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Voorwoord

Wat kun je worden met een studie Geschiedenis? In hoeverre kun je en moet je daar tijdens je studie 
actief op inspelen? Hoe vind je straks een interessante baan? Dit zijn prangende vragen waar elke 
student Geschiedenis in verschillende fasen van de opleiding steeds opnieuw over nadenkt. 

Om je een steun in de rug te bieden bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt heeft de opleiding Geschie-
denis in 2016/17 een groot onderzoek uitgevoerd onder geschiedenis-alumni die tussen 2003 en 
2013 bij de Radboud Universiteit zijn afgestudeerd. Wij hebben hen gevraagd waar ze nu werken, wat 
ze verdienen en wat volgens hen de belangrijkste factoren waren bij het vinden van hun huidige baan. 
Ook hebben we hen gevraagd naar de meest vormende aspecten van hun studie, en welke tips ze heb-
ben voor de huidige generatie studenten bij het inrichten van hun studie en het vinden van een baan. 
Hun adviezen zijn heel waardevol: zij zijn natuurlijk de experts bij uitstek!

We hopen dat de resultaten van dit onderzoek je in verschillende fasen van de studie houvast zullen 
bieden. Om je uit te dagen om naast je studie vooral stages te doen, naar het buitenland te gaan, 
actief te zijn in bestuursfuncties en te netwerken. Om je te stimuleren ambitieus te studeren en 
doelgericht te werken aan bijvoorbeeld het verbeteren van je schrijfvaardigheid. Maar óók om je er 
regelmatig aan te herinneren zoveel mogelijk te genieten van je studie, zoveel mogelijk je nieuwsgie-
righeid te voeden. En om je gerust te stellen: werken kan altijd nog, en met geschiedenis kun je allerlei 
leuke banen vinden. 

Op basis van alle - soms tegenstrijdige! - adviezen die de alumni geven kun je aan het begin en in de 
loop van de studie voor jezelf een eigen koers uitstippelen op basis van wat jij zelf belangrijk vindt, 
hoe jij je studie wilt invullen, en hoe jij wilt inspelen op de toekomstige arbeidsmarkt. Er is niet één 
succesformule, en dat is maar goed ook. Probeer in de loop van de studie te ontdekken waar je hart 
ligt, wat je talenten zijn en wat het beste bij je past. Je kunt met geschiedenis echt alle kanten op. 

Jan Hein Furnée, winter 2017/18 
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Deel 1. De arbeidsmarkt voor historici:
mogelijkheden, succesfactoren en 
strategieën

In welke beroepssectoren kun je met je opleiding 
Geschiedenis allemaal terechtkomen? In welke 
functies en bij wat voor soort werkgevers? Op 
welke opleidings- en salarisniveaus? 
Welke succesfactoren spelen daarbij allemaal een 
positieve rol? De reacties van de alumni geven 
een concreet, gevarieerd en - gelukkig - ook een 
bemoedigend beeld.

A. De arbeidsmarkt: een waaier aan 
 mogelijkheden

1. Beroepssectoren

De beroepssectoren waarin je met de opleiding 
Geschiedenis terecht kunt komen zijn, zoals te 
verwachten, zeer divers. Veruit de meeste alumni 
hebben een baan gevonden in het hoger en 
voortgezet onderwijs, bij de overheid, bij diver-
se erfgoedinstellingen en in de media. Diverse 
oud-studenten zijn actief als zzp-er en enkelen 
hebben een eigen onderzoeksbureau. Maar net 
als in de Angelsaksische wereld nemen ook 
commerciële bedrijven steeds vaker historici in 
dienst. Waar werken er eigenlijk géén historici?

2. Functies en werkgevers

Om je goed te kunnen oriënteren op de arbeids-
markt is het belangrijk om te weten in welke 
sectoren je terecht kunt. Minstens zo belangrijk is 
het echter om je een zo specifiek mogelijke voor-
stelling te vormen van de verschillende soorten 
functies die je met een opleiding Geschiedenis 
kunt krijgen. En aan wat voor concrete werkge-
vers je allemaal kunt denken. 

Hieronder volgt een selectie van de func-
ties en de werkgevers van onze alumni. Zoals te 
verwachten werken de meeste alumni in functies 
waar ze informatie verzamelen, onderzoek ver-
richten, visies ontwikkelen en kennis overdragen 
- zowel in de academische wereld, in het voort-
gezet onderwijs, bij de media, bij de overheid, in 
culturele instellingen als in het bedrijfsleven. 
Maar er zijn ook veel alumni die vooral werk-
zaam zijn in organisatorische en management-
functies, of in voorlichting en communicatie. 

  

Universiteit, HBO, 
onderzoeksinstituut

15%

Voortgezet onderwijs
19%

Gemeente/provincie 
14%

Rijksoverheid
7%

Politieke partij
2%

Archief, Bibliotheek , Museum 
en andere Erfgoedinstellingen

5%

Kunst en cultuur overig 1%

Historisch onderzoeksbureau 2%

Uitgeverij en media 2 %

Freelance journalist/redacteur 2%

Toerisme 1%

Gezondheidszorg 3%

Bedrijfsleven
23%

Zelfstandig ondernemer 1%…
Overig 1%

Student 1% Werkloos
2%



4 Geschiedenis  en de arbeidsmarkt

Universiteit, HBO en onderzoeksinstituten 
	Promovendus; Postdoc; Docent; Universitair 

docent aan de Radboud Universiteit (RU) en 
andere universiteiten in Nederland, België 
en Duitsland

	Docent Avans Hogeschool; Lerarenopleider 
Fontys Hogeschool 

	Studieadviseur Faculteit der Letteren RU
	Beleidsmedewerker Faculteit der Letteren 

RU; Programmaregisseur Honours Academy 
RU; Open Access Officer RU; Projectmana-
ger internationale accreditatie Vrije Univer-
siteit

	Beleidsadviseur Vereniging Hogescholen; 
 Beleidsmedewerker NWO; Onderzoeker 

Nuffic 
	Beleidsondersteunend bureaumedewerker 

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren; 
Redacteur Nexis Instituut

Voortgezet onderwijs
	Docent Geschiedenis eerste- en tweede-

graads op middelbare scholen in o.a. 
 Nijmegen, Arnhem, Deventer, Zwolle, Den 

Bosch, Veenendaal en Utrecht 
	Docent Engels, Duits, Nederlands, Aard-

rijkskunde, Wiskunde op diverse middelbare 
scholen

	Afdelingsleider op middelbare scholen in o.a. 
Nijmegen en Eindhoven 

	Coördinator topsport en dans Beekdal 
 Lyceum
	Docent Engels voor anderstaligen Liverpool 

International College 

Gemeente/provincie
	Beleidsmedewerker bij gemeentes, o.a. 
 Nijmegen, Geertuidenberg, Bladel, Zevenaar 
	Beleidsadviseur bij gemeentes, o.a. Nijmegen 

en Venlo
	Bestuursondersteuner bij de gemeente 
 Doetinchem
	Archivaris; Adviseur informatiebeheer; 

Informatiespecialist; Medewerker gegevens-
beheer bij gemeentes, o.a. Doetinchem, Wijk 
bij Duurstede, Wijchen

	Afdelingshoofd Maatschappelijk Vastgoed bij 
de gemeente Den Bosch 

	Trainee bij gemeentes en provincies, o.a. 
Heumen, Nederweert, Noord Brabant

	Wethouder in Bessel

Rijksoverheid
	Beleidsmedewerker bij ministeries, o.a. 

OCW, Sociale Zaken, Financiën 
	Trainee bij ministeries, o.a. Binnenlandse 

Zaken
	Clustercoördinator bij ministerie van Econo-

mische Zaken
	Woordvoerder Ministerie Infrastructuur en 

Waterstaat
	Expert informatiehuishouding; Adviseur 
 record- en informatiemanagement Minis-
 terie van Veiligheid
	Medewerker ICT Ministerie van Binnen-
 landse Zaken
	Bedrijfsanalist Belastingdienst
	Medewerker Asiel en Bescherming IND
	Luitenant bij de Koninklijke Landmacht: 

Officier Luchtverdediging

Politieke partijen
	Senior Beleidsmedewerker D66
	Beleidsmedewerker Fractie PvdA
	Fractiemedewerker SP Gelderland
	Wetenschappelijk medewerker Van Mierlo-
 stichting D66

Archieven, bibliotheken, musea en andere 
erfgoedinstellingen
	Archivaris Regionaal Archief Nijmegen
	Manager Gelders Archief
	 Informatiebeheerder Brabants Historisch 

Informatie Centrum
	Specialist Erfgoed Stichting Noord-Oost 

Brabantse Bibliotheken
	Directeur Taalmuseum Leiden
	Museummedewerker Museum Het Pakhuis 

en Stichting de Eeuw van Mijn Ubbo
	Coördinator Stichting Versterking Herinne-

ring WO2 Gelderland 
	Archivaris Erfgoedcentrum Nederland
 Kloosterleven
	Depotbeheer Stichting Cultureel Erfgoed 

Zeeland
	Coördinator Collectie Toegang Nederlands 

Instituut voor Beeld en Geluid

Overig kunst en cultuur
	Projectmedewerker Bibi Bodegom - Culturele 

projecten
	Communicatiemedewerker Cinemec
	Programmaleider Film Theater Debat Gruit-

poort
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Historisch onderzoeksbureau 
	Eigenaar/oprichter Belfort Bureau voor 
 Cultuurhistorie en Monumenten
	Eigen bedrijf Livingpast.nu
	Historicus ECG BV
	Historicus AVG Explosieven Opsporing 
 Nederland / AVG Milieutechniek

Uitgeverij en media
	Projectmanager Personalized Learning 

Noordhoff Uitgeverij
	Redacteur F&L Publishing Group
	Coördinator online video bij RTL Nieuws

Freelance journalist/redacteur/onderzoeker
	Bedrijfsjournalist
	Redacteur / communicatieprofessional
	Copywriter
	Tekstschrijver en historisch onderzoeker
	Researcher en redacteur voor omroepen

Toerisme
	PR medewerker Deutsche Centrale für 
 Tourismus
	Reisleider KRAS

Non-profitorganisatie
	Communicatiemedewerker Stichting Nes 

Ammim Nederland

Gezondheidzorg
	Medewerker Facilitaire Dienst Catharina 

Ziekenhuis Eindhoven
	 Junior beleidsmedewerker GGD Gelderland 

Noord Oost
	Projectmanager Facilitaire Dienst Zorggroep 

Charim

Bank- en Verzekeringssector
	Communicatieadviseur DeltaLoyd
	Klantadviseur VGZ
	Veranderadviseur Rabobank
	Vennoot belastingconsulent Fisc Account

Bouw- en woningsector
	Beleidsadviseur woningcorporatie
	Historisch onderzoeker Den Ouden Groep
	Auditor DTZ Zadelhoff
	PR & communicatiemedewerker Architec-

tenbureau MVSA
	Assistent Hoofd Financiën en Administratie 

Windward Roads

Consultancy 
	Senior adviseur Factum Advies
	Eigenaar Value to Use
	Medior consultant Mobilee management & 

advise
	Managing consultant p5com

Handel- en Transportsector
	Manager Datamanagement Post NL
	Transport expert Belgium AB-Inbev
	Quality specialist Amazon
	Project planner Alewijnse Marine B.V.

