Archeologie
in Amsterdam
Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en
landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het
verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar
worden ook bestudeerd in laboratoria en musea.

Archeologie en Amsterdam? Een geslaagde combinatie. Je bent
hier omgeven door archeologie. Bij de aanleg van de Noord/
Zuidlijn bijvoorbeeld worden veel vondsten gedaan. Je komt als
student geregeld in het Allard Pierson Museum, waar je, onder
andere op de gipsenzolder objecten bestudeert. In een van de
andere gebouwen op het Binnengasthuisterrein in het centrum
van Amsterdam vinden practica plaats waar je bijvoorbeeld
aardewerk, glas of kammen of bewerkt bot kunt bestuderen.
De studie is kleinschalig en heeft een persoonlijk karakter. Je
leert je medestudenten snel kennen en docenten zijn makkelijk
te benaderen. Archeologie is leuk voor mensen met uiteenlopende interesses: we leren over volkeren, culturen, artefacten,
kunstobjecten en landschap. Elk jaar worden opgravingen
georganiseerd, zo was ik deze zomer in Tsjechië, maar ook Italië
en Griekenland zijn mogelijk.
Natalie Park, student Archeologie UvA

“Elk jaar worden opgravingen georganiseerd, zo was ik
deze zomer in Tsjechië, maar ook Italië en Griekenland zijn mogelijk.”

Archeologie
in Amsterdam
In de bachelor Archeologie leer je over samenlevingen uit het verleden en het belang ervan voor de wereld van nu. Je doet onderzoek
naar materiële overblijfselen van menselijk handelen; je leert hoe
je die moet opgraven en en wat je dankzij dit werk te weten kunt
komen over vroegere culturen. Theorie en praktijk gaan hand in
hand. Met ingang van september 2017 bundelen UvA en VU hun
krachten en bieden samen deze bacheloropleiding aan.
Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen
door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn
bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd in laboratoria en musea.
Behalve colleges over het verleden, besteedt de opleiding Archeologie in
Amsterdam veel aandacht aan materiaalstudie, landschap en de presentatie voor een groter publiek. De opleiding werkt nauw samen met musea,
laboratoria en gemeentelijke archeologische diensten. Archeologie in
Amsterdam is uniek in Nederland door de specifieke focus op Europa:
zowel het Mediterrane gebied als Midden- en West-Europa, waaronder
natuurlijk ook Nederland en Amsterdam.

Studieprogramma
Archeologie is een brede studie. Zo leer je over Kelten, Etrusken, Romeinen en Grieken, maar ook de Middeleeuwen, en zelfs de archeologie van
de Tweede Wereldoorlog komen aan bod. In de bachelor Archeologie in
Amsterdam kom je tot het inzicht dat archeologie raakt aan vele andere
vakgebieden, zoals erfgoed, landschap, kunst en geschiedenis.
Je leert digitale, forensische en andere moderne onderzoekstechnieken
te gebruiken om archeologische resten te vinden en in kaart te brengen.
Je bestudeert aardewerk, munten en botten om te weten te komen hoe

Kom eerst langs
Voordat je voor Archeologie
kiest, raden we je aan naar
een bachelordag van UvA of
VU te komen en om samen
met een huidige student
één of meerdere colleges te
volgen.

men vroeger leefde. Met behulp van kaarten, geologische kennis en
computermodellen reconstrueer je hoe het landschap er in het verleden
uitzag. Bovendien denk je kritisch na over de rol van archeologisch erfgoed
in onze eigen samenleving.
Het onderwijsprogramma biedt ruime mogelijkheden om binnen je
opleiding persoonlijke keuzes te maken, en zowel binnen afzonderlijke
vakken als door de invulling van keuzeruimte je eigen accenten te leggen.

