Toets Geschiedenis
Datum: nadere informatie volgt
Tijd: nadere informatie volgt
Locatie: nadere informatie volgt
Literatuur ter voorbereiding
Simon Schama - Overvloed en onbehagen
(Engelse titel: The Embarrassment of Riches)
De toets bestaat uit open vragen en wordt zowel in het Nederlands als in het Engels aangeboden.

Leesaanwijzingen
Lees het boek goed door, en maak er aantekeningen bij. Let op: het boek mag er niet bij worden
gehouden tijdens de toets. Zorg bij de bestudering dat je het boek tijdens de toets bondig kunt
samenvatten, en er ook beschouwend commentaar op kunt geven. Let bij het lezen en je voorbereiding
op de volgende elementen:
- Wat is de centrale these van het boek?
- Op basis van welke bronnen is de auteur tot zijn analyse gekomen?
- Waarin is de aanpak van Schama overtuigend? En waarin niet of minder?
- Welke begrippen (cultuur, religie) zijn belangrijk voor de analyse en hoe definieert de auteur
deze?
Het tentamen bestaat uit een aantal open essay-vragen. De antwoorden daarop bestaan uit
beschrijvingen van een aantal aspecten van en kwesties in het boek.
Tip: Recensies van het boek kunnen je inzicht geven in verschillende aspecten.
Praktische zaken
• Je kunt je vanaf nu voor de toets aanmelden via studentenbalie@vu.nl onder vermelding van
‘Aanmelding geschiedenis toets’. De uiterste aanmelddatum voor de toets is 1 juli 2018.
• De kosten voor deelname zijn € 115,-. Dit bedrag dien je over te maken op rekeningnummer NL93
Deut 0487635272 t.n.v. Vrije Universiteit o.v.v. FGW- Colloquium Doctum Geschiedenis. Deadline
voor de betaling is 1 juli 2018. Als het geld niet is overgemaakt zal de toets niet in behandeling
worden genomen.
Het is niet mogelijk om restitutie van dit bedrag te ontvangen.
Studie- en Studentadministratie
Vrije Universiteit Amsterdam

HISTORY EXAMINATION
Date:
Time:
Location:

more details to follow
more details to follow
more details to follow

Literature
Simon Schama - The Embarrassment of Riches
The test consist of open-ended questions and is offered in both Dutch and English.
Reading instructions
Read the book carefully and take notes. Please note: you cannot use the book during the test. While
studying, make sure that you can summarize the book and make contemplative comments on the
book. Pay attention to the following:
- What is the central message of the book?
- On what literature did the author base their analysis?
- In what way is the approach of Schama convincing? And in what way isn’t he?
- What concepts (culture, religion) are important for the analysis and how does the author
define these concepts?
The examination consists of open-ended essay questions. The answers to these questions consist of
explanations of several aspects and issues from the book.
Tip: Book reviews can help you to gain insights in the different aspects mentioned in the book.
Registration
• Please register 1 July 2018 at the latest for the test by sending an email to
studentdesk@vu.nl with the subject ‘Registration history examination’.
• The fee is € 115,-. You can pay by transferring the amount to account number NL93 Deut
0487635272 of the Vrije Universiteit Amsterdam. Please state ‘FGW – History test’ in the
description. Payment deadline is 1 July 2018. If we haven’t received the payment by the
deadline, you will not be able to take the test.
It is not possible to receive a refund of the paid fee for the test.
Student Administration
Vrije Universiteit Amsterdam