ICT sector
	Software engineer HOTflo Company Atos 
	Vertaler/revisor Amplexor Luxemburg
	Marketing programs manager Lexmark
	Programmamanager Open State Foundation

Werving en selectie
	Adviseur Sociaal Domein Talenter Advies
	 IT Trainee Young Capital

Bedrijfsleven overig
	Medior consultant Productinformatie 
 Alliander
	Athletes representative Global Sports 
 Communication
	Online marketing specialist Discovered

Zelfstandig ondernemer
	Eigenaar drie horecabedrijven
	Eigenaar Spartak Interdisciplinair Platform 

voor Oost-Europa
	Freelance projectmanager E-commerce 

3. Opleidingsniveau

Ruimschoots de helft van de alumni heeft, soms 
na enige jaren, een baan gevonden op WO+ 
niveau. En nagenoeg iedereen werkt op HBO+ 
niveau.
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JUUL VAN EWIJK
BELEIDSMEDEWERKER

‘Vaak krijg ik nog de vraag: wat doe je als je beleidsmedewerker bent? Dat verschilt nogal. De 
ene dag zit je nota’s te typen en te vergaderen, de andere dag zit je in de Tweede Kamer om de 
minister te ondersteunen.’ Na haar stage bij het Ministerie van Onderwijs kon Juul verder als 
beleidsmedewerker bij directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering. Juul was al tijdens haar 
studie druk met allerlei activiteiten. ‘Doe tijdens je studie al wat nevenwerkzaamheden! Hierdoor 
ontdek je waar je goed in bent en wat je leuk vindt.’ Juul werkt met name met politieke dossiers. 
‘Als geschiedenisstudent word je heel goed in het inleven in andere situaties. Dit komt van pas 
bij mijn werk: enerzijds heb je de doelen van de minister en de politiek, en anderzijds die van 
belangengroepen in de maatschappij. Dit vind ik ook het leukst aan mijn beroep. Aan de ene kant 
krijg ik een kick van het politiek-bestuurlijk debat dat wordt gevoerd, aan de andere kant draag ik 
er indirect aan bij dat het onderwijs verbetert.’

BA Geschiedenis 2009-2013 |Secretaris studievereniging GSV Excalibur 2011-2012 |Assessor Letteren 2012-2013 | MA 

Actuele Geschiedenis 2013-2014 | Honours Academy 2013-2014 | Opleidingscommissie 2013-2014 | Stage Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013-2014 |Evenementmedewerkster Bureau Routine 2010-2015 | Beleidsmedewerker 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2015-heden



7 Geschiedenis  en de arbeidsmarkt

2 
 

 

 
 
 

 
 

WO en 
postdoctorale 

opleiding
10%

WO+
46%

HBO+
35%

VWO/MBO+
3%

MABO/VBO+
2%

Anders
4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

na 2-5 jaar na 6-9 jaar na 10-13 jaar

dit houd ik liever voor
mezelf

Meer dan € 4000

€ 3000-4000

€ 2000-3000

€ 1000-2000

minder dan €  1000

4. Bruto inkomen

Niemand kiest voor een studie Geschiedenis met als belangrijkste motivatie om later veel geld te ver-
dienen. Toch zijn de vooruitzichten zeker niet zo beperkt als in de Elsevier enquête jaar na jaar wordt 
gesuggereerd. Veruit de meeste alumni Geschiedenis verdienen, soms na een aanloopperiode van 
enkele jaren, in hun huidige functie meer dan € 2000 tot € 4000 bruto. Het bruto inkomen 
stijgt bovendien in de loop der jaren aanzienlijk. Van de alumni die tien tot dertien jaar geleden zijn 
afgestudeerd verdient inmiddels ruim een derde meer dan € 4000 bruto.
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Zoals te verwachten is het inkomen mede afhankelijk van de beroepssectoren waarin alumni werk-
zaam zijn. Niet alleen het bedrijfsleven, maar met name ook de rijksoverheid blijkt bij uitstek een 
royale werkgever voor onze alumni te zijn!
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B. De arbeidsmarkt: succesfactoren

De meeste studenten kiezen voor de opleiding 
Geschiedenis omdat ze het een interessante 
studie vinden, niet omdat ze van begin af aan een 
specifieke baan voor ogen hebben. Toch maakt 
iedereen in de loop van de studie allerlei keuzes. 
Bijvoorbeeld om een bepaalde afstudeerrichting 
te kiezen, wel of juist geen stage te volgen, wel of 
niet een semester in het buitenland te studeren. 
Vaak speelt hierbij wel de gedachte dat sommi-
ge keuzes een positieve rol zullen spelen in het 
vinden van een interessante baan. 

Maar wat zijn nu eigenlijk de belangrijkste 
succesfactoren die je kunt laten meewegen bij de 
keuzes die je tijdens je studie maakt? We vroegen 
de alumni om aan te geven welke factoren in 
hun ogen van groot of gering belang zijn geweest 
bij het vinden van hun huidige baan. 

1. Afstudeerrichting en scriptie-onderwerp 

Afstudeerrichting
De alumni die bij het onderzoek betrokken 
waren volgden verschillende afstudeerrichtin-
gen. Tijdens hun bacheloropleiding speciali-
seerde 11% zich in de Oude geschiedenis, 9% 
in Middeleeuwse geschiedenis, 36% in Politieke 
geschiedenis, 29% in Cultuurgeschiedenis en 
15% in Economische, Sociale en Demografische 
geschiedenis. Uit het aanbod van onze masterop-
leidingen koos vervolgens 16% van onze master- 
alumni voor de specialisatie Eternal Rome (incl. 
Oude en Middeleeuwse geschiedenis), 41% voor 
Politiek en Parlement, 30% voor Geschiedenis en 
Actualiteit (voorheen Actuele geschiedenis) en 
12% voor de Research Master. 

De keuze van hun studierichting heeft vol-
gens 14% van de alumni een zeer belangrijke en 
volgens 25% een belangrijke rol gespeeld bij het 
vinden van hun huidige baan. Zoals te verwach-
ten geldt dat het meest uitgesproken voor leraren 
in het voortgezet onderwijs die veelal Geschie-
denis en Actualiteit met een Educatieve Master 
hebben gecombineerd, voor beleidsmedewerkers 
die Politiek en Parlement hebben gedaan en voor 
promovendi die de Research Master hebben ge-
volgd. Maar ook bijvoorbeeld voor een archivaris 
die Eternal Rome heeft gevolgd en een consultant 
die zich binnen de master in de Economische en 
Sociale geschiedenis heeft gespecialiseerd. 

De meerderheid van de alumni benadrukt 
daarentegen dat de keuze van hun studierichting 
(helemaal) geen wezenlijke rol heeft gespeeld 
bij het vinden van hun huidige baan. Wees niet 
bang, zo adviseert de meerderheid van de alumni, 
om een richting te kiezen die jouw toekomstige 
werkgever misschien weinig zegt: die kijkt daar 
in veel gevallen nauwelijks naar. Hun boodschap 
lijkt te zijn: bij het kiezen van je afstudeerrich-
ting kun je gerust - eigenlijk bij uitstek - je eigen 
belangstelling volgen. 

Scriptie-onderwerp
Het zal nu geen verrassing zijn: volgens maar 
liefst 85% van de alumni speelt de keuze van 
het afstudeeronderwerp geen enkele rol bij het 
vinden van een baan, noch in positief noch in 
negatief opzicht. De meeste werkgevers, zo blijkt 
uit de reacties, lijken niet of nauwelijks naar je 
scriptie-onderwerp te kijken. Kies dus met gerust 
hart voor een onderwerp dat je persoonlijk fas-
cineert. Veel werkgevers kunnen het waarderen 
dat een afgestudeerde historicus zich van andere 
sollicitanten onderscheidt door zich te hebben 
vastgebeten in een obscuur maar fascinerend 
onderwerp, liever dan in een onderwerp van der-
tien in een dozijn. Aan de andere kant: volgens 
15% van de alumni speelde het scriptie-onder-
werp wel degelijk een heel positieve rol bij het 
vinden van hun huidige baan. Dat geldt zoals te 
verwachten voor promovendi, maar ook bijvoor-
beeld voor beleidsmedewerkers die een scriptie 
schreven op het terrein van de geschiedenis van 
beleid en bestuur. 

2. Historische kennis en academische
 vaardigheden

Het wordt steevast bij de voorlichting gezegd: in 
de opleiding Geschiedenis verwerf je niet alleen 
historische kennis en inzichten, maar vooral ook 
academische vaardigheden die van essentiële 
waarde zijn in je verdere carrière. Meer dan in 
veel andere opleidingen train je bij Geschiedenis 
je vaardigheden om een eigen onderzoek op te 
zetten en uit te voeren, word je voortdurend uit-
gedaagd om je schrijfvaardigheden te verbeteren, 
en scherp je ook je presentatie- en discussievaar-
digheden aan. Zoals blijkt uit bovenstaande tabel 
pluk je hier volgens de alumni Geschiedenis op 
de arbeidsmarkt absoluut de vruchten van!
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3. Stages

Volgens veel alumni is het van onschatbare 
waarde voor je verdere carrière: het volgen van 
een stage. Dat kan een individuele stage zijn, in 
je bacheloropleiding of bijvoorbeeld in de master 
Politiek en Parlement. Maar ook een collectie-
ve stage, zoals de projectcolleges van de master 
Geschiedenis en Actualiteit. Maar liefst 66% 
van de respondenten - een groter percentage dan 
de huidige studentengeneratie - heeft tijdens de 
studie (bachelor, master of doctoraal) een stage 
gelopen. 15% van de alumni vond via de stage 
zijn/haar eerste baan. Een groot aantal alumni 
werkt nog altijd in dezelfde sector als waarin ze 
tijdens hun studie een stage hebben gelopen. 
Alumni die een stage hebben gevolgd hebben 
gemiddeld gesproken overigens geen hoger 
inkomen dan andere alumni. Hieronder vind je 
een selectie van de stages die de alumni hebben 
gelopen. Ons advies: volg een individuele stage of 
een collectieve stage! 

