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De bachelor Duitslandstudies leidt je op tot academisch geschoolde
Duitslanddeskundige met vloeiende beheersing van het Duits. In deze
bachelor combineer je talenkennis met inzicht in de cultuur, literatuur,
geschiedenis, maatschappij en (nieuwe) media van het hedendaagse Duitsland.
De studie zet in op internationaal perspectief: Duitsland in een Europese en
mondiale context. Je leert kritisch te reflecteren op maatschappelijke
vraagstukken, (cultuur)geschiedenis en filosofie.
Waarom Duitslandstudies aan de
UvA?

georiënteerde docenten. Studenten en
docenten kennen elkaar en er is veel
ruimte voor persoonlijke begeleiding.
• De opleiding combineert taalbeheersing • Je profiteert van het netwerk van het
Duitsland Instituut en het Goethe-Institut
met kennis van Duitse cultuur,
in Amsterdam, waar veel extra activiteiten
geschiedenis, maatschappij, (nieuwe)
(naast je vakken) worden georganiseerd en
media, literatuur en film in Europese
stages worden aangeboden.
context.
• De opleiding besteedt veel aandacht aan
• Je gaat regelmatig op excursie naar
Duitsland en studeert een semester aan een beroepsoriëntatie.
• Duitslandstudies biedt ook vakken aan
Duitstalige universiteit.
in samenwerking met andere disciplines,
• Duitslandstudies heeft een jong en
zoals Europese studies en Mediastudies,
enthousiast team van internationaal

waardoor je de studie kunt verbreden of
juist verdiepen.
• Je krijgt ervaring op het gebied van de
(journalistieke) schrijfpraktijk dankzij de
samenwerking met het Duitslandweb
(Amsterdam), Haus der Kulturen der Welt
(Berlijn), Süddeutsche Zeitung (München)
en weblog Digitur (Essen).

Competenties en vaardigheden

Aan het einde van je studie:
• is je taalvaardigheid Duits op niveau
C1/C2;
• heb je inzicht in de Duitse cultuur en
maatschappij en een grondig begrip van
Duitsland in Europa;
• kun je Duitstalige traditionele en nieuwe
media, literatuur en film analyseren met de
Opbouw studieprogramma
nieuwste cultuurwetenschappelijke
• In het eerste jaar leer je de Duitse media, methodes vanuit een interdisciplinair
perspectief;
taal en cultuur en de belangrijkste
• kun je snel verbanden leggen en
wetenschappelijke onderzoeksmethodes
problemen oplossen dankzij de kennis en
kennen. Dankzij het intensieve taalacademische vaardigheden die je in je
verwervingsprogramma ben je aan het
studie hebt opgedaan;
einde van het eerste studiejaar thuis in de
• en heb je al gebouwd aan een
Duitse taal.
• In het tweede jaar benader je Duitsland internationaal netwerk.
vanuit internationaal oogpunt. Je verwerft
veel kennis van de Nederlands-Duitse
Beroepsoriëntatie
betrekkingen en de rol van Duitsland in
Europa en de wereld. Je sluit het jaar af
Tijdens de bachelor Duitslandstudies is er
met een semester aan een universiteit in
veel aandacht voor beroepsoriëntatie:
Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.
• je gaat tijdens verschillende vakken in
• In het laatste jaar van je bachelor ga je op gesprek met praktijkdeskundigen
een gevorderd niveau reflecteren op de
(vertalers, journalisten);
intellectuele geschiedenis en de iconen van • je doet ervaring op met digitaal schrijven
de Duitse cultuur en word je begeleid bij
in samenwerking met Nederlandse en
het schrijven van je afstudeerscriptie in de Duitse journalisten en weblogs;
Forschungswerkstatt.
• er zijn diverse stagemogelijkheden;
• je neemt deel aan extra activiteiten, zoals
het Graduiertenkolleg van het Duitsland

Instituut Amsterdam (kennisuitwisseling
met wetenschappers);
• je kunt een minor Educatie volgen,
waarmee je een tweedegraads
lesbevoegdheid voor het schoolvak Duits
behaalt.

