

begrippen en vaktermen kritisch analyseren en in een breder en vergelijkend veld van visuele en 

materiële cultuur problematiseren; 

7. Zij kunnen zelfstandig werken met bibliotheekcatalogi, beeldcollecties, en relevante 

documentatiemiddelen zoals schriftelijke en digitale repertoria en lexica, zodanig dat zij op 

kritische wijze gegevens kunnen verzamelen om een onderzoeksvraag uit te werken die is 

gerelateerd aan het vereiste niveau van de afstudeerrichting; 

8. Zij kunnen methoden en vraagstellingen naar visuele en materiële cultuur kritisch beschouwen 

en op een verdiepend niveau toepassen op casus in de gekozen afstudeerrichting, waarbij zij 

laten blijken invalshoeken en teksten te begrijpen in opbouw, redenering en argumentatie; 

9. Zij kunnen in een voor MKDA relevant werkveld, bijvoorbeeld in musea, galeries, archieven, 

bibliotheken, culturele bedrijven, zelfstandig inhoudelijke taken volbrengen op een aan MKDA 

gerelateerd derdejaars niveau, zoals het uitvoeren van ondersteunend onderzoek voor 

tentoonstellingen tijdens een stage, tekstueel onderzoek bij uitgeverijen, educatieve diensten, of 

diverse andere instellingen voor culturele media; 

 

III COMMUNICATIE [Dublin descriptor IV] 

10. Zij kunnen kennis en vaardigheden aangaande de visuele en materiële cultuur in het algemeen 

en die van de gekozen afstudeerrichting in het bijzonder zowel mondeling als schriftelijk helder 

presenteren aan de hand van een met argumenten onderbouwd analytisch en kritisch betoog, 

zowel voor vakgenoten als voor een breed publiek als in een algemene beroepssituatie; 

 

IV LEERVAARDIGHEDEN [Dublin descriptor V] 

11. Zij kunnen een wetenschappelijke probleemstelling onder begeleiding van een vakdocent 

zelfstandig en kritisch uitwerken in een schriftelijk werkstuk met een omvang van 7000-10.000 

woorden (exclusief notenapparaat, literatuurlijst en eventuele bijlagen); 

12. Zij bezitten de leervaardigheden om met de opgedane theoretische en praktische kennis 

aangaande visuele en materiële cultuur een wetenschappelijke vervolgstudie te gaan doen op 

het niveau van Master of Research Master, of in te stromen in een beroep waarvoor een BA 

niveau in de gekozen afstudeerrichting of interdisciplinaire combinatie van MKDA-

afstudeerrichtingen volstaat. 
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Bijlage 5: Samenstelling opleiding  

 

Bachelor Media, Kunst, Design en Architectuur 2018-2019 
RH/13022018 

 

 Periode 1 
 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

 
Jaar  1 

 
Ouverture 
(6 ec) 
 

 
Academische 
vaardigheden 
Kunst en cultuur 
(6 ec) 
 

 
Onderzoeks-
technieken  
(6 ec) 
 

 
Analyse van 
beeld en object  
(6 ec) 
 

 
Binnenlandse 
excursie 
(6 ec) 
 

 
Academic 
English MADA 
(6 ec)* 
 

  
Cultuur-
geschiedenis 
voor MKDA 
(6 ec) 
 

 
Historisch 
overzicht 
MKDA: 
Vroegmodern 
(6 ec) 
 

 
 

 
Historisch 
overzicht 
MKDA: Modern   
(6 ec) 
 

 
Historisch 
overzicht 
MKDA: 
Hedendaags    
(6 ec) 
 

 

*Indien gewenst kan de student die deze cursus in jaar 1 niet behaalt, in jaar 2 ten behoeve van de 
studeerbaarheid van het programma het vak Academic English Geschiedenis (L_EABAALG101) volgen.   
 