Universiteit/onderzoeksinstituten
	NIOD - Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- 

en Genocidestudies
	Meertens Instituut
	Huygens Instituut 
	 Instituut voor Nederlandse geschiedenis
 Nederlands Interdisciplinair Demografisch 

Instituut 
	Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
	Koninklijk Nederlands Instituut te Rome

Voortgezet onderwijs
 Groot aantal stages op middelbare scholen 

(educatieve minor en master) 

Gemeente/provincie
	Gemeente Wijchen
	Gemeente Doetinchem, Afdeling Monu-

mentenzorg
	Gemeente Tiel, Afdeling Economische zaken
	Provincie Noord-Brabant
	Provincie Zeeland

Rijksoverheid 
	Algemene Rekenkamer
	Raad van State
	Ministerie van Binnenlandse Zaken
	Defensie-afdeling van de Nederlandse Am-

bassade in Washington D.C
	Nederlandse Ambassade in Soedan
	Ambtelijke ondersteuning Tweede Kamer
	Europees Parlement

Politieke partij 
	Tweede Kamerfractie van de SP, PvdA, D66, 

CDA
	Wetenschappelijke bureau VVD, D66, GL, 

PvdA

Musea 
	Rijksmuseum, Amsterdam
	Paleis het Loo, Apeldoorn
	Limburgs Museum, Venlo
	Allard Pierson Museum, Amsterdam
	Bijbels Openluchtmuseum, Heilig Land-

stichting
	Amsterdam Historisch Museum, Amsterdam
	Couperus Museum, Den Haag

Archieven, bibliotheken en andere
erfgoedinstellingen
	Regionaal Archief Nijmegen
	Gelders Archief
	Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
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zeer 
belangrijk belangrijk 

maakt 
niet uit 

niet 
belangrijk 

helemaal 
niet 
belangrijk 

Mijn afstudeerrichting 14% 25% 24% 18% 18% 

Mijn scriptieonderwerp 3% 12% 25% 21% 39% 
Mijn kennis van het verleden en inzicht in historische 
ontwikkelingen 21% 26% 19% 16% 19% 

Mijn onderzoeksvaardigheden 30% 44% 14% 5% 6% 

Mijn schriftelijke vaardigheden 51% 40% 5% 2% 1% 

Mijn mondelinge vaardigheden 59% 32% 5% 2% 2% 

 
.  

 

 
 

Hoe belangrijk acht u de volgende factoren bij het vinden van uw huidige baan?
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	Stadsarchief Den Bosch
	Erfgoedhuis Noord-Brabant
	 Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
	Atria, Kenniscentrum voor Emancipatie en 

Vrouwengeschiedenis
	Archiefinstelling in Ghana

Pers- en uitgeverijwezen
	Historisch Nieuwsblad
	Virtumedia, o.a. Geschiedenis Magazine
	www.Historien.nl
	Uitgeverij Veen
	Uitgeverij Vantilt

Media 
	OVT (VPRO radio)
	Omroep Gelderland
	VARA 
	RTL Nieuws

Toerisme
	Redactie Reisgraag.nl

Non-profitorganisatie
	Press Now
	Forum voor Democratische Ontwikkeling
	Prodemos, Huis voor democratie
	Spectrum, Centrum Maatschappelijke 
 Ontwikkeling Gelderland
	Cordaid

Bank- en Verzekeringssector
	Rabobank Nederland kunstcollectie

Consultancy 
	Organisatieadviesbureau AEF

4. Studie in het buitenland

Van alle alumni heeft 25% in plaats van of naast 
de stage een periode in het buitenland gestu-
deerd. Hieronder vind je een selectie van hun 
bestemmingen. Studeren in het buitenland biedt 
een uitstekende kennismaking met andere 
universitaire en nationale culturen, en een uit-
gelezen manier om je eigen talenten en grenzen 
beter te leren kennen.
 
 Groot-Brittannië en Ierland: Canterbury, 

Cork, Edinburgh, Glasgow, Nottingham, 
Swansea, York

 Frankrijk: Parijs, Straatsburg, Tours

 België: Gent, Brussel VUB, Leuven
 Duitsland en Oostenrijk: Berlijn, Graz, 
 Halle, Münster, Wenen
 Italië en Spanje: Barcelona, Rome, Granada, 

Perugia, Florence, Madrid, Sevilla, Venetië
 Overig Europa: Lund, Krakau, Helsinki, 

Istanbul, Belgrado, Praag
 Verenigde Staten: State University New York 

Albany, Madison-Wisconsin, Dayton, 
 Montana, Berkeley California
 Overig wereld: Ghana, Pretoria, Taiwan

5. Bestuurswerk

Van alle respondenten op ons onderzoek heeft 
37% tijdens hun studie bestuurswerk gedaan. 
Hieronder vind je een selectie van hun bestuurs-
functies. Bestuurswerk biedt een optimale 
manier om je eigen organisatie-, samenwerkings- 
en leiderschapskwaliteiten te leren kennen en 
ontwikkelen. Het gemiddelde inkomen van 
alumni met bestuurservaring blijkt ook hoger 
dan van alumni zonder bestuurservaring.

Binnen/gerelateerd aan de opleiding 
 Opleidingscommissie 
 Bestuur GSV Excalibur
 Introductiecommissie
 Redactie Ex Tempore
 Redactie HINT

Binnen/gerelateerd aan de faculteit en 
universiteit
 Redactie ANS
 Facultaire Studentenraad, Universitaire 
 Studentenraad 
 Stichting Nijmeegs Universiteitsfonds 
 Studentenvakbond AKKU

Lokale politiek en bestuur
 PvdA Bestuur afdeling Nijmegen
 Bestuur DWARS, GroenLinks jongeren
 Lid Gemeenteraad
 Bestuur Woningbouwvereniging, NSVV 

Heyendaal 
 Kring De Westelijke Mijnstreek

Studentenverenigingen 
	Carolus Magnus
	CSV Ichthus Nijmegen
	Dispuut Studievereniging 
	Nijmeegse Disputenfederatie Argus
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INGE VAN DIJK
ONDERNEMER, TRAINER EN GEMEENTERAADSLID

‘Ik denk dat ik zo’n zestig tot zeventig uur onder de pannen ben.’ Inge had altijd al een duidelijk 
doel in haar carrière: ‘Ik heb altijd gezegd dat ik voor mezelf wil beginnen en iets in de politiek 
wil.’ Na haar studie is Inge gaan werken bij Studentenzaken op de Radboud Universiteit, maar na 
zeven jaar richtte ze haar eigen communicatiebureau op. Rond dezelfde tijd werd ze fractievoor-
zitter van de VVD in de gemeenteraad van Nijmegen. Hierbij heeft ze nog veel aan haar opleiding 
Geschiedenis: ‘In de politiek, waar soms honderden pagina’s per week moeten worden gelezen, 
heb ik veel aan het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.’ Daarnaast geeft ze trainingen en 
workshops in de zorgsector over hoe mensen kunnen leven met een verstandelijke beperking of 
chronische ziekte. ‘Ik vind de mix het leukst. Als zzp’er geef ik mensen weer een beetje houvast 
en plezier in het leven, en in de politiek zet ik me in voor mijn idealen. Ik weet daarom nooit wat 
er morgen gaat gebeuren: er kan een politieke crisis uitbreken, maar er kan ook iets heel moois 
ontstaan bij een training.’

BA Geschiedenis 2003-2007 | MA Politiek en Parlement 2007-2009 | Opleidingscommissie 2005-2007 | Facultaire Stu-

dentenraad 2007-2008 | Student-assistent 2008 | Assistent-decaan FdL 2008-2009 | Onderwijsassistent Duitse Taal & 

Cultuur 2009 | Projectmedewerker Duitslandwerving 2009-2014 | Bestuurslid Epilepsievereniging 2009-2015 | Docent 

NT2 Pontem College Nijmegen 2017 | European Womens Academy ALDE 2018 | Raadslid en fractievoorzitter VVD Nij-

megen 2014-heden | Eigenaar ID Marketing and Communication 2015-heden| Ambassadeur Zorg Verandert 2017-heden

Sport, muziek en andere vrijetijdsverenigingen
	Dames Roei Dispuut Emmeken
	Nijmeegse Studenten Roei Vereniging Phocas
	Nederlandse Studenten Debatvereniging 

Trivium

	Stichting Third Millennium Gamers
	Badmintonclub Stuban
	Lokale harmonievereniging
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6. Na je bachelor een master

Na de bacheloropleiding Geschiedenis biedt 
Nijmegen verschillende masteropleidingen 
Geschiedenis aan. Sinds 2014 zijn dat de mas-
terspecialisaties Eternal Rome, Geschiedenis en 
Actualiteit, Politiek en Parlement en de Research 
Master alsook de Educatieve Master. Van alle 236 
respondenten die aan de RU een bachelor-
diploma hebben behaald, heeft maar liefst 73% 
ook één van de Nijmeegse geschiedenismasters 
gevolgd. 7% van de bacheloralumni heeft aan 
de RU een andere masteropleiding gevolgd zoals 
Algemene Cultuurwetenschappen of Bestuurs-
kunde. 10% heeft aan een andere Nederlandse 
universiteit een master gevolgd. Slechts 10% 
heeft ervoor gekozen om na de studie geen mas-
terdiploma te behalen. Ruim 30 respondenten 
hebben elders een bacheloropleiding Geschie-
denis gedaan en zijn speciaal voor onze masters 
naar Nijmegen gekomen. 

C.  De ontwikkeling van je loopbaan: 
 strategieën

1. Je eerste baan: hoe vind je die?

Afgestudeerd en... op zoek naar je eerste baan! 
Hoe doe je dat? Ruim een kwart van de alumni 
vond zijn/haar eerste baan via een vacature in 
de krant/op internet (28%) en voor een flink 
aantal alumni bood een uitzendbureau de opstap 
naar de eerste baan (13%). Wat beslist vruchten 
kan afwerpen is het volgen van een stage: 15% 
van de alumni kreeg na het afstuderen direct een 
baan aangeboden op de stageplek. Het is echter 
ook verstandig om flink in je eigen omgeving 
rond te bazuinen dat je op zoek bent naar een 
baan, en wat je specifieke kwaliteiten zijn. Maar 
liefst 12% van de alumni vond zijn eerste baan 
via een persoonlijk netwerk van familie en vrien-
den, en 15% via het eigen professionele netwerk. 
Opvallend: vrijwel niemand verkreeg de eerste 
baan door middel van een open sollicitatie (2%).

