
 

Pagina 1  

Jaarverslag 2019-2020 & Jaarplan 2021-2022 
Instituut voor Interdisciplinaire Studies 
 
 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 
 
 
 
 
 
26 januari 2021 
 
  

 



 

Pagina 2  

Inhoudsopgave 
 

 
1. MANAGEMENTINFORMATIE ................................................................................................................... 3 

1.1 OPLEIDINGEN, KEUZE & HONOURS EN ONDERWIJSLAB........................................................... 3 
1.2 UITDAGINGEN EN KANSEN ................................................................................................... 4 
1.3 ENKELE PLANNEN VOOR DE TOEKOMST ................................................................................ 4 
1.4 ONDERWIJS EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS ............................................................... 5 
1.5 HOOFDSTUKINDELING ......................................................................................................... 5 

2. BACHELOR BÈTA-GAMMA ....................................................................................................................... 6 
2.1 KWANTITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCHE JAAR 2019-2020 ................. 6 
2.2 KWALITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCH JAAR 2019-2020 ..................... 9 
2.3 REFLECTIE STAND VAN ZAKEN BELANGRIJKE THEMA’S UIT ONDERWIJSVISIE ...........................11 
2.4 JAARPLAN BÈTA-GAMMA ACADEMISCH JAAR 2021-2022 ......................................................13 

3. BACHELOR FUTURE PLANET STUDIES ..................................................................................................... 14 
3.1 KWANTITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCHE JAAR 2019-2020 ................14 
3.2 KWALITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCH JAAR 2019-2020 ....................17 
3.3 REFLECTIE STAND VAN ZAKEN BELANGRIJKE THEMA’S UIT ONDERWIJSVISIE ...........................18 
3.4 JAARPLAN FUTURE PLANET STUDIES ACADEMISCH JAAR 2021-2022 ....................................19 

4. MASTER BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES ............................................................................................ 20 
4.1 QUANTITATIVE REFLECTION ON DEVELOPMENTS IN ACADEMIC YEAR 2019-2020 ....................20 
4.2 QUALITATIVE REFLECTION ON 2019-2020 ...........................................................................22 
4.3 REFLECTION ON GOALS OF EDUCATIONAL VISION UVA ........................................................23 
4.4 ANNUAL PLAN MASTER BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES ACADEMIC YEAR 2020-2021 ..........25 

5. MASTER FORENSIC SCIENCE .................................................................................................................. 26 
5.1 KWANTITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCHE JAAR 2019-2020 ................27 
5.2 KWALITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCH JAAR 2019-2020 ....................29 
5.3 REFLECTIE STAND VAN ZAKEN BELANGRIJKE THEMA’S UIT ONDERWIJSVISIE ...........................30 
5.4 JAARPLAN MASTER ACADEMISCH JAAR 2020-2022 ..............................................................34 

6. INTERDISCIPLINAIR KEUZE- EN HONOURSONDERWIJS .......................................................................... 39 
6.1 KWANTITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCHE JAAR 2019-2020 ................40 
6.2 KWALITATIEVE REFLECTIE OP ONTWIKKELINGEN ACADEMISCH JAAR 2019-2020 ....................45 
6.3 REFLECTIE STAND VAN ZAKEN BELANGRIJKE THEMA’S UIT ONDERWIJSVISIE ...........................47 
6.4 AMBITIE ACADEMISCH JAAR 2020-2022 ..............................................................................49 

7. JAARVERSLAG ONDERWIJSLAB 2019-2020 ............................................................................................ 53 
8. PERSONEEL ............................................................................................................................................ 57 
9. FINANCIEN 2019-2020 ........................................................................................................................... 60 
 

  



 

Pagina 3  

1. MANAGEMENTINFORMATIE  
  
Corona 
De Corona crisis heeft een zware stempel gedrukt op al onze onderwijsactiviteiten. Vanaf het voorjaar 2020 ging al 
het onderwijs online en werkten we vanaf huis. Bijna een jaar later hebben we te maken met een Britse variant en 
zitten we wederom in lockdown. Het is een enorme prestatie van iedereen dat we ondanks de moeilijke 
omstandigheden het onderwijs hebben kunnen laten doorgaan.   
 
1.1 Opleidingen, keuze & honours en onderwijslab 

Opleidingen 
Covid-19 heeft wel grote impact op het studenten- en docentwelzijn en de werkdruk van de organisatie. Door de 
faculteit en het instituut is daarom veel aandacht gegeven aan het ondersteunen van studenten, docenten en 
ondersteunende staf. Binnen het instituut zijn docenten ondersteund in de vorm van advies (toetsdeskundige, 
expert e-ducation) en extra bemensing, bijvoorbeeld de inzet van meer student-assistenten om te assisteren bij 
online onderwijs of nakijkwerk. Ook hebben we extra docenten 4 aangenomen en uren verhoogd van de zittende 
docenten 4. Het organiseren hiervan en de extra inspanning die gedaan is om snel kennis te delen en voeling te 
houden met zowel docenten als studenten heeft ook gezorgd voor extra druk op de opleidingsorganisatie. Hiervoor 
zijn extra uren toegekend en assistenten op ingezet. Ook de ondersteuning door bedrijfsvoering, Education desk en 
communicatie is verhoogd. Het helpt dat we snel hebben kunnen opschalen en veel ondersteuning kunnen bieden. 
Soms betekent het ook dat we dingen niet doen en onze eisen moeten bijstellen. Dat is voor iedereen moeilijk. Ook 
het thuiswerken valt niet mee.  We doen er alles aan om het welzijn van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen.  
 
Een sterke community is belangrijk voor de veerkracht van zowel studenten als van staf. Om de sociale cohesie en 
goede landing van studenten in het eerste jaar te garanderen hebben de opleidingen voor collegejaar 2020-2021 
een mentorprogramma opgezet. Dit programma is zeer goed gewaardeerd door de studenten en blijkt, met de inzet 
van studieverenigingen,  voor een goede binding te zorgen met de opleiding en studenten onderling.   
De opleidingen laten in het algemeen een lichte toename zien van de instroom. Het gaat om kleine aantallen dus er 
zijn geen conclusies aan te verbinden maar wellicht een klein Corona effect.   
 
Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de opleiding. We zien een daling in studenttevredenheid van de 
vakken in het tweede semester die toe te schrijven is aan de abrupte omschakeling naar online onderwijs. Studenten 
gaven over het algemeen (71%) aan dat vakken online goed te volgen waren, en waren daarbij het meest tevreden 
over online hoor- (91%) en werkcolleges (94%). De meest genoemde verbeterpunten zijn interactie tussen studenten 
(21%) en verbeterde informatievoorziening over de toetsing (14%). Een ander punt van aandacht zijn de 
voorzieningen; 3% gaf aan over onvoldoende werkende apparatuur te beschikken om online onderwijs te volgen, 
7% had problemen met de internetverbinding en 12% had geen adequate studieplek om het online onderwijs goed 
te kunnen volgen.    
 
We zien geen daling in slagingspercentages. Er is ook geen verhoogde uitval, wat toegeschreven kan worden aan het 
uitstel van het BSA. We kunnen wel verwachten dat studenten langer gaan doen over hun studie (Bakker, VU) en 
het afstudeerrendement zal afnemen.  
Covid-19 heeft ook invloed op het kunnen doen van practica, stages, veld- en projectwerk. Ook daar is veel aandacht 
naar uitgegaan. De oplossingen zijn verschillend en vaak maatwerk, soms door het aandeel experimenteel werk te 
verminderen en  meer data analyse mogelijk te maken, soms door duo stages aan te bieden of veldwerk uit te stellen.  
  
Keuze en honoursonderwijs 
Ook het honours- en keuzeonderwijs moest volledig online en meer dan ooit heeft het laten zien in staat te zijn om 
in te kunnen spelen op actuele kwesties door in al september het vak Pandemic aan te bieden aan alle UvA 
studenten. Daarnaast zijn nieuwe, innovatieve vormen en inhouden van onderwijs ontworpen met ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling, met partijen buiten de UvA (e.g. IDFA), met andere doelgroepen (e.g. getalenteerde 
scholieren en NRC lezers). We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij belangrijke onderzoeksthema's en 
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maatschappelijke vraagstukken, zoals Humane AI, Urban Mental Health en Sustainability. In samenwerking met de 
FEB is een nieuwe minor –Sustainablility and Economics- ontwikkeld die september 2019 van start is gegaan met de 
keuzvakken Degrowth en Circular Economy. Aandachtspunt is de groei van internationale honoursstudenten en 
daarmee instroom in de modules.  
 
Het onderwijslab 
Het afgelopen jaar heeft het onderwijslab geïnvesteerd in het ontwerpproces van de nieuwe bacheloropleidingen 
Social Data Science en Humanities in Context. Er is een startnotitie geschreven voor een nieuwe masteropleiding 
Strategic Decision Making en we zijn in afwachting van het vervolg. Een startnotitie voor masteronderwijs op het 
gebied van Duurzaamheid is in voorbereiding.  
De publicatieserie ‘Perspectives on Interdisciplinarity’ is verrijkt met het boek ‘Seeing the City’, een boek voor 
docenten en studenten met methoden uit verschillende disciplines om de stad te onderzoeken. Het boek over 
‘Meaningful Assessment’ is in de afrondende fase.  
Een belangrijk doel voor de komende tijd is de vormgeving en uitrol van de nieuwe strategische agenda 2021 - 2026. 
We gaan de komende vijf jaar een focus toevoegen naast inter- en transdisciplinair onderwijs, namelijk 
transitiedenken. Op dit moment werken we aan een implementatieagenda. 
 
1.2 Uitdagingen en kansen  

Corona biedt uitdagingen en ook kansen. In het voorjaar 2021 gaan de opleidingen het online en hybride onderwijs 
evalueren met docenten en studenten. Wat werkt goed en willen we houden? Wat willen we op de campus doen? 
Welke kansen biedt de mogelijkheid van online onderwijs? En wat betekent dit allemaal voor de opleiding als geheel? 
De uitkomsten worden meegenomen in de plannen voor 2021-2022. 
 
Onze kwetsbaarheid blijft onverminderd de inzet van docenten vanuit de faculteiten. Langjarige afspraken zijn nodig 
om de continuïteit te verzekeren en uitsluitsel over het binnen de UvA gehanteerde verrekenmodel. Zonder goede 
afspraken wordt het voor ons (en voor interdisciplinair onderwijs in het algemeen) onmogelijk om onderwijs over 
de grenzen van faculteiten heen te organiseren.  Daarnaast is het belangrijk om te investeren in een betere koppeling 
van onderwijs en onderzoek. Daarvoor is het nodig dat er een duidelijke koppeling komt tussen de door ons 
onderwijs gegeneerde onderzoeksopslag en de vertaling ervan naar onderzoek. De mogelijkheid om kwaliteitsgelden 
in te zetten voor UD en postdoc posities met een groter onderwijsdeel is ook een mooi stimulerend voorbeeld. 
Onderzoek naar onderwijsinnovaties zou voor ons ook een kans zijn om meer evidence-based te kunnen 
experimenteren. Ook hier zouden kwaliteitsgelden voor gebruikt kunnen worden. 
 
1.3 Enkele plannen voor de toekomst  

De focus bij Bèta-gamma zal liggen op de inhoudelijke profilering van de opleiding a.d.h.v. de IP thema’s en de 
continuïteit van de onderwijsinzet. Bij Future Planet Studies staat 2021 in het teken van de uitrol van een nieuw 
curriculum met een groter deel IIS onderwijs. Forensic Science concentreert zich op digital forensic en blended 
learning. Voor de Master Brain & Cognitive Sciences gaat de aandacht naar de interdisciplinaire Literature Thesis en 
de Mid Term review. De uitdaging bij het honoursonderwijs zit in de afstemming van de toenemende vraag met het 
aanbod. Voor alle opleidingen geldt dat ze uitzien naar een post-Covid jaar waarin ze weer vrij zijn om het onderwijs 
aan te bieden zoals bedoeld waarbij de ‘lessons learned’ meegenomen worden.  
Het onderwijslab gaat aan de slag met de implementatie van de strategische agenda waaronder een toolbox 
transitiedenken en een pilot global-local Pressure Cooker (blended) bij FPS.  
We gaan onze expertise en ervaring ook inzetten voor de nieuwe bachelor Science & Design van de FNWI en het 
Makers Lab. In de planning staat ook een verkenning voor nieuw masteronderwijs op het thema Duurzaamheid.  Ten 
slotte gaan we samen met de Teaching and Learning Centers (TLC’s)  een expert team opzetten waarin wij vooral 
experts zullen aanleveren op het gebied van inter- en transdisciplinariteit en transitiedenken.   
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1.4 Onderwijs en organisatie van het onderwijs 

Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies is verantwoordelijk voor: 
• de bacheloropleidingen Bèta-gamma, Future Planet Studies. 
• de research Master Brain and Cognitive Sciences en de Master Forensic Science 
• interdisciplinair keuzeonderwijs: IIS colleges, minoren en honoursonderwijs. 

Daarnaast heeft het instituut een onderwijsinnovatieopdracht. Deze is ondergebracht in Het Onderwijslab. 
 
Het instituut heeft een externe Adviesraad met leden vanuit het werkveld.  
 
De leden van de Adviesraad zijn: 

• Drs. Josta de Hoog: Senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
• Dr. Caroline Nevejan: Chief Science Officer Gemeente Amsterdam en bijzonder hoogleraar Designing 

Urban Experience 
• Prof. dr. Vincent Icke: Bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar 

theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden 
• Prof. dr. George C. Molenkamp: Sustainability Advisory Board KPMG (Voorzitter) 
• Dr. Sandra van der Hel: alumni FPS, Phd. kandidaat Sustainable Development aan de UU 
• Drs. Jaco de Swart: alumni Bèta-gamma, Phd. kandidaat Theoretische Natuurkunde aan de UvA 
• Drs. Natalija Counet: Jobs of the Future Lead bij Amsterdam Economic Board en Skills for the Future Expert 

bij 361degreesLAB 
• Dr. Dirk Haen: beleidsmedeweker bij het ministerie van OCW (vice-voorzitter) 
• Drs. Dennis van Galen: Directeur CREA Cultureel Studentencentrum HvA en UvA 

 
1.5 Hoofdstukindeling  

In de hoofdstukken 2 t/m 6 treft u een overzicht aan van de activiteiten en resultaten van het onderwijs van het IIS 
in het afgelopen academische jaar. Per onderwijsonderdeel wordt ingegaan op: 
 

• de ontwikkelingen en resultaten van 2019-2020, middels een verslag 
• voorbereiding en uitgangspunten voor het jaarplan 2021-2022, onderverdeeld in: 

o Kansen en bedreigingen 
o Evaluaties van opleidingen en verslagen OC en EC 
o Resultaten van audits, visitatie en accreditatie 
o Attentiepunten vanuit College van Bestuur en faculteit 

• doelen jaarplan 2021-2022 
 

Naast de hoofdstukken over het onderwijs wordt er in hoofdstuk 7 ingegaan op Het Onderwijslab, in hoofdstuk 8 op 
personeel en in hoofdstuk 9 op de financiën van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies. 
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2. BACHELOR BÈTA-GAMMA 
 
Het studiejaar 2019-2020 stond voor Bèta-gamma, naast de omschakeling naar online onderwijs vanaf maart door 
het nieuwe Coronavirus, in het teken van een start maken met het verwerken van de aanbevelingen uit de 
accreditatie van mei 2019. Er is met name aandacht geweest voor de aanbevelingen om de academische 
vaardigheden, kritisch denken en interdisciplinair samenwerken te expliciteren en zwaarder aan te zetten en een 
start te maken met het actualiseren van de beoogde leerresultaten. De Coronapandemie heeft in het voorjaar van 
2020 de aandacht verlegd naar het online verzorgen van het onderwijs en de toetsing en het werken op afstand, 
maar in studiejaar 2020-2021 wordt aan bovenstaande onderwerpen een vervolg gegeven. 
 
2.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020 

Kwantitatieve 
doelen Doel 2020 Resultaat 

2016 -2017 
Resultaat 

2017 -2018 
Resultaat 

2018 - 2019 
Resultaat 

2019 - 2020 

Uitvalreductie  
% uitval uit de instelling 
(dus excl. switch) in het 

eerste jaar 

<15% 
(instellings
plan) 

9,2% (excl. UvA 
switchers: 

8,4%) 

7,8% (excl. UvA 
switchers:  

7,8%) 

19,4% (excl. 
UvA switchers, 

3,7%) 

7,7%  (excl. UvA 
switchers 5,7%) 

Internationalisering 
% graden met 

buitenlandervaring 

20%  
(instellings
plan) 22% 21% 21% 

 
19,2% 

 

Rendement bachelor 
% Herinschrijvers van 

cohort T-4 dat BSc-graad 
haalt (bachelors) 

>80%  
(instellings
plan) 46,6% 61,1% 66,3% 63,4% 

% tevredenheid over 
studie-inhoud (NSE) 

 

 

81,1% 81% 82,3% 
NSE 2020 (nog) 

niet 
beschikbaar 

 

Instroomaantallen bachelor Bèta-gamma 
 Studiejaar (cohort)  Definitief begonnen  Herinschr. Jaar 2 
 2013-2014 (11) 133  115 
 2014-2015 (12) 147  132 
 2015-2016 (13) 116 95 
 2016-2017 (14) 119 99 
 2017-2018 (15) 111  101 
 2018-2019 (16) 108 83 
 2019-2020 (17) 105 90 
 2020-2021 (18) 121  
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Risico-analyse  
De opleiding Bèta-gamma heeft haar zaken op orde heeft en kan ook een flink aantal best practices laten zien. De 
afstudeerrendementcijfers en instroomcijfers blijven onze aandacht behoeven. Daarom op deze punten een aparte 
toelichting. 
De opleiding Bèta-gamma had al enige ervaring met blended learning, voordat in het voorjaar door de 
Coronapandemie de overstap naar online onderwijs moest worden gemaakt. Desalniettemin was het een uitdaging 
om in korte tijd om te schakelen naar onderwijs op afstand. Bèta-gamma heeft een sterke learning community die 
drijft op veel onderling contact en samenwerking. Het contact tussen studenten en docenten is onderling moeizamer 
in een online omgeving. Dit wordt door alle betrokkenen gevoeld en gemist. De sterke leergemeenschap zorgde er 
ook voor dat er in korte tijd veel bereikt kon worden op afstand. Studenten, docenten en staf wisten elkaar goed te 
vinden en er was veel begrip en bereidheid om samen te zoeken naar oplossingen voor bijvoorbeeld projectvakken 
en labwerk. Zo is er in korte tijd een nieuwe werkgroepvorm op poten gezet en hard gewerkt aan een digtiale 
labervaring bij Van de Oerknal naar het Leven.   

 
Volgens docenten is er met name bij werkgroeponderwijs een negatieve impact op de onderwijskwaliteit en 
studenttevredenheid door de overgang naar online onderwijs. Dit wordt echter niet ondersteund door de cijfers, de 
slagingspercentages van vakken zijn niet lager dan andere jaren. Ook zien we geen verschil in uitval in jaar 1, hoewel 
dat mede met de dispensatie voor het Bindend Studieadvies te maken kan hebben. 

 
Om de sociale cohesie en goede landing van studenten in het eerste jaar te waarborgen heeft de opleiding voor 
collegejaar 2020-2021 een mentorprogramma opgezet. In dit mentorprogramma worden eerstejaars studenten in 
kleine groepjes begeleid door een ouderejaars of net afgestudeerde student Bèta-gamma. In een online weekstart 
en weeksluiting bespreken studenten hoe het gaat binnen de studie en werken ze aan studievaardigheden zoals het 
maken van een studieplanning. Ook is er veel aandacht voor het leren kennen van de universiteit en elkaar en heeft 
het mentoraat nadrukkelijk een sociale functie. In een tussentijdse evaluatie van het mentoraat onder studenten 
eind oktober werd het mentorprogramma, en dan vooral ook de sociale functie, erg gewaardeerd. 

 
De Coronacrisis heeft grote impact op docentwelzijn en werkdruk bij de organisatie. Er is daarom ondersteuning 
voor docenten in de vorm van advies (toetsdeskundige, expert e-ducation) en extra bemensing, bijvoorbeeld de 
inzet van meer student-assistenten om te assisteren bij online onderwijs of nakijkwerk. Niettemin is de druk op 
docenten, examencommissie en onderwijsorganisatie ongekend hoog. De inspanningen van docenten om 
kwalitatief onderwijs neer te zetten is bewonderenswaardig.   
 
Afstudeerrendement: 
Het afstudeerrendement (aantal studenten dat de opleiding binnen 4 jaar afrondt) blijft moeilijk te sturen. Studenten 
die na vier jaar nog staan ingeschreven hebben gemiddeld meer dan 180 EC behaald. Een aanzienlijk deel van de 
studenten volgt extra-curriculaire vakken, waaronder minoren of een uitwisselingssemester in het buitenland.  
Het aantal EC dat studenten in hogere jaren behalen blijft stabiel rond de 50 EC per jaar. Dit betekent dat studenten 
wel punten halen en de programma’s ook studeerbaar zijn. Het past bij de aard van onze studenten om veel punten 
te behalen, vaak meer dan de 180 EC die nodig zijn om af te studeren. We verwachten in de toekomst nog een lichte 
verbetering van de rendementen als de Corona-pandemie voorbij is. 

  
Instroomcijfers:  
De instroom is dit jaar gestegen opzichte van afgelopen jaren. Tussen de 120 en 150 studenten is een ideaal aantal 
qua instroom. Ons streven voor de komende jaren blijft een instroom van 120-150 studenten. Dit is een aantal 
waarbij het (ook financieel) mogelijk blijft om voor een relatief grote groep kleinschalig onderwijs aan te bieden en 
voor de gehele groep een community-gevoel te realiseren. 
 
Reflectie op uitkomsten NSE en andere (student)evaluaties  
De NSE scores laten een stabiel beeld zien, dat geen aanleiding geeft om op deelaspecten beleid te formuleren.  
Alle vakken worden geëvalueerd in UvAQ en besproken door de OC en de docententeams. Regelmatig doet de OC 
aanbevelingen op basis van deze evaluaties. Deze aanbevelingen gaan naar de opleidingsdirecteur en de 
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hoofddocent die deze aanbeveling meenemen in de bespreking van de aanpassing van het vak voor het volgend 
studiejaar. Dit heeft bijvoorbeeld bij een aantal vakken geleid tot een aanpassingen.  

 
Zo is het vak Thema I – deel 1 van opzet veranderd om studenten door middel van workshops en trainingen meer 
kennis te laten maken met verschillende methoden van onderzoek en is de toets van dit vak veranderd naar een 
onderzoeksvoorstel in plaats van een theorietentamen.  
 
Bij het vak Van de Oerknal naar het Leven zijn de verschillende onderwerpen beter verspreid over het vak, wat de 
inzet en tevredenheid van studenten ten goede komt.  
 
In het tweede semester zijn aan de vakevaluaties vragen toegevoegd waarin gevraagd werd naar de benodigdheden 
om thuis online onderwijs te volgen, eventuele technische problemen en online tools en onderwijsvormen.  
 
Van de 507 respondenten (bij 34 vakken van 4 opleidingen) gaf 3 % aan over onvoldoende werkende apparatuur te 
beschikken om online onderwijs te volgen, 7 % had problemen met de internetverbinding en 12 % had geen 
adequate studieplek om het online onderwijs goed te kunnen volgen. Over het algemeen was dit binnen de FNWI 
de meest geuite klacht (12 %). 
 
Een op de tien respondenten geeft aan dat ze technische problemen hebben ervaren tijdens het online onderwijs, 
tijdens de (deel)toetsen was dit minder (2 %). 

Bij de helft van de geëvalueerde vakken is het videoconferentie programma Zoom ingezet als online tool; andere 
populaire tools waren presentatiefilmpjes van docenten (17 %) en andere online content zoals (oude) webcolleges 
en YouTube filmpjes (16 %). 

Studenten waren het meest tevreden over de online hoor- (91 %) en online werk-colleges (94 %) en 71 % gaf aan 
dat het vak online goed te volgen was. De meest genoemde verbeterpunten zijn interactie tussen studenten (21 %) 
en verbeterde informatievoorziening over de toetsing (14%). 
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2.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020 

Resultaten van audits, visitatie en accreditatie 
De laatste accreditatie vond plaats op 19 mei 2019. De commissie onder leiding van Prof. Dr. A. van Lenning had 
lovende woorden voor het profiel en het open karakter van de opleiding. Ze waren te spreken over de enthousiaste 
docenten, de gedegen studiebegeleiding en de solide toetsing. De commissie deed een aantal expliciete 
aanbevelingen: 1) De vaardigheden interdisciplinair samenwerken en kritisch denken zwaarder aanzetten en 
expliciteren, 2) Eindtermen actualiseren, 3) Kijken naar de planning van het vak Thema III en de mogelijkheid om 
met vaste thema’s te werken, 4) Onderzoeken hoe het perspectief van de docenten 4 verbeterd kan worden. 
Tenslotte wijst de commissie de opleiding erop attent te blijven op de afstudeerrendementen.  
 
Op basis van de aanbevelingen in het rapport van de commissie ging de opleiding in het academisch jaar 2019-2020 
aan de slag met een plan van aanpak met betrekking tot de verbeterpunten. In het “plan nieuw curriculum BG” 
wordt een plan van aanpak gepresenteerd waarin bovenstaande punten systematisch worden aangepakt door de 
eindtermen en de leerlijnen van de opleiding tegen het licht te houden en te expliciteren en waar nodig aan te 
passen of in te vullen. De uitvoering van het plan liep vertraging op, omdat de personele inzet en aandacht acuut 
naar de aanpassingen in verband met Covid-maatregelen ging. In het najaar van 2020 wordt dit project weer 
opgepakt en resultaten (aangepaste eindtermen en ge-update leerlijn) worden verwacht in 2021. Wel zijn er al 
concrete aanpassingen op het gebied van interdisciplinariteit en samenwerken binnen de vakken thema I en thema 
III doorgevoerd die vooruit lopen op deze grotere aanpassing.  
 
Ook de docent-4 perspectieven werden als aandachtspunt benoemd in de accreditatie. Met de introductie van het 
docent ontwikkel programma (DOP) hebben nieuwe docenten een helder perspectief van een vierjarige aanstelling, 
waarbinnen ruimte is voor didactische en persoonlijke ontwikkeling. Met betrekking tot die persoonlijke 
ontwikkeling worden POP gesprekken gevoerd, waarbij de ontwikkeling binnen de eigen functie en de groei naar 
een volgende stap centraal staan.  
 
Naast de hierboven benoemde aandachtspunten uit de accreditatie heeft de opleiding aandacht besteed aan het 
versterken van de connecties met hoofddocenten van de verschillende vakken en de diversiteit van de 
studenteninstroom. Voor de verschillende vakken waar docenten van andere faculteiten bij betrokken zijn proberen 
we zoveel mogelijk langere termijn afspraken over hoofddocentinzet te maken. Dit komt de continuïteit in de 
vakken, de betrokkenheid van betreffende docenten en de verbinding met de andere faculteiten ten goede. Met 
betrekking tot de diversiteit gaan we studenten van het vak placemaking vragen om een onderzoek te doen naar de 
diversiteit van de instroom bij Bèta-gamma en een advies te schrijven over de manier waarop we een vergroting van 
deze diversiteit van instroom zouden kunnen realiseren.  
 
Functioneren OC’s en EC’s  
De opleidingscommissie van Bèta-gamma is een diverse en actieve commissie met een vertegenwoordiging van 
verschillende studenten en docenten. De commissie komt geregeld bijeen en de lijnen met het 
opleidingsmanagement zijn kort. Gedurende de Corona-pandemie is er veel overlegd over hoe het contact met de 
achterban behouden kan blijven. Dit heeft geresulteerd het uitnodigen van studenten voor panelgesprekken met de 
OC. 
  
Voor de examencommissie stond het tweede deel van het jaar n het teken van het adviseren en monitoren van de 
aangepaste toetsing in verband met beperkende Covid-maatregelen.  
 
Na 15 jaar nam voorzitter Machiel Keestra afscheid van de examencommissie van van Bèta-gamma en Future Planet 
Studies. Met Coyan Tromp en Boris Jansen hebben we waardige opvolging gevonden. Ook voor vertrekkend 
ambtelijk secretaris Margit Reijers is goede opvolging gevonden met Estela Gonzalez.  
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Betrekken van alumni en werkveld 
In 2017-2018 is de externe adviesraad van Bèta-gamma van start gegaan met hierin alumni, wetenschappers van 
binnen en buiten de UvA en vertegenwoordigers van het secundair onderwijs en het werkveld. Binnen de adviesraad 
wordt gesproken over actuele en relevante thema’s voor Bèta-gamma, zoals instroomprofiel, diversiteit en 
thematiek van het onderwijs. In 2019-2020 is de adviesraad niet samengekomen, nadat ze in het jaar ervoor intensief 
geraadpleegd zijn voor de accreditatie. In het jaar 2020-2021 gaan we de adviesraad weer betrekken bij de 
voorgenomen aanpassingen naar aanleiding van de accreditatie.  
 
We blijven nauw contact houden met onze alumni en zullen onze database met gegevens over de alumni periodiek 
blijven actualiseren. Ook in 2019-2020 hebben we alumni weer ingezet bij de intakegesprekken tijdens de matching 
en tijdens loopbaanvoorlichtingen. Daarnaast heeft onze alumnivereniging IANA met een aantal nieuwe 
bestuursleden weer een nieuwe impuls gekregen.  
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2.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie  

Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs. 
In het kader van de heraccreditatie van Bèta-gamma in 2019 is kritisch gekeken naar hoe de opleiding voldoet aan 
de aanbevelingen rondom studiesucces. Hieruit komen geen bijzondere aandachtspunten. Het curriculum van Bèta-
gamma kent veel verschillende activerende leervormen. Er is een memo over activerend leren geschreven in 2017 
waarin een gedeelde visie op activerend leren wordt gegeven van de opleidingen binnen het IIS . Onder druk van de 
Corona-pandemie is er versneld gewerkt aan de ontwikkeling van online en blended onderwijs, waarbij veel geleerd 
is wat ook na de pandemie kan worden behouden, o.a. op het gebied van online voorbereiding voor practica en het 
online aanbieden van kennisclips in combinatie met live Q&A’s. 
In samenwerking met de andere opleidingen van het IIS en het onderwijslab, wordt er blijvend  gewerkt aan 
innovatie binnen vakken en in het curriculum. De instroom in het honoursprogramma is stabiel. Daarnaast worden 
er ook voor niet-honoursstudenten extra-curriculaire vakken aangeboden en krijgen studenten zonder Biologie extra 
werkgroepen bij twee van de vakken. 
 
Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde 
te floreren in een steeds complexere wereld. 
Vanaf jaar 1 komen studenten op diverse manieren in aanraking met onderzoek, o.a. via primaire bronnen, 
gepromoveerde docenten en het doen van eigen onderzoek. In de hogere jaren wordt er ook toenemend aandacht 
besteed aan het doen van interdisciplinair onderzoek. Vanwege de opzet van de opleiding met verschillende 
majorprogramma’s, is het afhankelijk van de majoren of en hoe veel ruimte er voor studenten overblijft om 
keuzeruimte in te vullen binnen de 180 EC. Studenten worden wel gestimuleerd bewust na te denken over hoe zij hun 
keuzeruimte of extra ruimte het beste kunnen invullen met het oog hun interesses verdere studieloopbaan. 
Naast de gangbare academische vaardigheden wordt aandacht besteed aan transferable skills , waarbij verschillende 
werkvormen worden ingezet om o.a. oplossingsvermogen, werken in teamverband, projectmanagement, omgaan 
met complexiteit en de kritische houding die daarbij nodig is te trainen.  
Studenten leren niet alleen disciplines met elkaar te combineren, maar ook inzichten uit de ene discipline in de andere 
te gebruiken en uiteindelijk disciplines te integreren. 
 
Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis 
voelen en gelijke kansen krijgen. 
De opleiding Bèta-gamma is niet selectief. We werken wel met een strikt profiel voor toelating (NT). Bèta-gamma is 
bewust een Nederlandstalige opleiding. Afhankelijk van de gekozen major kunnen studenten in jaar 2 en jaar 3 
Engelstalig onderwijs volgen. In de geplande curriculumherziening wordt de mogelijkheid onderzocht om een vak 
Academic English aan te bieden voor de tweedejaarsstudenten en  ook het afsluitende interdisciplinaire 
onderzoeksproject optioneel in het Engels te laten schrijven. 
Er is op dit moment vanwege het Nederlandstalige curriculum geen sprake van een international classroom.  
De studieadviseurs werken vanuit een gezamenlijke en breed gedragen visie op studentbegeleiding. Zij werken 
intensief samen met andere studentbegeleiders, de opleidingsteams en de docent-mentoren, om de student zo goed 
en laagdrempelig mogelijk te monitoren en te begeleiden. 
 
Diversiteit en inclusiviteit zijn in toenemende mate een thema binnen zowel de werving van studenten als het 
curriculum. Binnen de opleidingsteams wordt veel gepraat over deze thema’s en gezamenlijk bekeken hoe hier 
aandacht aan gegeven wordt. 
 

Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel 
aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit. 
Voor docenten-4 bestond al een didactisch ontwikkelingstraject. In 2019 is voor nieuwe docenten-4 het Docent 
Ontwikkelprogramma (DOP) opgesteld, waarbij docenten een arbeidscontract voor vier jaar krijgen en 0,1 fte van 
hun aanstelling besteed wordt aan didactische en persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel hiervan is het behalen van 
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de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO). Dit programma sluit goed aan bij de ambitie uit het jaarplan voor 2020-2021 
om te streven naar stabiele docentaanstellingen met zo min mogelijk piekbelasting, aangezien docenten binnen de 
DOP een aanstelling voor een vast aantal fte voor vier jaar krijgen. Daarnaast wordt vanaf 2020-2021 voor alle 
docenten-4 een fte-berekening gehanteerd voor het berekenen van de grootte van de aanstelling, waardoor er meer 
ruimte in de aanstellingen komt om bijvoorbeeld piekbelasting op te vangen. 
Verder wordt via het onderwijslab wordt veel ingezet op kennisdeling, zowel binnen het IIS als de rest van de UvA. 
 
Er worden vierjaarlijks docentdagen georganiseerd voor alle docenten van Bèta-gamma. Tussen de opleidingen van 
het IIS vindt op managementniveau kennisdeling plaats. Daarbij komen belangrijke onderwerpen als blended 
learning, toetsing, internationalisering, studiesucces, diversiteit, etc. voorbij.  
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2.4 Jaarplan Bèta-gamma academisch jaar 2021-2022 

Ambities academisch jaar 2021-2022  
Waar we normaal vrij ambitieus zijn in het vernieuwen en verbeteren van de opleiding, moeten we ook de 
kanttekening maken dat de mate waarin we ambities kunnen stellen en realiseren moeten temperen in verband met 
de aandacht die Covid-19 van ondersteunende en docerende staf vraagt.  
De focus voor academisch jaar 2021-2022 zijn het doorvoeren van een aantal aanpassingen naar aanleiding van de 
laatste accreditatie. Hierin zijn een aantal thema’s te onderscheiden: Het actualiseren van de eindtermen en de 
leerlijnen van de opleiding. Hierbij zullen sommige leerlijnen explicieter gemaakt worden en zal gekeken worden of 
er een leerlijn komt op het gebied van persoonlijke/professionele ontwikkeling van de student. Dit zou ook 
onderdeel kunnen worden van een bestaande leerlijn. Voor dit project zullen we een samenwerking aangaan met 
het TLC van de faculteit. Tevens zal er meer aandacht zijn voor transferable skills en Community Sevice Learning. 
Inhoudelijk willen we met het thematisch onderwijs binnen de opleiding dichter aansluiten bij de thema’s die zijn 
vastgesteld in het (nog vast te stellen) instellingsplan (2021-2026).  
Tenslotte willen we een stap zetten naar een diversere instroom van de opleiding met betrekking tot eerste 
generatiestudenten en studenten met een niet-westerse achtergrond.  

Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2021-2022  
• Op hoofdlijnen zien we de volgende kansen en verbeterpunten binnen de opleiding: 
• Thematisch onderwijs dicht aan laten sluiten bij thema’s uit het instellingsplan van de UvA.  
• Eindtermen en leerlijnen actualiseren en visualiseren om daarmee een sterk samenhangend curriculum te 

vormen wat voor docenten en studenten inzichtelijk is.  
• Aangaan van langjarige verbintenis met hoofddocenten die verbonden zijn aan de verschillende faculteiten.  

o Aanstellen van een UD humane AI 
o Betrekken van een UD binnen het domein duurzaamheid.  

• Aangaan van een scholenbond met specifieke scholen om een diversere instroom te bevorderen.  
• Evaluatie van het huidige afstandsonderwijs. Welke lessons learned kunnen we meenemen naar het 

toekomstig blended onderwijs? 
• Het curriculum moet op punten vereenvoudigd om een betere balans in kosten en opbrengsten van het 

onderwijs te vinden.  
 

Actiepunten 2021-2022  
Bovenstaande aandachtspunten leiden voor academisch jaar 2021-2022 tot de volgende actiepunten: 

• Vereenvoudigen van een aantal vakken ten behoeven van de doceerbaarheid en betaalbaarheid van het 
curriculum.  

• Thema II: wetenschap in praktijk 2x per jaar aanbieden en opnemen in de leerlijnen Interdisciplinaire 
Vaardigheden.  

• In gesprek gaan met met 1 of 2 middelbare scholen om te onderzoeken of een scholenverbintenis (vorm 
nader te bepalen) kan zorgen voor een diversere instroom van de opleiding.  

• Voorlichting(smateriaal) onder de loep nemen en eventueel aanpassen om diversere instroom te 
bevorderen.  

• Invoeren van Zichtbare Leerlijnen (tool) die inzicht van de leerlijnen moeten geven aan zowel docenten en 
studenten.  

• Plan schrijven voor het ontwikkelen van een leerlijn persoonlijke/professionele ontwikkeling waarin de 
huidige What’s Next leerlijn, de ouderejaars mentoren en het vak Delta mogelijk worden opgenomen.  
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3. BACHELOR FUTURE PLANET STUDIES 
 
Academisch jaar 2019-2020 stond voor Future Planet Studies (FPS), naast de omschakeling naar online onderwijs 
vanaf maart door het nieuwe Coronavirus, in het teken van de implementatie van de curriculumherziening FPS2.0. 
Deze curriculumherziening is ondersteund door en ingezet na de eindadviezen aan de NVAO in het kader van de 
heraccreditatie van FPS in 2016-2017.  
 
Het belangrijkste eindadvies van de NVAO was het clusteren en in eigen beheer nemen van de majoren. Dit kan 
knelpunten rond afstemming en roostering tussen het interdisciplinaire deel en de majoren voorkomen en tot betere 
samenhang tussen het disciplinaire en het interdisciplinaire deel van de opleiding leiden. Daarom hebben de 9 
disciplinaire majoren in het oude curriculum ruimte gemaakt voor een brede bètamajor getiteld ‘Future Earth’ en 
een brede gammamajor getiteld ‘Future Society’. Beide nieuwe majoren zijn door de opleiding zelf in samenwerking 
met de onderzoeksgroepen IBED (FNWI), GPIO en Politicologie (beide FMG) ingevuld. Er zijn hiervoor meerjarige 
afspraken met de FMG gemaakt, waardoor er op een prettige manier structureel samengewerkt kan worden.  
 
De implementatie van de nieuwe majoren is aan het begin van academisch jaar 2019/2020 van start gegaan met de 
invoering van het nieuwe tweede jaar. In 2020/2021 wordt het nieuwe curriculum voor het derde jaar ingevoerd. 
De belangrijkste mijlpaal van de opleiding in 2019/2020 was dan ook het voor het eerst draaien van dit nieuwe 
curriculum in het tweede studiejaar. Deze grote hervorming van de opleiding betekent ook een grote 
organisatorische verandering. Er zijn veel overgangsregelingen geweest voor vakken die in het nieuwe curriculum 
niet meer of in andere vorm aangeboden worden, en de organisatorische werklast is ook groter geworden doordat 
er veel meer vakken in eigen beheer zijn. Daarom is onder andere een extra opleidingscoördinator aangesteld. 
Tenslotte is hard gewerkt aan het hervormen van het afstudeersemester (het tweede semester van het derde 
studiejaar), zodat dit in studiejaar 2020-2021 in vernieuwde vorm voor beide majoren kan gaan draaien. Voor deze 
hervorming zijn onder andere kwaliteitsgelden ingezet. 
 
3.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020 

 

Kwantitatieve 
doelen Doel 2020 Resultaat 2016 -

2017 
Resultaat 2017 -

2018 
Resultaat 2018 - 

2019 
Resultaat 2019 - 

2020 

Uitvalreductie  
% uitval uit de instelling 
(dus excl. switch) in het 

eerste jaar 

<15% 
(instellings

plan) 
17,6% 7,3% 16,6 % 12,2 % 

Internationalisering 
% graden met 

buitenlandervaring 

20%  
(instellings

plan) 
20,9% 24,4% 24,6% Cijfers niet 

beschikbaar 

Rendement bachelor 
% herinschrijvers van 
cohort T-4 dat BSc-

graad haalt (bachelors) 

>80%  
(instellings

plan) 
74,3% 81,3% 72,4% 68,2% 

% tevredenheid over 
studie-inhoud (NSE) 
% tevreden (4) of zeer 

tevreden (5) 

 61.1% 62,3% 62,6% NSE 2020 
geannuleerd 
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Instroomaantallen Future Planet Studies  
Studiejaar 
(cohort) 

Aantal studenten 

2010-2011 (3) 63 
2011-2012 (4) 76 
2012-2013 (5) 68 
2013-2014 (6) 156 
2014-2015 (7) 191 
2015-2016 (8) 152 
2016-2017 (9) 175 
2017-2018 (10) 181 
2018-2019 (11) 178 
2019-2020 (12) 155 
2021-202 (13) 150 

 

Reflectie op kwantitatieve prestaties  
De uitval uit de instelling is ruim onder de 15%. De impact van de Coronacrisis lijkt beperkt als het gaat om uitval in 
het eerste jaar, hoewel dat mede met de dispensatie voor het Bindend Studieadvies te maken kan hebben. De 
hogere uitval in 2018-2019 is waarschijnlijk toe te schrijven aan de introductie van het nieuwe curriculum; een 
relatief hoger aantal studenten gaf aan liever over te stappen naar een monodisciplinaire opleiding en miste de optie 
een monodisciplinaire major te kunnen kiezen in het tweede jaar.  
Het bachelorrendement laat een lichte daling zien. Deze daling is niet toe te schrijven aan de Coronacrisis, maar lijkt 
toe te schrijven aan de prestaties van cohort 2016-2017. Uit dit cohort heeft slechts 22% van de studenten een 
bachelor binnen 3 jaar gehaald ten opzichte van een gemiddelde van 33% van andere cohorten. Het is onduidelijk 
waar dit door komt, het verschil is niet toe te schrijven aan verschillen in majorkeuze of buitenlandervaring. Wel is 
het opvallend dat dit cohort een relatief grote uitval van (goed presterende) studenten na jaar 1 heeft. Het aantal 
studenten dat uit dit cohort binnen 4 jaar het bachelordiploma haalt lijkt wel gelijk aan andere cohorten. Cohort 
2017-2018 lijkt op basis van het aantal studenten dat binnen 3 jaar is afgestudeerd te presteren op het gemiddelde, 
terwijl deze studenten hebben in hun laatste studiefase te maken gehad met de Coronacrisis. De daling in het 
bachelorrendement lijkt dus niet zorgelijk.  
Voor internationalisering zijn door nieuwe administratie de cijfers dit jaar nog niet bekend. De NSE van 2020 is 
geannuleerd vanwege de Coronacrisis.  
 
Reflectie op (student)evaluaties  
Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de opleiding. De nieuwe vakken die in 2019-2020 zijn 
geïmplementeerd zijn grotendeels beoordeeld met een ruim voldoende tot goed in vakevaluaties. In het tweede 
semester zijn, in verband met de omschakeling naar geheel online onderwijs vanwege de Coronacrisis, vragen aan 
de vakevaluaties toegevoegd over de benodigdheden om thuis online onderwijs te volgen, eventuele technische 
problemen en online tools en onderwijsvormen. Studenten gaven over het algemeen (71%) aan dat vakken online 
goed te volgen waren, en waren daarbij het meest tevreden over online hoor- (91%) en werkcolleges (94%). De 
meest genoemde verbeterpunten zijn interactie tussen studenten (21%) en verbeterde informatievoorziening over 
de toetsing (14%). Een ander punt van aandacht zijn de voorzieningen; 3% gaf aan over onvoldoende werkende 
apparatuur te beschikken om online onderwijs te volgen, 7% had problemen met de internetverbinding en 12% had 
geen adequate studieplek om het online onderwijs goed te kunnen volgen.  
Verder zijn panelgesprekken gevoerd met eerstejaars studenten en studenten in de nieuwe majoren Future Earth 
en Future Society. Uit deze panelgesprekken zijn speerpunten gehaald voor 2020-2021, zoals: 
 

• Herstructurering van gezamenlijke vakken: de inhoud van de vakken Dealing with Complex Problems en 
Food Interventions is geherstructureerd, het filosofiedeel uit Dealing with Complex Problems is een apart 
vak genaamd Philosophy of Science geworden, het projectdeel uit Dealing with Complex Problems en Food 
Interventions is samengevoegd in het nieuwe vak Reflexive Design Project. 
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• In de voorlichting en eindtermen van Future Earth is het generieke biologie gespecificeerd tot ecologie. Ook 
is er betere voorlichting op het veldwerkelement van Future Earth.  

• De leerlijn samenwerken wordt verbeterd binnen een project dat door een Comeniusbeurs wordt 
gefinancierd.  
 

Risicoanalyse (met opleidingsspecifieke Corona-impact) 
De opleiding Future Planet Studies had relatief veel ervaring met blended learning voor de overstap naar online 
onderwijs. Hierdoor was het voor vakken die voor de Coronapandemie bijvoorbeeld al laptopcolleges aanboden 
relatief makkelijk om de overstap naar volledig digitaal onderwijs te maken. Voor projectonderwijs was deze 
overstap uitdagender, vooral omdat samenwerking tussen studenten wordt bemoeilijkt in een online omgeving. 
Trots is de opleiding op het virtuele veldwerk dat is aangeboden voor tweedejaars studenten. Voor deze studenten 
wordt in studiejaar 2020-2021 een alternatief veldwerk aangeboden om te zorgen dat de studenten na afstuderen 
aan alle eindtermen voldoen. Veldwerk in scripties was ook niet mogelijk, daarom is in scripties meer ingezet op een 
computationele component. Daarmee is de kwaliteit van de scripties niet verlaagd.  
 
Volgens docenten is er met name bij projectonderwijs een negatieve impact op de onderwijskwaliteit en 
studenttevredenheid door de overgang naar online onderwijs. Docenten zijn ongerust of studenten na het afronden 
van de bachelor op het juiste niveau kunnen presteren. Dit wordt echter niet ondersteund door de cijfers, de 
slagingspercentages van vakken zijn niet lager dan andere jaren. Ook zien we geen verschil in uitval in jaar 1 en is 
studievertraging in de scriptie niet vergroot. Het is voor docenten bij online onderwijs lastiger om tijdens het 
lesgeven te toetsen of de stof aankomt bij de studenten, wat deels kan verklaren waarom docenten zich zorgen 
maken terwijl de cijfers dit niet ondersteunen. Het is desalniettemin belangrijk aankomende jaren te monitoren of 
de prestaties in de eindwerken van de studenten veranderingen laten zien. 
 
Uit panelgesprekken blijkt een duidelijke tweedeling in prestaties van studenten: een groep studenten presteert 
beter en geeft aan de autonomie en flexibiliteit in studietempo te waarderen, een andere groep presteert slechter 
en geeft aan veel afleiding te ervaren, zich slechter te kunnen concentreren en sociale cohesie te missen. Het is een 
uitdaging voor de opleiding in de toekomst de elementen van online onderwijs te behouden die studenten meer 
autonomie geven en tevens de studenten te bedienen die fysiek onderwijs voor studiesucces nodig hebben. 
Om de sociale cohesie en goede landing van studenten in het eerste jaar te waarborgen heeft de opleiding voor 
collegejaar 2020-2021 een mentorprogramma opgezet. In dit mentorprogramma worden eerstejaars studenten in 
kleine groepjes begeleid door een ouderejaars of net afgestudeerde student Future Planet Studies. In een online 
weekstart en weeksluiting bespreken studenten hoe het gaat binnen de studie en werken ze aan studievaardigheden 
zoals het maken van een studieplanning. Ook is er veel aandacht voor het leren kennen van de universiteit en elkaar 
en heeft het mentoraat nadrukkelijk een sociale functie. In een tussentijdse evaluatie van het mentoraat onder 
studenten eind oktober werd het mentorprogramma, en dan vooral ook de sociale functie, erg gewaardeerd. 
 
De Coronacrisis heeft grote impact op docentwelzijn en werkdruk bij de organisatie. Er is daarom ondersteuning 
voor docenten in de vorm van advies (toetsdeskundige, expert e-ducation) en extra bemensing, bijvoorbeeld de inzet 
van meer student-assistenten om te assisteren bij online onderwijs of nakijkwerk. Niettemin is de druk op docenten, 
examencommissie en onderwijsorganisatie ongekend hoog. De inspanningen van docenten om kwalitatief onderwijs 
neer te zetten is bewonderingswaardig.  
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3.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020 

Resultaten van audits, visitatie en accreditatie 
De opleiding is in 2017 geëvalueerd door de NVAO in het kader van heraccreditatie en positief beoordeeld. De 
commissie gaf als belangrijkste aanbeveling het aantal majoren terug te brengen, in eigen beheer te nemen en de 
FPS thematiek explicieter in deze majoren terug te laten komen. Dit zijn de uitgangspunten van het nieuwe 
curriculum FPS2.0 dat in 2019-2020 geïmplementeerd is voor studiejaar 2 en in 2020-2021 geïmplementeerd wordt 
voor studiejaar 3.  
 
De opleiding heeft een expliciet en door de NVAO commissie in 2017 positief beoordeeld toetsbeleid op basis van 
een toetsprogramma en toetsplan. De in 2017 ingevoerde docenthandleiding toetsing ondersteunt docenten bij het 
systematisch en uniform uitvoeren van het toetsbeleid. De Examencommissie ziet toe op de correcte implementatie 
van het toetsbeleid, o.a. via expliciete controle van een jaarlijks wisselend portfolio van vakken. 
 
Functioneren OC’s en EC’s  
De opleidingscommissie (OC) is net als vorige jaren actief en functioneert goed als onafhankelijk 
medezeggenschapsorgaan van de opleiding. De communicatie tussen het opleidingsmanagement de OC verloopt 
goed en constructief, zoals de OC wederom bevestigt in haar jaarverslag. Het jaarverslag van de OC geeft een 
gedetailleerd beeld van de evaluatie van de opleiding zowel op vak- als op breder niveau dat onderschreven wordt 
door het management team. De OC geeft aan tevreden te zijn met de implementatie van het nieuwe curriculum. 
Een punt van aandacht is de lage respons van evaluaties vanuit de studenten. Dit is vooral een gevolg van 
digitalisering van evaluaties. Hier zijn nog geen concrete actiepunten voor opgesteld.  
 
De examencommissie (EC) van FPS is een personele unie met de EC van Bèta-gamma. De EC is actief en functioneert 
goed. Na 15 jaar is de voorzitter van de EC aan het eind van collegejaar 2019-2020 afgezwaaid. Ook is er een 
personele wisseling in de ambtelijk secretaris. Beide posities zijn goed overgedragen. Door personele wisselingen en 
de Coronacrisis geeft de EC aan een hoge werkdruk te hebben ervaren. Met name borging van toetsing was een zeer 
lastige exercitie en heeft ook tijdelijk stilgelegen. Dit is vanaf studiejaar 2020-2021 weer opgepakt, waarbij ook 
oudere vakdossiers bekeken worden. 
 
Verder geeft de examencommissie in haar jaarverslag aan richtlijnen van de FNWI te missen voor het omgaan met 
Corona-gerelateerde onderwijsvernieuwingen. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een faculteit gedragen 
protocol voor online surveillance, zoals wel voor fysieke surveillance bestaat. Punt van zorg zijn het aantal fraude- 
en plagiaatmeldingen bij Future Planet Studies. Bij een deel van deze meldingen blijkt de verdenking van fraude en 
plagiaat niet gegrond. De opleiding zal daarom inzetten op betere handvatten voor docenten omtrent het vaststellen 
van (verdenking van) fraude en plagiaat. Daarnaast zal de opleiding met een aantal specifieke vakken (met groot 
aantal plagiaatmeldingen) de inrichting van de toetsing bekijken. 
 
Betrekken van alumni en werkveld  
De opleiding onderhoudt actief contact met alumnivereniging IANA en moedigt afstudeerders aan hier lid van te 
worden. Daarnaast heeft FPS een actieve externe adviescommissie waarin zowel alumni als vertegenwoordigers van 
het werkveld zitting hebben. De commissie komt eenmaal per jaar met het managementteam bijeen om over 
inrichting van het onderwijs en aansluiting bij werkveld en maatschappij in het algemeen te praten. Daarnaast 
worden er altijd enkele alumni uitgenodigd bij de carrièredagen, die tweemaal per jaar i.s.m. studieverenging S.V. 
Spectrum worden georganiseerd.  
 
Tenslotte komen FPS alumni geregeld terug in de opleiding in de rol van docent 4 alsmede als betrokkene bij 
individuele vakken, zoals bijvoorbeeld Interdisciplinary Project en Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve 
Oplossingen. Ook zijn alumni in het afgelopen academisch studiejaar betrokken bij een onderzoek naar onderwijs 
(onderdeel van BKO+ project), dat als focus het afstudeersemester van Future Planet Studies heeft. De resultaten 
van dit onderzoek zijn onder andere gebruikt voor vernieuwing van de What’s Next-leerlijn binnen de opleiding, een 
leerlijn gericht op studie- en loopbaanontwikkeling.  



 

Pagina 18  

3.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie 

Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs. 
In het FPS-onderwijs staat activerend leren centraal, aangezien dit een voorwaarde is voor het bevorderen van het 
leerproces van de student en om studenten met de benodigde vaardigheden en attitudes toe te rusten voor 
toekomstige uitdagingen en een flexibele arbeidsmarkt. De COVID-crisis heeft ontwikkelingen rondom bijvoorbeeld 
blended learning in een stroomversnelling gebracht, op velerlei fronten zijn hybride en volledig online vormen van 
onderwijs zijn ontstaan. Het IIS heeft in het verleden deelgenomen aan een projectgroep Blended Learning, 
waardoor er al veel expertise was om deze vormen van onderwijs in de opleiding in te zetten. 
 
Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde 
te floreren in een steeds complexere wereld. 
Om deze ambitie te realiseren is het effectief kunnen vormgeven van of bijdragen aan een interdisciplinair project 
of interdisciplinaire vraag van toenemend belang. En met name op deze punten is FPS 2.0 versterkt via aanpassingen 
in de onderzoeksvaardigheden- en samenwerkingsleerlijnen. Wat betreft onderzoeksvaardigheden zijn enkele 
technieken in het programma opgenomen die specifiek geschikt zijn voor interdisciplinaire samenwerking (zoals 
reflexive design en scenario analyse). Wat betreft samenwerking wordt hieraan explicieter aandacht besteed en 
terugkoppeling gegeven groepsopdrachten. Met zowel de onderzoekstechnieken als samenwerkingsvaardigheden 
wordt intensiever dan voorheen geoefend in case studies die zijn geroosterd in de laatste blokken van ieder 
semester. 
 
Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis voelen 
en gelijke kansen krijgen. 
FPS heeft nadrukkelijk een internationale oriëntatie, blijkend uit de focus op mondiale thema’s, gastdocenten uit 
internationale organisaties en excursies naar het buitenland. De vakken van FPS en de major Aardwetenschappen 
worden vanaf het tweede jaar in het Engels aangeboden. Deze opzet biedt enerzijds een optimale aansluiting op het 
hoofdzakelijk Nederlandstalige VWO, gecombineerd met een uitstekende voorbereiding op een Engelstalige 
afstudeerscriptie en/of studie(periode) in het buitenland, alsmede op een aansluitende Engelstalige vervolgmaster 
of internationale werkomgeving. Ook zorgt dit ervoor dat internationale studenten FPS-vakken uit jaar 2 en 3 kunnen 
volgen. De opleiding moedigt studenten ook aan een periode in het buitenland te studeren. Studenten kunnen een 
heel semester in het buitenland studeren of een kortere buitenlandervaring opdoen (summer school, onderzoek).  
 
Studentbegeleiding is zeer belangrijk bij de studie Future Planet Studies. De studieadviseurs werken vanuit een 
gezamenlijke en breed gedragen visie op studentbegeleiding. Zij werken intensief samen met andere 
studentbegeleiders, de opleidingsteams en de docent-mentoren, om de student zo goed en laagdrempelig mogelijk 
te monitoren en te begeleiden. Tijdens het eerste jaar worden studenten intensief begeleid, onder andere bij het 
maken van keuzes, in latere jaren worden zij gecoacht richting meer zelfredzaamheid.  
 
Diversiteit en inclusiviteit zijn in toenemende mate een thema binnen zowel de werving van studenten als het 
curriculum. Binnen de opleidingsteams wordt veel gepraat over deze thema’s en gezamenlijk bekeken hoe hier 
aandacht aan gegeven kan worden. Vanuit de faculteit is hier ook in toenemende mate aandacht voor, vorig jaar is 
bijvoorbeeld een diversity officer aangesteld. 
 
Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel 
aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit. 
Voor docenten-4 bestond al een didactisch ontwikkelingstraject. In 2019 is voor nieuwe docenten-4 het Docent 
Ontwikkelprogramma (DOP) opgesteld, waarbij docenten een arbeidscontract voor vier jaar krijgen en 0,1 fte van 
hun aanstelling besteed wordt aan didactische en persoonlijke ontwikkeling. Dit programma sluit goed aan bij de 
ambitie uit het jaarplan voor 2020-2021 om te streven naar stabiele docentaanstellingen met zo min mogelijk 
piekbelasting, aangezien docenten binnen de DOP een aanstelling voor een vast aantal fte voor vier jaar krijgen.  
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3.4 Jaarplan Future Planet Studies academisch jaar 2021-2022 

Ambities academisch jaar 2021-2022 
De aanpassing naar FPS 2.0 heeft tot allerlei veranderingen in het tweede en derde jaar van het programma geleid. 
Nu is het tijd om de aandacht te verleggen naar het eerste jaar van het programma. De ambitie is om het eerste jaar 
van FPS integraal te versterken, zodat het verbeterd wordt wat betreft doceerbaarheid en studeerbaarheid en 
tegelijk ook inhoudelijk vernieuwd en versterkt wordt waar mogelijk. Deze aanpassingen baseren we in belangrijke 
mate op ervaringen van studenten waarmee ieder studiejaar wordt gesproken in kleine groepen via rond-de-
tafelgesprekken en op individuele gesprekken met IIS-docenten en docenten uit de onderzoeksinstituten. In twee 
tot drie grotere docentendagen per studiejaar worden grotere thema’s besproken. 
 
Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2021-2022 
De belangrijkste aandachtspunten bij de verbetering van jaar 1 zijn: 
Het eerste jaar is complex voor de onderwijsorganisatie en vaak erg lastig te bemensen (met relatief veel wisselingen 
in het docententeam). De complexiteit komt gedeeltelijk voort uit de parallelle roostering van keuzevakken in 
bepaalde delen van het programma. 
Docenten zijn zich vaak niet voldoende bewust van wat er precies in andere vakken al is geleerd (of juist niet), 
waardoor bijvoorbeeld de opbouw van vaardigheden beter kan (met herhalingen waar dat nodig is; en verdieping 
waar mogelijk). 
Het thema van semester 2 (‘Kwaliteit van Leven’) is te weinig concreet en mist een eenduidige focus. Hierdoor missen 
we kansen - zowel met betrekking tot profilering van het programma ten opzichte van concurrerende BSc 
opleidingen als met betrekking tot het enthousiast maken van studenten en docenten binnen dit semester. 
Binnen de facultaire discussie over het strategische plan (2021-2026 - ‘Connecting Science in a Changing World’) is 
er ruim aandacht voor vernieuwing in onderwijs en het belang om (als FNWI) maatschappelijke problemen te 
adresseren. De sleutelrol van interdisciplinair onderwijs binnen het FNWI-onderwijsportfolio wordt onderschreven. 
Verder wordt het belang van de sustainable development goals (SDGs) en de aandacht daarvoor in het onderwijs 
wordt ook benoemd. De vernieuwing van jaar 1 past binnen dit streven naar onderwijsvernieuwing. En, aansluitend 
bij het strategische plan, zal ook nadrukkelijk naar de SDGs worden gekeken bij de versterking van semester 2. Voor 
deze activiteit wordt ondersteuning gevraagd vanuit de beschikbare kwaliteitsgelden. 
 
Het TLC speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van het onderwijs met name door e-learning gereedschap 
te ontwikkelen en ondersteuning te bieden. We gaan hiervan zo effectief mogelijk gebruik maken, onder andere 
door het inzetten van de digitale leerlijnen en werkvormen tools bij de aanpassingen in jaar 1 (met name het tweede 
aandachtspunt dat hierboven wordt benoemd). 
 
Actiepunten 2021-2022 

• Verbetering doceerbaarheid van jaar 1 door minder parallelle vakken – hiermee moet de bemensing 
eenvoudiger worden en zullen we meer continuïteit in het programma krijgen; 

• Verbetering studeerbaarheid door koppelingen tussen vakken te versterken (en expliciet te maken 
voor docenten teams en studenten in zichtbare leerlijnen tool); 

• Leerlijnen worden herijkt en waar mogelijk verder ontwikkeld en verankerd in de diverse vakken; 
• De invulling van semester 2 (‘Kwaliteit van Leven’) wordt concreter gemaakt. Met de SDGs en 

belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in gedachten wordt met de betrokken docenten voor één 
of twee concrete aspecten van ‘kwaliteit’ gekozen. Met de eindtermen in gedachten worden bij die 
focus interessante problemen/case studies en werkvormen gezocht die zich lenen om in de 
verschillende vakken te gebruiken.  

Bij alle bovenstaande acties zullen studenten en docent intensief worden betrokken. Maar het ‘werk’ zal gedaan 
worden door kleine werkgroepen die diverse bijeenkomsten voorbereiden en de uiteindelijke aanpassingen 
implementeren. 
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4. MASTER BRAIN AND COGNITIVE SCIENCES 
 
The Master Brain and Cognitive Sciences (MBCS) is an intensive two-year research master program that trains 
students to become experts in a subfield of brain and cognitive sciences, while preparing them to collaborate with 
experts from other disciplines in order to develop new cutting-edge hypotheses and enhance scientific development. 
 
4.1 Quantitative reflection on developments in academic year 2019-2020 

Kwantitatieve 
doelen Doel 2020 Resultaat 2016 -

2017 
Resultaat 2017 -

2018 
Resultaat 2018 - 

2019 
Resultaat 2019 - 

2020 

Uitvalreductie  
% uitval uit de instelling 
(dus excl. switch) in het 

eerste jaar 

<15% 
(instellings

plan) 
6% (6%)* (4%)* (2%)* (5%)* 

Internationalisering  
% graden met 

buitenlandervaring 

20%  
(instellings

plan) 
+ percentages? + + + 

Rendement master 
% C+1 rendement 

(masters) 

>80% 
(tweejarig)  
(instellings

plan) 

74% 69% 68%  

% tevredenheid over 
studie-inhoud (NSE)  76.2 72.9 85.6 No results 

 
*UvAData only lists progress up to cohort 2016, so the dropout rate during year 1 can only be established for 2016-2017. The 
cumulative dropout rate (i.e. including losses in the second or third year) for the more recent cohorts is shown bracketed. Because 
those are lower than the critical rate of 15%, the first-year dropout rate must also be lower than the critical rate. 
 

Inflow Students  
Cohort Cohort size CS CNS BNS 
2010 45 ( excl. 2 exchange) 17 20 10 
2011 42 17 20 5 
2012 40 15 20 5 
2013 50 17 20 13 
2014 49 13 20 16 
2015 53 19 20 14 
2016 51 16 19 16 
2017 49 20 20 9 
2018 47 15 19 13 
2019 39 15 16 8 
2020 50 16 25 9 

 
Reflection on quantitative results 
Internationalization is well above target (30 %).  Each year, about 40% of the cohort is from abroad. Moreover,  the 
second-year Research Project 2 is done abroad by roughly half of the students each year.  
 
Reflection on course/student evaluations 
Based on the curriculum and course surveys, the main points of improvement from the student perspective are the 
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courses Research Design & Statistics and Special Topic in Cognitive Science. Both courses are affected by limited 
teacher continuity, with especially Special Topic in Cognitive Science seeing many staffing changes, on top of 
substantive challenges: it is a mandatory component that teaches mostly soft skills on top of an already intensive 
curriculum. Some key changes for 20/21 have been implemented to give the course a clear structure. 
 
Risk Analysis 
Our own risk assessment emphasizes limited availability of internship placement slots as the main challenge for our 
programme due to the Corona crisis. A more structural challenge that was present before, but which has been 
exacerbated by the pandemic, is the availability of UvA teaching staff. Both factors may decrease the ease with which 
students can find suitable placements. Moreover, limited continuity in teaching obstructs the development and 
sometimes continuity of courses (e.g. Research Design & Statistics, Cognitive Modelling and Data Analysis) 
 
The reduced interaction and lack of social events within the programme can damage social cohesion and peer 
support among the student population. If left unchecked, this can endanger study success.  
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4.2 Qualitative reflection on 2019-2020 

Audits, visitations and accreditation 
The Examinations Board of our programme audits Course Records, following a predetermined time table. The 
individual projects are reviewed each year. Their findings and recommendations for courses are part of the 
evaluation cycle, in which the programme coordinator discusses course quality with the relevant teaching staff, and 
reaches agreements for future improvements. In some cases, comments by the Programme Committee are added 
to this, although these commonly are summaries of the UvAQ course evaluations. 
 
The Examinations Board’s concerns about individual projects mostly relates to procedures that guarantee grade 
validity. Currently, the Faculty of Science makes use of Datanose to administer these projects, but the Examinations 
Board is not 100% content with the existing implementation and desires a more fine-grained view of the deliberation 
that precedes grading. 
 
Programme Committee and Examinations Board 
At the time of this writing, the Annual Reports of neither committee has been finalized yet. Process-wise, the 
committees are closely monitoring the programme and the programme management is happy with the constructive 
criticism and deliberative practices of both. In the case of the Programme Committee, the programme would like to 
explore whether the course evaluation process can be improved. 
 
Alumni and Job Field 
The pandemic afforded us new possibilities to engage with alumni who shared their experiences with students in 
special online ‘Alumni Talks’. They could offer advice, demonstrate what the master brought them in terms of career 
and helped students prepare for post-graduate life. 
 
More broadly speaking, the programme remains committed to training scientists and incorporates advice from 
domain coordinators, teaching staff and internship providers to improve. An Advisory Board has been set up to 
ensure this process takes place not only at the course level, but also on the level of the full programme. 
 
Corona 
The pandemic provided a challenge for both regular courses and internships. The programme moved the courses in 
semester 1 of 2020-2021 fully online to ensure that our sizable proportion of international students could be certain 
of receiving their education. Internships were adapted on a case-by-case basis, in collaboration with the 
Examinations Board which provided conditions for turning physical projects into remote work. For 20-21, the 
condition of data collection has been removed from the projects. 
 
Moving course teaching online was not easy. Ideally, courses would have been redesigned around the online mode, 
with brief check-in moments complemented by self-study and occassional interactive lectures and Q&As. In practice, 
this was only possible for the ABC Summer School (taught in period 6 of 19-20).  
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4.3 Reflection on goals of Educational Vision UvA 

Focus on the development of motivated and ambitious students by offering high-quality, innovative education 
Through its selective admissions process, MBCS seeks out motivated students who have performed well in their prior 
education. Our courses are taught mostly by active researchers who can serve as both teacher and role model for 
aspiring scientists. The teaching formats we use tend to be classical overall (lectures by scientists, practical sessions 
with clear assignments) but due to the small scale of our programme, these forms allow for active discussion of 
current topics in brain and cognitive sciences. Indeed, our courses are set up with active learning as a departure 
point. 
 
Tasks and challenges ahead: 
Plans for active teaching do not always translate into successes. Some courses have received feedback that they 
could be more activating and we plan to check on all courses to see in which ways active learning can be optimized. 
 
We are a broad, research-intensive university, and we help our students to acquire the skills and knowledge they 
will need to flourish in an increasingly complex world. 
Using active researchers as teachers and dedicating a large portion of our programme (62-68 EC) to performing 
research is the primary way in which we ensure research-intensive education. Another policy is to use guest lecturers 
who address their own (and therefore up to date) research and that literary sources are recent research and review 
articles. 
What we add to this is training in interdisciplinarity. This helps students as researchers, given the scope of the field, 
but is also prepares them engage with different complex problems by training them in critical thinking, collaboration 
and synthesizing knowledge. The course Special Topic in Cognitive Science has been revamped to tackle academic, 
but complex problems. We also offer 6 EC exemptive space to accommodate the Minor Tesla, which trains students 
to put their research skills to the test while tackling complex, non-academic problems. 
 
Tasks and challenges ahead: 
The implementation of ethics into the programme is still in its very early stages. An unexpected hurdle has been that 
teachers are not convinced it adds to their courses or that students are ready for the required level of discussion. 
Currently, students are engaging with ethics in a bottom-up fashion, as a new Open Science Initiative aims to bring 
reflection on good, ethical (and open) research to light among our students. The programme is collaborating with 
this initiative to integrate their work with classroom activities. For example, the course STICS addresses awareness 
of science’s role in society via a lecture on Open Science and assignments that have the students identify important 
stakeholders for their research. 
 
We strive to be an open and diverse community in which all students feel at home and have access to the same 
opportunities. 
The disciplinary heterogeneity of the student body requires teachers and students with an open mind and the 
international character of the programme only adds to this. The study advisor, mentors and round table meetings 
with the program coordinator make a concerted effort to monitor at both the individual and group level. 
The programme is selective and can therefore count on motivated, high performing students. Within this group, the 
programme tries to offer an inclusive student experience. In practice, this means finding tailor-suited solutions for 
students with physical or psychological impairments and investing in the community spirit. The annual study trip, 
student-run ABC Journal and close collaboration with the student association Cognito are key to fostering a close-
knit group of students who learn together, also outside the classroom. We have chosen not to codify this social fabric 
into learning objectives or programme terms, as we do not see an inclusive environment as a function of key 
competencies of our students, but rather as a feature of the learning environment that we can be expected to offer. 
That being said, we are happy that our student association Cognito is aiming to explore what can be improved in the 
upcoming year. They have been awarded the Grassroots Science4All Grant, via which the Faculty of  Science 
promotes inclusivity and diversity. 
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Tasks and challenges ahead: 
Putting Cognito’s work in the spotlight and integrating the ongoing discussion on inclusivity and diversity into a 
research-oriented master’s programme will require continuous attention, so that opportunities in the curriculum 
can be identified and used. On top of that, there are internal processes that can be ‘debiased’, such as the selection 
of promotional students, teaching assistants and other roles in which students can support the programme. The 
ambition to make these processes inclusive should be weighed against their efficiency, but tilted towards seeing 
new opportunities. 
 

We assign responsibility for education to our lecturers where possible, focusing intensively on support, knowledge 
sharing and the professionalism of our lecturers. 
In the philosophy of our programme, course coordinators are at liberty to build a course according to their 
preferences, with administrative support offered by the coordinator assistant of the programme and consultation 
on learning objectives and assessment offered by the program coordinator.  
Our teachers have access to professional coaching and the base qualification education (BKO) certification. To go 
beyond this, we also offer quarterly meetings where teachers from the programme present the decisions they made 
when designing their course. These teacher meetings are meant to foster our teaching community, but can also 
serve to professionalize individuals in their teaching capacity. 
During the first six months of the covid-19 crisis, much of the substantive support became centralized, with the 
faculty TLC offering technical support and infrastructure for online teaching. The mission now is to facilitate 
knowledge sharing, so that our teaching community prepares for the remainder of the crisis together. 
 
Tasks and challenges ahead: 
Keeping a community of teachers intact can be difficult in current times, but despite the temptation to forego social 
time, the programme recognizes that regular, informal contact is necessary to remain supportive of each other and 
help each other grow.  
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4.4 Annual plan Master Brain and Cognitive Sciences academic year 2020-2021 

Ambitions 2021-2022  
• MBCS is planning to develop along three lines in the coming year: 
• To become a research master that is clearly differentiated from other Dutch master programs in brain and 

cognitive sciences 
• To actively manage student initiatives and foster the community of teachers and students 
• To prepare for reaccreditation in 2023 

 
Opportunities 2021-2022 

• The students initiative to promote Open Science has the promise to contribute substantially to the 
programme 

• Student interest in promoting inclusivity can be harnessed to engage more with students when designing 
courses and organizing activities 

• The research priority Urban Mental Health (UMH) offers new possibilities for projects/course content 
• Interdisciplinary assessment can and should be explicated and implemented in MPP, STICS, Summer School 

and LT 
• Complexity as studied at Institute for Advanced Study (IAS) can serve as a lens to study brain and cognition 

in an interdisciplinary fashion 
• The entry courses can be strengthened as foundational courses, especially with regards to methods 

  
Todo’s 2021-2022 

• Find experienced teaching staff for Research Design & Statistics 
• Identify improvement to active learning for each Entry Course and Elective course 
• Redevelop a methods course for the CS domain, with broad focus on AI/complexity (and find people to do 

this with) 
• Harmonize Entry Courses (similar assignments for each domain) 
• Develop assessment for interdisciplinary training (throughout program and from group assessment to 

individual assessment) 
• Explore collaboration options with IAS and UMH 
• Create pre-assessment for incoming students to help them prepare for entry courses and show teachers 

where incoming students stand 
• Write a preliminary self-study 
• Update final terms of programme in OER-B to better reflect our current ambitions 
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5. MASTER FORENSIC SCIENCE 
We zijn trots op: 

• Omschakeling naar online en hybride onderwijs in korte tijd. 
• Samenhang in het curriculum.  
• Verwevenheid met forensisch onderzoek en wetenschappelijk netwerk door samenwerking met het Co van 

Ledden Hulsebosch Center (www.clhc.nl). 
• Samenwerking met forensisch werkveld (via docententeam, alumni, de adviesraad en overig netwerk). 
• Goed lopende frontiers lezingenserie (typisch meer dan 100 bezoekers, ook nu we online zijn gegaan). 

 
Ontwikkelingen: 
In maart 2020 sloeg de Coronacrisis toe. In korte tijd moest al het onderwijs online. Met name dankzij onze docenten 
is dit gelukt. Vanaf september 2020 bieden we online en hybride onderwijs aan. Onze docenten hebben een 
positieve houding en proberen nieuwe dingen uit. Wij stimuleren met online bijeenkomsten de kennisdeling binnen 
het docententeam. Dankzij het sterke docententeam zijn we ervan overtuigd dat het in 2020-2021 gaat lukken om 
een kwalitatief goed curriculum aan te bieden. Voor het tweede jaar op rij trekken we meer studenten met computer 
science achtergrond aan, waarschijnlijk als gevolg van het nieuwe vak “Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data 
Analysis” (CDT&FDA) dat in 2019-2020 voor het eerst werd gegeven. Een aandachtspunt is dat MFS studenten met 
computer science achtergrond moeilijk hun specialisatievakken binnen de UvA kunnen volgen, omdat de computer 
science mastervakken vanwege de hoge studentenaantallen alleen toegankelijk zijn voor computer science 
masterstudenten. 
 
Speerpunten 2019-2021: 
Alle focus is voor nu gericht op het online en hybride onderwijs en ondersteunen van de docenten om zo goed 
mogelijk onderwijs te kunnen geven (zie ambitie 4, MFS doel 6). Voor de tweedejaars studenten is het van belang 
om ondanks de Corona crisis voldoende Research Project onderwerpen aan te kunnen bieden. In voorgaande jaren 
deed ongeveer de helft van de studenten een aangeboden onderwerp en de andere helft kwam met een eigen idee. 
We verwachten dat we de studenten meer moeten ondersteunen in het vinden van een Research Project. Hier zit 
een belangrijke praktische component van data vergaren in dat veelal op locatie moet gebeuren, terwijl veel 
instituten juist aangeven dat ze verwachten minder stages te kunnen aanbieden. Het zelfstandig doen van 
wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke en essentiële component in de stages ook in relatie tot de eindtermen 
van de opleiding.  
Voorjaar 2021: evalueren van het online en hybride onderwijs met docenten en studenten. Wat willen we houden? 
Wat betekent het geven van online en hybride onderwijs voor het curriculum als geheel? Welke kansen biedt het, 
bijvoorbeeld voor uitwisseling met de forensische keten van Nederland of internationale uitwisseling van vakken? 
Uit de evaluatie bleek dat het nieuwe vak CDT&FDA nog verbeterd kan worden hetgeen in overleg met de docenten 
opgepakt zal worden voor 2020-2021. 
 
  

http://www.clhc.nl/


 

Pagina 27  

5.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020 

Kwantitatieve 
doelen Doel 2020 Resultaat 2016 

-2017 
Resultaat 2017 

-2018 
Resultaat 2018 

- 2019 
Resultaat 2019 

- 2020 

Instroom* 

Tussen de 30-
35, cohort 

2020-2021 is 
met 32 gestart. 

32 29 34 37 

Internationalisering 
% graden met 

buitenlandervaring 

20% 
(instellingsplan) 

37% Research 
Project in het 

buitenland 

11% Research 
Project in het 

buitenland 

15% Research 
Project in het 

buitenland 

21% Research 
Project in het 

buitenland 
Rendement master 

% C+1 rendement 
(masters) 

>80% 
(tweejarig)  

(instellingsplan) 

67% 
(cohort 2014, 
20% gestopt) 

72% 
(cohort 2015, 
15% gestopt) 

88% 
(cohort 2016, 
3% gestopt) 

79% 
(Cohort 2017, 
14% gestopt) 

% tevredenheid over 
studie-inhoud (NSE)  65% 59% 69% NSE 2020 niet 

beschikbaar 
*Instroom in 2020-2021: 32 

Reflectie op kwantitatieve prestaties school/college  
Gemiddeld bekeken over meerdere jaren behalen we voor de instroom (32,8), internationalisering (21%), en 
rendement master (76,5%) de streefwaardes. Rendement master lijkt structureel te zijn verbeterd vergeleken met 
2016-2017. Bij het rendement is de hoeveelheid student die stoppen van invloed. In cohorten waar meer studenten 
stoppen is het lastiger om 80% C+1 rendement te halen. In de komende jaren denken we dat we dit kunnen blijven 
halen met name door extra aandacht aan verwachtingsmanagement bij aankomende studenten tijdens het 
selectieproces en een accurate weergave van de master op de voorlichtingswebsites. 
 
Reflectie op (student)evaluaties enz.  
De NSE is in 2019-2020 niet uitgevoerd. De resultaten van de risicoanalyse en de Nationale Alumni Enquête 
ontbreken. De waardering van net afgestudeerden voor het programma als geheel is over de afgelopen jaren 
verbeterd. We denken dat dit met name ligt aan onze inspanningen wat betreft verwachtingsmanagement en de 
continue verbetering aan onze vakken (Zie ambitie 1, MFS doel 1). Gekeken naar het gemiddelde van alle individuele 
vakevaluaties waarderen de studenten de vakken rond een 7,5, hoewel het laatste jaar iets lager uitvalt.  Over het 
geheel genomen worden vakken en het curriculum goed geëvalueerd. 
 

 Resultaat 2016 -
2017 

Resultaat 2017 -
2018 

Resultaat 2018 - 
2019 

Resultaat 2019 - 
2020 

Curriculumevaluatie: “What rating on 
the Dutch grading scale would you 
give the programme as a whole?” 

6,7 7,4 7,3 7,7 

Vakevaluaties: “Assessment of the 
course (Dutch grading scale)”; 
gemiddelde van alle vakken. 

7.5 7.5 7,8 7,1 

 
 
Reflectie op vragen vakevaluties over online onderwijs gebaseerd op een analyse van 4 IIS-opleidingen 
In het tweede semester zijn aan de vakevaluaties vragen toegevoegd waarin gevraagd werd naar de benodigdheden 
om thuis online onderwijs te volgen, eventuele technische problemen en online tools en onderwijsvormen.  
Van de 507 respondenten (bij 34 vakken van 4 IIS opleidingen) gaf 3 % aan over onvoldoende werkende apparatuur 
te beschikken om online onderwijs te volgen, 7 % had problemen met de internetverbinding en 12 % had geen 
adequate studieplek om het online onderwijs goed te kunnen volgen. Over het algemeen was dit binnen de FNWI 
de meest geuite klacht (12 %). Een op de tien respondenten geeft aan dat ze technische problemen hebben ervaren 
tijdens het online onderwijs, tijdens de (deel)toetsen was dit minder (2 %). Bij de helft van de geëvalueerde vakken 
is het videoconferentie programma Zoom ingezet als online tool; andere populaire tools waren presentatiefilmpjes 
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van docenten (17 %) en andere online content zoals (oude) webcolleges en YouTube filmpjes (16 %). Studenten 
waren het meest tevreden over de online hoor- (91 %) en online werkcolleges (94 %) en 71 % gaf aan dat het vak 
online goed te volgen was. De meest genoemde verbeterpunten zijn interactie tussen studenten (21 %) en 
verbeterde informatievoorziening over de toetsing (14%). 
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5.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020 

Resultaten van audits, visitatie en accreditatie 
In maart 2017 is de Master Forensic Science (MFS) bezocht door het visitatiepanel en positief beoordeeld voor 
heraccreditatie. Een overzicht van de adviezen van het accreditatiepanel, de feedback van onze adviesraad hierover 
en de huidige stand van zaken met betrekking tot deze adviezen is te vinden is in Tabel 1. 
 
Functioneren OC’s en EC’s  
OC en EC functioneren allebei zeer goed, beide hebben gestructureerde aanpak en hun activiteiten zijn ingebed in 
het proces van de kwaliteitszorg.  
De OC bestond in 2019-2020 uit 3 docentleden en 4 studentleden. Vanwege het feit dat we een kleine opleiding zijn 
en omdat we moeite hebben om vier docentenleden aan te trekken, is er besloten om voortaan met 3 docentleden 
en 3 studentleden verder te gaan. In 2020-2021 zijn er twee nieuwe docentleden gestart en is de voorzittersrol 
overgenomen door een bestaand lid. Er zijn twee eerstejaars studentleden en een tweedejaars studentenlid. 
De EC heeft door de Corona crisis en een wisseling van de ambtelijk secretaris in 2019-2020 een aantal vakdossiers 
nog niet kunnen bekijken. Dat wordt in 2020-2021 weer opgepakt. Vanaf de start van de Corona crisis in maart 
besteedt de EC meer aandacht aan de kwaliteitscontrole van tentamens die omgevormd moesten worden van on 
campus naar online tentamens.  
 
Betrekken van alumni en werkveld  
Alumni en werkveld worden op de volgende wijze betrokken bij de opleiding: 

• worden uitgenodigd voor Frontiers of Forensic Science lezingen.  
• geven onderwijs (vakcoördinatoren, hoofddocenten alsook gastdocenten) 
• alumni worden betrokken bij voorlichting. 
• maken deel uit van de adviesraad. 
• worden geïnformeerd over nieuwe functies in het werkveld inclusief onderzoeksfuncties (AiO plaatsen) aan 

de universiteit. 
• worden uitgenodigd voor de MFS LinkedIn groep 

 
Onze 2019-2020 actiepunten met betrekking tot alumni waren: 

• actief de mogelijkheden voor alumni op de forensische arbeidsmarkt te vergroten door in gesprek te gaan 
met onze partners uit het werkveld. (zie 1.3, MFS goal 4) 

• Een actieve LinkedIn pagina promoten: dit is gelukt (zie 1.3, MFS goal 4). 
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5.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie 

In september 2018 heeft de opleiding een missie en visie opgesteld gerelateerd aan de UvA onderwijsvisie. 
Hieronder staat per UvA onderwijs ambitie aangegeven op welke kernbegrippen MFS zich richt en zijn de doelen 
vanuit de missie en visie opgenomen. 
NB: Deze teksten zijn in het Engels aangezien het brondocument in het Engels is opgesteld. 
 
Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs. 
(Keywords: study success, education innovation, in-depth teaching) 
 
MFS goal 1. Innovate the education to increase activated and in-depth learning of the students involving forensic 
reasoning and relevant forensic methods, procedures and topics 
Overall MFS courses are evaluated well by the students (on average 7.5). Looking at our own curriculum evaluations 
two reoccurring themes can be noticed, namely a desire for more scientific depth in the first year of the curriculum 
and a wish of students to have more practical experience.  
The MFS programme wants to increase activating and in-depth teaching by applying blended learning innovations 
focussed at reducing knowledge deficiencies quickly, increasing the impact of guest lecturers, activating the learning 
community and creating opportunities for online and face-to-face feedback moments. 
In addition, students work on inspiring forensic topics, relevant cases and increasingly challenging assignments (in 
level and complexity) not only during their research project and literature thesis but also throughout the various 
courses in the first year. The MFS aims to provide a comprehensive forensic framework and is in contrary to the 
universities of applied sciences not focused on offering practical experience with frequently applied forensic crime 
scene techniques and laboratory methods. In the programme, we  therefore strive for other “hands-on” experiences 
for the students, such as performing forensic (statistical) data analyses on genuine forensic datasets, analysing and 
interpreting evidence from complex real-life forensic cases, performing at a mock crime scene investigation, 
presenting forensic findings in a moot court setting and creating innovative forensic scientific concepts on the basis 
of state-of-the-art literature. 
 
Achieved so far: 

• In January 2018, we started an optimization and blended learning project with the aim to increase in-depth 
teaching and learning. In the academic year 2018-2019, we developed and implemented several solutions: 

• Criminalistics and Analytical Chemistry: criminalistics rubrics integrated in Canvas for the assessment of 
weekly assignments. The teacher could do the grading in less time and he noticed the students started 
asking questions about these assignments earlier in the course.  

• Statistics for Forensic Science: online mid-term test so that students are activated earlier in the course to 
tackle deficiencies.  

• Logic and the Human Factor in Forensic Reasoning: Students could self-assess their level with quizzes and 
questionnaires. Quizzes were short test done during class, questionnaires were made before class. Scores 
showed how well they had done and they could redo the test after class. 

• Research and Innovation in Forensic Biophysics: Quizzes to evaluate the level of knowledge and start from 
that. Final exam replaced by three sub-exams of each one hour, which were immediately discussed 
afterwards to increase the learning yield. A research proposal rubrics saved the teacher time with assessing. 

• We joined the Perusall pilot project with two courses in block 1, 2019-2020. We continue to use Perusall in 
2020-2021 within these two courses. 

• In January 2020, we started a new education development project “Visible Learning Trajectories, Activities 
& Assessment Project”. However due to the Corona crisis the project is temporarily on hold. The aim right 
now is to maintain the quality of the education. Once the situation improves and allows for it, the project 
will continue including the evaluation results and experiences of the online and hybrid education. 

 
MFS goal 2. Strive for a more balanced student population with respect to scientific background 
Annually around 30-40 students are admitted to the programme after careful selection from 80-100 applications. 
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Since the start of the programme in 2005 there has been a strong interest from students with a BSc background in 
life sciences (biology, medical biology, psychobiology, biotechnology). This has resulted in a student population in 
which 60% has a primary focus on forensic biology and forensic genetics. Although forensic biology is an extremely 
important expertise area for forensic institutes, this uneven distribution of scientific background is undesirable for 
the development of the programme, the quality of the education and the job opportunities of our alumni. Therefore, 
we are going to set-up a communication plan with the aim to raise interest of students from other scientific 
background 
 
Achieved so far: 

• We have adjusted our website and Master’s Day presentation to highlight the importance of computer 
science, physics and mathematics. 

• In the academic years 2016-17, 2017-18, and 2018-19 we organised a digital Frontiers of Forensic Science 
event. 

• During 2018-2019 and 2019-2020, we did a targeted mailing to study advisers of computer science, physics 
and mathematics within the UvA. 

• As of the academic year 2019-2020, the course names reflect all major disciplines with the addition of the 
course Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis and changing one course to Research and 
Innovation in Forensic Biophysics. 

• In 2019-2020, during information meetings we stress the importance of computer science, physics and 
mathematics backgrounds for forensic science. 

• In 2019-2020, we adjusted the information on the information website about eligible backgrounds. This 
was based on comments from students during round table meetings. They indicated that students with 
various backgrounds were apprehensive if they could do the chemistry and biology parts, but they now 
know it is doable. Therefore, they advised to place backgrounds such as engineering, material science, 
econometrics or pharmaceutical sciences in the preferred column on the information website. 

 
Cohort 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Life Sciences (Biosciences, biology, 
biomedical, psychobiology): 55% 42% 50% 40% 34% 

Other (chemistry, (Bio)chemistry/ 
technology, Pharmaceutical, Forensic 

research, mathematics, physics, computer 
science, engineering, and other): 

45% 58% 50% 60% 66% 

 
Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en 
kunde te floreren in een steeds complexere wereld. 
(Keyword: connection to job market) 

MFS goal 3. Increase and improve the education on digital forensics 
Societal and technical developments have resulted in a tremendous growth of digital forensics (i.e. the forensic 
investigation of digital crimes and digital evidence) in recent times. This growth is expected to continue as the 
investigation of digital crimes (i.e. cybercrime) is complex and digital traces offer a wealth of opportunities for 
accurate reconstruction. To acknowledge these developments a separate course on digital forensics should be part 
of the curriculum for all students in the same way that chemistry, biophysics, biology and mathematics already are.  
 