Waarom Archeologie in Amsterdam?
› D
 e bachelor heeft een sterk team docenten en onderzoekers in de
archeologie. Ze maken deel uit van het Amsterdam Centre for Ancient
Studies and Archaeology (ACASA), waarin de UvA en de VU sinds 2012
hun krachten op het terrein van archeologie en talen en culturen van de
Oudheid bundelen.
› E
 r is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; studenten hebben
een actieve rol in het lopende onderzoek van docenten.
› V
 eldwerkstages in binnen- en buitenland bereiden je voor op de toekomst na je studie.
› B
 innen het programma is veel ruimte voor specialistische verdieping.
Daarnaast is het programma ingebed in twee universiteiten, met allerlei
uitdagende mogelijkheden tot verbreding.
› D
 e opleiding Archeologie in Amsterdam werkt nauw samen met gemeentelijke archeologische diensten, met musea en met buitenlandse
instituten. Als student maak je deel uit van een bruisend centrum op het
terrein van archeologie en oudheid in Amsterdam.
› Interdisciplinariteit kenmerkt niet alleen de inhoud, maar ook de organisatie van de studie: je volgt vakken en werkt samen met studenten van de
opleidingen Griekse en Latijnse taal en cultuur en Oudheidwetenschappen, de twee andere bacheloropleidingen die UvA en VU vanaf studiejaar
2017 – 2018 samen aanbieden.
› J e studeert in de binnenstad van Amsterdam, dichtbij het Allard
Pierson Museum, het archeologisch museum van de UvA en de ArcheoHotspot in Amsterdam. De collecties van dit museum ga je intensief
benutten.
› A
 rcheologie in Amsterdam bereidt je uitstekend voor op een toekomst
na de studie. Je bent thuis in alle aspecten van de archeologie, doet
zelfstandig onderzoek en bent breed inzetbaar.

Kerngegevens
Studieduur:
3 jaar / 180 EC
Deadline aanmelding:
1 mei
Start:
1 september
Vorm:
voltijd
Diploma:
Bachelor of Arts (BA)
Toelatingsvoorwaarde:
vwo-diploma
Voor meer informatie over
de opleiding zie:
www.uva.nl/archeologie
www.vu.nl/archeologie

Aansluitende masters
Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding
zoekt, dan volg je een masterprogramma. Met een bachelordiploma
Archeologie ben je toelaatbaar tot onder meer de volgende ACASA-masterprogramma’s:
› Archaeology
› Hertitage, Memory and Archaeology (Research MA)
› Classics and Ancient Civilisitions (Research MA)
› Ancient Studies
Zie verder www.uva.nl/master of master.vu.nl

Iets voor jou?
Ben je nieuwsgierig naar
het verleden en word je
uitgedaagd dat zelf te ontdekken? Bekijk je vraagstukken vanuit verschillende
perspectieven? Heb jij een
onderzoekende geest en
maak jij van het verleden je
toekomst? Dan is Archeologie in Amsterdam echt iets
voor jou!

Arbeidsmarkt
Met een bachelordiploma Archeologie van ACASA leg je
een stevige basis voor een loopbaan in de archeologie.
Je bent bedreven in archeologisch veldwerk, je kunt de
resultaten ervan interpreteren en deze vertalen voor
overheden, opdrachtgevers en het brede publiek.
Als archeologisch specialist kun je werk vinden in
onderzoek, in musea of als veldarcheoloog. Met je brede
oriëntatie krijg je ook toegang tot een breed scala aan
beroepen en sectoren in zowel een nationale als een
internationale omgeving.
Je kunt aan het werk bij archeologische bedrijven, als
medewerker bij een museum, erfgoedinstelling, als
adviseur bij de overheid, of verder gaan in de wetenschap.

“Ik wil laten zien hoe erfgoed een rol kan
spelen in maatschappelijke behoeften.”

‘Ik wilde ”iets met Geschiedenis” en nadat - heel cliché - een
klasgenoot me meenam naar de open dag Archeologie werd ik
enthousiast voor dit vak. Dat de studie veel meer inhield dan
het vinden van oude objecten leerde ik al in het eerste jaar. Ik
ging me juist steeds meer interesseren voor de geschiedenis en
theoretische vakken en koos voor de onderzoeksvariant Mediterrane Archeologie. Ik had eerlijk gezegd geen idee wat ik
na de studie zou gaan doen, maar ik had het erg naar m’n zin.
Ik vond de vakken interessant, had nieuwe vrienden gemaakt,
genoot van Amsterdam en het vrije studentenleven. Als kers op
de taart ging ik een semester in Australië studeren.
Momenteel werk ik als coördinator voor het Centre for Global
Heritage and Development. Ik wil laten zien hoe erfgoed een
rol kan spelen in maatschappelijke behoeften als identiteitsvorming, de duurzame ontwikkeling van landschap, economische groei en goede internationale relaties. Binnenkort ga ik
zelf erfgoedonderwijs geven. Zonder mijn studie Archeologie
had dat allemaal niet gekund!’
Mara de Groot, alumna Archeologie Vrije Universiteit en
coördinator Centre for Global Heritage and Development