2. Hoe snel vind je je eerste baan?

Hoewel een flink aantal alumni na de crisis van 
2008 hun intrede deed op de arbeidsmarkt blijkt 
dat de meeste alumni gelukkig toch opvallend 
snel aan een eerste baan konden beginnen. 

Maar liefst 39% van de alumni vond zijn/haar 
eerste baan nog tijdens de studie en nog eens 
26% binnen drie maanden na het afstuderen. 
Binnen drie tot zes maanden kon 17% van de 
alumni starten aan hun eerste baan. Voor 10% 
respectievelijk  3% van de alumni duurde dat 
zes tot twaalf respectievelijk langer dan twaalf 
maanden. Het is in dit verband ook bemoedigend 
dat de helft van de alumni (51% ) direct kon 
beginnen met een full time baan en 31% met een 
deeltijdbaan voor drie of vier dagen.

3. Hoe ziet die eerste baan er concreet uit? 

Het is bekend: de eerste baan is lang niet altijd 
direct je droombaan. Sommige alumni vinden 
via de bovengenoemde wegen direct een interes-
sante baan op academisch niveau, bijvoorbeeld 
als promovendus, docent voortgezet onderwijs, 
archivaris, trainee bij een ministerie, redacteur 
bij een uitgeverij en projectmanager bij Philips. 
Een flink aantal alumni begon echter op een 
(iets) lager niveau en is van daaruit verder ge-
groeid. Een paar voorbeelden: 
 Studiezaalmedewerker in een lokaal archief 

-> inmiddels werkzaam als manager in een 
regionaal archief

 Administratief medewerker bij de gemeente 
Nijmegen -> doorgegroeid tot beleidsmede-
werker

 Backoffice medewerker hypotheker bij de 
SNS bank -> inmiddels senior beleidsadvi-
seur op een ministerie

 Callcentermedewerker -> werkt nu als con-
sultant. 

In de sectoren waar de alumni hun loopbaan 
zijn begonnen tekent zich grotendeels dezelfde 
verdeling af als we hierboven hebben gezien bij 
hun huidige baan. In totaal vond 81% van de 
alumni direct een baan op HBO+ niveau, van wie 
de helft op WO+ niveau. Van de overige alumni 
die startten op MBO+ niveau (5%) of VWO+ 
niveau (11%) werkt inmiddels eveneens 80% op 
HBO+ niveau. 
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4. Doorgroeien naar je volgende baan

Het merendeel van de alumni vond zijn/haar 
huidige baan op een heel andere manier dan de 
eerste baan. Het persoonlijke netwerk van familie 
en vrienden (6%) en uitzendbureau (2%) zijn 
gemiddeld veel minder belangrijk geworden.

FRANK VAN LUNTEREN
DOCENT VOORTGEZET ONDERWIJS

‘Mijn carrière is zeker niet lineair verlopen. Ik ben begonnen op de HAN en doorgestroomd naar 
de universiteit. Hierna ben ik gaan doceren en later ben ik daar zelfstandig onderzoek bij gaan 
doen. Uiteindelijk ben ik toch weer terug de schoolbanken ingegaan om mijn eerstegraadsbe-
voegdheid te halen.’ Frank werkt als docent op middelbare school CSG Het Streek in Ede. Hier is 
hij ook voorzitter van de vaksectie geschiedenis en leidt hij nieuwe docenten op. Het onderzoek 
heeft Frank echter nog niet opgegeven: hij heeft drie boeken gepubliceerd over een Amerikaans 
regiment dat gediend heeft bij Operation Market Garden en wat hem betreft komen er daar nog 
twee bij; hij overweegt ook om te promoveren. ‘Onderzoek ernaast doen is fantastisch. Je bent 
bezig een verleden verhaal te reconstrueren, niet alleen voor jezelf, maar voor een groter publiek. 
Het is geweldig om mijn bevindingen te delen met leerlingen en belangstellenden zoals vetera-
nen.’

BA Docent geschiedenis HAN 2000-2005 |MA Present(ed) History RU 2005-2007 | Docent Liemerscollege 2008|Docent 

Stedelijk Gymnasium Arnhem 2008-2009| Docentenacademie RU 2010-2012 | Docent en sectieleider CSG Het Streek 

2008-heden | Publicatie boekenreeks 2014-heden 

Vacatures in de krant/op internet zijn belangrij-
ker geworden (38%) en het eigen professionele 
netwerk (27%) en interne vacatures (10%) zelfs 
veel belangrijker. 
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Deel 2. Persoonlijke ervaringen en 
adviezen

Om je houvast te geven bij je oriëntatie op de 
arbeidsmarkt - en de keuzes die je daartoe tijdens 
je studie kunt maken - hebben we in deel 1 een 
systematisch overzicht gegeven van mogelijke 
beroepssectoren, functies en werkgevers; van de 
verschillende succesfactoren die wel of net van 
belang zijn bij het vinden van interessant werk; 
en van de manieren waarop je in je eerste en 
latere banen kunt rollen. 

In deel 2 van dit boekje een selectie gemaakt uit 
de honderden persoonlijke ervaringen en advie-
zen die onze alumni op ons verzoek voor jullie 
hebben geformuleerd. Meer nog dan de kwan-
titatieve onderzoeksresultaten van deel 1 biedt 
deze selectie van persoonlijke ontboezemingen 
en tips – met al hun interne tegenstrijdigheden 
– tijdens je studie en daarna inspiratie om voor 
jezelf die cruciale vraag te beantwoorden: waar-
om studeer ik eigenlijk Geschiedenis? Wat kan ik 
er straks mee? En wat wil ik er mee?

A. De meest vormende aspecten van de 
 opleiding

Iedereen heeft zijn/haar eigen argumenten 
waarom hij/zij voor de studie Geschiedenis heeft 
gekozen. In de loop van de studie blijken de be-
langrijkste argumenten bovendien vaak flink te 
verschuiven. Het is de moeite waard daar tijdens 
je studie regelmatig bij stil te staan. Hieronder 
volgt een selectie van de uiteenlopende, soms 
verrassende en vaak inspirerende antwoorden op 
de vraag: 

 ‘Wat beschouwt u - achteraf gezien - als de
 meest waardevolle en vormende ervaring(en) 

tijdens uw studie Geschiedenis?’ 

Brede en kritische blik op de wereld

 ‘Het heeft mij gevormd tot een onderzoe-
kend persoon met een kritische blik.’ 

 ‘De manier waarop je naar de wereld kijkt. 
Gebeurtenissen als onderdelen van proces-
sen, standplaatsgebondenheid, objectiviteit 

of het gebrek daaraan, bronnen kunnen 
beoordelen etc.’ 

 ‘Inzicht verkrijgen in de hoe de wereld om 
ons heen functioneert, om allerlei maat-
schappelijke gebeurtenissen, lokaal en 
internationaal, in een breder perspectief te 
kunnen plaatsen en van juiste context te 
kunnen voorzien.’

 ‘Geschiedenis geeft richting door te vertellen 
wie en wat we zijn. Handelen zonder kennis 
van het verleden is als reageren op iets dat je 
je niet herinnert.’

 ‘Ik heb een manier van kijken op de wereld 
ontwikkeld die ik op geen enkele andere 
manier had kunnen vergaren en waar ik de 
rest van mijn leven profijt van zal hebben.’

 ‘De nadruk die wordt gelegd op het ontwik-
kelen van een brede, kritische en genuan-
ceerde blik.’

 ‘Kritisch leren denken, problemen uit het 
heden kunnen traceren naar het verleden.’

 ‘De studie vormt je als mens.’ 

Analytisch denkvermogen en academische 
(onderzoeks)vaardigheden

	 ‘Het formuleren van de juiste vragen ten 
aanzien van een probleem. Het vinden 
van de juiste informatie om die vragen te 
kunnen beantwoorden. Het verwerken van 
die informatie in een correct geformuleerd 
antwoord.’

	 ‘Het leren analyseren van teksten, onder-
liggende verbanden zien, het academisch 
formuleren van teksten, concluderen en 
onderzoeksvaardigheden.’

	 ‘Analytisch vermogen en de vaardigheid om 
snel veel informatie te kunnen verwerken.’

	 ‘Wat het meest waardevol is, is de analyti-
sche blik. Die is in elk werkveld van meer-
waarde.’

	 ‘Hoe vind je informatie? Hoe ben je kritisch 
op de bron? Hoe verwerk je deze informatie 
in een heldere tekst of presentatie? Dit zijn 
nuttige vaardigheden in allerlei functies.’
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	 ‘Destijds veel geworsteld met de vakken 
Geschiedfilosofie en Historiografie. Achteraf 
moet ik echter wel toegeven dat deze vakken 
de meeste invloed hebben op de hierboven 
genoemde academische ontwikkeling. Het 
spreekwoordelijke ‘kwartje’ viel pas na het 
volgen van deze vakken.’

	De bescheiden academische attitude die 
historici kenmerkt.’

Schrijfvaardigheden

	 ‘Schrijfvaardigheden: verbazingwekkend hoe 
zeldzaam goede schrijfvaardigheden blijken 
te zijn op de werkvloer.’

	 ‘Diepgravend onderzoek doen en duidelijk 
kunnen rapporteren. Vooral de overheid 
heeft behoefte aan duidelijk rapporteren.’

	 ‘Het vele schrijven en presenteren. Wekelijks 
duizenden woorden produceren heeft ertoe 
bijgedragen dat ik professioneel verslag kan 
doen en beleidsnotities kan schrijven.’

Interessante discussies over geschiedenis en 
actualiteit

	 ‘De vaardigheden en manier van denken die 
je als geschiedenisstudent ontwikkelt door 
met docenten en medestudenten te discussi-
eren.’ 

	 ‘De verschillende interessante discussies 
tijdens de werkcolleges.’

	 ‘Werkcolleges waarin discussie plaatsvindt 
met medestudenten: kritische onderzoeken-
de houding.’

	 ‘De gesprekken buiten colleges en werkgroe-
pen om, tijdens lunch, koffiepauzes, café-

 bezoek.’

Inspirerende en betrokken docenten 

	‘Colleges door docenten die met passie ken-
nis overdroegen.’

	‘Hoe sommige docenten de geschiedenis tot 
leven wisten te brengen.’

	‘De inspiratie opgedaan tijdens hoorcolleges.’ 
	‘De persoonlijke betrokkenheid van docen-

ten.’
	‘De kleinschaligheid van de studie zorgt 

voor een prettig contact tussen student en 
docent.’

Onderzoekscolleges 

	 ‘Kleinschalige onderzoekscolleges die heel 
gericht focusten op het scriptieonderwerp. Ik 
vond die vorm van ‘begeleid onderzoek doen’ 
zeer nuttig.’ 

