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Publieksgeschiedenis: observatiestage (A004012)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 5.0
Studietijd 150 u
Contacturen
40.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2018-2019
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2018-2019
De Wever, Bruno

zelfstandig werk
stage
LW03

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2018-2019
Bachelor of Arts in de geschiedenis

10.0 u
0.0 u
Verantwoordelijk lesgever
stptn
5

aanbodsessie
A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Stage, praktijkervaring, publieksgeschiedenis, erfgoedinstellingen, musea, archief,
media

Situering
De stage maakt deel uit van het praktijktraject Publieksgeschiedenis. Studenten
observeren en participeren onder begeleiding in een publiekshistorisch domein en
maken zo kennis met de brede praktijk van publiekshistorisch werk. De stage kan maar
een aanvang nemen als er een stageovereenkomst bestaat tussen de stageplaats en
de Universiteit Gent. Daartoe moet een ‘Stageovereenkomst’ worden ondertekend door
alle participerende partijen (student/stagiair, Universiteit Gent en de organisatie of
instelling van de stage): https://www.ugent.
be/nl/onderwijs/administratie/verzekering/stage

Inhoud
Een stage in een instelling, organisatie, arena of praktijk die relaties aangaat met het
verleden (erfgoedinstellingen en andere media, beleid, publieksdiensten, toerisme,
justitie, socioculturele organisaties en instellingen …)
De stage wordt gekozen uit een lijst van stagegevers met een gewaarborgde
professionele omkadering. Bij stagegever begeleidt een stageverantwoordelijke de
stage. De stage behelst: 1. Observatie van de stagegever; 2. Participatie aan de
werking van de stagegever onder begeleiding van de stageverantwoordelijke; 3.
Opstellen van een verslag en een publiekshistorische refelectie over de werking van de
stagegever op basis van beleidsdocumenten, interviews met beleidsmedewerkers en
observatie van de werking.
Stages kunnen ook in het buitenland en Franstalig België worden gelopen.

Begincompetenties
Geen

Eindcompetenties
1
2
1
3
1
4
1
5
6

Inzicht hebben in de methodologie van de geschiedenis.
In staat zijn historisch onderzoek en het eigen historisch handelen te
contextualiseren en te interpreteren binnen een maatschappelijk referentiekader.
Een onderzoekende houding met zin voor historische kritiek en creativiteit en met
een ingesteldheid tot levenslang leren bezitten.
Schriftelijk en mondeling kunnen communiceren over de resultaten van historisch
onderzoek, met experts en niet-deskundigen.
Projectmatig kunnen samenwerken met vakgenoten.
Maatschappelijke problemen en hedendaagse opvattingen met de nodige kritische

(Goedgekeurd)

1

1 zin en historische achtergrond inschatten.
7 Inzicht hebben in de manier waarop historisch wetenschappelijk onderzoek
1 functioneert en georganiseerd is.

Creditcontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via creditcontract gevolgd worden
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Stage, werkcollege, zelfstandig werk
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Individuele en collectieve contactmoment doorheen het semester.

Leermateriaal
Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
stagebegeleider, spreekuren docent en onderwijsbegeleider

Evaluatiemomenten
niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is mogelijk
Toelichtingen bij de evaluatievormen
De permanente evaluatie wordt afgesloten met een feedbackmoment.

Eindscoreberekening
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