Duitslandexperts zijn internationaal
gevraagd
Duitsland is ons grootste buurland en
belangrijkste handelspartner, een
hoofdrolspeler op Europees en mondiaal
niveau. Duitslandstudies aan de UvA leidt
je op tot een academisch geschoolde
professional die vloeiend Duits spreekt en
beschikt over historische en regiospecifieke kennis in combinatie met
wetenschappelijke en methodische
vaardigheden. Veel afgestudeerden gaan
werken in het bedrijfsleven en de

journalistiek, bij culturele instellingen en
ministeries. Je kunt als academisch
geschoold docent in het middelbaar
onderwijs gaan werken of je ontwikkelen
tot wetenschappelijk onderzoeker.
Dankzij het brede aanbod aan extra
activiteiten dat de opleiding biedt,
gecombineerd met een stage en/of een
studieverblijf in het buitenland, ga je goed
voorbereid de arbeidsmarkt op. Ook je
taalvaardigheid opent deuren: Duits is na
het Engels de meest gevraagde taal in
Nederlandse vacatures. Uiteraard is jouw
arbeidsmarkt niet beperkt tot Nederland:
je kunt ook gaan werken in Duitsland, de
grootste economie van Europa.

Een student vertelt...
'Waarom ik als Duitse voor
deze studie naar Amsterdam
ben verhuisd? De internationale en open mentaliteit van
Amsterdam heeft me altijd erg
aangesproken. Bovendien is
het programma aan de UvA
actueler en internationaler
dan op de meeste Duitse
universiteiten, waar de nadruk
ligt op traditionelere onderwerpen en de Germanistiek.

Aan de UvA wordt op een
interactieve manier les
gegeven: je hebt veel
discussies met andere
studenten over actuele
onderwerpen. Het is misschien
voor een Duitse niet de meest
typische manier om Duits te
studeren, maar juist daarom
vind ik het uitdagend!'
- Marie-Louise Tripp, bachelor
Duitslandstudies

Masters
Na je bachelor kun je verder studeren in onder meer de
volgende masterprogramma's:
Eenjarige masters
• Duitslandstudies
• Comparative Literature
• European Studies: Identity and Integration
• Language and Education (Linguistics)
• Literature and Education (Literary Studies)
Duale masters
• Journalistiek en media
• Redacteur/editor
Onderzoeksmasters
• Cultural Analysis
• Linguistics
• Literary Studies
Educatieve master
In de 2-jarige masteropleiding Duits (Educatie en
communicatie) specialiseer je je in het vakgebied Duits en
Duitslandstudies haal je tegelijkertijd een eerstegraads
lesbevoegdheid in het schoolvak Duits.

Een student vertelt...

'Ik ben met Duits in aanraking
gekomen tijdens mijn bachelor
European Studies. Ik deed een
minor Duitse taal en cultuur
en dit beviel zo goed dat ik
een jaar later besloten heb om
de hele bachelor Duits te gaan
doen. Ik heb veel over
Duitsland, de Duitse cultuur en
de taal geleerd, maar bovenal
heb ik mijn academische
vaardigheden goed kunnen
ontwikkelen.
De docenten zijn erg begaan
met de ontwikkeling van hun
studenten. Als student word je
gemotiveerd je eigen
specialisme te ontwikkelen, bij
die ontwikkeling zijn de
docenten altijd bereid je te
begeleiden. Studenten zijn bij
ons geen nummer, maar echt
een individuele student. Mijn
ervaring is dat de docenten
trots zijn op hun studenten.'
- Thomas de Vries,
bachelor Duitslandstudies

Studenten Duitslandstudies op
excursie in Berlijn.

Kerngegevens
CROHO-code
56805
CROHO-naam
Duitse taal en cultuur
Toelatingsvoorwaarde
vwo-diploma
Studieduur
3 jaar / 180 EC
Deadline inschrijving

Een taal aan de UvA biedt een breed perspectief op
landen en culturen

1 mei / www.studielink.nl
Start studie
1 september

De kern van een talenstudie aan de UvA is een
diepgaande kennis van de taal en het brede perspectief op
de cultuur en de politieke en maatschappelijke
verhoudingen in de regio. Je bestudeert de vele facetten
van de regio; samen met studenten van andere
talenstudies onderzoek je de Europese en wereldwijde
context.

Diploma
Bachelor of Arts (BA)
Meer informatie
www.uva.nl/ba-duits
Contact
Universiteit van Amsterdam

Kom langs!

Faculteit der
Geesteswetenschappen

We raden je aan om een UvA Bachelordag te bezoeken,
te komen proefstuderen, of een dagje mee te lopen met
een huidige student. Zo krijg je een goed beeld van de
opleiding en van wat er van je wordt verwacht. Voor
informatie en aanmelden: www.uva.nl/voorlichting.

Onderwijsadministratie

Kijk ook op: facebook.com/BachelorDuitslandstudies.

P.C. Hoofthuis, kamer 0.12
Spuistraat 134
1012 VB Amsterdam
T: 020 - 525 4484, bereikbaar
ma t/m vr van 13.00 - 16.00 uur
E: info-pch-fgw@uva.nl
E: info@duitslandstudies.nl
Universiteit van Amsterdam, 2018