Achieved so far: 

• In the academic year 2019-2020, we introduced a new course on Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data 
Analysis. This course is obligatory for all first-year students and therefore computer science is integrated at 
the same level as biology, mathematics, physics and chemistry. 

 
MFS goal 4. Sustain and strengthen the relationships with the professional forensic field in order to secure more 
options for internships for the students and job opportunities for graduates 
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Currently, forensic and legal professionals make a significant contribution to the curriculum and this link to the 
forensic practice is crucial for the overall quality of the programme. We want to sustain and strengthen the strong 
connection to the criminal justice system (1) to ensure that the MFS programme is relevant and of a high quality and 
(2) to maximise internship opportunities for the students and job opportunities for the graduates. 
The coordinators of the MFS programme will actively invest in contacts with the forensic and legal community 
(including the Law faculty of the UvA), informing all relevant institutions of the forensic curriculum and seeking their 
feedback and input. Ideally, IIS is seen as a key forensic education partner for the criminal justice system and the 
MFS programme as the breeding ground of the next generation of talented forensic scientists, experts and advisors. 
In this context, it is also important to create sufficient opportunities for the most talented and ambitious students 
to undertake a PhD project in forensic science. The IIS as a partner in the Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC), 
through this Amsterdam Center for Forensic Science and Medicine, funding opportunities for forensic science PhD 
projects will be pursued.     
 
Achieved so far: 

• Brainstorm with the advisory board (June 2017) 
• The programme director joined the panel that will audit the Forensic Science programme of the University 

of Applied Sciences in May 2020. 
• The programme director joined the Police Academy transfer table in 2018, a meeting with all institutions 

involved in forensic science education. 
• The transfer table initiated an applied science minor on forensic investigation preparing students for 

working at the police. Recent MFS alumni that have a real interest in working at the police can follow a 
practical module aimed at working at the crime scene. 

• The programme director works 1 day a week at the NFI and collaborates with forensic experts of the 
institute to provide literature thesis assignments and research projects for MFS students. 

• In 2019-2020, one of the coordinators on R&D from the Expertise Center on Forensic Innovation of the 
National Dutch Police joined the MFS advisory board. One immediate result is a direct link to the newly 
developed research facilities (ontwikkelpleinen) offering opportunities for cooperation and internships 
(although currently difficult due to the Corona crisis). 

• In September 2019, we strengthened the relation with the UvA Law faculty by jointly organising a Frontiers 
of Forensic Science.  

• We strengthened the relation with the Dutch Police. From 2019-2020 onwards, we participate in the 
Applied Science minor “Forensic Investigation” offered by the Police Academy through a contribution from 
one of our teachers. In return, recently graduated MFS alumni can follow the practical module of the minor 
increasing their chances for job opportunities within the Dutch police. 

• In cooperation with the forensic advisors of the Dutch court (which are alumni), we can offer Literature 
Thesis topics supervised by the forensic advisors in 2020-2021. 

• From 2019-2020 onwards, we increased our activity on our MFS Linkedin page. For example, we post job 
offers, news items, invitations to our Frontiers of Forensic Science lecture series and share messages posted 
by our alumni.  

• The CLHC actively supports the MFS program. The CLHC website is used by the students to find topics and 
contacts for literature theses and research projects (www.clhc.nl/education). These topics are provided by 
the institutional CLHC coordinators and the CLHC network. In the academic year 2018-2019 the literature 
thesis in the 2nd year of the Forensic Science master was fully coordinated by the CLHC. Student internships 
regularly lead to scientific publications with student co-authorship. Such results can also lead to a scientific 
career as alumni start a PhD in forensic science. 

• The amount of alumni that enter the forensic field (forensic practice and forensic PhDs) has increased from 
36% in November 2016 to 40% in November 2020. See appendix, figure 1  for an overview of types of jobs 
of MFS alumni. 

 
Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis 
voelen en gelijke kansen krijgen.  
(Keywords: internationalisation, international classroom) 
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MFS goal 5. Realise a truly international programme by collaboration with universities and forensic institutions 
abroad  
The master’s programme in forensic science is internationally successful resulting in an average population in which 
typically 20-30% of the students come from abroad. To date students from 30 countries have participated in the 
programme. Most student interest originates from European countries like Germany, Belgium and Greece but we 
have welcomed students from the US, Canada, Brazil, India and South Africa. The international character of the 
programme should also be developed through international internships for our students. Vice versa a forensic 
internship in the Netherlands should be an option for talented students from forensic programmes of universities in 
other countries. The latter situation is currently rare although requests to host internships are regularly received. To 
boost the international character of the programme and to develop international collaboration in forensic science 
education, the MFS should realise a selected number of formal relationships with top academic institutes active in 
forensic science education.  
 
Achieved so far: 

• In 208-2019, MFS has started discussion with King’s College (UK) about the exchange of students of their 
Research Project. The CLHC and King’s College were quite far in formalising the agreement. However, this 
was put on hold due to the Corona crisis, but we hope to continue this once the situation improves. 

• In addition to King’s College, we would like to set up a formal agreement with the University of Lausanne 
as well. This is a well renowned university in forensic education and research.  

 
Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel 
aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit. 
(Keywords: support of teachers, coherent curriculum) 
 
MFS goal 6. Together with teachers and supervisors work to achieve the MFS goals by offering them support through 
alignment of courses, implementing blended learning innovations and quality control. 
To implement the activating and in-depth teaching approach as described in goal 1, teachers in the programme 
should be adequately supported to meet this challenge. The MFS programme offers them support through teachers 
meetings aimed at innovating and optimising individual courses and alignment of the curriculum. Endeavours to 
discuss and improve courses in the teacher meetings will be continued. Ideally all teachers have a general awareness 
of the courses in the programme and associated intended learning outcomes. Where courses have a clear link, 
teachers are encouraged to jointly discuss their course material and align learning outcomes. This prevents overlap, 
increases the added value of the course objectives to the exit qualifications of the programme and leads to an 
improved study experience. 
 
Achieved so far: 

• During a teacher’s meeting we reviewed our learning goals to see if our learning goals are described at the 
right level (June 2017). 

• Repeated explanation about the basics of Bayesian statistics was minimised from 2018-2019 onwards. 
• In January 2018, we started an optimisation and blended learning project with the aim to increase in-depth 

teaching and learning. This led to the implementation of several new education techniques (see 1.3, 
ambition 1, MFS goal 1). 

• In January 2020, we started a new education development project “Visible Learning Trajectories, Activities 
& Assessment Project” aimed at further strengthening the coherence of the curriculum (see 1.3, ambition 
1, MFS goal 1). 

• In order to support the teachers in the shift to online education in March 2020 and to online and hybrid 
education from September onwards (due to the Corona crisis), we facilitated online knowledge sharing 
between teachers, discussions on which activities should be performed on campus and on how to best 
organise the online education, and offered support from an education specialist, testspecialist 
(toetsdeskundige) and assistance in organising Canvas. 
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5.4 Jaarplan Master academisch jaar 2020-2022 

Op de langere termijn wil de Master Forensic Science (MFS) tot de internationale top van forensische opleidingen 
behoren. Bij de volgende accreditatie  in 2022 willen we overtuigend kunnen aantonen dat het curriculum verder is 
ontwikkeld en de studenten de opleiding positief beoordelen. Per 1 september 2018 is een nieuwe 
opleidingsdirecteur gestart en is een missie en visie uitgewerkt, waarvoor feedback is gevraagd aan docententeam, 
adviesraad en OC. 
 
Onderstaande ambities, kansen en actiepunten zijn grotendeels onveranderd ten opzichte van vorig jaarverslag, met 
name omdat de meeste plannen zich over een langere termijn uitstrekken. De ontwikkelingen tot nu toe zijn 
beschreven in hoofdstuk “Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie”. 
 
Ambities academisch jaar 2020-2022  
Ambities Kwantitatieve doelen 2020-2022: 

• Instroom masterstudenten eindejaarscohort 
• Ca. 35 en blijvend een hoge diversiteit in disciplines aantrekken 
• In het academisch jaar 2021-2022 zal  45% of minder van MFS studenten een bachelorachtergrond in Life 

Sciences hebben en 55% in andere achtergronden. (onveranderd) 
• Rendement master: 
• % C+1 rendement: >80% 
• Internationalisering: 20% graden met buitenlandervaring 
• MFS zal actief contact en samenwerking zoeken met internationale gerenommeerde academische 

instituten die forensisch onderwijs aanbieden.  
 
Overige ambities: 
Aansluiting bij het werkveld: 

• By 2020 at least 40% of all MFS alumni will have a forensic position (either PhD or in the criminal justice 
system) in the Netherlands or their country of origin within the first 5 years after graduating from the 
master. (onveranderd) 

• Gemeten in november 2020 komt gemiddeld 40% van onze studenten in het forensisch werkveld terecht 
ten opzichte van 36% gemeten in november 2016 (zie bijlage fig 1, forensische praktijk en forensische PhDs). 

 
Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2020-2022 

• Meer diversiteit in de achtergronden van studenten zodat de cohort samenstelling beter past bij de opzet 
van het curriculum, het interdisciplinaire programma en de behoeften van de arbeidsmarkt. (onveranderd) 

• MFS maakt gebruik van active learning werkvormen en studenten werken veelal in kleine interdisciplinaire 
groepen. Een aantal vakken hebben een specifieke problem based teaching opzet. Blended learning zou 
een mogelijkheid kunnen zijn om onze vakken meer te verdiepen, de ervaren kwaliteit van feedback van 
docenten te verhogen en MFS als geheel naar een hoger niveau te tillen. Om dit te onderzoeken zijn we in 
januari 2018 gestart met een langlopend activating teaching/blended learning project, waaruit mooie 
resultaten zijn gekomen (zie 1.3, MFS goal 1). Dit zetten we door in een nieuw 
onderwijsontwikkelingsproject Visible Learning Trajectories, Activities & Assessment Project, die in januari 
2020 gestart is, maar nu door de Corona crisis tijdelijk on hold staat.   

• De door de Corona crisis veroorzaakte verschuiving naar online en hybride onderwijs biedt ook kansen voor 
de ontwikkeling van online en blended learning onderwijs. Met name ook voor de mogelijkheid tot het 
aanbieden van onderwijs aan forensic professionals uit het werkveld. 

• Het forensisch werkveld heeft geen grote arbeidsmarkt, daarom is het voor MFS belangrijk om een actieve 
lobby op te zetten en de relaties met het werkveld verder te versterken. (onveranderd) 

 
Actiepunten 2020-2022 
Actiepunten Kwantitatieve doelen 2020-2022: 

• Instroom masterstudenten: m.b.t. diversiteit 
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• Belang van physics, mathematics en computer science blijven benadrukken op voorlichtingswebsite, 
informatieavonden en tijdens assessment interviews. 

• Herhaling interne communicatie richting studieadviseurs Mathematics, Computer Science en Physics. 
• 2020-2021: In oktober 2020 is de UvA gestart met de UvA Open Huis, ter vervanging van de masteravonden 

op locatie. Om aankomende studenten te informeren is er nieuwe content gecreëerd, waaronder een vlog 
van een eerstejaars student en een nieuw voorlichtingsfilmpje met de opleidingsdirecteur en een student 
in de hoofdrol. 

• Rendement master: % C+1 rendement: 
• Blijven monitoren en persoonlijke begeleiding bieden. (onveranderd) 
• Internationalisering: 20% graden met buitenlandervaring 
• In de periode 2020-2022, heeft MFS een formele samenwerking gerealiseerd (inclusief een getekende 

overeenkomst) in forensisch onderwijs met twee internationale academisch instituten om zo een impuls te 
geven aan internationale mogelijkheden voor MFS studenten. Het hangt echter van het verloop van de 
Corona crisis af of dit gaat lukken. 

 
Overige actiepunten 2020-2022: 
Aansluiting bij het werkveld: 

• In 2018-2020 the existing contacts (forensic researchers at universities, NFI, OM, ZM, Dutch Police) have 
been strengthened and a number of new contacts and collaborations have been realised with the 
professional forensic field leading to additional options for literature theses and internships for MFS 
students and job opportunities for the alumni. (onveranderd) 

• Presentation about MFS at an NFI colloquium. (onveranderd: Om verschillende redenen is het NFI 
colloquium een aantal keer uitgesteld, op het moment door de Corona crisis.) 

• Strengthen relations with the UvA Law faculty by investigating the opportunities for combined Literature 
Thesis projects. 

• Monitoren hoeveel stages en eindverslagen leiden tot wetenschappelijke publicaties met student als eerste 
auteur of co-auteur (onveranderd). 

• Verkennen van mogelijkheden om professionals vanuit het werkveld MFS cursussen aan te bieden. De 
huidige situatie en de verschuiving naar online onderwijs kan daar kansen voor bieden. 

 
Online en Hybride onderwijs: 

• Alle focus is momenteel gericht op online en hybride onderwijs en ondersteunen van de docenten om zo 
goed mogelijk onderwijs te kunnen geven. 

• Voorjaar 2021: evalueren van het online en hybride onderwijs met docenten en studenten. Wat willen we 
houden? Wat betekent het geven van online en hybride onderwijs voor het curriculum als geheel? Welke 
kansen bied het, bijvoorbeeld voor uitwisseling met de forensische keten van Nederland of internationale 
uitwisseling van vakken? 

• De Frontiers of Forensic Science lezingen gaan online en worden deels vervangen door een serie kortere 
lezingen van internationale forensische instituten. 

 
Overige actiepunten 

• Voor de tweedejaars studenten is het van belang om in 2020-2021 ondanks de Corona crisis voldoende 
Literature Thesis en vooral Research Project onderwerpen aan te kunnen bieden. 

• Uit de evaluatie bleek dat het nieuwe vak Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis nog verbeterd 
kan worden hetgeen in overleg met de docenten opgepakt zal worden voor 2020-2021. 
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Table 1: Overview recommendations of the accreditation panel, the opinion of the Advisory Board and the MFS plans. 

 
  

 Recommendation accreditation panel Opinion advisory Board MFS 
1 “To include the data science and digital forensics 

fields in the programme, adding these fields to the 
subjects already studied and not replacing any of 
these subjects.” 

Plans are already in motion. Evaluate next year and 
keep improving the curriculum. 

In 2017-2018: We did not add subjects on top of the 
current programme, but we made room for forensic 
data science by removing overlap in the forensic 
statistics. 
Implemented in 2019-2020: a new digital course  
“Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis“ 
for all students, that means we are actually creating 
more time and space for data science and digital 
forensic education. 

2
&
3 

“To strengthen the practical work in the curriculum, 
as practical, hands-on skills are very important for 
students in the forensic science field, and to try and 
increase the practical work both in the first year and 
the second year of the curriculum.” 
“To try and find opportunities in the outside world 
for students to participate in practical work and to 
gain practical experience in the forensic science 
field.” 

Have students help PhD students at CLHC with their 
research (e.g. during summer). 
Try to facilitate students with a specific request in 
terms of customisation (maatwerk) 

Ad-hoc excursions (as suggested by the accreditation 
panel) are too difficult to organise. 
If students come forward with requests we help them 
by finding the contacts and providing customised 
solutions, such as a summer internship. 
In addition, we will work on increasing options for 
hands-on activities in the curriculum not requiring lab 
facilities (e.g. data science, portable analysis). The 
cybercrime course increased the hands-on 
component of the curriculum. 

4 “To monitor the involvement in the programme of 
lecturers who may primarily be employed at other 
centres and institutes, as this may strengthen the 
programme own character.” 

The question is how one interprets ‘to monitor 
involvement’. 
Advice: interpret it as: to observe/check/keep record 
of the involvement of guest lecturers and write this 
down in a report. 

Not started yet: 
We will follow this advice. We will make a record of 
the involvement of external centres and institutes 
over the years, so we can present (an even better) 
overview of guest lectures and project supervisors 
and how their connections with the working field are. 
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Table 1: continued. 

 

 Recommendation accreditation panel Opinion advisory Board MFS 
5 Research Project: “To require supervisors to 

complete the written comments on the assessment 
forms for students to learn explicitly about the 
supervisor’s feedback.” 

Believes this is a good idea. Implemented in 2017-2018: obligatory feedback 

6 “To introduce more strict criteria for the Research 
Project to enforce these projects to be written in a 
scientific journal article format, as is the intention 
of programme management.” 

Agrees that this is a good idea Implemented in 2017-2018: MFS journal format 

7 “To strengthen the relationships with the 
professional field in order to secure more positions 
for graduates of the programme.” 

We held a brainstorm session together with the 
Advisory Board, because we hear that students find 
it difficult to get a job in the forensic field. How can 
we improve this? 

Ongoing: Relatie met werkveld nog verder 
versterken o.a. door bekendheid van de master te 
vergroten, bv colloquim NFI, OM (contact forensic 
officers / work towards pilot), Politie and NFI 
(director R&D). 
In progress, zie 1.3, ambitie 2, MFS goal 4.  
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Figure 1: Overview of MFS alumni and their main jobs within five years after the master. (Counting from the 
graduation date, we look after one, three and five years what jobs alumni are doing. For example, if someone 
started a forensic PhD right after the master and  continued as a postdoc after that, year one and three will be 
scored as forensic PhD and year five will be scored as forensic postdoc. The main job during the five year period 
is therefore forensic PhD and that is used for the overview.) The bars do not add up to 100% due to the categories 
other and unknown. 
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6. INTERDISCIPLINAIR KEUZE- EN HONOURSONDERWIJS 
 
Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies biedt interdisciplinaire keuzevakken (IIS keuzevakken), -
honoursvakken en minoren aan. Hiermee geven we UvA studenten van elke mogelijke opleiding, UvA 
medewerkers, en geïnteresseerden van buiten de UvA de mogelijkheid om kennis te maken met interdisciplinair 
onderwijs.  
 
We programmeren een gevarieerd aanbod met driejaarlijks wisselende modules zodat we kunnen inspringen op 
actuele kwesties en vernieuwingen in het onderwijs. Het afgelopen voorjaar stond volledig in het teken van de 
Corona-pandemie. Binnen no time moesten vakken worden omgebouwd tot online modules. Met trots kunnen 
we zeggen dat er niet één vak is uitgevallen, en slechts een vak is uitgesteld! Meer dan ooit heeft het IIS keuze- 
en honoursonderwijs laten zien in staat te zijn om in te spelen op actuele kwesties, doordat docent Esther 
Quadackers het vak Pandemic heeft ontwikkeld waarbij ze haar Big History aanpak toepast op de actualiteit. 
Hiermee geven we inzicht en verdieping in complexe kwesties in wetenschap en samenleving. 
 
Daarnaast ontwikkelen we ook nieuwe, innovatieve vormen van onderwijs met ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling, zoals het keuzevak The eternal pursuit of happiness en werken we samen met partijen buiten de 
UvA, zoals in het honoursvak Moving People Changing Places at IDFA. We zoeken ook actief naar andere 
doelgroepen in ons onderwijs, zoals getalenteerde scholieren bij Big History en Climate Crisis en NRC lezers bij 
Brandhaarden, Wetenschapsgeschiedenis en The Next Big Thing. Die deelnemers brengen andere kennis en 
uitgangspunten mee wat bijdraagt aan goede inhoudelijke discussies en een breder palet aan perspectieven. 
 
In samenwerking met de FEB is een nieuwe minor –Sustainablility and Economics- ontwikkeld die september 
2019 van start is gegaan. Wij bieden hiervoor de vakken Degrowth en Circular Economy aan, die een succes zijn, 
zowel in kwaliteit als in animo van deelnemers.  
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6.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020 

Aantal keuzevakken 

 Jaar  Aantal cursussen  Semester 1  Semester 2 
2020-2021** 20 (123ec)  11 (69ec)  9 (54ec) 
2019-2020  18 (117ec)  11 (72ec)  7 (45ec) 
2018-2019  13 (99ec)   8  (63ec)  5 (36ec) 
2017-2018  14 (84ec)   8  (48ec)  6 (36ec) 
2016-2017*  26 (168ec)  11 (69ec)  15 (99ec) 
2015-2016*  27 (174ec)  12 (75ec)  15 (99ec) 
2014-2015*  24 (150ec)  10 (66ec)  14 (84ec) 
2013-2014*  29 (180ec)  13 (84ec)  16 (96ec) 
2012-2013*  23 (153ec)  10 (66ec)  13 (87ec) 
*Inclusief de instroom bij de minor Inlichtingenstudie en de minor Privacy   
** voorlopige gegevens 

Instroom 

Jaar  Aantal inschrijvingen  Semester 1  Semester 2 
2020-2021  1576***  926**  650*** 
2019-2020  1255  676  579 
2018-2019  789  443  346 
2017-2018  977  505  472 
2016-2017 *  1864  866  998 
2015-2016*  1875  839  982 
2014-2015*  2477  1087  1390 

 
2013-2014*  2109  861  1248 
2012-2013*  2043  957  1086 
*Inclusief de instroom bij de minor Inlichtingenstudie en de minor Privacy   
** voorlopige gegevens 
***prognose 

Grafiek van instroom in verleden en prognose in 2020-2021 
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Aantal honoursmodules 
 
Jaar  Aantal modules  Semester 1  Semester 2 
2020-2021*  39 (234ec)  19 (114ec)**  20 (120ec) 
2019-2020  32 (210ec)  14 (93ec)**  18 (117ec)** 
2018-2019  23 (156ec)  12 (81ec)  11 (75ec) 
2017-2018  20 (125ec)  10 (59ec)  10 (66ec) 
2016-2017  20 (130ec)  10 (64ec)  10 (66ec) 
2015-2016  21 (138ec)  11 (70ec)  10 (68ec) 
2014-2015  16 (120ec)  7 (54ec)  9 (66ec) 
2013-2014  14 (102ec)  6 (48ec)  8 (54ec) 
2012-2013  14 (96ec)  7 (48ec)  7 (48ec) 
* voorlopige gegevens 
** er waren in 19-20 en sem. 1 20-21 resp. 15, 19 en 20 werkgroepen per semester omdat er steeds een vak was met 2 
groepen. 

Instroom 

Jaar  Aantal studenten  Semester 1  Semester 2 
2020-2021  951  466  485  
2019-2020***  756  329  427 
2018-2019  595  309  286 
2017-2018  378  186  192 
2016-2017  395  199  196 
2015-2016  341  166  175 
2014-2015  382  164  218 
2013-2014  384  170  214 
2012-2013  331  158  173 
* voorlopige gegevens 
***prognose 

Grafiek van instroom in verleden en prognose in 2020-2021 
 

 

De VU, AUC en UvA (IIS) werken sinds 2009 samen bij het honoursonderwijs. Er vindt uitwisseling van studenten 
plaats tussen de instellingen; studenten van VU en AUC kunnen deelnemen aan de interdisciplinaire modules 
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Actiepunten 2019-2021 

Keuzeonderwijs 

Doel / KPI % tevredenheid over inhoud onderwijs 
Wat was het doel voor ‘19-’21? De student-tevredenheid stabiliseren op 7,5 
Wat hebben we gedaan? Evalueren met docenten en gesprekken met docenten en het toepassen 

van de PDCA cyclus. 
Wat hebben we bereikt in ’19-’21? Het gemiddelde voor semester 1 was een 8,1 en voor semester 2 een 8,2 

Stabiel in vergelijking met vorig jaar (8,2 en 7,9) 
Toelichting Door Corona heeft ons onderwijs in semester 2 grotendeels digitaal 

plaatsgevonden, hierdoor hebben veel minder studenten de 
evaluatieformulieren ingevuld. 

Doel / KPI Afstemming doelgroep optimaliseren 
Wat was het doel voor ‘19-’21? De wensen van studenten analyseren 
Wat hebben we gedaan? We hebben een survey onder studenten uitgezet.  
Wat hebben we bereikt in ’19-’21? De vragenlijst is door 345 studenten ingevuld. We hebben de wensen 

van de studenten zo beter in kaart gebracht. We sturen de samenvatting 
van de survey ook naar de Evke.  

Toelichting We zullen in de toekomst nog meer inspringen op de wensen van 
studenten. 

Doel / KPI Zichtbaarheid nog meer vergroten 
Wat was het doel voor ‘19-’21? Gerichte werving van verschillende doelgroepen 
Wat hebben we gedaan? Aanhouden van wervingscampagne. Gebruik maken van verschillende 

nieuwsbrieven. Contacten met bladen en scholen onderhouden. 
Wat hebben we bereikt in ’19-’20? De wervingscampagne hebben we in semester 2 volledig online 

aangeboden door Corona. We blijven in de nieuwsbrieven verschijnen 
en die worden goed gelezen. 

Doel / KPI Voldoende keuzevakken aanbieden 
Wat was het doel voor ‘19-’21? Een rijk aanbod aan keuzevakken aanbieden 
Wat hebben we gedaan? Genoeg diversiteit in vakken aanbieden. Stabiliseren van de huidige 

aantallen dus zo’n acht tot tien keuzevakken per semester.    
Wat hebben we bereikt in ’19-’21? In 19-20 hadden we 18 keuzevakken (11 en 7 per semester). Door 

Corona is er in semester 2 een doorgeschoven naar het eerste semester 
van 20-21. 

Toelichting  
 

Honoursonderwijs 

Doel / KPI % tevredenheid over inhoud onderwijs 
Wat was het doel voor ‘19-’21? De student-tevredenheid stabiliseren op 7,5 
Wat hebben we gedaan? Evalueren met docenten en gesprekken met docenten en het toepassen 

van de PDCA cyclus. 
Wat hebben we bereikt in ’19-21? Het gemiddelde voor semester 1 was een 8,2  en voor semester 2 een 8,1. 

Stabiel in vergelijking met vorig jaar (8,3 en 8,1) 
Toelichting Door Corona heeft ons onderwijs in semester 2 grotendeels digitaal 

plaatsgevonden, hierdoor hebben veel minder studenten de 
evaluatieformulieren ingevuld. 

Doel / KPI Zichtbaarheid honours 
Wat was het doel voor ‘19-’21? Het verbeteren van de landingspagina voor honoursonderwijs op de UvA 

website. Het activeren van een Canvaspagina voor honoursonderwijs op 
de UvA website. 

Wat hebben we gedaan? In samenspraak met de honourscoordinatoren van de faculteiten en 
Bureau Communicatie de website en de Canvaspagina activeren 

Wat hebben we bereikt in ’19-21? De UvA heeft nu een aangepaste honourswebsite en een honours 
Canvaspagina.  
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Toelichting De Engelstalige variant van de pagina staat nog niet, dat gebeurt komend 
jaar. Daarnaast gaan we de bruikbaarheid van de Canvaspagina 
inventariseren onder de honourscoordinatoren. 

Doel / KPI Bekendheid onder docenten 
Wat was het doel voor ‘19-’21? De mogelijkheid tot het ontwikkelen van vakken onder de aandacht 

brengen bij docenten 
Wat hebben we gedaan? Meer bekendheid geven via website, vacatures en individuele 

gesprekken met docenten en gebruiken netwerk van IIS. 
Wat hebben we bereikt in ’19-21? We hebben individuele gesprekken gevoerd en het netwerk van het IIS 

gebruikt. We kunnen het nog meer onder de aandacht brengen via 
websites en persoonlijke berichten. 

Toelichting Door Corona en opschaling is dit punt blijven liggen. Hier gaan we het 
komende jaar mee verder. We gaan hier nog mee verder zie, 
actiepunten 20-22. 

Doel / KPI Extra plaatsen creëren 
Wat was het doel voor ‘19-’21? Genoeg vakken aanbieden voor de UvA honoursstudenten, uitgaande 

van werkgroeponderwijs. 
Wat hebben we gedaan? Monitoren hoeveel de groep honoursstudenten in aantallen stijgt en 18 

vakken per semester aanbieden of meer/minder indien nodig. 
Wat hebben we bereikt in ’19-21? In 19-20 hebben we 32 honoursvakken aangeboden (14  en 18 per 

semester. Het waren 15 en 19 werkgroepen, omdat Big History en China 
twee werkgroepen hadden). In semester 1 van 20-21 zijn we gegroeid 
tot 19 vakken per semester (20 werkgroepen). 

Toelichting We stabiliseren ons aanbod nu op 20 vakken per semester en monitoren 
of dit aanbod voldoende is. 

Doel / KPI Vakken met een bèta insteek (data), kwantitatieve benadering, 
vaardigheden en/of persoonlijke ontwikkeling aanbieden 

Wat was het doel voor ‘19-’21? Aandacht voor deze onderwerpen 
Wat hebben we gedaan? Zorgen dat deze onderwerpen voldoende aan bod komen binnen de 

honoursvakken. 
Wat hebben we bereikt in ’19-21? We hebben The Data Science of Everyday Music Listening en 

Information revolutions at the dawn of life, humanity and AI 
toegevoegd in 19-20, en in het programma van 20-21 The dangerous 
world of Mathematics and Statistics en The Life and Science of Albert 
Einstein opgenomen in het programma van 20-21. Bij het vak The 
culture of contest is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.   

Toelichting  
 

Reflectie op kwantitatieve prestaties  

Vakevaluaties keuzeonderwijs 
De studenttevredenheid komt over het hele jaar genomen met een gemiddelde van 8,1 ruim boven de 7.5 uit 
die we onszelf als doel stelden. De studentevaluatie is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Een 
deelnemer schreef in de evaluatie het volgende over Big History: I think that the course is very very interesting 
and I really enjoyed the guest lectures because so many disciplines were included, giving us insight into different 
subjects of study. We onderzoeken de mogelijkheden om ook in Coronatijd voldoende feedback van studenten 
te ontvangen. 

 
Aantal keuzevakken 
We zitten in een stijgende lijn wat betreft het aantal keuzevakken. We hebben als doel 8 à 10 keuzevakken per 
semester aan te bieden, dat hebben we gemiddeld genomen gehaald. Dat geldt ook voor 20-21, waar we 11 en 
9 keuzevakken aanbieden. 

