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'Wij denken dat het belangrijk is dat de
toekomstige professionals in het culturele
veld begrijpen hoe de mondiale politieke en
sociale context de kunstpraktijken en het
cultuurbeleid sturen.'

De hedendaagse kunstpraktijk en het cultuurbeleid worden
beïnvloed door (mondiale) politieke, economische en
demografische processen. In deze dynamiek beïnvloeden
kunstenaars, culturele instellingen en beleidsorganen ook
elkaar. Het huidige discours over de economische en sociale
impact van kunst en over de creatieve industrieën bepaalt in
sterke mate hoe er naar kunst, cultuur en cultuurbeleid
wordt gekeken, maar roept ook een tegendiscours op.
In deze master leer je vanuit verschillende perspectieven te
begrijpen hoe de culturele dynamiek tot stand komt. De stad
Amsterdam is met zijn vele musea, theaters, culturele
broedplaatsen, debatcentra en bruisende stadscultuur de
ideale plek om de dynamiek tussen cultuur, cultuurbeleid en
publiek te bestuderen.

Carrièreperspectief
Een vak belicht

Als afgestudeerde Kunst- en cultuurwetenschapper heb je alles in huis om
een baan te vinden in het culturele veld:
je beschikt over vakkennis, kunt
zelfstandig werken, analytisch denken,
een kritische houding aannemen en
uitstekend communiceren, plannen en
organiseren. Je kunt denken aan een
baan bij culturele instellingen als
orkesten, theatergroepen, organisatieen crowdfunding bureaus, musea en
kunstuitleencentra, debatcentra, maar
ook bijvoorbeeld bij fondsen en
overheden, uitgeverijen en (online)
redacties van media.

Publieksonderzoek
in kunst en cultuur:
een kritische analyse
(6 EC)
In dit vak analyseer
je het huidige
gebruik van
publieksonderzoek
in de culturele
sector. Welke vragen
zijn relevant bij het
onderzoek naar
beleving van
culturele uitingen?
Welke methoden en
technieken worden
bij dit (interdisciplinaire) onderzoek
gebruikt? Waarom
wordt beleving
überhaupt onderzocht? Je bestudeert
theorieën en
methoden uit de
kunst- en cultuurmarketing en
theorieën uit de
verschillende
artistieke/culturele
disciplines.

Kerngegevens
Diploma
Master of Arts
Kunst- en cultuurwetenschappen

Duur
1 jaar / 60 EC

Vorm
Voltijd

Toelatingseisen

Start
1 september

Het masterprogramma Kunst, cultuur
en politiek is open voor studenten met
een universitair bachelordiploma in:
• Cultuurwetenschappen
• de geesteswetenschappen*
• maatschappijwetenschappen*
* Voorwaarde is dat je tijdens de
bachelor minimaal 30 EC aan
cultuurvakken hebt gevolgd. De
toelatingscommissie beslist of de
vakken hiervoor in aanmerking komen.
Zie voor meer informatie:
uva.nl/ma-kunst-cultuur-politiek
> Toelating en inschrijving
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