	 ‘De colleges over bronnen en over histo-
rische problemen en debatten vond ik het 
boeiendst.’

Ruimte om jezelf te ontwikkelen

	 ‘De vrije studieruimte. De kans te ontdekken 
waar je interesses, maar ook talenten liggen 
als historicus.’ 

	 ‘De momenten waarop ik de vrijheid had om 
onderzoek te doen met een eigen onder-
werp.’ 

	 ‘Vrijheid in vakkenkeuze waardoor je jezelf 
kon ontwikkelen op het vlak dat je zelf 

 wilde.’
	 ‘De ruimte en vrijheid om langduriger na te 

denken en te discussiëren over een bepaald 
onderwerp, met name tijdens de derdejaars 
werkcolleges en mijn eindscriptie.’

Stage en toepassing van kennis in de praktijk 

	 ‘De stages en bijbehorende ervaringen in het 
werkveld; eerste kennismaking met toepas-
sen opgedane kennis in de praktijk.’

	 ‘Stage: je doet er werkervaring op en bouwt 
een netwerk op.’

	 ‘De stage bij het NIOD, die uiteindelijk de 
basis legde voor mijn huidige baan.’

	 ‘Stage, wetenschappelijke onderzoeksinstel-
ling en onderzoeksopdrachten gerelateerd 
aan ‘buitenwereld’.

Studie in het buitenland

	 ‘Studeren in het buitenland, omdat je dan 
helemaal op jezelf aangewezen bent.’

	 ‘De zes maanden in Taiwan hebben me uit 
mijn schulp gehaald en me geholpen mijn 
opleiding toe te passen op de wereld.’

	 ‘Tijdens een buitenlandverblijf word je 
gedwongen om een groot deel van je aange-
leerde vaardigheden in praktijk te brengen. 
Er zijn vaak minder mensen waarop je snel 
kunt terug vallen. Je moet daardoor proble-
men waar je tegen aanloopt zelf oplossen.’



16 Geschiedenis  en de arbeidsmarkt

Mijn extracurriculaire activiteiten 

	 ‘Bestuursjaar van Carolus Magnus, schrijven 
voor Vox, stages, actief zijn voor D66, etc.’

	 ‘Nevenactiviteiten, dan kom je buiten je 
comfortzone en verleg je je eigen grenzen 
zonder dat je het zelf echt doorhebt.’

	 ‘Het bestuurswerk van de GSV.’
	 ‘Hoofdredacteurschap ANS, dispuut De 

Gong, schrijven voor VOX en Vara TV Maga-
zine...’ 

	 ‘Reizen met de internationale tak van de 
studievereniging, de International Students 
of History Association (ISHA) en met het 
non-formeel onderwijs via het Youth in Acti-
on Programma van de Europese Commissie.’

Studentenvereniging/studiereizen

	 ‘De meest waardevolle en vormende ervarin-
gen tijdens mijn studie waren de prachtige 
studiereizen naar Egypte, Syrië/Libanon.’

De eindscriptie 

	 ‘Schrijven van scriptie: het zelfstandig 
onderzoek doen naar een onderwerp dat 
volledig bij jouw interesse aansluit.’

	 ‘Het schrijven van de scriptie en het hele 
proces dat hierbij komt kijken.’

	 ‘Het schrijven van de bachelor- en master-
 scriptie. Hierin heb definitief mijn onder- 
 zoeksvaardigheden kunnen testen en 
 perfectioneren.’
	 ‘Mijn scriptiebegeleider leerde me ‘te blijven 

schrijven’ gedurende mijn scriptie. Ook als 
de zinnen niet lekker liepen of ik geen idee 
had waar ik heen wilde met mijn verhaal. 
Aan deze tip heb ik veel gehad.’

Doorzetten

	 ‘Het moeten doorzetten om uiteindelijk met 
een diploma de opleiding te kunnen verla-
ten en de samenwerking met studenten en 
docenten in bestuurswerk maar zeker ook in 
college.’

	 ‘Onderzoek leren doen en doorzetten tijdens 
scriptie.’

	 ‘De momenten waarop ik moest falen en 
volhouden voordat ik met een resultaat 
kwam.’

	 ‘Het studeren an sich: plannen, kritisch 
denken, onderzoeksvaardigheden, nieuws-
gierigheid, twijfelen aan je eigen kunnen en 
toch slagen.’ 

Eigenlijk alles!

	 ‘Mijn hele studietijd, incl. de hoorcolleges, 
stages, medestudenten, studentenvereniging, 
alles.’

	 ‘Ik ervaar mijn hele studie als waardevol. De 
studie heeft mij veel inzichten gegeven en ik 
vond de materie interessant. Dat is voor mij 
het belangrijkste.’ 

	 ‘Ik heb nooit spijt gehad van de studie 
 Geschiedenis, ook al moet je dit altijd verde-

digen op feestjes en uitleggen aan vrienden 
en familie. De studie heeft mij een zeer brede 
basis gebracht, waardoor ik vele deuren nog 
open kan houden, juist omdat het een brede 
studie is.’

B. De inrichting van je studie: keuzes en 
 strategieën 

Hoe kun je je studie het beste inrichten? Moet 
je je zoveel en zo vroeg mogelijk richten op je 
kansen op de arbeidsmarkt? Of moet je je juist 
zoveel mogelijk laten leiden door wat je zelf op 
dit moment het meest interessant vindt? Laat de 
reacties eens op je inwerken: zit je goed of moet 
het roer om? De alumni geven belangrijke en 
sterk uiteenlopende adviezen op de vraag: 

 ‘Welke tips heeft u voor huidige studenten 
 Geschiedenis bij de invulling van hun studie?’

Stel een coherent vakkenpakket samen, met 
oog op de toekomst

	 ‘Kies een coherent vakkenpakket, en geen 
allegaartje van vakken die je leuk lijken.’

	 ‘Ben tijdens je studie al bezig met de arbeids-
markt. Kom er achter wat je doel na je studie 
betreft en richt je studie zo in om dit doel te 
kunnen bereiken.’

	 ‘Bedenk waar je interesse ligt en wat je in 
de toekomst wilt gaan doen. Probeer een 
combinatie te maken van wat je leuk vindt 
en wat nuttig is.’
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Specialiseer, ga op minstens één onderwerp de 
diepte in

	 ‘Bekijk goed welke vakken je aanspreken in 
het eerste jaar en bouw daar op verder.’

	 ‘Laat je in je eerste jaar verrassen en volg 
vervolgens je hart bij het kiezen van een rich-
ting.’

	 ‘Zoek op tenminste 1 punt (onderwerp, 
methode van onderzoek, specifieke auteur of 
publicatie) over langere tijd de diepte. Histo-
rici zijn in de regel al zeer breed opgeleid, het 
zijn van een specialist op één specifiek punt 
geeft veel inzicht in kennisontwikkeling.’

	 ‘Specialisatie, al doe je er later niets mee, het 
is goed om te leren specialiseren.’

Kies je vakken breed, doe vooral wat je leuk en 
interessant vindt

	 ‘Specialiseer je als je zeker weet dat je iets 
met dat specialisme wil gaan doen. Ben je 
nog niet zeker; houd het dan breed en zoek 
uit waar je goed in bent.’ 

	 ‘Let niet teveel op de ‘maatschappelijke rele-
vantie’ of de best mogelijke aansluiting bij de 
arbeidsmarkt of bij actuele politieke the-
ma’s. Doe gewoon waar je het meeste zin in 
hebt, zorg ervoor dat je daarin uitblinkt. De 
volgende stap, de instap in de arbeidsmarkt, 
volgt wel na afstuderen.’

	 ‘Doe wat je leuk vindt, vakken die je interes-
se hebben zullen je makkelijker afgaan en de 
kans is groot dat je daar bij het zoeken naar 
een baan meer aan hebt.’

	 ‘Kies vooral de richtingen die je echt interes-
sant vindt. Natuurlijk moet je rekening hou-
den met je plannen voor de toekomst, maar 
probeer vooral te genieten van alles wat deze 
studie jou te bieden heeft.’

	 ‘Interesse moet altijd het voornaamste 
uitgangspunt zijn. Volgens mij is juist de 
algemene universitaire vorming dat wat er 
voor zorgt dat je het uiteindelijk wel redt.’

Volg vakken bij andere opleidingen, binnen en 
buiten de faculteit

	 ‘Volg je interesses en verbreed je horizon 
door ook bij andere studies vakken te vol-
gen.’

	 ‘Kijk ook vooral buiten geschiedenis. Op de 

andere faculteiten hebben ze hele interes-
sante vakken die je helpen jezelf te onder-
scheiden van de rest. Kijk naar rechten, 
politicologie of naar de verschillende talen.’

	 ‘Durf over de grenzen van je eigen discipli-
ne heen te kijken. Juist de raakvlakken met 
aanpalende onderzoeksvelden en disciplines 
kunnen heel inspirerend en leerzaam zijn.’

	 ‘Oriënteer jezelf buiten de opleiding. Zo 
ontdek je waar jouw interesse ligt, maar ook 
jouw talenten en vaardigheden waarmee je 
je kunt onderscheiden (als historicus) op 
de arbeidsmarkt. Wanneer je als een schaap 
tussen de andere schapen voortbeweegt die 
allemaal Geschiedenis studeren, kom je er 
nooit achter hoe jij je in de samenleving 
kunt onderscheiden.’

Richt je bij de keuze voor minors op de 
arbeidsmarkt

 ‘De opleiding Geschiedenis is erg theore-
tisch, probeer zoveel mogelijk koppeling met 
de praktijk te zoeken en zoveel mogelijk om 
je heen te kijken en te vragen wat je allemaal 
kan als je bent afgestudeerd zodat je niet in 
een gat valt.’ 

 ‘Het kiezen van een juiste minor kan je 
kansen op een baan vergroten. Ik werd bij 
mijn eerste baan aangenomen vanwege mijn 
kennis van bestuurskunde.’ 

 ‘Haal een educatief certificaat of doe een 
educatieve minor. Er worden bij musea veel 
‘educatief medewerkers’ gevraagd (kennis 
van geschiedenis wordt overigens onderge-
schikt gemaakt). Veel leraren rollen in die 
museumbaan.’

 ‘Gebruik je minors om jezelf in een bepaalde 
richting te ontwikkelen die naast je interesse 
ook een bepaalde toepasbaarheid heeft op de 
arbeidsmarkt.’

 ‘Probeer je minors slim te kiezen in de rich-
ting waarin je op wilt en benader je onder-
zoek interdisciplinair.’

Zoek zowel verbreding als verdieping

 ‘Ontwikkel je zowel breed als diep, niet enkel 
1 van de 2. Zo vergroot je je kansen.’