 
Deelnemers keuzevakken 
In 2019-2020 deden er naast studenten 158 externe deelnemers aan IIS Keuzevakken mee, waaronder NRC-
lezers, UvA-medewerkers/PhD'ers, scholieren, AUV pashouders en overige contractanten van buitenaf. In het 
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eerste semester van 1920-2021 waren dit er 203.                   

Vakevaluaties honoursonderwijs 
De studenttevredenheid van het honoursonderwijs is hoog met gemiddeld een schoolcijfer van 8,1. Over The 
Neuro Society zei een student het volgende: “This course has been enlightening, wonderfully challenging, and 
stimulating.” We onderzoeken de mogelijkheden om ook in Coronatijd voldoende feedback van studenten te 
ontvangen.  
 
Aantal honoursmodules 
We hebben het aantal honoursmodules opgeschroefd. Er komen steeds meer honoursstudenten aan de UvA en 
de verwachting is dat dat alleen maar gaat toenemen met nieuwe internationale bachelors. In 18-19 groeiden 
we van 20 naar 23 honoursvakken. In 19-20 werd dit zelfs uitgebreid naar 32 vakken en voor 20-21 hebben we 
40 vakken geprogrammeerd!  
We staan voor de uitdaging om het honoursonderwijs, vernieuwend en uitdagend te houden met dit grote 
aanbod aan vakken. Er blijft binnen het onderwijs ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Uit de evaluatie blijkt 
dat het onderwijs nog steeds als zodanig wordt gezien. 

 
Reflectie op uitkomsten NSE en andere (student)evaluaties 

Het keuze- en honoursonderwijs van het IIS wordt niet apart meegenomen in de NSE. De Honours Student 
Council (van de UvA en VU) neemt wel jaarlijks een enquête af. Afgelopen jaar hebben er 351 honoursstudenten 
de survey ingevuld. De studenten zijn overwegend positief over het interdisciplinaire onderwijs en vinden dat 
ook belangrijk. Ze waarderen het verbreden van hun kennis bij het interdisciplinaire deel. Het onderwerp, ruimte 
voor persoonlijke ontwikkeling en zichzelf uitdagen zijn topprioriteiten. Ter verbetering zouden ze graag meer 
bèta-vakken in het interdisciplinaire deel willen. In het algemeen is behoefte aan meer praktische informatie 
over het honoursprogramma op een heldere website. 
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6.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020 

Corona-pandemie en online vakkenaanbod 
Door de Coronapandemie is al het onderwijs van het tweede semester van 19-20 online voortgezet. Alhoewel 
de behoefte aan on-campus onderwijs groot is, worden docenten vaardiger in het verzorgen van online 
onderwijs.  
 
Aanbod nieuwe vakken 
Afgelopen jaar hebben we sterke nieuwe keuzevakken ontwikkeld met complexe, actuele en urgente thema’s 
als Human(e) AI, Climate Crisis, The Eternal Pursuit of Happiness en Pandemic. Ook het honoursprogramma heeft 
er sterke beta gerichte vakken bijgekregen met Sun, Energy and Materials en The Data Science of Everyday Music 
Listening. 
 
Zichtbaarheid keuze- en honours 
Het is onze ambitie om iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het volgen van interdisciplinair onderwijs 
kennis te laten maken met ons programma. Niet alleen willen we meer bekendheid onder studenten, ook andere 
doelgroepen zoals scholieren, ook UvA medewerkers en andere geïnteresseerden van buiten de UvA moeten 
weet hebben van ons programma en de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Het afgelopen jaar hebben we 
meer bekendheid gegeven aan ons onderwijs door nieuwsbrieven, sociale media kanalen en de website, die lijn 
zetten we door.  
 
Keuzeonderwijs 
We hebben onderzocht waar we al tegemoet komen aan de wensen van studenten en waar we dat nog kunnen 
verbeteren. 345 studenten hebben de survey over interdisciplinair keuze-onderwijs ingevuld. Slechts iets meer 
dan de helft van de respondenten kende het IIS, nu dus veel meer. De meest populaire onderwerpen voor vakken 
zijn AI, sustainability en climate change. 35% van de studenten denkt geen keuzevak te kunnen volgen omdat 
de roosters niet goed aansluiten.  
 
Minoronderwijs 
De minor Sustainability and Economics is in september gestart en is een groot succes. Wij hebben twee vakken 
onder onze hoede: Circular Economy and Degrowth.  
Momenteel zijn we twee nieuwe minoren aan het verkennen. Een interdisciplinaire minor Sustainability, 
waaraan het CvB een bijdrage levert aan de ontwikkeling. Ook verkennen we de mogelijkheden van een 
interdisciplinaire minor op het gebied van Diversity waarbij keuzevakken kunnen uitgroeien tot een minor. 
 
Samenwerking 
De komende jaren willen we de samenwerking met partijen van buiten de UvA graag voortzetten. We hebben 
afgelopen jaar lezersaanbiedingen met de NRC Handelsblad gehad. Ook inhoudelijk zijn we op zoek gegaan naar 
partners, zoals IDFA, de Gemeente Amsterdam en Waag Society. Vanaf 2019 hebben we ook een intensieve 
samenwerking met kunstenaar Arne Hendriks (arnehendriks.net) bij het vak Radical Imagination. Wij willen de 
komende jaren op zoek naar andere partners die relevant zijn voor de vakken die we aanbieden. 
 
Comeniusbeurs Teaching fellow 
IIS docent Esther Quaedackers heeft een Comeniusbeurs gekregen voor het te ontwikkelen vak Local Big History 
in samenwerking met universiteiten in Spanje en Italië.  Studenten van deze universiteiten zullen ook 
samenwerken aan hun ‘Local Big Histories’. Bij het vak worden verbanden gelegd tussen diverse lokale 
geschiedenissen en ‘Big History’.  
 
Functioneren OC’s en EC’s 
Binnen het interdisciplinair keuze- en honoursonderwijs hebben resp. de Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs 
(Evke) en de evaluatiecommissie honoursonderwijs (Evho) de rol van OC. Beide commissies schrijven een 
jaarverslag. Keuze- en honoursvakken vallen onder de hoede van de examencommissie van Bèta-gamma. Samen 
met de docenten, de examencommissie en de evaluatiecommissies van het honours- en keuzeonderwijs 
waarborgen we de kwaliteit van het onderwijs. 
 
  

file://public.uva.nl/fnwi-public/IIS/Keuze-en%20Honours%20onderwijs/Beleid%20en%20Financien/2.%20IIS%20niveau/jaarplan%20-%20jaarverslag/Jaarplan%202018/arnehendriks.net
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Betrekken van alumni en werkveld 
Wij zijn geen opleiding en hebben in die zin ook geen alumni. Wel willen wij oud-honoursstudenten en studenten 
die keuzevakken bij ons hebben gevolgd meer uitvragen over hun voorkeuren voor vakken. Dit gebeurde 
afgelopen jaar via de evaluatiecommissies. Vakinhoudelijk leveren we een bijdrage aan de oriëntatie op het 
werkveld in de University Masterclasses voor bijna afgestudeerden onder leiding van o.a. prof Rinnooy Kan. De 
studievereniging voor honoursstudenten, Extensus, heeft actieve alumni. 
 
Keuzeonderwijs vierjarenplan 
Wij hebben de ambitie studenten in staat te laten zijn verbindingen te leggen tussen vakken, tussen disciplines, 
en tussen de wetenschap en de rest van de samenleving. Op die manier leveren zij een bijdrage aan het oplossen 
van complexe problemen in de maatschappij. Hierbij staat kennis centraal, maar aandacht voor vaardigheden 
om die kennis te delen en samen te voegen tot een groter geheel is ook van groot belang.  Wij hebben ons 
strategisch beleid voor het keuzeonderwijs in een meerjarenplan geformuleerd en programmeren vakken 
binnen die thema’s en werkvormen. 
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6.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie 

Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het 
aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs. 
Kernbegrippen: 

• Studiesucces 
• Activerend onderwijs/Blended learning 
• Innovatie 
• Differentiatie (o.a. honours, schakelonderwijs) 

 
Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en 
kunde te floreren in een steeds complexere wereld. 
Kernbegrippen: 

• Onderzoeksintensief onderwijs 
• Invulling keuze- of minorruimte (mobility window o.a. minor, stage, exchange) 
• Academische vorming/21st century skills 
• Disciplinair en discipline overstijgend onderwijs 

 
 
Bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies bieden wij alle UvA studenten en andere geïnteresseerden die 
over de grenzen van hun eigen vakgebied willen kijken de mogelijkheid om kennis te maken met 
interdisciplinariteit.  
 
Wij hebben de ambitie studenten op te leiden tot bruggenbouwers die in staat zijn om verbindingen te leggen 
tussen vakken, tussen disciplines, en tussen de wetenschap en de rest van de samenleving. Op die manier 
leveren zij een bijdrage aan het oplossen van complexe problemen in de maatschappij. Hierbij staat kennis 
centraal, maar aandacht voor vaardigheden om die kennis te delen en samen te voegen tot een groter geheel is 
ook van groot belang.   
Studenten zijn erg geïnteresseerd in de keuzevakken die we aanbieden, maar ze komen vaak bovenop hun 
reguliere studie en in tijden van grote drukte lijken dit ook de eerste vakken te zijn die afvallen. We proberen de 
instrumenten uit de literatuur over studiesucces in te zetten om die uitval terug te dringen. Zo zetten we in op 
activerend onderwijs en door continuous assessment te gebruiken. Bij Big History zet de docent ook in op blended 
learning. Na evaluatie van dit proces is de docent dit aan het fine tunen.   
 
Het IIS betrekt de student nog actiever bij het onderwijs door hen de mogelijkheid te bieden een eigen vak te 
ontwikkelen. In 2016/2017 is voor het eerst de Create a Course Challenge ingezet. Hierin worden ambitieuze en 
gemotiveerde studenten uitgedaagd om hun eigen onderwijs vorm te geven door een idee in te leveren voor een 
interdisciplinair keuzevak. Komend voorjaar loopt het vierde Create a Course vak,  Posthumans in the 
Anthropocene. Dit jaar is de Challenge weer gestart met 177 inzendingen in de eerste ronde en 40 ingestuurde 
formats. 
 
Met het organisatiebrede interdisciplinaire honoursonderwijs bieden we uitdagend en vernieuwend onderwijs 
aan talentvolle, nieuwsgierige en gemotiveerde studenten die over de grenzen van hun eigen discipline willen 
kijken. We zetten in op de persoonlijke ontwikkeling van studenten door innovatieve vakken als Think Impact, aan 
te bieden. We zien het IIS honoursonderwijs als een proeftuin voor innovatie waar ook ruimte is voor reflectie, 
op persoonlijk en academisch vlak. We zoeken de verbinding op met de samenleving en bieden met regelmaat 
vakken aan in samenwerking met partners buiten de universiteit, zoals de samenwerking met IDFA, het grootste 
documentairefestival ter wereld. We hebben onze ambities verwoord in de Honours Onderwijsvisie die we 
verspreiden onder docenten en via de website ook onder studenten. 
 
Reflectie op onderzoek en wetenschap speelt bij veel vakken een grote rol. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt 
van primaire bronnen. In het keuzeonderwijs ligt de focus vooral op het openen van wetenschapsgebieden voor 
geïnteresseerden.  
 
De keuzevakken die we aanbieden zijn interdisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de UvA. De diverse 
achtergrond van de studenten zorgt voor verschillende invalshoeken en kennis van verschillende vakgebieden. 
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Op die manier bieden wij niet alleen interdisciplinaire vakken aan, maar zorgen de studenten zelf ook voor 
integratie van meerdere disciplines op de thema’s die binnen een vak spelen. 
 
Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis 
voelen en gelijke kansen krijgen. 
Kernbegrippen: 

• Toegankelijkheid (selectie bachelor en master) 
• Taalbeleid (curriculumkeuzes en geboden taalondersteuning) 
• International classroom 
• Studiebegeleiding 
• Diversiteit en inclusiviteit 

 
Het gros van het keuze- en honoursonderwijs is toegankelijk voor alle disciplines. Dit blijft een punt van aandacht 
omdat studenten soms wat harder moeten studeren dan anderen om de leerdoelen te behalen. Dit kan ook 
gelden voor eerste-generatie studenten en internationale studenten. Door de grote toename van Engelstalige 
bacheloropleidingen bieden wij onze keuze- en honoursvakken in het Engels aan, tenzij er goede redenen zijn 
voor Nederlands, bijv. een publicatie in Nederlandstalige kranten, behandeling van de Nederlandse politiek etc.  
Ook hebben we in 19/20 een keuzevak en een honoursvak geprogrammeerd die thematisch aansluiten bij het 
diversiteits- en inclusiviteitsvraagstuk op de universiteit, te weten Resistance en Diversity. 
 
Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel 
aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit. 
Kernbegrippen: 

• Docentprofessionaliteit 
• Kennisdeling 

 
Zowel in het keuze- als honoursonderwijs komen de docenten uit verschillende faculteiten of zijn ze extern. De 
docenten zijn daarom aangewezen op onze ondersteuning en kennisdeling. We leveren om die reden maatwerk 
en proberen docenten te ontlasten. Onze honoursdocenten en de UvA honourscoördinatoren worden een keer 
per jaar uitgenodigd voor een lunch voor kennisdeling. Afgelopen jaar ging de honourslunch in verband met de 
Coronapandemie helaas niet door.  
 
We helpen de docenten zich te professionaliseren door hen indien nodig te ondersteunen bij het ontwerpen van 
leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing en door de publicaties van het IIS te delen. Afgelopen voorjaar hebben 
we ondersteuning geboden bij online onderwijs.  
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6.4 Ambitie academisch jaar 2020-2022 

Instellingsplan UvA en Strategische agenda van het IIS 
Het is onze ambitie om met de vakken die wij ontwikkelen aan te sluiten op de vier thema’s van het 
instellingsplan van de UvA. Daarnaast zullen we actief samenwerken met het Onderwijslab om projecten die 
voortvloeien uit de strategische agenda te ontwikkelen. 
 
Honours als proeftuin 
Het keuze- en honoursonderwijs van het IIS wil nog meer dan de afgelopen jaren de nadruk leggen op de 
proeftuinfunctie. We zullen onderzoeken hoe we onze proeftuin kunnen optimaliseren zodat docenten durven 
te experimenteren. Hoe kunnen docenten de opgedane ervaring, kennis en kunde meenemen naar hun afdeling 
en hoe zorgen we ervoor dat andere docenten meer profiteren van de onderwijsexperimenten binnen het 
keuze- en honoursonderwijs?  
 
Hybride onderwijs 
Na bijna twee semesters van online onderwijs is eens te meer duidelijk geworden hoe waardevol onderwijs op 
locatie is voor het honours- en keuzeonderwijs. Onderwijs op locatie zorgt ervoor dat de studenten die elkaar 
niet kennen (ze komen vanuit de hele UvA) elkaar leren kennen en met elkaar kunnen samenwerken. Veel 
vakken hebben persoonlijke ontwikkeling als doel, waarbij het belangrijk is contact met anderen te hebben in 
een veilige groepssetting. Ook maken we veel gebruik van alternatieve onderwijsvormen zoals een bezoek aan 
IDFA. Wij zullen dit jaar tijdens de evaluaties met docenten extra aandacht besteden aan de specifieke voordelen 
van onderwijs op locatie. Ook zullen we best practices van online onderwijs inventariseren. 
 
Minoren ontwikkelen 
In samenwerking met het Onderwijslab adviseren we bij het ontwikkelen van minoren. Als blijkt dat een minor 
in eerste instantie het beste tot zijn recht komt binnen het IIS, zullen wij ook de organisatie op ons nemen. Als 
blijkt dat de minor beter bij een andere faculteit ondergebracht kan worden adviseren wij en bieden wij de 
mogelijkheid keuzevakken binnen die minor bij het IIS te ontwikkelen.  
Momenteel zijn we twee nieuwe minoren aan het verkennen. In opdracht van het CvB ontwikkelen we een UvA-
brede, interdisciplinaire minor Sustainability. Ook verkennen we de mogelijkheden van een interdisciplinaire 
minor op het gebied van Diversity, waarbij keuzevakken kunnen uitgroeien tot een minor. 
 
Visie honours UvA VU 
Dit academisch jaar zullen de VU en de UvA een gezamenlijke honoursvisie publiceren. Het is ons doel om 
aangehaakt te blijven bij deze ontwikkelingen, deze nauwgezet te volgen en onze kennis hiervan en kijk hierop 
te delen.  
 
Engelse vertaling honourswebsite 
In samenwerking met bureau communicatie zullen we de honourswebsite ook naar het Engels vertalen. 
 
Zichtbaarheid nog meer vergroten 
Het is onze ambitie om iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het volgen van interdisciplinair onderwijs 
kennis te laten maken met ons programma. Niet alleen willen we meer bekendheid onder studenten, ook andere 
doelgroepen zoals scholieren, ook UvA medewerkers en andere geïnteresseerden van buiten de UvA moeten 
weet hebben van ons programma en de mogelijkheid hebben om deel te nemen. Het afgelopen jaar hebben we 
meer bekendheid gegeven aan ons onderwijs door nieuwsbrieven, sociale media kanalen en de website, die lijn 
zetten we door.  
Dit jaar zullen we bij het honoursonderwijs thema’s toevoegen die studenten mogelijkerwijs wegwijs maken in 
de vakken. We zullen het effect daarvan evalueren met de Evho en de Student Honours Council. 
We gaan intensiever docenten werven, om zichtbaar te zijn, maar vooral om tegemoet te komen aan het 
ontwikkelen van genoeg honours- en keuzevakken. We plaatsen een pakkende tekst op de website, gaan op 
zoek naar geschikte mailinglists en gaan gerichter vacatures plaatsen. Ook houden wij relevante literatuur bij, 
congressen, relevante programma’s en dag- en weekbladen om mogelijke gastsprekers in het vizier te hebben.  
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Keuzeonderwijs 
We gaan de wensen van studenten waar mogelijk implementeren in het onderwijs. Daarnaast zullen we de 
inschrijvingen en uitval van studenten en andere medewerkers intensiever monitoren. We vermelden hoeveel 
contractstudenten en toehoorders er per vak meedoen. We zorgen er met een ‘wil je dit vak echt volgen? mail’ 
de uitval tijdens het vak beperkt blijft en zullen ook studenten die het vak wel volgen maar niet meedoen met 
de toetsing documenteren. Ook voor hen kan het vak een duidelijke meerwaarde hebben. Daarnaast blijven we 
de uitval documenteren. Het vermoeden is dat de uitval bij minoronderwijs kleiner is dan bij losse keuzevakken. 
 
Samenwerking 
Verbinden met de maatschappij  is een speerpunt van zowel het Instellingsplan van de UvA als de Strategische 
Agenda van het IIS. De komende jaren willen we de samenwerking met partijen van buiten de UvA intensiveren. 
We blijven onze contacten onderhouden en zoeken naar nieuwe uitdagende samenwerkingsvormen met 
organisaties buiten de UvA zowel voor het vinden van nieuwe doelgroepen als voor inhoudelijke samenwerking 
bij vakontwikkeling. 
 
Honoursonderwijs 
Wij streven naar het ontwikkelen van 20 vakken per semester om aan de groeiende vraag te voldoen. We zullen 
de aantallen onder de loep houden en na overleg met de VU besluiten wat de komende periode een redelijk 
aantal vakken is.  
Uit de survey van de Student Honours council blijkt een vraag naar kleinschalige vakken waar persoonlijke 
ontwikkeling een rol in speelt en meer bèta- gerichte vakken en vakken met een kwantitatief aspect.  We nemen 
dit ter harte, en inventariseren derhalve de mogelijkheid voor de ontwikkeling van ‘zero’-modules, waarin 
studenten middels projectonderwijs oplossingen aandragen voor sociaal-technische problemen (hoe brengen 
we CO2-uitstoot of afvalproductie naar nul?). We werken samen met de Honours Dean en het VU-UvA 
honoursoverleg en stemmen inhoudelijk het aanbod af met de VU om aan de vraag van studenten te voldoen.  
We zullen daarnaast de honoursdecaan en de beleidsmedewerker honours adviseren bij een eventuele peer 
review die op zijn vroegst in het najaar van 21-22, maar misschien door (de nasleep van) Corona later plaatsvindt. 
Diversiteit en inclusiviteit 
We hechten belang aan diversiteit van kennis en mensen. Bij de ontwikkeling van ons programma streven we 
ernaar dat docenten van het keuze- en honoursonderwijs een goede afspiegeling vormen van de samenleving. 
 
Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2020-2022 
 
Door deze Coronapandemie is gebleken hoe wendbaar we kunnen zijn. In een razend tempo is ons onderwijs 
volledig online doorgegaan. Dat is iets om trots op te zijn. Ook zien we hierdoor de waarde van on-campus 
onderwijs des te meer. We streven er voor komend academisch jaar naar om waar mogelijk het onderwijs on 
campus aan te bieden en kunnen onze ervaring met online onderwijs inzetten op plekken waar het daadwerkelijk 
een meerwaarde heeft (of door maatregelen de enige manier is om onderwijs te geven). 
De afgelopen vier jaar is het aanbod aan honoursmodulen en het aantal studentinschrijvingen voor 
honoursvakken verdubbeld. Dit was noodzakelijk om het onderwijsaanbod aan te doen sluiten op het groeiend 
aantal honoursstudenten. Met de organisatie van 20 honoursvakken per semester, waarvan 1/3 nieuw 
ontwikkelde vakken zijn, rijst de vraag of er een maximale capaciteit is aan de organisatie van dit soort 
kleinschalig (25 studenten) en experimenteel onderwijs. Dit is iets wat we het komende jaar gaan inventariseren. 
We krijgen heel goede vakevaluaties voor zowel keuze- als honoursonderwijs. Dat willen we vanzelfsprekend zo 
houden. Wel hebben we de ambitie om koploper te zijn op het gebied van nieuwe onderwijsvormen en vormen 
van toetsing. Daarbij hoort ook het nemen van risico. We monitoren en evalueren de interventies zorgvuldig 
zodat we het goede kunnen behouden en verspreiden onder regulier onderwijs en minder geslaagde vormen 
kunnen afschaffen.  
 
Actiepunten 2020-2022 
 

Doel / KPI Onderwijs op locatie 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Waar mogelijk onderwijs op locatie aanbieden 
Wat gaan we daarvoor doen We streven er voor komend academisch jaar naar om waar mogelijk 

het onderwijs on campus aan te bieden en kunnen onze ervaring met 
online onderwijs inzetten op plekken waar het daadwerkelijk een 
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meerwaarde heeft (of door maatregelen de enige manier is om 
onderwijs te geven). 

Doel / KPI Diversiteit en inclusiviteit 
Wat is het doel voor ‘20-’22 We streven naar een diverse en inclusieve groep docenten 
 Wat gaan we daarvoor doen Bij de ontwikkeling van nieuwe vakken dragen we zorg voor een 

goede afspiegeling van de samenleving bij de docenten.    

Minoronderwijs 

Doel / KPI Minoren 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Verkenning en ontwikkeling minor sustainability en verkenning 

diversity 
Wat gaan we daarvoor doen Verkenning en ontwikkeling minor sustainability en verkenning 

diversity 
 

Keuzeonderwijs 

Doel / KPI % tevredenheid over inhoud onderwijs 
Wat is het doel voor ‘20-’22 De student-tevredenheid stabiliseren op 7,5 
Wat gaan we daarvoor doen Evalueren met docenten en gesprekken met docenten en het 

toepassen van de PDCA cyclus. 
Doel / KPI Afstemming doelgroep optimaliseren 
Wat is het doel voor ‘19-’21 De wensen van studenten vertalen in onderwijs 
Wat gaan we daarvoor doen Indien mogelijk het vakkenaanbod aanpassen aan de wensen van 

studenten. 
Doel / KPI Zichtbaarheid nog meer vergroten 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Gerichte werving van verschillende doelgroepen 
Wat gaan we daarvoor doen Aanhouden van wervingscampagne. Gebruik maken van verschillende 

nieuwsbrieven. Contacten met bladen en scholen onderhouden. 
Doel / KPI Implementatie strategische agenda en instellingsplan 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Vakken ontwikkelen die aansluiten bij de agenda en het instellingsplan. 
Wat gaan we daarvoor doen Samenwerken met het Onderwijslab om projecten te verwezenlijken. 

Honoursonderwijs 

Doel / KPI % tevredenheid over inhoud onderwijs 
Wat is het doel voor ‘20-’22 De student-tevredenheid stabiliseren op 7,5 
Wat gaan we daarvoor doen Evalueren met docenten en gesprekken met docenten en het 

toepassen van de PDCA cyclus. 
Doel / KPI Zichtbaarheid honours 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Het vertalen van de landingspagina voor honoursonderwijs op de UvA 

website. Het activeren van een Canvaspagina voor honoursonderwijs 
op de UvA website. 

Wat gaan we daarvoor doen In samenspraak met de honourscoordinatoren van de faculteiten en 
Bureau Communicatie de website vertalen en de Canvaspagina 
activeren. De honoursvakken thematiseren en op die manier zichtbaar 
maken op de website. 

Doel / KPI Honours als proeftuin 
Wat is het doel voor ‘20-’22 Het honoursonderwijs nog meer een proeftuinfunctie te geven waar de 

conclusies van de bevindingen terugvloeien naar de faculteiten en 
andere docenten ook profiteren van de bevindingen. 

Wat gaan we daarvoor doen Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. 
Doel / KPI Bekendheid onder docenten 
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Wat is het doel voor ‘20-’22 De mogelijkheid tot het ontwikkelen van vakken onder de aandacht 
brengen bij docenten 

Wat gaan we daarvoor doen Meer bekendheid geven via website, vacatures en individuele 
gesprekken met docenten en gebruiken netwerk van IIS. 

Doel / KPI Aantal plaatsen monitoren 
Wat is het doel voor ‘20-’22 20 vakken aanbieden voor de UvA honoursstudenten, uitgaande van 

werkgroeponderwijs. 
Wat gaan we daarvoor doen 20 vakken per semester aanbieden en monitoren of de groep 

honoursstudenten nog in aantal stijgt. Inventariseren of we nog 
moeten groeien en of we dat willen. 

Doel / KPI Vakken met een bèta insteek (data), kwantitatieve benadering, 
vaardigheden en/of persoonlijke ontwikkeling aanbieden 

Wat is het doel voor ‘20-’22 Aandacht voor deze onderwerpen 
Wat gaan we daarvoor doen Zorgen dat deze onderwerpen voldoende aan bod komen binnen de 

honoursvakken. 
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7. JAARVERSLAG ONDERWIJSLAB 2019-2020 
Het delen van expertise en samenwerking met andere opleidingen en onderwijsinstituten aan de UvA met 
betrekking tot cross-overs tussen verschillende disciplines en sectoren binnen en buiten de academische wereld, 
is een belangrijke focus van het Onderwijslab. Het IIS heeft het afgelopen jaar bij bijna iedere UvA faculteit advies 
gegeven en onderwijsinnovatie trajecten begeleid.  
 
Nieuwe bacheloropleiding Social Data Science  
Er is dit jaar gewerkt aan de curriculumontwikkeling van de nieuwe bacheloropleiding Social Data Science voor 
de FMG door middel van online workshops met docententeams. De Toets nieuwe opleiding is verstuurd naar de 
NVAO. De geplande startdatum voor dit nieuwe initiatief is september 2022. 
 
Nieuwe strategische onderwijsinnovatie agenda IIS 2021-2026 
Het IIS heeft een toekomstverkenning van interdisciplinariteit en interdisciplinair onderwijs uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe strategische onderwijsinnovatie agenda. Voortbouwend op waar we nu als instituut 
staan is ons primaire doel het aanleren van de kennis en vaardigheden die de toekomstige generatie academici 
nodig hebben voor de interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak van complexe maatschappelijke 
vraagstukken. De innovatie in het onderwijs richt zich op maatschappelijke transitie vormgeven. Deze focus op  
transitie denken wordt ondersteund door de speerpunten verbinden van perspectieven en student engagement. 
Met verschillende stakeholders binnen en buiten de UvA zijn concrete innovatie projecten gedefinieerd en is 
een besluitvormingsproces in gang gezet. Vanaf 2021 zullen de eerste projecten worden uitgevoerd.  
 
Placemaking: Estafette voor Stadsontwikkeling 
Het vak Placemaking wordt vanaf 2020 niet alleen op het Sciencepark aangeboden maar ook uitgevoerd bij de 
Roeterseilandcampus voor de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. Het vak Placemaking is ook 
ontwikkeld voor het Universiteitskwartier met betrekking tot de campusontwikkeling in de binnenstad. Door 
Corona is het vak in de binnenstad niet uitgevoerd in het najaar van 2020. Streven is dat dit vak in het voorjaar 
van 2021 alsnog wordt aangeboden. Voor de vakken op het Science park en Roeterseilandcampus is een 
grotendeels online variant ontwikkeld en uitgevoerd.  
 
Beurzenprogramma; Vaardigheden in het onderwijs 
Vanaf het studiejaar 2018-2019 zijn er beurzen beschikbaar gesteld voor UvA-docenten die 
vaardighedenonderwijs willen integreren in hun cursus. Tot nu toe zijn er 15 beurzen uitgereikt, 11 in het 
studiejaar 2018-2019 en 4 in het eerste semester van 2019-2020. Het gaat bijvoorbeeld om het doceren van 
reflectieve vaardigheden, interculturele vaardigheden, kritische media-geletterdheid, consultancy vaardigheden 
en scenario denken. Deze beurs is vanaf het najaar 2020 gesloten. In samenwerking met het TLC is een beurs 
voor duurzaamheid in het onderwijs gestart.  
 

