
Onze visie op onderwijs

De Universiteit van Amsterdam gaat mee met ontwikkelingen binnen 
onze maatschappij en binnen het onderwijs. Daarbij staan we de 
komende jaren voor nieuwe uitdagingen. Zo starten meer studenten 
dan ooit een universitaire opleiding. Daar zijn we blij mee, want 
toegankelijkheid en keuzevrijheid zijn voor ons van groot belang.

We kiezen voor onderzoeksintensief onderwijs dat is gericht op 
academische vorming en gestalte geeft aan differentiatie en specialisatie. 
We zetten in op intrinsiek gemotiveerde en ambitieuze studenten.

Wij bieden ze de mogelijkheid om het beste uit zichzelf te halen. 
Onze studenten worden uitgedaagd om  optimaal gebruik te maken 
van hun talenten en capaciteiten.

Bijvoorbeeld door in te zetten op de international classroom. We 
vinden dat een international classroom bijdraagt aan een ambitieus 
studieklimaat. Onze studenten, zowel Nederlandse als internationale, 
leren andere culturen, perspectieven en wereldbeelden kennen
én waarderen. 
 
De basis voor onderwijs ligt bij de deskundige en enthousiaste 
docenten. Onderwijs is voor ons even belangrijk als onderzoek, ze 
versterken elkaar. We investeren in het onderwijs, bij iedereen, op
alle niveaus, van junior-docent tot hoogleraar.
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Met onze visie op
onderwijs willen we...

Ons richten op de ontwikkeling 
van gemotiveerde en ambitieuze 

studenten door het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardig en 

innovatief onderwijs.

Als brede onderzoeksintensieve 
universiteit studenten opleiden 

om met kennis en kunde
te floreren in een steeds 

complexere wereld.

De verantwoordelijkheid van
het onderwijs zo dicht mogelijk

bij docenten beleggen, met daarbij 
veel aandacht voor ondersteuning, 
kennisdeling en professionaliteit.

Docentprofessionalisering
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Top 10-landen internationale
studenten

1. Duitsland
2. V.K.

4. Italië

3. China

7. Griekenland

8. Roemenië
10. België

6. Frankrijk

9. Spanje5. V.S.

Onderwijsevaluatie met UvA Q

Samenleving & arbeidsmarkt

Interdisciplinair (keuze)onderwijs 

Meer informatie: www.uva.nl/uva-qMeer informatie: www.uva.nl/matching

Aandacht voor
aansluiting VO-WO
en schakelonderwijs

Naar een open en diverse 
gemeenschap waarin alle 

studenten zich thuis voelen
en gelijke kansen krijgen.

We stimuleren het leerproces 
met blended learning. We 
combineren hoogwaardig face-
to-face-onderwijs met digitaal 
onderwijs om studenten te 
activeren en nieuwsgierigheid 
en creativiteit aan te wakkeren. 

We stimuleren onderwijs op het 
snijvlak van wetenschap en de 
samenleving, bijvoorbeeld met de 
Pressure Cooker. Studenten worden

We zetten in op voortgaande docentprofessional-
isering naast (het bestaande aanbod van de) 
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), de Senior 
kwalificatie Onderwijs (SKO) en de Leergang 
Onderwijskundig leiderschap (LOL).

Aantal docenten met BKO en SKO

Jaar

2014

2015

2016

2017

2018

BKO

1238

1319

1377

1414

1414

SKO

10

17

54

75

115

LOL

38

-

17

-

60
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2016-2017: Bijna

7,9
4.020

3.594
4.191 4.196

2014 2015 2016 2017

Oog voor
diversiteit

Vormgeven
International

classroom

Interdisciplinaire 
opleidingen

Interdisciplinaire 
honoursmodules 
(AUC, UvA, VU)

Verdiepende
en verbredende 
Minoren

Interdisciplinaire 
UvA-brede 
keuzevakken

Comeniusbeurzen (2017-2018)
van het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek (NRO) 

Toekenningen stimuleringsregeling 
Open en online onderwijs (2015-2018) 
van ICT-samenwerkingsorganisatie 
SURF

107

14

11

150

9

7

Blended learning aan de UvA

Meer informatie: www.cilt.uva.nl Meer informatie: www.uva.nl/pressure-cooker

in dit programma uitgedaagd hun professionele 
vaardigheden, wetenschappelijke kennis en 
analytisch denkvermogen in te zetten in de 
praktijk. Meer dan 20 UvA-opleidingen bieden 
een Pressure Cooker aan.