 ‘Zoek verdieping én verbreding. Koester 
nieuwsgierigheid.’
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MARK IJSENDOORN

‘Ik denk dat ik gewoon hou van goede verhalen. Het leukste van journalistiek is een goed verhaal 
presenteren op papier of in beeld.’ Mark schrijft in allerlei soorten en maten bij uitgeverijen, in de 
communicatiebranche en in de journalistiek. Voordat hij bij verschillende media en organisaties 
aan de slag ging deed hij ervaring op tijdens zijn studie: ‘Met een paar vrienden onderhield ik een 
weblog over elektronische muziek. Dit ging goed, we gingen verslag doen voor allerlei festivals 
en hielden interviews met diverse artiesten. Op een gegeven moment hadden we zelfs 60.000 
bezoekers per maand. Dit was wel vet!’ Mark is momenteel op zoek naar werk. ‘De media is een 
branche die het moeilijk heeft. Hierdoor zijn er meer tijdelijke contracten en is de werkdruk hoog. 
Je moet echt houden van de media en er graag iets mee willen doen. Ondanks deze zwaarte geniet 
ik van mijn werk en ben ik trots op wat ik gedaan heb. In 2016 was ik bijvoorbeeld betrokken bij 
het opzetten van een nieuw geschiedenistijdschrift. En welke geschiedenisalumnus kan dat nou 
weer zeggen?’

BA Geschiedenis 2006-2011 | MA Eternal Rome 2011-2013 | Onderzoeksstage Karwansaray Publishers 2012 | Redac-

teur Eclectro.nl 2010-2014 | Recensent en schrijver Popunie 2013-2014 | Filmrecensent 8weekly.nl 2015 | Schrijver en 

SEO-specialist Freelance 2013-2015 | Redactiecoördinator en redacteur KindaMuzik 2014-2015 | Communicatiemedewer-

ker New Art Nijmegen 2015 | Communicatiemedewerker en online advertising en SEO specialist Lindenberg 2015-2016 | 

Redacteur F&L Publishing Group 2015-2017 | Contentspecialist Clipboard Publishing 2017-heden

JOURNALIST, REDACTEUR EN COMMUNICATIEMEDEWERKER
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Studeer actief en ambitieus

 ‘Werp je van meet af aan serieus op je studie 
(had ik ook direct moeten doen). Het is een 
vakgebied dat interessant wordt naarmate je 
ergens serieus mee bezig gaat. Bovendien is 
het te laat als je pas laat in je studie serieus 
wordt.’

 ‘Doe alles met volle overgave: er zijn veel 
studenten Geschiedenis, je moet jezelf zien 
te onderscheiden.’

 ‘Ga naar zoveel mogelijk colleges. Had ik 
meer moeten doen.’ 

 ‘Werk hard en plan.’
 ‘Bereid je voor en participeer echt in dis-

cussies tijdens werkgroepen, daar leer je het 
meest van.’

Breng zelf nog meer verdieping en verbreding 
aan in je studie

 ‘Lees bij ieder vak een extra (populair) boek 
over het onderwerp en kijk een documentai-
re erover.’

 ‘Kijk ook eens verder op de universiteit: wie 
doet er onderzoek dat jij interessant vindt?’ 

 ‘Probeer al tijdens je studie eens wat gepubli-
ceerd te krijgen.’ 

 ‘Ook kijken naar cursussen die door andere 
universiteiten worden aangeboden, congres-
sen e.d. bezoeken.’

Studeer niet te hard: voldoende is genoeg 

	 ‘Iedere dag tenminste drie uur studeren. Dan 
kun je daarnaast alles doen wat je wil.’

	 ‘Studeer niet te hard maar doe wel iedere dag 
wat nodig is. Oriënteer je op vakkennis maar 
ook op kennis en vaardigheden buiten je 
studie. Word lid van de studievereniging en 
ga naar activiteiten.’ 

Verbind historisch onderzoek met de actuali-
teit en wees maatschappelijk betrokken

	 ‘Zoek aansluiting bij de actualiteit met 
maatschappelijk relevante thema’s en zoek 
vooral onderwerpen waar ook niet-historici 
iets mee kunnen.’

	 ‘Kies enerzijds thema’s waar je hart ligt en 
probeer anderzijds de actualiteit altijd in je 
stukken te betrekken.’

	 ‘Raak ook sociaal betrokken bij je stad en je 
studie, doe ook minors bij andere opleidin-
gen voor een ander gezichtspunt.’ 

Oriënteer jezelf tijdig op de arbeidsmarkt 

	 ‘Probeer al je vroeg te oriënteren op de 
arbeidsmarkt en hoe je hierop actief kunt 
worden.’

	 ‘Denk al tijdens je studie na over je werk-
zame leven. In mijn beleving heb ik dat te 
weinig gedaan, waardoor ik na mijn afstude-
ren in een ‘gat’ viel.’

	 ‘Investeer in het opbouwen van een netwerk 
aan vrienden/studiegenoten/collega’s. Het 
is een cliché, maar het vinden van een baan 
gaat toch vaak via via.’ 

Loop stages

	 ‘Maak van de mogelijkheid gebruik om stage 
te lopen, ook al kan dit voor studievertraging 
zorgen.’

	 ‘Een stage is een goede manier om te proeven 
aan het werkende leven, vooral als je nog 
niet goed weet wat je na je studie wilt of 
kunt. Benader gewoon bedrijven of organisa-
ties waar je zou willen werken; niet gescho-
ten is altijd mis.’

	 ‘Kies slim je master en probeer via een stage 
of werkervaringsplaats ergens binnen te 
komen. Op die manier had ik mijn huidige 
baan al voor ik afgestudeerd was. Uitein-
delijk gaat het om ervaring en niet je soort 
opleiding.’

	 ‘Begin echt tijdens je studie al aan een stage 
in de richting die je interesseert. Je moet zelf 
vormgeven aan je toekomst en hier de tijd 
voor nemen. Ik heb gezien dat studiegenoten 
die bijvoorbeeld geen stages hebben gelopen 
het moeilijk hadden na hun afstuderen - zij 
wilden bijv. geen docent of onderzoeker wor-
den.’

	 ‘Zoek een stage of ga ergens vrijwilligerswerk 
doen zodat je al contacten legt in de richting 
waarin je wilt gaan werken.’

	 ‘Ga stage lopen dit geeft inzicht in het feit 
of je het werkveld interessant vindt en is een 
goede basis. Persoonlijk denk ik dat mijn 
huidige werkgever meer waarde hechtte aan 
mijn stage dan mijn bestuurservaring.’
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Studeer in het buitenland

	 ‘Doe buitenland-ervaring op en sta open 
voor veranderingen.’

	 ‘Ga wel naar het buitenland, in tegenstelling 
tot wat ik gedaan heb.’

	 ‘Maak niet de fout die ik wel heb gemaakt: ga 
op Erasmus! En leer daar de taal, welke dat 
ook is.

	 ‘Ga in het buitenland studeren; kom in con-
tact met buitenlandse studenten, bijv. via de 
studievereniging.’

Investeer in buitencurriculaire activiteiten

	 ‘Probeer naast je reguliere studie ook extra 
taken/ervaringen op te doen. Dat hoeft niet 
altijd bestuurswerk of aan de RU gerelateerd te 
zijn’.

	 ‘Doe dingen naast je studie, dan wel bstuurs- 
 jaar, dan wel reizen, dan wel werken. Niet 

alleen om je cv op te leuken, maar ook om te 
proeven waar je interesses liggen.’

	 ‘Doe iets naast je studie dat past bij je interes-
se. Als je van schrijven houdt en journalistieke 

LAUREN LAURET
PROMOVENDA 

‘Vanaf het moment dat ik de collegezaal instapte en me duidelijk werd dat je van geschiedenis je 
werk kon maken, dacht ik: wauw, als er één baan is in de wereld die ik wil, dan is het deze wel.’ 
Lauren promoveert aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over de geschiedenis van de 
Staten-Generaal. Daarnaast doceert ze hier en is ze betrokken bij het Koninklijk Nederlands His-
torisch Genootschap als bestuurslid van Jong KNHG. ‘Onderzoek doen schept de meest atypische 
werkomgeving die je je kunt bedenken. Deze baan draait om mij. Als ik niet aan mijn proefschrift 
werk, doet niemand het. Dit aspect maakt dit beroep moeilijk en eng, maar des te meer uitda-
gend. In mijn ogen heb ik mijn absolute droombaan gevonden.’ Laurens tip voor studenten Ge-
schiedenis: ‘Het is belangrijk om te zeggen wat je wilt, zeker als je wilt promoveren. Praat erover 
met docenten en ze zijn meer dan bereid om je te helpen.’ 

BA Geschiedenis 2009-2012 | Honours Academy 2010-2012 | MA Research Master Historical Studies 2012-2015| 

Student-assistent 2013-2015| Onderzoeksstage Huygens ING 2014-2015 | Bestuurslid en correspondent Jong KNHG 

2016-heden | Lid promovendiraad onderzoeksschool Politieke Geschiedenis 2015-heden | Promovendus Universiteit 

Leiden  2015-heden
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aspiraties hebt, ga bijvoorbeeld schrijven 
voor ANS, voor een weblog, of loop stage bij 
VOX. Wil je promoveren, ga voor de research 
master, probeer tijdens je studie iets gepubli-
ceerd te krijgen, en bezoek conferenties.’ 

Probeer dingen uit en ontdek actief je eigen 
talenten

	 ‘Denk na over waar je interesse ligt en wat 
je talenten zijn. Wat kan jij straks toevoegen 
aan een organisatie? En waar krijg je energie 
van?’

	 ‘Kijk waar je talenten liggen. Heb je talent 
voor de wetenschap? Dan kun je dat óók 
buiten de wetenschap gebruiken. Heb je 
communicatietalent, idem, enzovoort.’

	 ‘Ontdek wat je het leukste vindt om te doen 
tijdens je studie. Als je een echte schrijver 
bent, volg dan bijvoorbeeld extra vakken op 
het gebied van communicatie of web-

 redactie. Of journalistiek, als dat je meer ligt. 
Schrijf voor het studentenblad. Oefening 
baart kunst. Het kan natuurlijk ook zijn dat 
lesgeven, onderzoek, politiek of iets heel 
anders je meer ligt. Pas daar je vakken op 
aan. Maar het belangrijkste is volgens mij: 
probeer dingen uit.’

Forceer jezelf niet om aan een of ander ideaal-
beeld te voldoen

	 ‘Doe vooral datgene waar je interesse voor 
hebt. Ga niet bij de activiteitencommissie als 
je daar geen interesse voor hebt.’