Anco Lankreijer van het AUC over de cursusreeks’ Big Questions in Time’ 
“Binnen het AUC willen we meer interdisciplinariteit aanbieden. In het kader daarvan ontwierpen we 
een vernieuwde cursusreeks ‘Big Questions’. Verschillende interdisciplinaire thema’s komen bij deze 
cursussen aan bod, met als voornamelijk doel het interdisciplinaire aspect concreet en tastbaar te 
maken. De cursus ‘Big Questions in Time’, waar de IIS beurs voor ter beschikking is gesteld, draait om 
het thema tijd. Wat is tijd eigenlijk? Dit is een simpele maar tegelijkertijd ook zeer lastige én 
fascinerende vraag. Vanuit verschillende invalshoeken en disciplines wordt er heel verschillend naar 
gekeken en over gedacht. We hebben veel ideeën over tijd en gebruiken deze om verhalen te vertellen 
en gebeurtenissen te plaatsen: flashbacks, toekomstdromen en dan zijn er ook nog verschillende 
tijdschalen. Een erg interessant thema waar stiekem ook veel filosofie in zit. We kozen voor een 
alternatieve toetsvorm waarvan het belangrijkste onderdeel het maken van een installatie is. Het vak 
werd afgerond met de online tentoonstelling ‘It’s about time.” 

 
Humanities in Context (HiC) 
Binnen het project Humanities in Context wordt een nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding ontwikkeld 
waar studenten worden opgeleid om verschillende huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen te 
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onderzoeken. Deze uitdagingen vragen om een interdisciplinaire aanpak waarin het geesteswetenschappelijk 
perspectief cruciaal is. Het IIS adviseert de werkgroep die het programma ontwikkeld.  
 
Nieuwe bacheloropleiding FNWI: Science & Design 
Er wordt gewerkt aan een nieuwe bacheloropleiding waarbij studenten oplossingsgericht werken aan 
uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit en gezondheid. Door de integratie van kennis uit 
de disciplines Biologie, Natuurkunde en Scheikunde en ontwerp en samenwerking skills kunnen afgestudeerden 
anticiperen op de grote uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Onderdeel van deze 
opleiding is de ontwikkeling van een Makerslab op het Sciencepark. 
 
Digitalisering van de Pressure Cookers 
De Pressure Cooker is een tweeënhalve dag durende intensieve onderwijsvorm, waarbij studenten vraagstukken 
van externe opdrachtgevers analyseren en een oplossingsrichting ontwikkelen. Afgelopen jaar is een nieuwe 
vorm van de Pressure Cooker ontwikkeld, met de design thinking methode. In het voorjaar van 2020 bleken we 
genoodzaakt om de pressure cooker geheel online aan te bieden. Er is gewerkt aan het digitaliseren van deze 
onderwijsvorm en er zijn in het voorjaar 3 pilots gedraaid met deze vorm. In het najaar 2020 zal de digitale vorm 
bij 6 opleidingen aan de UvA worden uitgevoerd. 
 
Coach@work 
Het Coach @Work project is afgelopen jaar geëvolueerd van een pilot bij de IIS opleidingen MBCS en BG, naar 
een project dat vanuit de kwaliteitsgelden ook voor de FNWI kan zorgen voor een betere oriëntatieproces 
richting een toekomstige loopbaan. Doel van dit project is het inzetten van alumni voor intervisiebijeenkomsten, 
met studenten die zich voorbereiden op hun toekomst na de universiteit. Realisatie van het project zou 
uiteindelijk moeten leiden tot een stijging van de waardering op beroepsvoorbereiding door studenten in de 
NSE.  
Uit het verkenning die van maart tot juli 2020 is uitgevoerd, blijkt dat de geïnterviewde studenten zich laten 
verdelen in twee groepen, waarvan de grootste vooral behoefte heeft aan een makkelijke manier om zelf in 
contact te komen met alumni en de kleinere groep geïnteresseerd is in intensievere intervisiebijeenkomsten.  
Voor de eerste groep zijn er mogelijkheden om aan te haken bij UvA-Bridge, een alumniplatform dat op dit 
moment ontwikkeld wordt door het alumnibureau van de UvA. Op dit platform zou eventueel geregistreerd 
kunnen worden welke alumni bereid zijn om na hun studie gecontacteerd te worden door studenten die 
geïnteresseerd zijn in hun loopbaan.  
Voor de tweede groep wordt ofwel aansluiting gezocht bij bestaande begeleidingstrajecten of onderzocht of 
deze kunnen worden opgezet.  
 Op moment van schrijven lopen meerdere gesprekken met de opleidingsdirecteuren van de FNWI-
masteropleidingen om te bepalen welk van hen als eerst bereid zijn een pilot te draaien voor één of beide 
groepen. Ondertussen worden hun vragen en eisen teruggekoppeld aan de ontwikkelaars van UvA-Bridge, zodat 
zij de functies die een invoering vergemakkelijken in kunnen bouwen.  
 
Vernieuwing opleiding Neerlandistiek 
Neerlandistiek heeft in 2019 in samenwerking met het IIS aan modernisering en popularisering van de opleiding 
door middel van een nieuw curriculum waarbij populaire onderdelen, zoals bijvoorbeeld creatief schrijven, een 
grotere plek krijgen in het programma en waarbij de stedelijke context nadrukkelijk in het programma terug 
komt. De opleiding Nederlands ondervindt de laatste decennia sterke concurrentie van nieuwe 'brede' 
studierichtingen, zoals taal- en cultuurstudies, mediastudies of opleidingen liberal arts and sciences. Daardoor 
werd de Neerlandistiek zelf steeds minder zichtbaar. 
IIS Publicaties  
In oktober 2020  is de publicatie Seeing the City, Interdisciplinary Perspectives on the Study of the Urban 
uitgebracht onder redactie van Luca Bertolini en Nanke Verloo. Het boek is een initiatief van het IIS die de 
financiering van het boek op zich neemt en interdisciplinaire vaardigheden en kennis inbracht. Het boek biedt 
een unieke kans om het hoofddoel van de onderzoeksprioriteiten van Urban Studies uit te breiden naar 
studenten. Het biedt een platform voor opkomende uitwisselingen tussen jonge stedelijke wetenschappers met 
verschillende disciplinaire achtergronden die van verschillende Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen 
komen. 
De publicatie Meaningful Assessment for Interdisciplinary Education wordt afgerond en de verwachte 
publicatiedatum is maart 2021. Dit handboek geeft inspiratie voor docenten om bewezen en innovatieve 
benaderingen voor de beoordeling van interdisciplinaire leerdoelen te implementeren binnen het eigen 
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onderwijs.  
Ook met de herziening van ‘An introduction to interdisciplinary Research’ is aangevangen. De planning is dat 
deze voor de zomer van 2021 wordt gepubliceerd en gelanceerd.  
De afgelopen jaren zijn er in totaal 15.821 IIS publicaties verkocht aan verschillende hoger onderwijsinstellingen 
in binnen- en buitenland. Dit tot tevredenheid van de uitgever Amsterdam University Press. 
 

 
Verkoop publicaties, cijfers van Amsterdam University Press 
 
Doelen 2021 
 
Uitvoering van de strategische innovatie agenda 2021-2026 
De doelen van het Onderwijslab voor 2021 bestaat uit het in gang zetten van de uitvoering van de strategische 
onderwijsinnovatie agenda 2021-2026.  
 
MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES VORMGEVEN 
Het aanleren van de kennis en vaardigheden die de toekomstige generatie academici nodig hebben voor de 
interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken staat centraal in de 
Strategische Agenda. De komende jaren richt het IIS zich op het vormgeven van maatschappelijke transities. Het 
IIS richt zich op transitiedenken voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Voor zulke transities zijn tal van 
samenhangende systeeminnovaties nodig die de samenwerking van universiteiten, bedrijven, maatschappelijke 
organisaties en burgers vragen. In 2021 zullen we bijvoorbeeld starten met een docent 
professionaliseringsprogramma over transitiedenken en een project met betrekking tot community service 
learning.  
 
De focus van transitiedenken van het IIS wordt ondersteund door de volgende twee speerpunten. Dat betekent 
dat binnen de transitiedenken projecten van het IIS er aandacht is voor het verbinden van perspectieven en 
student engagement.    
 

• PERSPECTIEVEN VERBINDEN:  
Het IIS  ziet een groot belang in het opleiden van academici die in staat zijn om over de grenzen van 
hun eigen discipline te kijken en verschillende wetenschapsgebieden en niet  

 
• GEËNGAGEERD STUDEREN:   

IIS wil betrokkenheid van studenten bij hun studie en bij de maatschappij bevorderen. Daarnaast staan 
we voor de uitdaging om het onderwijs meer flexibel vorm te geven. We initiëren onderwijsvormen die 
UvA-studenten meer regie geven op hun studie.  
 

Versterken personele inzet 
Het IIS verkent bijvoorbeeld verschillende manieren om de campus te gebruiken. Binnen het Onderwijslab wordt 
met een kleine vast team gewerkt, aangevuld met een flexibele inzet van docenten en staf uit de opleidingen 
van het IIS en de faculteiten. In de afgelopen jaren is gebleken dat het betrekken van flexibele staf niet altijd 
makkelijk verloopt. Veel medewerkers hebben weinig speling in hun takenpakket, waardoor er vaak geen tijd is 
voor een extra project bij Het Onderwijslab. Zeker door de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs door 
Covid is de werkdruk toegenomen bij deze flexibele staf. Ook het combineren van een onderwijstaak met vaak 
een piekbelasting in bepaalde blokken in het jaar blijkt soms lastig te combineren met langer lopende  projecten 

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Systeeminnovatie&action=edit&redlink=1
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bij het Lab. Een combinatie van vaste medewerkers en een flexibele schil willen we graag continueren maar 
gezien de werkzaamheden die voortkomen uit de strategische innovatie agenda gaan we de vaste staf uitbreiden 
met twee docenten-2 die eindverantwoordelijk kunnen zijn vak en opleiding overstijgende ontwikkeling van 
onder meer toolboxen, leerlijnen, minoren, majoren, en opleidingen.  
 
Blijvende focus op de samenwerking  met partijen binnen de UvA 
De samenwerking met de faculteiten blijft een aandachtspunt. Nu de centrale en facultaire TLC’s op alle 
faculteiten zijn geïmplementeerd kunnen we ook samenwerking met deze partijen versterken door bijvoorbeeld 
doorverwijzing en uitwisselen van personeel. Naast het informeren van decanen en onderwijsdirecteuren 
kunnen we ook de doelgroep docenten met een SKO of deelnemers aan de LOL meer aan ons binden.  
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8. PERSONEEL 
 
Het IIS is een dynamische onderwijsorganisatie waar onderwijsontwikkeling en het uitvoeren, monitoren en 
evalueren van bestaand interdisciplinair onderwijs hand in hand gaan. Zowel de innovatieve activiteiten, als het 
interdisciplinaire karakter van het onderwijs vereist op sommige plekken inzet van buiten de instelling. In 
samenwerking met de faculteit werken we aan een zorgvuldige invulling van het personeelsbestand in de geest 
van de cao, een jaarlijkse vlootschouw helpt ons het personeelsbestand passend te houden bij de kerntaak en 
activiteiten van het IIS. Daarnaast brengt de combinatie van projectmatig werken met structurele 
werkzaamheden veel (tijdelijke) taakverschuivingen, mutaties en werkdruk met zich mee.  
 
Belangrijke ontwikkelingen 
 
COVID-19 en hoge werkdruk: 
2020 wordt sterk gedefinieerd door de Corona-crisis. 
Het overschakelen naar online onderwijs heeft voor de docenten en de onderwijsondersteuning van het IIS voor 
veel extra werk en een hoge werkdruk gezorgd. Alle energie is gericht geweest op het goed uitvoeren van de 
kerntaak, andere beleidsonderwerpen hebben dit jaar beperkt aandacht gekregen. De werkdruk verlichten heeft 
onze blijvende aandacht, ook voor 2021. Het is in veel gevallen maatwerk, de volgende maatregelen zijn 
genomen; taakverlichting, het aanbieden van coaching en training, extra inzet van assistenten, ondersteuning 
en docenten.  
 
Docentenbeleid:  
Vanuit de FNWI is er in 2020 het initiatief genomen om de aanvullende beoordelings- en bevorderingseisen voor 
docenten te herijken, deze worden naar verwachting in december vastgesteld. 
De FNWI en het IIS veel aandacht besteed aan het verbeteren van de aanstellingen en 
ontwikkelingsmogelijkheden van docenten. Vanaf augustus 2020 heeft de functiegroep D4 bij 0,6 fte en hoger 
een ontwikkeltraject aangeboden, binnen een 4-jarig dienstverband; het DOP (Docenten Ontwikkel Plan). Ook 
voor de D4 dienstverbanden buiten het traject heeft het IIS per augustus ruimte gecreëerd om vorm te geven 
aan loopbaanontwikkeling van de docent.  
Daarnaast heeft het IIS aanpassingen gedaan om het curriculum van de bachelor opleidingen niet alleen goed 
studeerbaar- maar ook goed doceerbaar te organiseren. Dit vraagt – mede door Covid-19 -  in 2021 op sommige 
punten een herziening. 
 
WNRA /Nieuwe cao: 
Vanaf 1 januari 2020 is de WNRA van kracht, medewerkers hebben nu geen aanstelling, maar een dienstverband. 
Per 31 december 2019 is er een nieuwe cao van kracht, deze cao is geldig tot en met 31 december 2020, de 
onderhandelingen voor de nieuwe cao zijn begonnen. 
 
Jaargesprekken en loopbaanontwikkeling: 
Het IIS heeft veel aandacht voor jaargesprekken en loopbaanontwikkeling. Er worden trainingen gegeven en 
gedaan, coaching gevolgd en conferenties bezocht. Ook is er veel aandacht voor community en worden er 
diverse activiteiten op dit gebied ontplooid. Diversiteit staat als thema ook steeds prominenter op de agenda. 
Een senior medewerker van het IIS bekleed de functie van Diversity officer binnen de FNWI. 
 
Risico’s 
 
Werkdruk en verzuim: 
De overschakeling naar online onderwijs heeft voor extra werk en een hogere werkdruk gezorgd. Het 
thuiswerken wordt wisselend ervaren en is in individuele gevallen aanleiding voor extra druk. In het afgelopen 
jaar hebben we aantal ziekmeldingen gehad met langdurige uitval. Het risico op verdere uitval is aanwezig en bij 
een kleine  organisatie als het IIS is dit moeilijk op te vangen. Werkdruk is een structureel aandachtspunt van de 
directie en wordt met trainingen, coaching en extra ondersteuning voortdurende aandacht gegeven. 
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Relatie onderwijs – onderzoek: 
Door het interdisciplinaire karakter van de onderwijsactiviteiten binnen het IIS is de binding met de 
onderzoeksinstituten niet vanzelfsprekend. Dit maakt het borgen van de interdisciplinaire leerlijn complex en de 
taakverdeling tussen de docenten op vakniveau kwetsbaar. Voor de BA Bèta Gamma zijn we op verschillende 
domeinen op zoek naar een ‘head of studies’ om kwaliteit en de continuïteit in de toekomst beter te borgen. 
 
Personele bezetting 
 
De nadruk van de werkzaamheden binnen het IIS ligt op de ontwikkeling, organisatie en ondersteuning van de 
onderwijsactiviteiten. Dit is bepalend voor de WP <> OBP verhouding binnen het Personeel in Dienst (PID). 
 

  2016   2017   2018   2019   2020     
 

FTE, 
Gem, 
Jr 

Headcount 
FTE / 
Gemiddeld 
/ Jaar 

Headcount 
FTE / 
Gemiddeld 
/ Jaar 

Headcount 
FTE / 
Gemiddeld 
/ Jaar 

Headcount 
FTE / 
Gemiddeld 
/ Jaar 

Headcount 

IIS/  
WP  

24,6 53 23,1 51 24,6 56 24,1 60 25,1 73 

IIS/ 
OBP  

31,3 72 29,2 70 28,0 67 27,4 69 33,1 108 

 
UvA-data (selectie: IIS Dienstverband, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 t/m per.10, PID,PNID, FTE/gem/jr) 
 
Het onderwijs dat het IIS organiseert wordt voor een aanzienlijk deel gegeven door docenten van andere 
instituten binnen de FNWI dan wel andere faculteiten. Sommige  onderwijsonderdelen (rond maatschappelijke 
en/of actuele vraagstukken) vragen om expertise van buiten de instelling. Deze inzet wordt niet 
vertegenwoordigd in bovenstaande  tabel. 
 
Basis Kwalificatie Onderwijs/Senior Kwalificatie Onderwijs 
 
Het behalen van het BKO certificaat is verplicht voor iedere onderwijsgevende in de functie van hoogleraar, 
UHD, UD en docent 1,2 of 3 met een vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling voor meer dan een studiejaar bij 
de FNWI met een taakomvang van 0,4 fte of groter. Deelname aan het BKO traject staat ook open voor 
medewerkers binnen de faculteit met een andere aanstelling, mits zij een significante onderwijstaak hebben. 
We hebben het BKO-traject aan alle docenten aangeboden en juniordocenten actief uitgenodigd. 9 van onze 
docenten en 8 van onze ondersteunende medewerkers hebben het BKO-traject doorlopen. 
 
Jaargesprekken 
 
Het jaargesprek is een belangrijke gelegenheid voor leidinggevende en medewerker om een open gesprek te 
hebben over het functioneren van de medewerker en zijn of haar toekomst. Alle UvA-medewerkers die een jaar 
of langer in dienst zijn, hebben minstens een keer per jaar een jaargesprek met hun leidinggevende. 
Het IIS hanteert een strakke jaargesprekkenplanning en structuur, de gesprekken worden in een vaste periode 
van het jaar gevoerd, met vaste notulist. 
 
De jaargesprekken die tijdens de lock-down gepland waren zijn uitgesteld, en in het najaar ingehaald (in 
afgeslankte vorm). Er is een exitgesprek gevoerd ipv een jaargesprek ivm een functiewijziging, met alle andere 
medewerkers die langer dan een jaar in dienst zijn geweest is een jaargesprek gevoerd (in afgeslankte vorm). In 
de zelfbediening wachten nog een paar gesprekken op goedkeuring.  
 
Loopbaanontwikkeling is een vast onderdeel tijdens het jaargesprek. Tijdens de jaargesprekken wordt de 
loopbaanontwikkeling van de medewerkers besproken. Er worden concrete plannen opgesteld en er worden 
financiële middelen gezocht voor eventuele cursussen en conferenties. 
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Duurzame inzetbaarheid 
 
Onder de titel IIS-academie hebben we in het afgelopen jaar een aantal professionaliseringsworkshops 
aangeboden mbt het geven en organiseren van interdisciplinair onderwijs.  

• Er zijn verschillende IIS-academie activiteiten georganiseerd waaraan in totaal 151 deelnemers waren.  
• 28 medewerkers hebben het afgelopen jaar deelgenomen aan een professionaliseringscursus.  
• 4 medewerkers volgen een vorm van coaching. 

 
Verzuimanalyse 

Het verzuimpercentage is bij het IIS in het afgelopen jaar afgenomen; bij het WP van 3,2% naar 1,5%, bij het OBP 
van 4,7% naar 4,2%. Het betreft een aantal gevallen van middellang en lang verzuim, de oorzaken zijn per 
individu verschillend en zowel van medische aard als ten gevolge van overbelasting. 
  

Verzuimpercentage Verzuimfrequentie Verzuimduur 
 

12-mnd gemiddeld 12-mnd gemiddeld 12-mnd gem. 

UvA 3.1 
 

0.5 
 

26.2 
 

FNWI 2.3 
 

0.4 
 

29.1 
 

Col.of.In.St.afd WP 1.5 
 

0.4 
 

12.0 
 

Col.of.In.St.afd OBP 4.2 
 

0.8 
 

51.8 
 

Totaalresultaat 3.0 
 

0.6 
 

39.4 
 

UvA-data (Selectie: UvA/VU: (UvA)  Kengetallen: (Verzuimpercentage 12-mnd gemiddeld; Verzuimfrequentie 12-
mnd gemiddeld; Verzuimduur 12-mnd gem.)   
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9. FINANCIEN 2019-2020 
Het onderwijs dat het IIS organiseert wordt voor een aanzienlijk deel gegeven door docenten die van andere 
instituten binnen de FNWI dan wel andere faculteiten, universiteiten en externe organisaties worden ingehuurd. 
Doordat opleidingen verantwoordelijk zijn voor hun eigen begroting  van het onderwijs, is een financieel 
bewustzijn gecreëerd wat resulteert in stabiele uitgaven op het onderwijs. De instroom van studenten beweegt 
licht golvend. 
Het innovatieve karakter van het IIS, onder andere vertegenwoordigd in het IIS-LAB en onze activiteiten op het 
gebied van keuze- en excellentieonderwijs zorgen voor een onregelmatige belasting op het budget van het IIS. 
Deze activiteiten worden bekostigd uit de doeltoekenning voor innovatie (K€ 1.064 in 2020, K€ 1.090 in 2021). 
 
Huidig jaar 
Het jaar 2019 is met een positief resultaat van 121 k afgesloten. 
De begroting van 2020 had een negatief resultaat van 191 k. De inkomsten vanuit het Keuzeonderwijs zijn sterk 
afgenomen door het wegvallen van het inlichtingenstudies onderwijs. De doorbelastingen van de centrale 
diensten nemen toe (m2 prijs & ow faciliteiten). Daarnaast verwachtte het IIS de innovatieactiviteiten uit te 
breiden. 
Voor de prognose hebben we positief bijgesteld: De invulling van twee vacatures bij het onderwijslab (1.64 
fte/149 k€) en de positie ‘head of studies’ (0.22 fte/36 k€) bij de bachelor Bèta-Gamma blijken in de praktijk 
complex. De 2.0 fte (120 k) die begroot was voor inzet van kwaliteitsgelden hebben we slechts beperkt ingevuld. 
Daarnaast blijven de uitgaven op uitbesteed werk bleven achter en zijn excursies die gepaard gaan met grote 
uitgaven niet doorgegaan. 
Door de extra werkdruk in relatie met het organiseren van online onderwijs is er extra tijdelijke ondersteuning 
ingezet, desondanks zullen we naar verwachting 2020 met een ruim positief resultaat afsluiten. 
 
Vooruitkijken 
De begroting van 2021 heeft een positief resultaat van € 254 k. Er zit een opvallende stijging in het budget (Een 
stijging van € 893 k: € 8.952 k in 2020 naar € 9.845 k in 2021) voornamelijk veroorzaakt door het sterk vergrootte 
aanbod van UvA-breed Keuze- en Honoursonderwijs. Voor 2021/22 zijn er naar aanleiding van het vaststellen 
van de strategische agenda van het IIS nieuwe plannen mbt uitbreiding van de innovatieactiviteiten, de eerder 
genoemde vacatures worden naar verwachting per februari 2021 ingevuld.  
 
Ontwikkelingen en aandachtspunten 
 
Onderzoeksopslag 
Het UvA-bekostigingsmodel alloceert een onderzoeksopslag van 25%  op het onderwijsbudget om de relatie 
tussen onderwijs en onderzoek te versterken. Het IIS wil in samenwerking met de faculteit verder onderzoeken 
hoe deze opslag op IIS-onderwijs ingezet kan worden om ook de koppeling tussen interdisciplinair onderwijs en 
onderzoek te versterken.  
 
Afstemming onderwijsdienstverlening 
De afstemming m.b.t. de onderwijsdienstverlening binnen de UVA kost steeds meer tijd en energie. Andere 
faculteiten maken bovenop de vergoeding voor de onderwijsinzet aanspraak op een onderzoeksopslag. Deze 
opslag is geen budgetscomponent van het IIS, waardoor we niet aan deze eisen kunnen voldoen. Het is zeer 
wenselijk dat er komend jaar UvA-brede afspraken worden gemaakt om afstemming te vereenvoudigen.  
 
Prognosemodel 
Het facultaire prognosemodel behoeft aanpassing om een reëel beeld te geven van de ontwikkelingen in de 
komende jaren. Het komend jaar zullen we hier aandacht aan besteden.  
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	Onze kwetsbaarheid blijft onverminderd de inzet van docenten vanuit de faculteiten. Langjarige afspraken zijn nodig om de continuïteit te verzekeren en uitsluitsel over het binnen de UvA gehanteerde verrekenmodel. Zonder goede afspraken wordt het voor...

	1.3 Enkele plannen voor de toekomst
	De focus bij Bèta-gamma zal liggen op de inhoudelijke profilering van de opleiding a.d.h.v. de IP thema’s en de continuïteit van de onderwijsinzet. Bij Future Planet Studies staat 2021 in het teken van de uitrol van een nieuw curriculum met een groter...
	Het onderwijslab gaat aan de slag met de implementatie van de strategische agenda waaronder een toolbox transitiedenken en een pilot global-local Pressure Cooker (blended) bij FPS.
	We gaan onze expertise en ervaring ook inzetten voor de nieuwe bachelor Science & Design van de FNWI en het Makers Lab. In de planning staat ook een verkenning voor nieuw masteronderwijs op het thema Duurzaamheid.  Ten slotte gaan we samen met de Teac...

	1.4 Onderwijs en organisatie van het onderwijs
	Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies is verantwoordelijk voor:
	 de bacheloropleidingen Bèta-gamma, Future Planet Studies.
	 de research Master Brain and Cognitive Sciences en de Master Forensic Science
	 interdisciplinair keuzeonderwijs: IIS colleges, minoren en honoursonderwijs.
	Daarnaast heeft het instituut een onderwijsinnovatieopdracht. Deze is ondergebracht in Het Onderwijslab.
	Het instituut heeft een externe Adviesraad met leden vanuit het werkveld.
	De leden van de Adviesraad zijn:
	 Drs. Josta de Hoog: Senior-onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
	 Dr. Caroline Nevejan: Chief Science Officer Gemeente Amsterdam en bijzonder hoogleraar Designing Urban Experience
	 Prof. dr. Vincent Icke: Bijzonder hoogleraar kosmologie aan de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar theoretische sterrenkunde aan de Universiteit Leiden
	 Prof. dr. George C. Molenkamp: Sustainability Advisory Board KPMG (Voorzitter)
	 Dr. Sandra van der Hel: alumni FPS, Phd. kandidaat Sustainable Development aan de UU
	 Drs. Jaco de Swart: alumni Bèta-gamma, Phd. kandidaat Theoretische Natuurkunde aan de UvA
	 Drs. Natalija Counet: Jobs of the Future Lead bij Amsterdam Economic Board en Skills for the Future Expert bij 361degreesLAB
	 Dr. Dirk Haen: beleidsmedeweker bij het ministerie van OCW (vice-voorzitter)
	 Drs. Dennis van Galen: Directeur CREA Cultureel Studentencentrum HvA en UvA

	1.5 Hoofdstukindeling
	In de hoofdstukken 2 t/m 6 treft u een overzicht aan van de activiteiten en resultaten van het onderwijs van het IIS in het afgelopen academische jaar. Per onderwijsonderdeel wordt ingegaan op:
	 de ontwikkelingen en resultaten van 2019-2020, middels een verslag
	 voorbereiding en uitgangspunten voor het jaarplan 2021-2022, onderverdeeld in:
	o Kansen en bedreigingen
	o Evaluaties van opleidingen en verslagen OC en EC
	o Resultaten van audits, visitatie en accreditatie
	o Attentiepunten vanuit College van Bestuur en faculteit
	 doelen jaarplan 2021-2022
	Naast de hoofdstukken over het onderwijs wordt er in hoofdstuk 7 ingegaan op Het Onderwijslab, in hoofdstuk 8 op personeel en in hoofdstuk 9 op de financiën van het Instituut voor Interdisciplinaire Studies.


	2. Bachelor BÈTA-gamma
	Het studiejaar 2019-2020 stond voor Bèta-gamma, naast de omschakeling naar online onderwijs vanaf maart door het nieuwe Coronavirus, in het teken van een start maken met het verwerken van de aanbevelingen uit de accreditatie van mei 2019. Er is met na...
	2.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020
	Risico-analyse  De opleiding Bèta-gamma heeft haar zaken op orde heeft en kan ook een flink aantal best practices laten zien. De afstudeerrendementcijfers en instroomcijfers blijven onze aandacht behoeven. Daarom op deze punten een aparte toelichting.
	De opleiding Bèta-gamma had al enige ervaring met blended learning, voordat in het voorjaar door de Coronapandemie de overstap naar online onderwijs moest worden gemaakt. Desalniettemin was het een uitdaging om in korte tijd om te schakelen naar onder...
	Volgens docenten is er met name bij werkgroeponderwijs een negatieve impact op de onderwijskwaliteit en studenttevredenheid door de overgang naar online onderwijs. Dit wordt echter niet ondersteund door de cijfers, de slagingspercentages van vakken zi...
	Om de sociale cohesie en goede landing van studenten in het eerste jaar te waarborgen heeft de opleiding voor collegejaar 2020-2021 een mentorprogramma opgezet. In dit mentorprogramma worden eerstejaars studenten in kleine groepjes begeleid door een o...
	De Coronacrisis heeft grote impact op docentwelzijn en werkdruk bij de organisatie. Er is daarom ondersteuning voor docenten in de vorm van advies (toetsdeskundige, expert e-ducation) en extra bemensing, bijvoorbeeld de inzet van meer student-assisten...
	Afstudeerrendement: Het afstudeerrendement (aantal studenten dat de opleiding binnen 4 jaar afrondt) blijft moeilijk te sturen. Studenten die na vier jaar nog staan ingeschreven hebben gemiddeld meer dan 180 EC behaald. Een aanzienlijk deel van de stu...
	Het aantal EC dat studenten in hogere jaren behalen blijft stabiel rond de 50 EC per jaar. Dit betekent dat studenten wel punten halen en de programma’s ook studeerbaar zijn. Het past bij de aard van onze studenten om veel punten te behalen, vaak meer...
	Instroomcijfers:  De instroom is dit jaar gestegen opzichte van afgelopen jaren. Tussen de 120 en 150 studenten is een ideaal aantal qua instroom. Ons streven voor de komende jaren blijft een instroom van 120-150 studenten. Dit is een aantal waarbij h...
	Reflectie op uitkomsten NSE en andere (student)evaluaties
	De NSE scores laten een stabiel beeld zien, dat geen aanleiding geeft om op deelaspecten beleid te formuleren.
	Alle vakken worden geëvalueerd in UvAQ en besproken door de OC en de docententeams. Regelmatig doet de OC aanbevelingen op basis van deze evaluaties. Deze aanbevelingen gaan naar de opleidingsdirecteur en de hoofddocent die deze aanbeveling meenemen i...
	Zo is het vak Thema I – deel 1 van opzet veranderd om studenten door middel van workshops en trainingen meer kennis te laten maken met verschillende methoden van onderzoek en is de toets van dit vak veranderd naar een onderzoeksvoorstel in plaats van ...
	Bij het vak Van de Oerknal naar het Leven zijn de verschillende onderwerpen beter verspreid over het vak, wat de inzet en tevredenheid van studenten ten goede komt.
	In het tweede semester zijn aan de vakevaluaties vragen toegevoegd waarin gevraagd werd naar de benodigdheden om thuis online onderwijs te volgen, eventuele technische problemen en online tools en onderwijsvormen.
	Van de 507 respondenten (bij 34 vakken van 4 opleidingen) gaf 3 % aan over onvoldoende werkende apparatuur te beschikken om online onderwijs te volgen, 7 % had problemen met de internetverbinding en 12 % had geen adequate studieplek om het online onde...
	Een op de tien respondenten geeft aan dat ze technische problemen hebben ervaren tijdens het online onderwijs, tijdens de (deel)toetsen was dit minder (2 %).
	Bij de helft van de geëvalueerde vakken is het videoconferentie programma Zoom ingezet als online tool; andere populaire tools waren presentatiefilmpjes van docenten (17 %) en andere online content zoals (oude) webcolleges en YouTube filmpjes (16 %).
	Studenten waren het meest tevreden over de online hoor- (91 %) en online werk-colleges (94 %) en 71 % gaf aan dat het vak online goed te volgen was. De meest genoemde verbeterpunten zijn interactie tussen studenten (21 %) en verbeterde informatievoorz...

