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Het werkveld
• Academische veld

• Populariserend erfgoed
• Educatieve veld

A.

B.

interviews

Academische
lesstof
Thematische en interactieve
werkcolleges (als voorbeelden
van drie werkvelden)

illustrerende cases

Populariserend
product
Toepassing van de academische
lesstof en de interviews

onderzoeksintensieve procedure

Inhoud van de cursus
Dit vak heeft een experimenteel karakter. Het biedt inzicht in het brede werkveld van historisch letterkundigen.
A. In de werkcolleges A bestudeer je vanuit wetenschappelijke literatuur verschillende beroepsvelden. Je analyseert vanuit de
recente vakbeoefening verschillende typen producten over historische literatuur.
B. De werkcolleges B staan in het teken van de herdenking van de 400ste sterfdag van de schrijver Bredero, in 2018. Daarvoor
moeten verschillende producten gemaakt worden, zoals een website met wedstrijden en columns, een reclamewebsite bij een
lespakket voor het voortgezet onderwijs, informatieve apps over locaties in en rond de stad en het plan voor een tentoonstelling. Je
leert eerst hoe je verschillende publieksgroepen kunt benaderen en welke eisen verschillende producten stellen aan inhoud,
vormgeving en schrijfstijl. Daarna kies je een type product, dat je maakt en presenteert.
C. Interviews: Je interviewt mensen uit de drie beroepsvelden. Hoe gaan ze met historische literatuur om, voor welke vragen staan
ze en welke oplossingen hebben ze? Ze vertegenwoordigen verschillende werkvelden, de velden die ook in de populariserende
producten aan bod komen. Je gebruikt de info uit werkcolleges A en de interviews om het product uit werkcollege B te maken.

Leerdoelen

Evaluatie

• Je verwerft kennis van en inzicht in de actuele
arbeidsmarkt voor historisch letterkundigen
• Je krijgt een overzicht van de verschillende domeinen
van de actuele vakbeoefening
• Je verwerft kennis van verschillende actuele
producten over historische literatuur en verwerft
inzicht in de doelen en productiewijzen ervan
• Je oefent vaardigheden om zelf een op de actualiteit
gericht product over historische literatuur te maken.

Studenten:
• De studenten merken op dat de leeropbrengst zit in het vergaren van academische
kennis en het overbrengen van die kennis in een populariserend product.
• Sommige studenten zien het nut van het maken van populariserende producten
(nog) niet, andere merken op veel geleerd te hebben van het schrijven voor een
breder publiek en van de kennismaking met het werkveld.
Docenten:
• We hebben met veel plezier in en aan de cursus gewerkt en zien dat door de opzet
verschillende typen studenten tot hun recht komen.
• In de beginweken moet de inhoud van het product duidelijker benoemd worden.