	 ‘Ga af op je interesses en forceer jezelf niet 
om aan een of ander ideaalbeeld te voldoen 
wat betreft het opbouwen van een CV.’

Neem risico’s, leer van tegenslagen maar blijf je 
dromen volgen

	 ‘Niet alleen binnen de lijntjes kleuren. 
Neem af en toe risico, wijk ook eens af van 
de gebaande paden, durf fouten te maken en 
soms iets te verprutsen.’

	 ‘Volg je hart en laat je dromen niet los, 
 ondanks tegenslagen.’

Loop geen studievertraging op 

	 ‘Laat je studietijd niet onnodig oplopen. Ik 
heb veel vertraging gehad en achteraf bezien 
was een deel daarvan onnodig.’

	 ‘Niet te lang erover doen om de schulden te 
beperken.’

	 ‘Het afronden van je studie in minimale tijd 
(4 jaar), kan er tevens voor zorgen dat je na 
deze periode van algemene ontwikkeling een 
meer toegespitste en baangerichte studie kan 
vinden.’

Wees niet bang om iets langer door te studeren, 
maar haal er maximaal uit wat erin zit 

	 ‘Studeer hard, maar heb vooral ook oog voor 
het leven daarnaast en daarna. Het kan echt 
helemaal NIEMAND schelen hoe lang je 
precies over je BA of MA gedaan hebt, tenzij 
het echt belachelijk lang duurt. Verbreed 
jezelf!’

	 ‘Haal eruit wat er in zit. Studeer desnoods 
een jaar langer en zuig je vol met informatie. 
Het kan maar één keer. Neem geen genoegen 
met een 6 maar knal er vol op. Doe zinni-
ge dingen buiten je studie: journalistiek of 
bestuurlijk. Die ervaring is goud waard en je 
bouwt er netwerk mee op. Ga veel naar de 
kroeg met vrienden, die zijn voor het leven.’

	 ‘Maak je vooral niet te druk om een paar 
jaartjes uitlopen. Dat is tegenwoordig 
(helaas) erg duur, maar als je die jaren goed 
gebruikt heb je én iets waarmee je je kan on-
derscheiden ten opzichte van de studenten 
die zich minder ontplooien naast hun studie, 
en doe je ook al relevante ervaringen en 
contacten op. En kun je wat langer studeren, 
want laten we wel wezen, werken moet je al 
lang genoeg.’

Geniet van je studie en je studententijd! 

	 ‘Ga ervoor, verdiep je erin: het is heerlijk om 
te studeren en zelf ‘wijzer’ te mogen wor-
den!’

	 ‘Geniet van de studententijd; het is zo voor-
bij!’

	 ‘Probeer ook naast je studie een rijk stu-
dentenleven te hebben; je krijgt later niet 
gemakkelijk meer de kans om zo gemakkelijk 
zo veel verschillende ervaringen op te doen.’
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	 ‘Wees je iedere dag bewust van het voorrecht 
dat je hebt om het mooiste vak ter wereld te 
studeren - het enige vak dat echt over men-
sen gaat.’

C. Op zoek naar je eerste baan: enkele tips

En dan... de zoektocht naar je eerste baan. 
Hieronder volgt een waaier aan concrete tips, 
suggesties en opwekkende woorden. Wij vroegen 
de alumni: 

 ‘Welke tips heeft u voor huidige studenten bij 
 het zoeken naar een eerste baan?’

Oriënteer je breed 

	 ‘Kijk breed rond en oriënteer je op een schrij-
vend/onderzoekend beroep.’

	 ‘Kijk vooral verder dan het al bestaande aan-
bod en al bestaande procedures/systemen in 
Nederland.’

	 ‘Kijk naar wat werkgevers daadwerkelijk in 
vacatures vragen, en durf bijzonder breed te 
kijken in het veld van aanbod.’

	 ‘Zoek heel breed, allerlei functies waarbij 
schrijven of informatie analyseren belangrijk 
is.’

	 ‘Kijk naar ‘gekke’ gebieden zoals ICT, ook 
daar mensen nodig met visie vanuit geschie-
denis.’

	 ‘Schrijf ook op functies waarbij je niet volle-
dig aan het profiel voldoet. Willen leren is

 net zo belangrijk als ervaring.’
	 ‘Beperk je niet tot functies waar geschiedenis 

een logische studie is geweest. Geschiedenis 
biedt een brede basis waar je veel aan hebt.’

	 ‘Overweeg ondernemerschap, zeker als je 
iets ‘kunt’ waarbij je geen of weinig opstart-
kosten hebt.

	 ‘Pick up the phone and start dialing.’

Stel je doelen niet te hoog - wees bereid klein te 
beginnen

	 ‘Zoek even naar je ideale baan, maar grijp 
ook kansen die je krijgt. Je leert er altijd van, 
ook waar je wel en niet goed in bent en wat

 je wel en niet leuk vindt in een baan.’

	 ‘Verwacht niet dat je meteen de droombaan 
vindt waar je oud gaat worden. Ik zie dit heel 
veel bij mijn vrienden, die met de maand 
gefrustreerder raken.’

	 ‘Verwacht niet dat je eerste baan een top-
baan is. Je begint gewoon onderaan de lad-
der. Werk hard ook al is het niet je droom-
baan, dat wordt gezien.’

	 ‘Hou niet te lang vast aan die droombaan als 
eerste baan. Zorg dat je ergens binnen komt, 
desnoods als secretaresse, en bewijs je dan. 
Dat is beter dan een enorm gat op je CV.’

	 ‘Je eerste baan met 40+ uur per week voor 
het minimumloon is ook een baan! Aanpak-
ken!’

	 ‘Stel je doelen niet té hoog, ga gewoon aan 
de slag en blijf uitkijken naar iets dat je graag 
doet.’

	 ‘Staar je niet blind op die ene zogenaamde 
droombaan, zet een stip op de horizon en 
bekijk op welke verschillende manieren je er 
kunt komen.’

	 ‘Wees geduldig en zie ieder tijdelijk baantje 
als een vormende ervaring die je beter gaat 
maken in die uiteindelijke droombaan.’

Netwerk!

	 ‘Zorg dat je al vroeg in je studie een netwerk 
opbouwt, en gebruik dat netwerk. Als men-
sen je kennen en mogen, zijn ze eerder bereid 
moeite voor je te doen, of je te helpen bij het 
vinden van een geschikte baan. ‘

	 ‘Breid je netwerk uit... en dan niet via 
 LinkedIn, maar met echte mensen!’
	 ‘Via via is de beste manier om een baan te 

vinden, anders kan het lang duren met een 
studie als Geschiedenis.’ 

	 ‘Netwerken is belangrijker dan het schrijven 
van sollicitatiebrieven.’ 

	 ‘Werk aan netwerk of persoonlijk contact en 
kom met een goed verhaal.’

	 ‘Wees proactief en maak gebruik van de 
mogelijkheden en contacten die je opdoet 
tijdens je stage.’

	 ‘Loop een stage, verken het werkveld, neem 
een kijkje in de keuken bij instellingen, leer 
mensen kennen en bouw zo een netwerk 
op in het werkveld waar je graag zou willen 
werken.’
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JULES HOUBEN
BELEIDSADVISEUR

‘Omdat ik wat uitliep tijdens mijn master wilde ik nog wat anders doen. Daarom ben ik bij 
gemeenten stage gaan lopen. Dit beviel zo goed dat ik hierin verder wilde!’ Jules is de afgelopen 
jaren actief geweest als beleidsadviseur voor verschillende adviesbureaus, waar hij opdrachten 
uitvoerde voor verschillende overheidsorganisaties. Vanaf april zal hij vast in dienst treden bij 
een gemeente. Hij focust met name op sociale zaken en zorg, maar wordt ook soms gevraagd om 
politiek of bestuurlijk onderzoek uit te voeren. ‘Het sociaal domein is vrij complex door politieke 
belangen, financiële druk en enorme samenwerkingsverbanden, terwijl de inhoud heel basaal 
is. Het gaat om het helpen van mensen: inwoners, kinderen en gezinnen. Om mensen thuis die 
ondersteuning te kunnen geven gaat er bij ons op de werkvloer een heel dynamisch proces aan 
vooraf. Met mijn vaardigheden als historicus gaat dit proces me goed af. Ik kan snel schakelen 
tussen verschillende onderwerpen en de benodigde kennis vergaren.’

BA Geschiedenis 2008-2011 | MA Politiek & Parlement 2012-2013 | Stage Gemeente Maasgouw 2012-13 | Junior Com-

munications Consultant 2013-2014 | Beleidsmedewerker Gemeente Echt-Susteren 2014 | Beleidsadviseur Factum Advies 

2014-2017 | Beleidsad viseur Vondel & Nassau 2017-2018 | Beleidsadviseur Gemeente Veenendaal 2018-heden
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	 ‘Ga vooral veel koffie drinken met mensen 
die bij een interessant bedrijf werken of die 
iemand kennen. Ga dan koffie drinken bij 
het bedrijf.’

	 ‘Bel of mail tenminste één persoon per week 
voor een netwerkgesprek, en spreek uit waar-
om je die ene baan of organisatie interessant 
vindt.’

Focus bij werkgevers op je academische 
vaardigheden en houding 

	 ‘Verkoop jezelf niet in termen van afstudeer-
richting of opleiding, maar met (histori-
sche) vaardigheden en je houding die je bezit 
en leg uit hoe die van betekenis kunnen zijn 
voor jouw toekomstig werkgever.’

	 ‘Bedenk dat je door je opleiding geschiede-
nis steengoed bent geworden in het lezen, 
interpreteren en begrijpen van geschreven 
tekst, in het herkennen van samenhangen 
door de tijd heen, en het opschrijven van een 
sluitend verhaal op basis van zulke gegevens.’

	 ‘Laat vooral zien welke vaardigheden je hebt 
geleerd: het denken, analytisch vermogen, 
kunnen leggen en doorzien van verbanden, 
oorzaak, gevolgen etc.’

	 ‘Profileer jezelf als een academicus, die trots 
mag zijn op het feit dat ze Geschiedenis heeft 
gestudeerd en benader je kwaliteiten als 
academicus, niet zozeer als historicus.’

	 ‘Overschat de waarde van een WO-opleiding 
geschiedenis op de arbeidsmarkt niet. Veel 
mensen hebben hun vooroordeel klaar staan 

 en denken dat je veel weet over het verleden 
en verder niks kunt. Dit moet je toelichten, 
want het is veel breder.’

Sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek

	 ‘Zorg voor een modern ogende sollicitatie-
brief/CV.’

	 ‘Zorg dat je je “goed kleedt” bij de sollicita-
tie.’