	2.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020
	Resultaten van audits, visitatie en accreditatie
	De laatste accreditatie vond plaats op 19 mei 2019. De commissie onder leiding van Prof. Dr. A. van Lenning had lovende woorden voor het profiel en het open karakter van de opleiding. Ze waren te spreken over de enthousiaste docenten, de gedegen studi...
	Op basis van de aanbevelingen in het rapport van de commissie ging de opleiding in het academisch jaar 2019-2020 aan de slag met een plan van aanpak met betrekking tot de verbeterpunten. In het “plan nieuw curriculum BG” wordt een plan van aanpak gepr...
	Ook de docent-4 perspectieven werden als aandachtspunt benoemd in de accreditatie. Met de introductie van het docent ontwikkel programma (DOP) hebben nieuwe docenten een helder perspectief van een vierjarige aanstelling, waarbinnen ruimte is voor dida...
	Naast de hierboven benoemde aandachtspunten uit de accreditatie heeft de opleiding aandacht besteed aan het versterken van de connecties met hoofddocenten van de verschillende vakken en de diversiteit van de studenteninstroom. Voor de verschillende va...
	Functioneren OC’s en EC’s
	De opleidingscommissie van Bèta-gamma is een diverse en actieve commissie met een vertegenwoordiging van verschillende studenten en docenten. De commissie komt geregeld bijeen en de lijnen met het opleidingsmanagement zijn kort. Gedurende de Corona-pa...
	Voor de examencommissie stond het tweede deel van het jaar n het teken van het adviseren en monitoren van de aangepaste toetsing in verband met beperkende Covid-maatregelen.
	Na 15 jaar nam voorzitter Machiel Keestra afscheid van de examencommissie van van Bèta-gamma en Future Planet Studies. Met Coyan Tromp en Boris Jansen hebben we waardige opvolging gevonden. Ook voor vertrekkend ambtelijk secretaris Margit Reijers is g...
	Betrekken van alumni en werkveld
	In 2017-2018 is de externe adviesraad van Bèta-gamma van start gegaan met hierin alumni, wetenschappers van binnen en buiten de UvA en vertegenwoordigers van het secundair onderwijs en het werkveld. Binnen de adviesraad wordt gesproken over actuele en...
	We blijven nauw contact houden met onze alumni en zullen onze database met gegevens over de alumni periodiek blijven actualiseren. Ook in 2019-2020 hebben we alumni weer ingezet bij de intakegesprekken tijdens de matching en tijdens loopbaanvoorlichti...

	2.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie
	Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs.
	In het kader van de heraccreditatie van Bèta-gamma in 2019 is kritisch gekeken naar hoe de opleiding voldoet aan de aanbevelingen rondom studiesucces. Hieruit komen geen bijzondere aandachtspunten. Het curriculum van Bèta-gamma kent veel verschillende...
	In samenwerking met de andere opleidingen van het IIS en het onderwijslab, wordt er blijvend  gewerkt aan innovatie binnen vakken en in het curriculum. De instroom in het honoursprogramma is stabiel. Daarnaast worden er ook voor niet-honoursstudenten ...
	Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde te floreren in een steeds complexere wereld.
	Vanaf jaar 1 komen studenten op diverse manieren in aanraking met onderzoek, o.a. via primaire bronnen, gepromoveerde docenten en het doen van eigen onderzoek. In de hogere jaren wordt er ook toenemend aandacht besteed aan het doen van interdisciplina...
	Naast de gangbare academische vaardigheden wordt aandacht besteed aan transferable skills , waarbij verschillende werkvormen worden ingezet om o.a. oplossingsvermogen, werken in teamverband, projectmanagement, omgaan met complexiteit en de kritische h...
	Studenten leren niet alleen disciplines met elkaar te combineren, maar ook inzichten uit de ene discipline in de andere te gebruiken en uiteindelijk disciplines te integreren.
	De opleiding Bèta-gamma is niet selectief. We werken wel met een strikt profiel voor toelating (NT). Bèta-gamma is bewust een Nederlandstalige opleiding. Afhankelijk van de gekozen major kunnen studenten in jaar 2 en jaar 3 Engelstalig onderwijs volge...
	De studieadviseurs werken vanuit een gezamenlijke en breed gedragen visie op studentbegeleiding. Zij werken intensief samen met andere studentbegeleiders, de opleidingsteams en de docent-mentoren, om de student zo goed en laagdrempelig mogelijk te mon...
	Diversiteit en inclusiviteit zijn in toenemende mate een thema binnen zowel de werving van studenten als het curriculum. Binnen de opleidingsteams wordt veel gepraat over deze thema’s en gezamenlijk bekeken hoe hier aandacht aan gegeven wordt.
	Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit.
	Voor docenten-4 bestond al een didactisch ontwikkelingstraject. In 2019 is voor nieuwe docenten-4 het Docent Ontwikkelprogramma (DOP) opgesteld, waarbij docenten een arbeidscontract voor vier jaar krijgen en 0,1 fte van hun aanstelling besteed wordt a...
	Verder wordt via het onderwijslab wordt veel ingezet op kennisdeling, zowel binnen het IIS als de rest van de UvA.
	Er worden vierjaarlijks docentdagen georganiseerd voor alle docenten van Bèta-gamma. Tussen de opleidingen van het IIS vindt op managementniveau kennisdeling plaats. Daarbij komen belangrijke onderwerpen als blended learning, toetsing, internationalis...

	2.4 Jaarplan Bèta-gamma academisch jaar 2021-2022
	Ambities academisch jaar 2021-2022
	Waar we normaal vrij ambitieus zijn in het vernieuwen en verbeteren van de opleiding, moeten we ook de kanttekening maken dat de mate waarin we ambities kunnen stellen en realiseren moeten temperen in verband met de aandacht die Covid-19 van ondersteu...
	De focus voor academisch jaar 2021-2022 zijn het doorvoeren van een aantal aanpassingen naar aanleiding van de laatste accreditatie. Hierin zijn een aantal thema’s te onderscheiden: Het actualiseren van de eindtermen en de leerlijnen van de opleiding....
	Inhoudelijk willen we met het thematisch onderwijs binnen de opleiding dichter aansluiten bij de thema’s die zijn vastgesteld in het (nog vast te stellen) instellingsplan (2021-2026).
	Tenslotte willen we een stap zetten naar een diversere instroom van de opleiding met betrekking tot eerste generatiestudenten en studenten met een niet-westerse achtergrond.
	Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2021-2022
	 Het curriculum moet op punten vereenvoudigd om een betere balans in kosten en opbrengsten van het onderwijs te vinden.
	Actiepunten 2021-2022


	3. Bachelor Future planet studies
	Academisch jaar 2019-2020 stond voor Future Planet Studies (FPS), naast de omschakeling naar online onderwijs vanaf maart door het nieuwe Coronavirus, in het teken van de implementatie van de curriculumherziening FPS2.0. Deze curriculumherziening is o...
	Het belangrijkste eindadvies van de NVAO was het clusteren en in eigen beheer nemen van de majoren. Dit kan knelpunten rond afstemming en roostering tussen het interdisciplinaire deel en de majoren voorkomen en tot betere samenhang tussen het discipli...
	De implementatie van de nieuwe majoren is aan het begin van academisch jaar 2019/2020 van start gegaan met de invoering van het nieuwe tweede jaar. In 2020/2021 wordt het nieuwe curriculum voor het derde jaar ingevoerd. De belangrijkste mijlpaal van d...
	Tenslotte is hard gewerkt aan het hervormen van het afstudeersemester (het tweede semester van het derde studiejaar), zodat dit in studiejaar 2020-2021 in vernieuwde vorm voor beide majoren kan gaan draaien. Voor deze hervorming zijn onder andere kwal...
	3.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020
	Reflectie op kwantitatieve prestaties
	De uitval uit de instelling is ruim onder de 15%. De impact van de Coronacrisis lijkt beperkt als het gaat om uitval in het eerste jaar, hoewel dat mede met de dispensatie voor het Bindend Studieadvies te maken kan hebben. De hogere uitval in 2018-201...
	Het bachelorrendement laat een lichte daling zien. Deze daling is niet toe te schrijven aan de Coronacrisis, maar lijkt toe te schrijven aan de prestaties van cohort 2016-2017. Uit dit cohort heeft slechts 22% van de studenten een bachelor binnen 3 ja...
	Voor internationalisering zijn door nieuwe administratie de cijfers dit jaar nog niet bekend. De NSE van 2020 is geannuleerd vanwege de Coronacrisis.
	Reflectie op (student)evaluaties
	Over het algemeen zijn de studenten tevreden over de opleiding. De nieuwe vakken die in 2019-2020 zijn geïmplementeerd zijn grotendeels beoordeeld met een ruim voldoende tot goed in vakevaluaties. In het tweede semester zijn, in verband met de omschak...
	Verder zijn panelgesprekken gevoerd met eerstejaars studenten en studenten in de nieuwe majoren Future Earth en Future Society. Uit deze panelgesprekken zijn speerpunten gehaald voor 2020-2021, zoals:
	 Herstructurering van gezamenlijke vakken: de inhoud van de vakken Dealing with Complex Problems en Food Interventions is geherstructureerd, het filosofiedeel uit Dealing with Complex Problems is een apart vak genaamd Philosophy of Science geworden, ...
	 In de voorlichting en eindtermen van Future Earth is het generieke biologie gespecificeerd tot ecologie. Ook is er betere voorlichting op het veldwerkelement van Future Earth.
	 De leerlijn samenwerken wordt verbeterd binnen een project dat door een Comeniusbeurs wordt gefinancierd.
	Risicoanalyse (met opleidingsspecifieke Corona-impact)
	De opleiding Future Planet Studies had relatief veel ervaring met blended learning voor de overstap naar online onderwijs. Hierdoor was het voor vakken die voor de Coronapandemie bijvoorbeeld al laptopcolleges aanboden relatief makkelijk om de oversta...
	Volgens docenten is er met name bij projectonderwijs een negatieve impact op de onderwijskwaliteit en studenttevredenheid door de overgang naar online onderwijs. Docenten zijn ongerust of studenten na het afronden van de bachelor op het juiste niveau ...
	Uit panelgesprekken blijkt een duidelijke tweedeling in prestaties van studenten: een groep studenten presteert beter en geeft aan de autonomie en flexibiliteit in studietempo te waarderen, een andere groep presteert slechter en geeft aan veel afleidi...
	Om de sociale cohesie en goede landing van studenten in het eerste jaar te waarborgen heeft de opleiding voor collegejaar 2020-2021 een mentorprogramma opgezet. In dit mentorprogramma worden eerstejaars studenten in kleine groepjes begeleid door een o...
	De Coronacrisis heeft grote impact op docentwelzijn en werkdruk bij de organisatie. Er is daarom ondersteuning voor docenten in de vorm van advies (toetsdeskundige, expert e-ducation) en extra bemensing, bijvoorbeeld de inzet van meer student-assisten...

	3.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020
	Resultaten van audits, visitatie en accreditatie
	De opleiding is in 2017 geëvalueerd door de NVAO in het kader van heraccreditatie en positief beoordeeld. De commissie gaf als belangrijkste aanbeveling het aantal majoren terug te brengen, in eigen beheer te nemen en de FPS thematiek explicieter in d...
	De opleiding heeft een expliciet en door de NVAO commissie in 2017 positief beoordeeld toetsbeleid op basis van een toetsprogramma en toetsplan. De in 2017 ingevoerde docenthandleiding toetsing ondersteunt docenten bij het systematisch en uniform uitv...
	Functioneren OC’s en EC’s
	De opleidingscommissie (OC) is net als vorige jaren actief en functioneert goed als onafhankelijk medezeggenschapsorgaan van de opleiding. De communicatie tussen het opleidingsmanagement de OC verloopt goed en constructief, zoals de OC wederom bevesti...
	De examencommissie (EC) van FPS is een personele unie met de EC van Bèta-gamma. De EC is actief en functioneert goed. Na 15 jaar is de voorzitter van de EC aan het eind van collegejaar 2019-2020 afgezwaaid. Ook is er een personele wisseling in de ambt...
	Verder geeft de examencommissie in haar jaarverslag aan richtlijnen van de FNWI te missen voor het omgaan met Corona-gerelateerde onderwijsvernieuwingen. Een voorbeeld hiervan is het ontbreken van een faculteit gedragen protocol voor online surveillan...
	Betrekken van alumni en werkveld
	De opleiding onderhoudt actief contact met alumnivereniging IANA en moedigt afstudeerders aan hier lid van te worden. Daarnaast heeft FPS een actieve externe adviescommissie waarin zowel alumni als vertegenwoordigers van het werkveld zitting hebben. D...
	Tenslotte komen FPS alumni geregeld terug in de opleiding in de rol van docent 4 alsmede als betrokkene bij individuele vakken, zoals bijvoorbeeld Interdisciplinary Project en Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen. Ook zijn alumni in het af...

	3.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie
	Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs.
	In het FPS-onderwijs staat activerend leren centraal, aangezien dit een voorwaarde is voor het bevorderen van het leerproces van de student en om studenten met de benodigde vaardigheden en attitudes toe te rusten voor toekomstige uitdagingen en een fl...
	Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde te floreren in een steeds complexere wereld.
	Om deze ambitie te realiseren is het effectief kunnen vormgeven van of bijdragen aan een interdisciplinair project of interdisciplinaire vraag van toenemend belang. En met name op deze punten is FPS 2.0 versterkt via aanpassingen in de onderzoeksvaard...
	Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen.
	FPS heeft nadrukkelijk een internationale oriëntatie, blijkend uit de focus op mondiale thema’s, gastdocenten uit internationale organisaties en excursies naar het buitenland. De vakken van FPS en de major Aardwetenschappen worden vanaf het tweede jaa...
	Studentbegeleiding is zeer belangrijk bij de studie Future Planet Studies. De studieadviseurs werken vanuit een gezamenlijke en breed gedragen visie op studentbegeleiding. Zij werken intensief samen met andere studentbegeleiders, de opleidingsteams en...
	Diversiteit en inclusiviteit zijn in toenemende mate een thema binnen zowel de werving van studenten als het curriculum. Binnen de opleidingsteams wordt veel gepraat over deze thema’s en gezamenlijk bekeken hoe hier aandacht aan gegeven kan worden. Va...
	Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit.
	Voor docenten-4 bestond al een didactisch ontwikkelingstraject. In 2019 is voor nieuwe docenten-4 het Docent Ontwikkelprogramma (DOP) opgesteld, waarbij docenten een arbeidscontract voor vier jaar krijgen en 0,1 fte van hun aanstelling besteed wordt a...

	3.4 Jaarplan Future Planet Studies academisch jaar 2021-2022
	Ambities academisch jaar 2021-2022
	De aanpassing naar FPS 2.0 heeft tot allerlei veranderingen in het tweede en derde jaar van het programma geleid. Nu is het tijd om de aandacht te verleggen naar het eerste jaar van het programma. De ambitie is om het eerste jaar van FPS integraal te ...
	Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2021-2022
	De belangrijkste aandachtspunten bij de verbetering van jaar 1 zijn:
	Het eerste jaar is complex voor de onderwijsorganisatie en vaak erg lastig te bemensen (met relatief veel wisselingen in het docententeam). De complexiteit komt gedeeltelijk voort uit de parallelle roostering van keuzevakken in bepaalde delen van het ...
	Docenten zijn zich vaak niet voldoende bewust van wat er precies in andere vakken al is geleerd (of juist niet), waardoor bijvoorbeeld de opbouw van vaardigheden beter kan (met herhalingen waar dat nodig is; en verdieping waar mogelijk).
	Het thema van semester 2 (‘Kwaliteit van Leven’) is te weinig concreet en mist een eenduidige focus. Hierdoor missen we kansen - zowel met betrekking tot profilering van het programma ten opzichte van concurrerende BSc opleidingen als met betrekking t...
	Binnen de facultaire discussie over het strategische plan (2021-2026 - ‘Connecting Science in a Changing World’) is er ruim aandacht voor vernieuwing in onderwijs en het belang om (als FNWI) maatschappelijke problemen te adresseren. De sleutelrol van ...
	Het TLC speelt een belangrijke rol bij het ondersteunen van het onderwijs met name door e-learning gereedschap te ontwikkelen en ondersteuning te bieden. We gaan hiervan zo effectief mogelijk gebruik maken, onder andere door het inzetten van de digita...
	Actiepunten 2021-2022
	Bij alle bovenstaande acties zullen studenten en docent intensief worden betrokken. Maar het ‘werk’ zal gedaan worden door kleine werkgroepen die diverse bijeenkomsten voorbereiden en de uiteindelijke aanpassingen implementeren.


	4. Master brain and cognitive sciences
	The Master Brain and Cognitive Sciences (MBCS) is an intensive two-year research master program that trains students to become experts in a subfield of brain and cognitive sciences, while preparing them to collaborate with experts from other disciplin...
	4.1 Quantitative reflection on developments in academic year 2019-2020
	*UvAData only lists progress up to cohort 2016, so the dropout rate during year 1 can only be established for 2016-2017. The cumulative dropout rate (i.e. including losses in the second or third year) for the more recent cohorts is shown bracketed. Be...
	Reflection on quantitative results
	Internationalization is well above target (30 %).  Each year, about 40% of the cohort is from abroad. Moreover,  the second-year Research Project 2 is done abroad by roughly half of the students each year.
	Reflection on course/student evaluations
	Based on the curriculum and course surveys, the main points of improvement from the student perspective are the courses Research Design & Statistics and Special Topic in Cognitive Science. Both courses are affected by limited teacher continuity, with ...
	Risk Analysis
	Our own risk assessment emphasizes limited availability of internship placement slots as the main challenge for our programme due to the Corona crisis. A more structural challenge that was present before, but which has been exacerbated by the pandemic...
	The reduced interaction and lack of social events within the programme can damage social cohesion and peer support among the student population. If left unchecked, this can endanger study success.

	4.2 Qualitative reflection on 2019-2020
	Audits, visitations and accreditation
	The Examinations Board of our programme audits Course Records, following a predetermined time table. The individual projects are reviewed each year. Their findings and recommendations for courses are part of the evaluation cycle, in which the programm...
	The Examinations Board’s concerns about individual projects mostly relates to procedures that guarantee grade validity. Currently, the Faculty of Science makes use of Datanose to administer these projects, but the Examinations Board is not 100% conten...
	Programme Committee and Examinations Board
	At the time of this writing, the Annual Reports of neither committee has been finalized yet. Process-wise, the committees are closely monitoring the programme and the programme management is happy with the constructive criticism and deliberative pract...
	Alumni and Job Field
	The pandemic afforded us new possibilities to engage with alumni who shared their experiences with students in special online ‘Alumni Talks’. They could offer advice, demonstrate what the master brought them in terms of career and helped students prep...
	More broadly speaking, the programme remains committed to training scientists and incorporates advice from domain coordinators, teaching staff and internship providers to improve. An Advisory Board has been set up to ensure this process takes place no...
	Corona
	The pandemic provided a challenge for both regular courses and internships. The programme moved the courses in semester 1 of 2020-2021 fully online to ensure that our sizable proportion of international students could be certain of receiving their edu...
	Moving course teaching online was not easy. Ideally, courses would have been redesigned around the online mode, with brief check-in moments complemented by self-study and occassional interactive lectures and Q&As. In practice, this was only possible f...

	4.3 Reflection on goals of Educational Vision UvA
	Focus on the development of motivated and ambitious students by offering high-quality, innovative education
	Through its selective admissions process, MBCS seeks out motivated students who have performed well in their prior education. Our courses are taught mostly by active researchers who can serve as both teacher and role model for aspiring scientists. The...
	Tasks and challenges ahead:
	Plans for active teaching do not always translate into successes. Some courses have received feedback that they could be more activating and we plan to check on all courses to see in which ways active learning can be optimized.
	We are a broad, research-intensive university, and we help our students to acquire the skills and knowledge they will need to flourish in an increasingly complex world.
	Using active researchers as teachers and dedicating a large portion of our programme (62-68 EC) to performing research is the primary way in which we ensure research-intensive education. Another policy is to use guest lecturers who address their own (...
	What we add to this is training in interdisciplinarity. This helps students as researchers, given the scope of the field, but is also prepares them engage with different complex problems by training them in critical thinking, collaboration and synthes...
	Tasks and challenges ahead:
	The implementation of ethics into the programme is still in its very early stages. An unexpected hurdle has been that teachers are not convinced it adds to their courses or that students are ready for the required level of discussion. Currently, stude...
	We strive to be an open and diverse community in which all students feel at home and have access to the same opportunities.
	The disciplinary heterogeneity of the student body requires teachers and students with an open mind and the international character of the programme only adds to this. The study advisor, mentors and round table meetings with the program coordinator ma...
	The programme is selective and can therefore count on motivated, high performing students. Within this group, the programme tries to offer an inclusive student experience. In practice, this means finding tailor-suited solutions for students with physi...
	That being said, we are happy that our student association Cognito is aiming to explore what can be improved in the upcoming year. They have been awarded the Grassroots Science4All Grant, via which the Faculty of  Science promotes inclusivity and dive...
	Tasks and challenges ahead:
	Putting Cognito’s work in the spotlight and integrating the ongoing discussion on inclusivity and diversity into a research-oriented master’s programme will require continuous attention, so that opportunities in the curriculum can be identified and us...
	We assign responsibility for education to our lecturers where possible, focusing intensively on support, knowledge sharing and the professionalism of our lecturers.
	In the philosophy of our programme, course coordinators are at liberty to build a course according to their preferences, with administrative support offered by the coordinator assistant of the programme and consultation on learning objectives and asse...
	Our teachers have access to professional coaching and the base qualification education (BKO) certification. To go beyond this, we also offer quarterly meetings where teachers from the programme present the decisions they made when designing their cour...
	During the first six months of the covid-19 crisis, much of the substantive support became centralized, with the faculty TLC offering technical support and infrastructure for online teaching. The mission now is to facilitate knowledge sharing, so that...
	Tasks and challenges ahead:
	Keeping a community of teachers intact can be difficult in current times, but despite the temptation to forego social time, the programme recognizes that regular, informal contact is necessary to remain supportive of each other and help each other grow.

	4.4 Annual plan Master Brain and Cognitive Sciences academic year 2020-2021
	Ambitions 2021-2022
	 MBCS is planning to develop along three lines in the coming year:
	 To become a research master that is clearly differentiated from other Dutch master programs in brain and cognitive sciences
	 To actively manage student initiatives and foster the community of teachers and students
	 To prepare for reaccreditation in 2023
	Opportunities 2021-2022
	 The students initiative to promote Open Science has the promise to contribute substantially to the programme
	 Student interest in promoting inclusivity can be harnessed to engage more with students when designing courses and organizing activities
	 The research priority Urban Mental Health (UMH) offers new possibilities for projects/course content
	 Interdisciplinary assessment can and should be explicated and implemented in MPP, STICS, Summer School and LT
	 Complexity as studied at Institute for Advanced Study (IAS) can serve as a lens to study brain and cognition in an interdisciplinary fashion
	 The entry courses can be strengthened as foundational courses, especially with regards to methods
	Todo’s 2021-2022
	 Find experienced teaching staff for Research Design & Statistics
	 Identify improvement to active learning for each Entry Course and Elective course
	 Redevelop a methods course for the CS domain, with broad focus on AI/complexity (and find people to do this with)
	 Harmonize Entry Courses (similar assignments for each domain)
	 Develop assessment for interdisciplinary training (throughout program and from group assessment to individual assessment)
	 Explore collaboration options with IAS and UMH
	 Create pre-assessment for incoming students to help them prepare for entry courses and show teachers where incoming students stand
	 Write a preliminary self-study
	 Update final terms of programme in OER-B to better reflect our current ambitions


	5. Master Forensic Science
	We zijn trots op:
	 Omschakeling naar online en hybride onderwijs in korte tijd.
	 Samenhang in het curriculum.
	 Verwevenheid met forensisch onderzoek en wetenschappelijk netwerk door samenwerking met het Co van Ledden Hulsebosch Center (www.clhc.nl).
	 Samenwerking met forensisch werkveld (via docententeam, alumni, de adviesraad en overig netwerk).
	 Goed lopende frontiers lezingenserie (typisch meer dan 100 bezoekers, ook nu we online zijn gegaan).
	Ontwikkelingen:
	In maart 2020 sloeg de Coronacrisis toe. In korte tijd moest al het onderwijs online. Met name dankzij onze docenten is dit gelukt. Vanaf september 2020 bieden we online en hybride onderwijs aan. Onze docenten hebben een positieve houding en proberen ...
	Speerpunten 2019-2021:
	Alle focus is voor nu gericht op het online en hybride onderwijs en ondersteunen van de docenten om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven (zie ambitie 4, MFS doel 6). Voor de tweedejaars studenten is het van belang om ondanks de Corona crisis vol...
	Voorjaar 2021: evalueren van het online en hybride onderwijs met docenten en studenten. Wat willen we houden? Wat betekent het geven van online en hybride onderwijs voor het curriculum als geheel? Welke kansen biedt het, bijvoorbeeld voor uitwisseling...
	5.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020
	Reflectie op kwantitatieve prestaties school/college
	Gemiddeld bekeken over meerdere jaren behalen we voor de instroom (32,8), internationalisering (21%), en rendement master (76,5%) de streefwaardes. Rendement master lijkt structureel te zijn verbeterd vergeleken met 2016-2017. Bij het rendement is de ...
	Reflectie op (student)evaluaties enz.
	De NSE is in 2019-2020 niet uitgevoerd. De resultaten van de risicoanalyse en de Nationale Alumni Enquête ontbreken. De waardering van net afgestudeerden voor het programma als geheel is over de afgelopen jaren verbeterd. We denken dat dit met name li...
	Reflectie op vragen vakevaluties over online onderwijs gebaseerd op een analyse van 4 IIS-opleidingen
	In het tweede semester zijn aan de vakevaluaties vragen toegevoegd waarin gevraagd werd naar de benodigdheden om thuis online onderwijs te volgen, eventuele technische problemen en online tools en onderwijsvormen.
	Van de 507 respondenten (bij 34 vakken van 4 IIS opleidingen) gaf 3 % aan over onvoldoende werkende apparatuur te beschikken om online onderwijs te volgen, 7 % had problemen met de internetverbinding en 12 % had geen adequate studieplek om het online ...

	5.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020
	Resultaten van audits, visitatie en accreditatie
	In maart 2017 is de Master Forensic Science (MFS) bezocht door het visitatiepanel en positief beoordeeld voor heraccreditatie. Een overzicht van de adviezen van het accreditatiepanel, de feedback van onze adviesraad hierover en de huidige stand van za...
	Functioneren OC’s en EC’s
	OC en EC functioneren allebei zeer goed, beide hebben gestructureerde aanpak en hun activiteiten zijn ingebed in het proces van de kwaliteitszorg.
	De OC bestond in 2019-2020 uit 3 docentleden en 4 studentleden. Vanwege het feit dat we een kleine opleiding zijn en omdat we moeite hebben om vier docentenleden aan te trekken, is er besloten om voortaan met 3 docentleden en 3 studentleden verder te ...
	De EC heeft door de Corona crisis en een wisseling van de ambtelijk secretaris in 2019-2020 een aantal vakdossiers nog niet kunnen bekijken. Dat wordt in 2020-2021 weer opgepakt. Vanaf de start van de Corona crisis in maart besteedt de EC meer aandach...
	Betrekken van alumni en werkveld
	Alumni en werkveld worden op de volgende wijze betrokken bij de opleiding:
	 worden uitgenodigd voor Frontiers of Forensic Science lezingen.
	 geven onderwijs (vakcoördinatoren, hoofddocenten alsook gastdocenten)
	 alumni worden betrokken bij voorlichting.
	 maken deel uit van de adviesraad.
	 worden geïnformeerd over nieuwe functies in het werkveld inclusief onderzoeksfuncties (AiO plaatsen) aan de universiteit.
	 worden uitgenodigd voor de MFS LinkedIn groep
	Onze 2019-2020 actiepunten met betrekking tot alumni waren:
	 actief de mogelijkheden voor alumni op de forensische arbeidsmarkt te vergroten door in gesprek te gaan met onze partners uit het werkveld. (zie 1.3, MFS goal 4)
	 Een actieve LinkedIn pagina promoten: dit is gelukt (zie 1.3, MFS goal 4).