 Periode 1 
 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

 
Jaar  2 

 
Exhibition 
Machines  
(6 ec) 
 

 
Urban Culture 
and Public 
Space (6 ec) 
 

 
Philosophy CIS-
L&S-MADA  
(6 ec) 
 

 
History of 
Knowledge 
(6 ec) 

 
Nederland TM 
(6 ec) 
 

 
 

 
Media 

 
Film and 
Media History  
(6 ec) 
 

 
Historiography 
of Media 
(6 ec) 
 

  
Filmanalyse en -
theorie  
(6 ec) 
 

 
Games. Analysis 
and Theory  
(6 ec) 
 

 
Excursie 
buitenland 
(M&D) (6 ec) 
 

 
Kunst 

 
Productie en 
receptie  
(6 ec) 
 

 
Vooruitgang en 
traditie  
(6 ec) 
 

  
Historiografie 
van Kunst, 
Design en 
Architectuur 
(6 ec) 
 

 
Contemporary 
Art: The 
Postmedium 
Condition  
(6 ec) 
 

 
Excursie 
buitenland 
(K&A) (6 ec) 
 

 
Design 

 
Grafische 
vormgeving 
(6 ec)  

 
Modegeschiede-
nis en -theorie 
(6 ec) 

  
Historiografie 
van Kunst, 
Design en 
Architectuur 
(6 ec) 
 

 
Wooncultuur 
(6 ec) 

 
Excursie 
buitenland 
(M&D) (6 ec) 
 

 
Archi- 
tectuur 

 
Architectuur: 
een 
geschiedenis 
(6 ec) 
 

 
Great Cities  
(6 ec) 
 

  
Historiografie 
van Kunst, 
Design en 
Architectuur  
(6 ec) 
 

 
Wooncultuur 
(6 ec) 

 
Excursie 
buitenland 
(K&A) (6 ec) 
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 Periode 1 
 

Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6 

 
Jaar  3 
Alge-
meen 
 
 

 
Minor/ 
keuzevakken/ 
stage/ 
buitenland  

  
(30 ec) 
 

 
Scriptie colloquium 
+ 
Scriptie 
 

 
(3 ec) 
 
(9 ec) 
 

 
 

     
Actualiteiten  
(6 ec) 
 

 
Contesting 
Images 
(6 ec) 
 

 

 
Media 
 
 

    
Onderzoekswerkgroep 
Media 
(6 ec) 
 

  

 
Kunst 
 
 
 

    
Onderzoekswerkgroep 
Kunst 
(6 ec) 
 

  

 
Design 
 
 
 

    
Onderzoeks-
werkgroep Design 
(6 ec) 
 

  

 
Archi- 
tectuur 
 
 

    
Onderzoekswerkgroep 
Architectuur  
(6 ec) 
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Bijlage 6: Overgangsprogramma  

 

 
 
 
 
 

Oud vak Vakcode stp  Nieuw vak Vakcode stp 

Eerste jaar  

Beeldcultuur 
 

L_KABAMKD102 6 Historisch overzicht 
MKDA: Hedendaags 
 
 

L_AABAMKD109 6 

Visuele en materiële 
cultuur I  
 

L_AABAMKD104 6 Historisch overzicht 
MKDA: Vroegmodern   
 

L_AABAMKD107 
 

6 

Visuele en materiële 
cultuur II  
 

L_AABAMKD105 6 Historisch overzicht 
MKDA: Modern 
 

L_AABAMKD108 
 

6 

Tweede jaar  

Stedebouw en 
landschap  
 

L_KBBAMKD202 6 Great Cities  
 

L_KBBAMKD204 6 

Visies en 
gezichtspunten  
 

L_KABAMKD203 6 Historiografie van 
Kunst, Design en 
Architectuur 
 

L_AABAMKD210 6 

Werkcollege 
Hedendaagse kunst  
 

L_KABAMKD204 6 Contemporary Art: The 
Postmedium Condition  
 

L_AABAMKD211 6 

Derde jaar  

Kunst van het 
vergelijken 
 

L_ZABAMKD301 6 Onderzoekswerkgroep 
Media 
 

L_ZABAMKD303 6 

Collectie-onderzoek 
 

L_KABAMKD302 6 Onderzoekswerkgroep 
Kunst 
 

L_KABAMKD304 6 

Ontwerp en vertoog 
 

L_KBBAMKD301 6 Onderzoekswerkgroep 
Architectuur  
 

L_KBBAMKD302 6 

Beeld in beweging 
 

L_AABAMKD301 6 Contesting Images 
 

L_AABAMKD305 6 


