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Introductie tot de cursus

Stamboomonderzoek is een populaire vorm van vrijetijdsbesteding. De 
Basiscursus stamboomonderzoek helpt onderzoekers op weg die aan de slag 
willen met de geschiedenis van een familie. In veel gevallen zal dat hun 
eigen familie zijn. 
In tien leereenheden maakt u kennis met deze boeiende vorm van 
historisch onderzoek. U krijgt achtergrondinformatie over bronnen, 
aanwijzingen waar te zoeken, maakt kennis met de bronnen zelf en 
u leert een aantal methodische basisvaardigheden. Elke leereenheid 
vraagt vier tot zes uur studie. Na afronding van de cursus bezit u vol-
doende kennis en vaardigheden om zelf aan de slag te gaan met stam-
boomonderzoek. De cursus veronderstelt een vooropleiding op havo/
vwo-niveau. 

Inhoud
De cursus bestaat uit vijf blokken. Blok 1 laat u kennismaken met een 
aantal begrippen en de methodiek van het onderzoek en u zet de eerste 
stappen op het onderzoekpad.
De blokken 2 en 4 bespreken de basisbronnen voor stamboomonder-
zoek voor respectievelijk de 19e en 20e eeuw (blok 2) en de 17e en 18e 
eeuw (blok 4).
Blok 3 geeft een introductie over naamkunde, de geschiedenis en ver-
klaring van voornamen en familienamen.
In blok 5 maakt u kennis met een aantal aanvullende bronnen: notari-
ele en rechterlijke archieven en belastingregistratie.

Studiemateriaal
Het studiemateriaal bestaat uit de teksten van de tien leereenheden 
met digitale afbeeldingen van bronnen die in de leereenheden bestu-
deerd worden. 
Om de cursus te kunnen volgen, moet u voor de bespreking van online-
bronnen en het maken van de opdrachten beschikken over een compu-
ter met toegang tot internet. De digitale afbeeldingen die bij de leereen-
heden horen, zijn als pdf te bekijken in Acrobat Reader.

Didactische opzet
De cursist maakt kennis met een aantal bronnen voor stamboomonder-
zoek en de ‘kritische genealogische methode’ waarmee hij deze bron-
nen onderzoekt en de informatie eruit verwerkt.
De leereenheden geven een korte introductie op de besproken bronnen, 
met informatie over ontstaan en achtergrond. Daarnaast leert hij waar 
hij de bronnen kan vinden, hoe hij er onderzoek in doet en de kwaliteit 
van de gevonden gegevens beoordeelt en in de familieadministratie 
verwerkt.
Het gebruik van internet krijgt veel aandacht in deze cursus. Veel infor-
matie en verschillende bronnen voor stamboomonderzoek staan online. 
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Dat biedt de cursist de gelegenheid kennis te maken met de bronnen 
zonder dat hij de deur uit hoeft. Voordeel is dat hij goed voorbereid is op 
wat hij in het onderzoek kan tegenkomen zodra hij met de eigen fami-
lie aan de slag gaat. Daarvoor zal hij ook de deur uit moeten en de stap 
naar archief, bibliotheek of museum maken. De cursus heeft hem dan 
een rugzakje met de nodige kennis en vaardigheden verschaft.

Elke leereenheid bespreekt een aantal praktijkvoorbeelden van het 
onderzoek. De beste manier om het onderzoek onder de knie te krij-
gen, is de onderzoekstappen die worden genomen, zelf mee te volgen. 
Dat geldt in het bijzonder voor onderzoek in de internetbronnen. De 
resultaten van de praktijkvoorbeelden zijn als digitale afbeeldingen 
bij het cursusmateriaal opgenomen. Door te klikken op het gemar-
keerde afbeeldingsnummers, krijgt u de afbeeldingen te zien. U kunt 
de afbeelding vergroten (of verkleinen) door op de rechtermuisknop te 
klikken en vervolgens het vergrootglas ‘selectiekader in-/uitzoomen’ 
aan te klikken. 
Daarnaast bevat het digitale studiemateriaal ook afbeeldingen van 
bronnen die (nog) niet op internet te vinden zijn. Dit wordt bij de 
bespreking van deze bronnen aangegeven.

Toets van kennis en vaardigheden
Elke leereenheid toetst de kennis en vaardigheden die daarin aan de 
orde gekomen zijn. Dat gebeurt door middel van een of meer opgaven 
en een zelftoets met meerkeuzevragen. De ‘terugkoppeling’ geeft de 
juiste antwoorden op de meerkeuzevragen en een uitwerking van de 
opgaven.

Certificaat Basiscursus stamboomonderzoek
De Basiscursus stamboomonderzoek wordt u gratis aangeboden door het 
Centraal Bureau voor Genealogie en de Open Universiteit. Deze instel-
lingen geven u de mogelijkheid om een certificaat van deelname aan de 
Basiscursus stamboomonderzoek te krijgen. U doet hiervoor een schrifte-
lijke toets. Bij voldoende resultaat krijgt u het certificaat van deelname. 
Aan de schriftelijk toets en het certificaat zijn kosten verbonden. Meer 
informatie hierover leest u in ‘Tentamen en certificering’.

Wijzigingen beschikbaarheid internetbronnen doorgeven
Internet is een vluchtig medium dat constant verandert. De cursist 
kan dit merken doordat het in de cursus aangegeven zoekpad naar een 
bepaalde bron ‘doodloopt’. In veel gevallen zal de route naar de bron 
zijn gewijzigd. Mocht u stuiten op zo’n doodlopende weg, wilt u de 
Open Universiteit hier dan van op de hoogte stellen? U kunt dit melden 
bij chris.schreurs@ou.nl onder vermelding van ‘Foutieve link Basiscursus 
stamboomonderzoek’. Voordat u melding maakt van een foutieve link, 
raden we u aan eerst onder ‘Errata’ (in de linkerkolom van de website) 
te kijken. Mogelijk vindt u hier al een gewijzigde link.
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