
Meet and Match Cultuurwetenschappen   
Twee dagen proefstuderen aan de Open Univers i teit

PROGRAMMA



Twee dagen proefstuderen aan de Open Universiteit

Cultuurwetenschappen studeren. Wat leer je dan precies en hoe gaat dat in zijn werk? En 

vooral: hoe moet je deze studie eigenlijk aanpakken als je ook nog werkt? Dit zijn heel reële 

vragen. Wij kunnen je alles uitleggen, maar misschien wil je het wel ervaren voordat je begint. 

Wil jij cultuurwetenschappen studeren? Het Meet and Match weekend is de perfecte ge-

legenheid om echt kennis te maken met de studie Cultuurwetenschappen aan de Open 

Universiteit. Je gaat je twee dagen lang onderdompelen samen met anderen in de wereld van 

cultuurwetenschappers: daarna weet je zeker of deze opleiding wat voor jou is. 

Wat ga je doen?

Het schilderij ‘De burgemeester van Delft en zijn dochter’ van Jan Steen staat centraal en 

wordt benaderd vanuit cultuurhistorisch, kunsthistorisch, filosofisch en letterkundig perspec-

tief. Ook een excursie naar het Centraal Museum is onderdeel van het programma. Zo krijg 

je een helder en realistisch beeld van de studie. Je maakt kennis met de studie-inhoud, de 

leermethode, medestudenten en docenten. 

Programma 18 januari 2020

11.00 u Inloop met koffie en thee

11.30 u Welkom door Janny Bloembergen-Lukkes, opleidingsdirecteur

11.40 u Dit is cultuurwetenschappen studeren bij de Open Universiteit

 Wat kun je als student verwachten? Wat is er speciaal aan het onderwijs bij de 

 Open Universiteit? Welke studierichtingen hebben we?

12.15 u Aan de slag met de casus ‘De burger van Delft’

 Dr. Caroline Drieënhuizen en dr. Janny Bloembergen-Lukkes nemen je mee in 

 de discussie rondom de afgebeelde personen op het schilderij. Je krijgt uitleg 

 over het concept van het cultuurwetenschappelijk debat. 

13.30 u Gezamenlijke lunch

14.00 u Bespreken en terugkoppeling casus ‘De burger van Delft’ 

 De uitwerkingen van de casus worden doorgenomen.

14.45 u Lezing kunstgeschiedenis: De visuele analyse

 Hoogleraar Paul van den Akker geeft een inkijk in het vak van kunsthistoricus 

 en legt uit hoe een visuele analyse werkt.

15.30 u Excursie naar Centraal Museum

 In het museum maak je een visuele analyse van een kunstwerk aan de hand van 

 de aangereikte informatie uit de lezing. 

17.30 u Presentatie onderzoeksbevindingen uit het museum 

 De gemaakte visuele analyses van het kunstwerk worden onderling gepresen-

 teerd en besproken. 

18.30 u Buffet met aansluitend een borrel
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10.00 u Aan de slag met het gebruik van bronnen uit de tijd van ‘De burger van Delft’

 Verdieping in historische documenten en leren hoe de bronnen op waarde 

 moeten worden geschat

11.30 u Informatie en studieadvies. Korte presentatie van de studieadviseur

12.00 u  Gezamenlijke lunch

12.30 u Lezing filosofie: Wat gebeurt er als we een schilderij interpreteren?

 Hoogleraar Eddo Evink bespreekt een aantal filosofische vragen die gerelateerd 

 zijn aan het kijken naar een schilderij uit de 17e eeuw.

13.15 u Lezing letterkunde: Een hedendaagse literaire kijk op een 17e-eeuws schilderij

 Dr. Lizet Duyvendak analyseert samen met jou het gedicht ‘Gezicht op Delft’ van 

 Willem van Toorn.

14.30 u Afsluiting



Waar is het?
Je bent het hele weekend welkom in het studiecentrum van de Open Universiteit in 
Utrecht. Het is verstandig om in de buurt van Utrecht te overnachten, er wordt namelijk 
samen gestudeerd, gewerkt, ontspannen en gegeten. 

Ben je geïnteresseerd? 
Meld je dan aan op de website van Meet and Match door op de button aan de rechterzij-
de te klikken. Deelname aan het hele weekend kost 99,-. Dit bedrag wordt in mindering 
gebracht op het cursusgeld van de eerste cursus.
www.ou.nl/meetandmatch-rechten

Maak alvast kennis met de studierichtingen binnen Rechtsgeleerdheid
Aan het begin van de opleiding maak je kennis met de breedte van het vakgebied. Je 
wordt meegenomen op het gebied van privaatrecht, strafrecht staats- en bestuursrecht, 
internationaal- en Europees recht. Verder op in de bacheloropleiding en in de master 
kun je je eigen interesse verder uitdiepen. Kijk eens verder naar de opleidingen en welke 
andere opleidingsmogelijkheden er nog meer zijn om rechten te kunnen studeren.
www.ou.nl/rechten-studeren
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Waar is het?
Je bent het hele weekend welkom in het studiecentrum van de Open Universiteit in Utrecht. 

Het is handig om in de buurt van Utrecht te overnachten, er wordt namelijk samen gestu-

deerd, gewerkt, ontspannen en gegeten. 

Ben je geïnteresseerd? 
Meld je dan aan op de website van Meet and Match door op de button aan de rechterzijde te 

klikken. Deelname aan het hele weekend kost 99,-. Dit bedrag wordt in mindering gebracht 

op het cursusgeld van de eerste cursus.

www.ou.nl/meetandmatch-cultuur

Maak alvast kennis met de studierichtingen binnen Cultuurwetenschappen
Aan het begin van de opleiding maak je kennis met de breedte van het vakgebied. Je wordt 

meegenomen op het gebied van cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, filosofie en let-

terkunde. Verderop in de bachelor- en de masteropleiding kun je je eigen interesse verder 

uitdiepen. Kijk eens verder naar onze opleidingen en welke andere opleidingsmogelijkheden 

er nog meer zijn om cultuurwetenschappen te kunnen studeren.

www.ou.nl/kunst-en-cultuur-studeren 