Wees geïnteresseerd, gedreven en zelfbewust 

	 ‘Persoonlijke ontwikkeling en opbouw van 
een netwerk zijn belangrijk bij het vinden 
van een baan.’

	 ‘Een baan kunnen vinden heeft mijns 
inziens grotendeels te maken met persoon-
lijkheid, instelling (die moet positief zijn), 
doorzettingsvermogen en gedrevenheid.’

	 ‘Zorg ervoor dat je je interesses goed aan de 
actualiteit kan koppelen en wees assertief.’

	 ‘Belangrijk is dat je werkgevers moet overtui-
gen van je kunnen. Op basis van je oplei-
dingsachtergrond word je niet als vanzelf 
geselecteerd.’

Blijf doorleren

	 ‘Doe na je master een lerarenopleiding, hier- 
in leer je veel meer over jezelf dan in 4 of 5 
jaar universitaire studie.’

Laat je niet opjutten 

	 ‘Laat je niet opjutten door allerlei hippe 
adviezen over hoe je een baan moet vinden 
en wat je daarvoor allemaal gedaan moet 
hebben.’

	 ‘Misschien mijn belangrijkste, en meteen 
ook tegenstrijdige, tip: luister niet teveel naar 
andermans tips, je wordt er mee overstelpt!’

D. Een studie voor het leven

De opleiding Geschiedenis biedt een brede 
academische basis voor uiteenlopende sectoren 
op de arbeidsmarkt. De persoonlijke meerwaarde 
van de opleiding – en van de studietijd in het al-
gemeen – is echter veel breder. Hieronder volgen, 
ten slotte, de uiteenlopende, vaak zeer persoon-
lijke antwoorden die alumni gaven op de vraag: 

 ‘Wat heeft de opleiding Geschiedenis u nog
 meer geboden, naast de voorbereiding voor
 uw huidige baan?

Een interesse voor het leven

	 ‘Een interesse voor het leven.’
	 ‘Voortdurende interesse voor vragen in de 

samenleving.’
	 ‘Een blijvende interesse voor bepaalde histo-

rische kwesties.’
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Een betrokken en genuanceerde visie op de 
maatschappij 

	 ‘Kennis en referentiekaders rondom de ge-
schiedenis van onze menselijke beschaving.’

	 ‘Inzicht in de huidige problematiek in de 
wereld en niet denken volgens een vast stra-
mien.’

	 ‘Algemeen politiek en maatschappelijk 
inzicht, inzicht in historische contingentie 
achter schijnbare transcendentale waarden, 
concepten, tradities of structuren.’

	 ‘Een zekere distantie bij actuele gebeurte-
nissen, het vermogen e.e.a. in iets breder 
perspectief te beschouwen.’

	 ‘Het vermogen om duiding te geven aan de 
waan van alle dag.’

	 ‘Inzicht in het functioneren van de maat-
schappij en een gedegen achtergrond om 
gebeurtenissen en politieke standpunten te 
kunnen wegen.’

	 ‘Een gezonde dosis scepsis, cynisme en 
wantrouwen jegens politieke en maatschap-
pelijke figuren en jegens gemaakte claims, 
ongeacht uit welke mond zij komen.’ 

	 ‘Een prettige, open kijk op de wereld om me 
heen.’

	 ‘Brede interesse en begrip voor maatschap-
pelijke ontwikkelingen. Mijn indruk is dat 
een geschiedenisalumnus bijvoorbeeld poli-
tiek volgt en een mening vormt gebaseerd op 
bewust gekozen nieuwsbronnen.’

	 ‘Een brede algemene ontwikkeling en een 
open houding in discussies.’

	 ‘De trots om historicus te zijn. Immers als 
generalist ben je intrinsiek betrokken bij de 
gehele maatschappij.’

	 ‘De opleiding heeft een schat aan levenser-
varing gegeven omdat je in grote lijnen leert 
hoe de wereld is opgebouwd en, bovenal, dat 
elk verhaal minstens twee kanten heeft.’

Persoonlijke ontwikkeling

	 ‘De ruimte om mezelf te ontwikkelen.’
	 ‘Ik heb mijzelf tijdens mijn studie met name 

sociaal enorm ontwikkeld. Hier heeft de 
studie mede aan bijgedragen.’

	 ‘Een verrijking van kennis en de ontwik-
keling van mij als mens die ik zonder deze 
universitaire opleiding waarschijnlijk nooit 
had doorgemaakt.’

	 ‘Liefde voor het verdiepen in onderwerpen 
en lezen in z’n algemeen.’

	 ‘De waarde van de opleiding ligt wat mij 
betreft op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en intellectuele vorming. Je 
ontwikkelt je als mens; persoonlijk vind ik 
dat in deze turbulente tijd belangrijker dan te 
worden voorbereid op een concrete baan.’

	 ‘Een mooie tijd ook naast de studie die verrij-
kend is voor je ontwikkeling als mens.’

	 ‘Het besef dat ik graag een brug wilde slaan 
tussen de maatschappij/leek en de weten-
schappelijk wereld.’

	 ‘Ik heb een mindset gekregen waarin (blij-
ven) leren en ontwikkelen centraal staat. 
Dit is in de huidige maatschappij van grote 
waarde.’

Plezier, geluk en vriendschappen

	 ‘Een aantal van de mooiste jaren van mijn 
leven!’

	 ‘Gewoon genot: mijn studietijd beschouw ik 
nog steeds als een bijzonder prettige periode 
in mijn leven. Het contact met mensen die 
net als ik (bijna net zo) begaan of bezeten 
zijn van geschiedenis, vond ik heerlijk’.

	 ‘Een erg leuke studietijd - zou het zo over-
doen.’

	 ‘Een leuke studententijd en positieve kennis-
making met de academische wetenschap.’

	 ‘Heel veel leuke momenten tijdens studie-
reizen, borrels, GSV-evenementen en met 
name ook een hele fijne vaste groep vrien-
den, ontstaan tijdens de introductie en die 
elkaar nog steeds allemaal in meer of 

 mindere mate zien.’
	 ‘Veel plezier. Ik ben geschiedenis gaan stu-

deren omdat ik het leuk vond. Tijdens mijn 
studie heb ik enkele van mijn beste vrienden 
ontmoet.’ 

	 ‘Goede contacten en vriendschappen.’
	 ‘Een grote groep gelijkgestemde mensen, die 

ik nog altijd mijn vrienden noem.’
	 ‘Vrienden voor het leven.’
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RENÉE SPIERINGS
COÖRDINATOR COLLECTIETOEGANG 

‘Als je niet direct je droombaan vindt, zoek dan een andere manier om er naar toe te werken. Ik 
ben in mijn huidige functie gekomen door de communicatieve en analytische vaardigheden van 
mijn studie, maar ook door de ervaring die ik op heb gedaan in de commerciële sector.’ Vijf jaar 
werkte Renée bij een commercieel bedrijf voordat ze bij het Nederlandse Instituut voor Beeld en 
Geluid in Hilversum begon. Hier werkt ze op de afdeling archief en coördineert ze de toegang tot 
de collectie voor allerlei doelgroepen zoals het grote publiek, diverse media, culturele instellingen 
en het onderwijs. ‘Enerzijds vind ik de praktische kant – het plannen, aansturen en stroomlijnen 
van een projectteam – heel leuk. Anderzijds drijft het publieke belang me. Het uiteindelijke doel is 
niet winst genereren, maar het beschikbaar stellen van kennis ter educatie.’

BA Geschiedenis 2005-2008 | Student-assistent 2007 | Redactioneel-assistent tijdschrift De Achttiende Eeuw 2007-

2008 |Stage Springer Science/Business Media in India 2009 | MA Culturele Geschiedenis 2008-2010 | Onderzoeksstage 

Rijksmuseum 2009 | Historicus Museum Het Valkhof 2009-2010 |Datamanager en deployment specialist Office Depot 

2011-2015 | Project Management cursus 2014 | Coördinator collectietoegang Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 

2016-heden.
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Bijlage: verantwoording van het 
onderzoek 

Het onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van de alumni Geschiedenis is gebaseerd op een enquête 
die eind 2016/begin 2017 is verspreid onder de 908 alumni die tussen 2003 en 2013 bij de opleiding 
Geschiedenis zijn afgestudeerd (BA en/of MA) en in het centrale alumni-bestand van de RU zijn 
geregistreerd. In november 2016 zijn alle 426 alumni aangeschreven van wie het Alumnibureau een 
correct emailadres bezat. De respons was opvallend hoog: na de eerste email en een reminder hadden 
191 van de gecontacteerde alumni (45 %) de enquête ingevuld. In februari 2017 zijn de resterende 
alumni uit het bestand per post gecontacteerd: zowel de alumni van wie we geen mailadres hadden 
als alumni die nog niet op onze eerdere mails hadden gereageerd. Dit leverde in totaal nog 75 nieuwe 
respondenten op, zodat de enquête in totaal is ingevuld door 266 alumni, 29 % van alle 908 alumni 
uit het bestand. 

Om inzicht te krijgen of de reacties van de alumni samen een voldoende representatief beeld ge-
ven van de arbeidsmarktpositie van al onze alumni is onder de zogenoemde non-respondenten een 
steekproef genomen van 128 alumni (1 op 5). Middels LinkedIn kon van 93 van deze alumni (73%) 
alsnog worden vastgesteld wat hun huidige vermelde functie is. Hun positie op de arbeidsmarkt bleek 
zowel qua beroepssector als functieniveau vrijwel dezelfde spreiding te vertonen als de alumni die de 
enquête hebben ingevuld. Hoewel we dit niet statistisch hebben getoetst, heeft dit aanvullende onder-
zoek ons overtuigd dat de uitkomsten van het onderzoek voldoende representatief zijn. 

De vragen van de enquête en de algemene, inleidende teksten zijn grotendeels gebaseerd op de bro-
chure ‘Geschiedenis en de arbeidsmarkt’ die de samensteller in 2012 aan de Universiteit van Amster-
dam vervaardigde. 

De opleiding Geschiedenis bedankt de collega’s van het Alumnibureau voor het versturen van de 
mailings en speciaal de twee student-assistenten die een onmisbare bijdrage leverden aan dit project: 
Sanne van den Dries, voor het aanvullende onderzoek naar de non-respondenten en de eerste selectie 
uit de kwalitatieve reacties, en Jan Hornix, voor de vervaardiging van de individuele portretten. 

Een bijzonder woord van dank geldt alle alumni die de enquête hebben ingevuld en het onderzoek 
met hun ervaringen en inspirerende adviezen hebben verrijkt!

Vragen of opmerkingen? Mail naar info.geschiedenis@let.ru.nl
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