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Talentvolle, nieuwsgierige en gemotiveerde studenten die over de grenzen van hun eigen 
discipline willen kijken, kunnen interdisciplinair honoursonderwijs volgen. Het IIS biedt deze 
studenten interessant, uitdagend en vernieuwend onderwijs.  
 
Wezenlijk voor de ontwikkeling van elke honoursstudent is dat hij/zij zich leert te verhouden 
tot de verschillende perspectieven en ervaringen van anderen, zowel binnen als buiten de 
universiteit. Interdisciplinair honoursonderwijs biedt die uitdaging tot blikwisselingen en opent 
daarmee nieuwe werelden.  
 
Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies biedt jaarlijks UvA-brede interdisciplinaire 
honoursvakken aan. Hierbij zorgt het IIS voor een regelmatig wisselend en gevarieerd aanbod in 
onderwerpen en onderwijsvormen met aandacht voor inclusiviteit van studenten en docenten. 
De honoursvakken kunnen opgenomen worden in de honoursprogramma’s van de 
verschillende faculteiten. 
 
Het IIS baseert haar keuzes voor de programmering op de volgende vijf ambities. In het 
complete overzicht van vakken komen al deze ambities terug. Binnen de vakken kan de nadruk 
komen te liggen op een selectie van deze ambities.  
 

1. De IIS honoursvakken zijn interdisciplinair 
 
Ze bieden de studenten nieuwe perspectieven en blikwisselingen. Complexe problemen vormen 
het oefenmateriaal voor studenten om hun oplossend vermogen en kritisch denken te trainen. 
De studenten worden uitgenodigd de drempels tussen alfa, bèta en gamma te nemen. Hiermee 
worden studenten uitgedaagd een bredere blik te ontwikkelen, niet gebonden aan disciplinaire 
grenzen. 
 

2. De IIS honoursvakken bieden experimenteerruimte 
 
Het onderwijs is innovatief qua vorm en inhoud en geeft zowel docenten als studenten ruimte 
om te experimenteren, om fouten te durven maken en om daarop te reflecteren. Het is een 
proeftuin, vormgegeven door docenten samen met studenten waarin creativiteit wordt 
gekoesterd en aangemoedigd, maar waar de kwaliteit gewaarborgd blijft. 
 

3. In IIS honoursvakken kunnen studenten zich persoonlijk en academisch ontwikkelen 
 
Het onderwijs biedt studenten in kleine groepen en  een veilige leeromgeving de kans om hun 
talenten te ontplooien. Docenten begeleiden studenten met intensieve feedback bij het 
verwezenlijken van hun ambities op persoonlijk, professioneel en academisch vlak.  
 

4. De IIS honoursvakken bieden academische reflectie 
 
De honoursvakken geven ruimte voor academische reflectie. Dit stimuleert studenten in hun 
vermogen kritisch te denken en wetenschap in perspectief te plaatsen. 
 

5. In IIS honoursvakken werken studenten met actuele kwesties 
 
Actuele kwesties veelal aangedragen door relevante partners uit maatschappij en academie 
leveren rijke leerervaringen met aandacht voor urgente vraagstukken. Dit helpt studenten zich 
bewust te worden van hun sociale verantwoordelijkheid en traint hen in professionele 
vaardigheden zoals samenwerken.  


