
Onderwijswetenschappen
Hoe leren mensen?

UvABachelorvoorlichting



Even voorstellen
MEET & ASK
Frank Cornelissen (docent), Catheleijne van Oeffelt (student) en Melanie Kaman (student/moderator), Jaap Schuitema 
(docent/bachelordirecteur), Samantha Reijne (studieadviseur) 

Spelregels
• Zet je camera aan (niet verplicht). 
• Microfoons staan uit. 
• Stel je vraag via chat



Wat ‘is’ Onderwijswetenschappen?

Ga naar www.menti.com 

Fabel of Feit?
code: 3975 3138



Onderwijswetenschappen
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Hoe leren mensen?

Hoe kun je ze daar mee helpen?



Onderwijswetenschappen is een brede studie:

Je wordt een expert in leren!

Een multi-disciplinaire studie
Je combineert inzichten uit o.a. Sociologie, Psychologie, Technologie, Organisatiekunde

Ontwikkeling van een brede blik
Je begrijpt hoe je leren stimuleert op individueel, organisatie en beleidsniveau.

Leren doe je overal 
Je werkt in diverse contexten waar leren belangrijk is: van peuters met een
taalachterstand tot hoogopgeleide professionals die willen innoveren
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Voorbeelden alumni

Ontwikkelaar nieuwe
leermiddelen

Adviseur leren en 
ontwikkelen

Ontwerper/coach bij
Onderwijsbegeleidingsdienst

Beleidsmedewerker 
bij ministerie of gemeente 

Toetsontwikkelaar
bij het CITO

Regisseur 
Educatief programma

Onderzoeker
leren op de werkplek

Onderwijsinspecteur

Coördinator 
bedrijfsopleidingen

Zelfstanding 
Ondernemer

Ontwerper Leeromgevingen



Programma jaar 1



Weekrooster



Waarom Onderwijswetenschappen aan de UvA?



Studeer je bij ons dan…
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1. Studeer je aan een topinstituut

met veel aandacht voor de individuele student

en waar je theorie en praktijk verbindt.

2. Kun je straks overal aan de slag,

heeft iedereen snel een baan op niveau

en verdien je een goed belegde boterham



Meer informatie?

Bachelor Onderwijswetenschappen
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/onderwijswetenschappen/onderwijswe
tenschappen.html

UvA Open Huis
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/onderwijswetenschappen/open-
huis/open-huis.html

Stel je vraag aan een van onze studenten 
op de website via Unibuddy

Volg ons op Facebook

Studieadviseurs
Persoonlijk advies à studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl

Onderwijsbalie
Vragen over opleiding à info-pow-fmg@uva.nl

https://www.uva.nl/programmas/bachelors/onderwijswetenschappen/onderwijswetenschappen.html
https://www.uva.nl/programmas/bachelors/onderwijswetenschappen/open-huis/open-huis.html
mailto:studieadviseurs-pow-fmg@uva.nl
mailto:info-pow-fmg@uva.nl


VRAGEN?



bronnen
Nelson Mandela: https://www.pinterest.es/pin/358669557796494360/

Photo class + foodtruck: https://www.facebook.com/pg/Reel-Delicious-214027105445985/photos/?ref=page_internal

Video Food truck fundraiser: https://www.kickstarter.com/projects/143867250/reel-delicious

Photo Bank of America: https://amp.businessinsider.com/images/55a95c612acae7a6098b7998-750-563.jpg

Photo ontwikkelaar nieuwe leermiddelen: https://www.kienict.nl/wp-content/uploads/2019/06/leren-met-VR.png

Photo KLM: http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/wp-content/uploads/2016/06/klm-zwaan.jpg

Photo PWC: http://www.fintechnews.sg

Photo Ministerie OCW: http://www.nl.wikipedia.org

Photo CITO: http://www.cito.nl

Photo Leeromgevingen: https://www.youtube.com/watch?v=tT9-VqJQEB4

https://www.pinterest.es/pin/358669557796494360/
https://www.facebook.com/pg/Reel-Delicious-214027105445985/photos/?ref=page_internal
https://www.kickstarter.com/projects/143867250/reel-delicious
https://amp.businessinsider.com/images/55a95c612acae7a6098b7998-750-563.jpg
https://www.kienict.nl/wp-content/uploads/2019/06/leren-met-VR.png
http://www.instituutvoorbeeldtaal.nl/wp-content/uploads/2016/06/klm-zwaan.jpg
http://www.fintechnews.sg
http://www.nl.wikipedia.org
http://www.cito.nl
https://www.youtube.com/watch?v=tT9-VqJQEB4