	5.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie
	In september 2018 heeft de opleiding een missie en visie opgesteld gerelateerd aan de UvA onderwijsvisie. Hieronder staat per UvA onderwijs ambitie aangegeven op welke kernbegrippen MFS zich richt en zijn de doelen vanuit de missie en visie opgenomen.
	NB: Deze teksten zijn in het Engels aangezien het brondocument in het Engels is opgesteld.
	Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs.
	(Keywords: study success, education innovation, in-depth teaching)
	MFS goal 1. Innovate the education to increase activated and in-depth learning of the students involving forensic reasoning and relevant forensic methods, procedures and topics
	Overall MFS courses are evaluated well by the students (on average 7.5). Looking at our own curriculum evaluations two reoccurring themes can be noticed, namely a desire for more scientific depth in the first year of the curriculum and a wish of stude...
	The MFS programme wants to increase activating and in-depth teaching by applying blended learning innovations focussed at reducing knowledge deficiencies quickly, increasing the impact of guest lecturers, activating the learning community and creating...
	In addition, students work on inspiring forensic topics, relevant cases and increasingly challenging assignments (in level and complexity) not only during their research project and literature thesis but also throughout the various courses in the firs...
	Achieved so far:
	 In January 2018, we started an optimization and blended learning project with the aim to increase in-depth teaching and learning. In the academic year 2018-2019, we developed and implemented several solutions:
	 Criminalistics and Analytical Chemistry: criminalistics rubrics integrated in Canvas for the assessment of weekly assignments. The teacher could do the grading in less time and he noticed the students started asking questions about these assignments...
	 Statistics for Forensic Science: online mid-term test so that students are activated earlier in the course to tackle deficiencies.
	 Logic and the Human Factor in Forensic Reasoning: Students could self-assess their level with quizzes and questionnaires. Quizzes were short test done during class, questionnaires were made before class. Scores showed how well they had done and they...
	 Research and Innovation in Forensic Biophysics: Quizzes to evaluate the level of knowledge and start from that. Final exam replaced by three sub-exams of each one hour, which were immediately discussed afterwards to increase the learning yield. A re...
	 We joined the Perusall pilot project with two courses in block 1, 2019-2020. We continue to use Perusall in 2020-2021 within these two courses.
	 In January 2020, we started a new education development project “Visible Learning Trajectories, Activities & Assessment Project”. However due to the Corona crisis the project is temporarily on hold. The aim right now is to maintain the quality of th...
	MFS goal 2. Strive for a more balanced student population with respect to scientific background
	Annually around 30-40 students are admitted to the programme after careful selection from 80-100 applications. Since the start of the programme in 2005 there has been a strong interest from students with a BSc background in life sciences (biology, med...
	Achieved so far:
	 We have adjusted our website and Master’s Day presentation to highlight the importance of computer science, physics and mathematics.
	 In the academic years 2016-17, 2017-18, and 2018-19 we organised a digital Frontiers of Forensic Science event.
	 During 2018-2019 and 2019-2020, we did a targeted mailing to study advisers of computer science, physics and mathematics within the UvA.
	 As of the academic year 2019-2020, the course names reflect all major disciplines with the addition of the course Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis and changing one course to Research and Innovation in Forensic Biophysics.
	 In 2019-2020, during information meetings we stress the importance of computer science, physics and mathematics backgrounds for forensic science.
	 In 2019-2020, we adjusted the information on the information website about eligible backgrounds. This was based on comments from students during round table meetings. They indicated that students with various backgrounds were apprehensive if they co...
	Achieved so far:
	 In the academic year 2019-2020, we introduced a new course on Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis. This course is obligatory for all first-year students and therefore computer science is integrated at the same level as biology, mathe...
	Currently, forensic and legal professionals make a significant contribution to the curriculum and this link to the forensic practice is crucial for the overall quality of the programme. We want to sustain and strengthen the strong connection to the cr...
	The coordinators of the MFS programme will actively invest in contacts with the forensic and legal community (including the Law faculty of the UvA), informing all relevant institutions of the forensic curriculum and seeking their feedback and input. I...
	Achieved so far:
	 Brainstorm with the advisory board (June 2017)
	 The programme director joined the panel that will audit the Forensic Science programme of the University of Applied Sciences in May 2020.
	 The programme director joined the Police Academy transfer table in 2018, a meeting with all institutions involved in forensic science education.
	 The transfer table initiated an applied science minor on forensic investigation preparing students for working at the police. Recent MFS alumni that have a real interest in working at the police can follow a practical module aimed at working at the ...
	 The programme director works 1 day a week at the NFI and collaborates with forensic experts of the institute to provide literature thesis assignments and research projects for MFS students.
	 In 2019-2020, one of the coordinators on R&D from the Expertise Center on Forensic Innovation of the National Dutch Police joined the MFS advisory board. One immediate result is a direct link to the newly developed research facilities (ontwikkelplei...
	 In September 2019, we strengthened the relation with the UvA Law faculty by jointly organising a Frontiers of Forensic Science.
	 We strengthened the relation with the Dutch Police. From 2019-2020 onwards, we participate in the Applied Science minor “Forensic Investigation” offered by the Police Academy through a contribution from one of our teachers. In return, recently gradu...
	 In cooperation with the forensic advisors of the Dutch court (which are alumni), we can offer Literature Thesis topics supervised by the forensic advisors in 2020-2021.
	 From 2019-2020 onwards, we increased our activity on our MFS Linkedin page. For example, we post job offers, news items, invitations to our Frontiers of Forensic Science lecture series and share messages posted by our alumni.
	 The CLHC actively supports the MFS program. The CLHC website is used by the students to find topics and contacts for literature theses and research projects (www.clhc.nl/education). These topics are provided by the institutional CLHC coordinators an...
	 The amount of alumni that enter the forensic field (forensic practice and forensic PhDs) has increased from 36% in November 2016 to 40% in November 2020. See appendix, figure 1  for an overview of types of jobs of MFS alumni.
	MFS goal 5. Realise a truly international programme by collaboration with universities and forensic institutions abroad
	The master’s programme in forensic science is internationally successful resulting in an average population in which typically 20-30% of the students come from abroad. To date students from 30 countries have participated in the programme. Most student...
	Achieved so far:
	 In 208-2019, MFS has started discussion with King’s College (UK) about the exchange of students of their Research Project. The CLHC and King’s College were quite far in formalising the agreement. However, this was put on hold due to the Corona crisi...
	 In addition to King’s College, we would like to set up a formal agreement with the University of Lausanne as well. This is a well renowned university in forensic education and research.
	Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit.
	(Keywords: support of teachers, coherent curriculum)
	MFS goal 6. Together with teachers and supervisors work to achieve the MFS goals by offering them support through alignment of courses, implementing blended learning innovations and quality control.
	To implement the activating and in-depth teaching approach as described in goal 1, teachers in the programme should be adequately supported to meet this challenge. The MFS programme offers them support through teachers meetings aimed at innovating and...
	Achieved so far:
	 During a teacher’s meeting we reviewed our learning goals to see if our learning goals are described at the right level (June 2017).
	 Repeated explanation about the basics of Bayesian statistics was minimised from 2018-2019 onwards.
	 In January 2018, we started an optimisation and blended learning project with the aim to increase in-depth teaching and learning. This led to the implementation of several new education techniques (see 1.3, ambition 1, MFS goal 1).
	 In January 2020, we started a new education development project “Visible Learning Trajectories, Activities & Assessment Project” aimed at further strengthening the coherence of the curriculum (see 1.3, ambition 1, MFS goal 1).
	 In order to support the teachers in the shift to online education in March 2020 and to online and hybrid education from September onwards (due to the Corona crisis), we facilitated online knowledge sharing between teachers, discussions on which acti...

	5.4 Jaarplan Master academisch jaar 2020-2022
	Op de langere termijn wil de Master Forensic Science (MFS) tot de internationale top van forensische opleidingen behoren. Bij de volgende accreditatie  in 2022 willen we overtuigend kunnen aantonen dat het curriculum verder is ontwikkeld en de student...
	Onderstaande ambities, kansen en actiepunten zijn grotendeels onveranderd ten opzichte van vorig jaarverslag, met name omdat de meeste plannen zich over een langere termijn uitstrekken. De ontwikkelingen tot nu toe zijn beschreven in hoofdstuk “Reflec...
	Ambities academisch jaar 2020-2022
	Ambities Kwantitatieve doelen 2020-2022:
	 Instroom masterstudenten eindejaarscohort
	 Ca. 35 en blijvend een hoge diversiteit in disciplines aantrekken
	 In het academisch jaar 2021-2022 zal  45% of minder van MFS studenten een bachelorachtergrond in Life Sciences hebben en 55% in andere achtergronden. (onveranderd)
	 Rendement master:
	 % C+1 rendement: >80%
	 Internationalisering: 20% graden met buitenlandervaring
	 MFS zal actief contact en samenwerking zoeken met internationale gerenommeerde academische instituten die forensisch onderwijs aanbieden.
	Aansluiting bij het werkveld:
	 By 2020 at least 40% of all MFS alumni will have a forensic position (either PhD or in the criminal justice system) in the Netherlands or their country of origin within the first 5 years after graduating from the master. (onveranderd)
	 Gemeten in november 2020 komt gemiddeld 40% van onze studenten in het forensisch werkveld terecht ten opzichte van 36% gemeten in november 2016 (zie bijlage fig 1, forensische praktijk en forensische PhDs).
	Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2020-2022
	 Meer diversiteit in de achtergronden van studenten zodat de cohort samenstelling beter past bij de opzet van het curriculum, het interdisciplinaire programma en de behoeften van de arbeidsmarkt. (onveranderd)
	 MFS maakt gebruik van active learning werkvormen en studenten werken veelal in kleine interdisciplinaire groepen. Een aantal vakken hebben een specifieke problem based teaching opzet. Blended learning zou een mogelijkheid kunnen zijn om onze vakken ...
	 De door de Corona crisis veroorzaakte verschuiving naar online en hybride onderwijs biedt ook kansen voor de ontwikkeling van online en blended learning onderwijs. Met name ook voor de mogelijkheid tot het aanbieden van onderwijs aan forensic profes...
	 Het forensisch werkveld heeft geen grote arbeidsmarkt, daarom is het voor MFS belangrijk om een actieve lobby op te zetten en de relaties met het werkveld verder te versterken. (onveranderd)
	Actiepunten 2020-2022
	 Instroom masterstudenten: m.b.t. diversiteit
	 Belang van physics, mathematics en computer science blijven benadrukken op voorlichtingswebsite, informatieavonden en tijdens assessment interviews.
	 Herhaling interne communicatie richting studieadviseurs Mathematics, Computer Science en Physics.
	 2020-2021: In oktober 2020 is de UvA gestart met de UvA Open Huis, ter vervanging van de masteravonden op locatie. Om aankomende studenten te informeren is er nieuwe content gecreëerd, waaronder een vlog van een eerstejaars student en een nieuw voor...
	 Rendement master: % C+1 rendement:
	 Blijven monitoren en persoonlijke begeleiding bieden. (onveranderd)
	 Internationalisering: 20% graden met buitenlandervaring
	 In de periode 2020-2022, heeft MFS een formele samenwerking gerealiseerd (inclusief een getekende overeenkomst) in forensisch onderwijs met twee internationale academisch instituten om zo een impuls te geven aan internationale mogelijkheden voor MFS...
	Overige actiepunten 2020-2022:
	Aansluiting bij het werkveld:
	 In 2018-2020 the existing contacts (forensic researchers at universities, NFI, OM, ZM, Dutch Police) have been strengthened and a number of new contacts and collaborations have been realised with the professional forensic field leading to additional...
	 Presentation about MFS at an NFI colloquium. (onveranderd: Om verschillende redenen is het NFI colloquium een aantal keer uitgesteld, op het moment door de Corona crisis.)
	 Strengthen relations with the UvA Law faculty by investigating the opportunities for combined Literature Thesis projects.
	 Monitoren hoeveel stages en eindverslagen leiden tot wetenschappelijke publicaties met student als eerste auteur of co-auteur (onveranderd).
	 Verkennen van mogelijkheden om professionals vanuit het werkveld MFS cursussen aan te bieden. De huidige situatie en de verschuiving naar online onderwijs kan daar kansen voor bieden.
	 Alle focus is momenteel gericht op online en hybride onderwijs en ondersteunen van de docenten om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen geven.
	 Voorjaar 2021: evalueren van het online en hybride onderwijs met docenten en studenten. Wat willen we houden? Wat betekent het geven van online en hybride onderwijs voor het curriculum als geheel? Welke kansen bied het, bijvoorbeeld voor uitwisselin...
	 De Frontiers of Forensic Science lezingen gaan online en worden deels vervangen door een serie kortere lezingen van internationale forensische instituten.
	Overige actiepunten
	 Voor de tweedejaars studenten is het van belang om in 2020-2021 ondanks de Corona crisis voldoende Literature Thesis en vooral Research Project onderwerpen aan te kunnen bieden.
	 Uit de evaluatie bleek dat het nieuwe vak Cybercrime, Digital Traces & Forensic Data Analysis nog verbeterd kan worden hetgeen in overleg met de docenten opgepakt zal worden voor 2020-2021.
	Figure 1: Overview of MFS alumni and their main jobs within five years after the master. (Counting from the graduation date, we look after one, three and five years what jobs alumni are doing. For example, if someone started a forensic PhD right after...


	6. Interdisciplinair keuze- en honoursonderwijs
	Het Instituut voor Interdisciplinaire Studies biedt interdisciplinaire keuzevakken (IIS keuzevakken), -honoursvakken en minoren aan. Hiermee geven we UvA studenten van elke mogelijke opleiding, UvA medewerkers, en geïnteresseerden van buiten de UvA de...
	We programmeren een gevarieerd aanbod met driejaarlijks wisselende modules zodat we kunnen inspringen op actuele kwesties en vernieuwingen in het onderwijs. Het afgelopen voorjaar stond volledig in het teken van de Corona-pandemie. Binnen no time moes...
	Daarnaast ontwikkelen we ook nieuwe, innovatieve vormen van onderwijs met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, zoals het keuzevak The eternal pursuit of happiness en werken we samen met partijen buiten de UvA, zoals in het honoursvak Moving People C...
	In samenwerking met de FEB is een nieuwe minor –Sustainablility and Economics- ontwikkeld die september 2019 van start is gegaan. Wij bieden hiervoor de vakken Degrowth en Circular Economy aan, die een succes zijn, zowel in kwaliteit als in animo van ...
	6.1 Kwantitatieve reflectie op ontwikkelingen academische jaar 2019-2020
	Grafiek van instroom in verleden en prognose in 2020-2021
	Aantal honoursmodules
	Grafiek van instroom in verleden en prognose in 2020-2021
	De VU, AUC en UvA (IIS) werken sinds 2009 samen bij het honoursonderwijs. Er vindt uitwisseling van studenten plaats tussen de instellingen; studenten van VU en AUC kunnen deelnemen aan de interdisciplinaire modules van het IIS. De inschrijving voor d...
	Actiepunten 2019-2021
	Vakevaluaties keuzeonderwijs
	De studenttevredenheid komt over het hele jaar genomen met een gemiddelde van 8,1 ruim boven de 7.5 uit die we onszelf als doel stelden. De studentevaluatie is stabiel gebleven ten opzichte van vorig jaar. Een deelnemer schreef in de evaluatie het vol...
	Aantal keuzevakken
	We zitten in een stijgende lijn wat betreft het aantal keuzevakken. We hebben als doel 8 à 10 keuzevakken per semester aan te bieden, dat hebben we gemiddeld genomen gehaald. Dat geldt ook voor 20-21, waar we 11 en 9 keuzevakken aanbieden.
	Deelnemers keuzevakken
	In 2019-2020 deden er naast studenten 158 externe deelnemers aan IIS Keuzevakken mee, waaronder NRC-lezers, UvA-medewerkers/PhD'ers, scholieren, AUV pashouders en overige contractanten van buitenaf. In het eerste semester van 1920-2021 waren dit er 20...
	Vakevaluaties honoursonderwijs
	De studenttevredenheid van het honoursonderwijs is hoog met gemiddeld een schoolcijfer van 8,1. Over The Neuro Society zei een student het volgende: “This course has been enlightening, wonderfully challenging, and stimulating.” We onderzoeken de mogel...
	Aantal honoursmodules
	We hebben het aantal honoursmodules opgeschroefd. Er komen steeds meer honoursstudenten aan de UvA en de verwachting is dat dat alleen maar gaat toenemen met nieuwe internationale bachelors. In 18-19 groeiden we van 20 naar 23 honoursvakken. In 19-20 ...
	We staan voor de uitdaging om het honoursonderwijs, vernieuwend en uitdagend te houden met dit grote aanbod aan vakken. Er blijft binnen het onderwijs ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Uit de evaluatie blijkt dat het onderwijs nog steeds als zoda...
	Het keuze- en honoursonderwijs van het IIS wordt niet apart meegenomen in de NSE. De Honours Student Council (van de UvA en VU) neemt wel jaarlijks een enquête af. Afgelopen jaar hebben er 351 honoursstudenten de survey ingevuld. De studenten zijn ove...

	6.2 Kwalitatieve reflectie op ontwikkelingen academisch jaar 2019-2020
	Corona-pandemie en online vakkenaanbod
	Door de Coronapandemie is al het onderwijs van het tweede semester van 19-20 online voortgezet. Alhoewel de behoefte aan on-campus onderwijs groot is, worden docenten vaardiger in het verzorgen van online onderwijs.
	Aanbod nieuwe vakken
	Afgelopen jaar hebben we sterke nieuwe keuzevakken ontwikkeld met complexe, actuele en urgente thema’s als Human(e) AI, Climate Crisis, The Eternal Pursuit of Happiness en Pandemic. Ook het honoursprogramma heeft er sterke beta gerichte vakken bijgekr...
	Zichtbaarheid keuze- en honours
	Het is onze ambitie om iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het volgen van interdisciplinair onderwijs kennis te laten maken met ons programma. Niet alleen willen we meer bekendheid onder studenten, ook andere doelgroepen zoals scholieren, ook U...
	Keuzeonderwijs
	We hebben onderzocht waar we al tegemoet komen aan de wensen van studenten en waar we dat nog kunnen verbeteren. 345 studenten hebben de survey over interdisciplinair keuze-onderwijs ingevuld. Slechts iets meer dan de helft van de respondenten kende h...
	Minoronderwijs
	De minor Sustainability and Economics is in september gestart en is een groot succes. Wij hebben twee vakken onder onze hoede: Circular Economy and Degrowth.
	Momenteel zijn we twee nieuwe minoren aan het verkennen. Een interdisciplinaire minor Sustainability, waaraan het CvB een bijdrage levert aan de ontwikkeling. Ook verkennen we de mogelijkheden van een interdisciplinaire minor op het gebied van Diversi...
	Samenwerking
	De komende jaren willen we de samenwerking met partijen van buiten de UvA graag voortzetten. We hebben afgelopen jaar lezersaanbiedingen met de NRC Handelsblad gehad. Ook inhoudelijk zijn we op zoek gegaan naar partners, zoals IDFA, de Gemeente Amster...
	Comeniusbeurs Teaching fellow
	IIS docent Esther Quaedackers heeft een Comeniusbeurs gekregen voor het te ontwikkelen vak Local Big History in samenwerking met universiteiten in Spanje en Italië.  Studenten van deze universiteiten zullen ook samenwerken aan hun ‘Local Big Histories...
	Functioneren OC’s en EC’s
	Binnen het interdisciplinair keuze- en honoursonderwijs hebben resp. de Evaluatiecommissie Keuzeonderwijs (Evke) en de evaluatiecommissie honoursonderwijs (Evho) de rol van OC. Beide commissies schrijven een jaarverslag. Keuze- en honoursvakken vallen...
	Betrekken van alumni en werkveld
	Wij zijn geen opleiding en hebben in die zin ook geen alumni. Wel willen wij oud-honoursstudenten en studenten die keuzevakken bij ons hebben gevolgd meer uitvragen over hun voorkeuren voor vakken. Dit gebeurde afgelopen jaar via de evaluatiecommissie...
	Keuzeonderwijs vierjarenplan
	Wij hebben de ambitie studenten in staat te laten zijn verbindingen te leggen tussen vakken, tussen disciplines, en tussen de wetenschap en de rest van de samenleving. Op die manier leveren zij een bijdrage aan het oplossen van complexe problemen in d...

	6.3 Reflectie stand van zaken belangrijke thema’s uit onderwijsvisie
	Ambitie 1: de UvA richt zich op de ontwikkeling van gemotiveerde en ambitieuze studenten door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig en innovatief onderwijs.
	Kernbegrippen:
	 Studiesucces
	 Activerend onderwijs/Blended learning
	 Innovatie
	 Differentiatie (o.a. honours, schakelonderwijs)
	Ambitie 2: De UvA is een brede onderzoeksintensieve universiteit die studenten opleidt om met kennis en kunde te floreren in een steeds complexere wereld.
	Kernbegrippen:
	 Onderzoeksintensief onderwijs
	 Invulling keuze- of minorruimte (mobility window o.a. minor, stage, exchange)
	 Academische vorming/21st century skills
	 Disciplinair en discipline overstijgend onderwijs
	Bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies bieden wij alle UvA studenten en andere geïnteresseerden die over de grenzen van hun eigen vakgebied willen kijken de mogelijkheid om kennis te maken met interdisciplinariteit.
	Wij hebben de ambitie studenten op te leiden tot bruggenbouwers die in staat zijn om verbindingen te leggen tussen vakken, tussen disciplines, en tussen de wetenschap en de rest van de samenleving. Op die manier leveren zij een bijdrage aan het oploss...
	Studenten zijn erg geïnteresseerd in de keuzevakken die we aanbieden, maar ze komen vaak bovenop hun reguliere studie en in tijden van grote drukte lijken dit ook de eerste vakken te zijn die afvallen. We proberen de instrumenten uit de literatuur ove...
	Het IIS betrekt de student nog actiever bij het onderwijs door hen de mogelijkheid te bieden een eigen vak te ontwikkelen. In 2016/2017 is voor het eerst de Create a Course Challenge ingezet. Hierin worden ambitieuze en gemotiveerde studenten uitgedaa...
	Met het organisatiebrede interdisciplinaire honoursonderwijs bieden we uitdagend en vernieuwend onderwijs aan talentvolle, nieuwsgierige en gemotiveerde studenten die over de grenzen van hun eigen discipline willen kijken. We zetten in op de persoonli...
	Reflectie op onderzoek en wetenschap speelt bij veel vakken een grote rol. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van primaire bronnen. In het keuzeonderwijs ligt de focus vooral op het openen van wetenschapsgebieden voor geïnteresseerden.
	De keuzevakken die we aanbieden zijn interdisciplinair en toegankelijk voor alle studenten van de UvA. De diverse achtergrond van de studenten zorgt voor verschillende invalshoeken en kennis van verschillende vakgebieden. Op die manier bieden wij niet...
	Ambitie 3: De UvA streeft ernaar een open en diverse gemeenschap te zijn waarin alle studenten zich thuis voelen en gelijke kansen krijgen.
	Kernbegrippen:
	 Toegankelijkheid (selectie bachelor en master)
	 Taalbeleid (curriculumkeuzes en geboden taalondersteuning)
	 International classroom
	 Studiebegeleiding
	 Diversiteit en inclusiviteit
	Het gros van het keuze- en honoursonderwijs is toegankelijk voor alle disciplines. Dit blijft een punt van aandacht omdat studenten soms wat harder moeten studeren dan anderen om de leerdoelen te behalen. Dit kan ook gelden voor eerste-generatie stude...
	Ambitie 4: De UvA belegt de verantwoordelijkheid van het onderwijs zo dicht mogelijk bij docenten, met veel aandacht voor ondersteuning, kennisdeling en docentprofessionaliteit.
	Kernbegrippen:
	 Docentprofessionaliteit
	 Kennisdeling
	Zowel in het keuze- als honoursonderwijs komen de docenten uit verschillende faculteiten of zijn ze extern. De docenten zijn daarom aangewezen op onze ondersteuning en kennisdeling. We leveren om die reden maatwerk en proberen docenten te ontlasten. O...
	We helpen de docenten zich te professionaliseren door hen indien nodig te ondersteunen bij het ontwerpen van leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing en door de publicaties van het IIS te delen. Afgelopen voorjaar hebben we ondersteuning geboden bij o...

	6.4 Ambitie academisch jaar 2020-2022
	Instellingsplan UvA en Strategische agenda van het IIS
	Het is onze ambitie om met de vakken die wij ontwikkelen aan te sluiten op de vier thema’s van het instellingsplan van de UvA. Daarnaast zullen we actief samenwerken met het Onderwijslab om projecten die voortvloeien uit de strategische agenda te ontw...
	Honours als proeftuin
	Het keuze- en honoursonderwijs van het IIS wil nog meer dan de afgelopen jaren de nadruk leggen op de proeftuinfunctie. We zullen onderzoeken hoe we onze proeftuin kunnen optimaliseren zodat docenten durven te experimenteren. Hoe kunnen docenten de op...
	Hybride onderwijs
	Na bijna twee semesters van online onderwijs is eens te meer duidelijk geworden hoe waardevol onderwijs op locatie is voor het honours- en keuzeonderwijs. Onderwijs op locatie zorgt ervoor dat de studenten die elkaar niet kennen (ze komen vanuit de he...
	Minoren ontwikkelen
	In samenwerking met het Onderwijslab adviseren we bij het ontwikkelen van minoren. Als blijkt dat een minor in eerste instantie het beste tot zijn recht komt binnen het IIS, zullen wij ook de organisatie op ons nemen. Als blijkt dat de minor beter bij...
	Momenteel zijn we twee nieuwe minoren aan het verkennen. In opdracht van het CvB ontwikkelen we een UvA-brede, interdisciplinaire minor Sustainability. Ook verkennen we de mogelijkheden van een interdisciplinaire minor op het gebied van Diversity, waa...
	Visie honours UvA VU
	Dit academisch jaar zullen de VU en de UvA een gezamenlijke honoursvisie publiceren. Het is ons doel om aangehaakt te blijven bij deze ontwikkelingen, deze nauwgezet te volgen en onze kennis hiervan en kijk hierop te delen.
	Engelse vertaling honourswebsite
	In samenwerking met bureau communicatie zullen we de honourswebsite ook naar het Engels vertalen.
	Zichtbaarheid nog meer vergroten
	Het is onze ambitie om iedereen die mogelijk geïnteresseerd is in het volgen van interdisciplinair onderwijs kennis te laten maken met ons programma. Niet alleen willen we meer bekendheid onder studenten, ook andere doelgroepen zoals scholieren, ook U...
	Dit jaar zullen we bij het honoursonderwijs thema’s toevoegen die studenten mogelijkerwijs wegwijs maken in de vakken. We zullen het effect daarvan evalueren met de Evho en de Student Honours Council.
	We gaan intensiever docenten werven, om zichtbaar te zijn, maar vooral om tegemoet te komen aan het ontwikkelen van genoeg honours- en keuzevakken. We plaatsen een pakkende tekst op de website, gaan op zoek naar geschikte mailinglists en gaan gerichte...
	Keuzeonderwijs
	We gaan de wensen van studenten waar mogelijk implementeren in het onderwijs. Daarnaast zullen we de inschrijvingen en uitval van studenten en andere medewerkers intensiever monitoren. We vermelden hoeveel contractstudenten en toehoorders er per vak m...
	Samenwerking
	Verbinden met de maatschappij  is een speerpunt van zowel het Instellingsplan van de UvA als de Strategische Agenda van het IIS. De komende jaren willen we de samenwerking met partijen van buiten de UvA intensiveren. We blijven onze contacten onderhou...
	Honoursonderwijs
	Wij streven naar het ontwikkelen van 20 vakken per semester om aan de groeiende vraag te voldoen. We zullen de aantallen onder de loep houden en na overleg met de VU besluiten wat de komende periode een redelijk aantal vakken is.
	Uit de survey van de Student Honours council blijkt een vraag naar kleinschalige vakken waar persoonlijke ontwikkeling een rol in speelt en meer bèta- gerichte vakken en vakken met een kwantitatief aspect.  We nemen dit ter harte, en inventariseren de...
	We zullen daarnaast de honoursdecaan en de beleidsmedewerker honours adviseren bij een eventuele peer review die op zijn vroegst in het najaar van 21-22, maar misschien door (de nasleep van) Corona later plaatsvindt.
	Diversiteit en inclusiviteit
	We hechten belang aan diversiteit van kennis en mensen. Bij de ontwikkeling van ons programma streven we ernaar dat docenten van het keuze- en honoursonderwijs een goede afspiegeling vormen van de samenleving.
	Kansen en verbeterpunten academisch jaar 2020-2022
	Door deze Coronapandemie is gebleken hoe wendbaar we kunnen zijn. In een razend tempo is ons onderwijs volledig online doorgegaan. Dat is iets om trots op te zijn. Ook zien we hierdoor de waarde van on-campus onderwijs des te meer. We streven er voor ...
	De afgelopen vier jaar is het aanbod aan honoursmodulen en het aantal studentinschrijvingen voor honoursvakken verdubbeld. Dit was noodzakelijk om het onderwijsaanbod aan te doen sluiten op het groeiend aantal honoursstudenten. Met de organisatie van ...
	We krijgen heel goede vakevaluaties voor zowel keuze- als honoursonderwijs. Dat willen we vanzelfsprekend zo houden. Wel hebben we de ambitie om koploper te zijn op het gebied van nieuwe onderwijsvormen en vormen van toetsing. Daarbij hoort ook het ne...
	Actiepunten 2020-2022


	De student-tevredenheid stabiliseren op 7,5
	Wat was het doel voor ‘19-’21?
	Evalueren met docenten en gesprekken met docenten en het toepassen van de PDCA cyclus.
	Wat hebben we gedaan?
	Het gemiddelde voor semester 1 was een 8,1 en voor semester 2 een 8,2 Stabiel in vergelijking met vorig jaar (8,2 en 7,9)
	Wat hebben we bereikt in ’19-’21?
	Door Corona heeft ons onderwijs in semester 2 grotendeels digitaal plaatsgevonden, hierdoor hebben veel minder studenten de evaluatieformulieren ingevuld.
	Toelichting
	Afstemming doelgroep optimaliseren
	Doel / KPI
	De wensen van studenten analyseren
	Wat was het doel voor ‘19-’21?
	We hebben een survey onder studenten uitgezet. 
	Wat hebben we gedaan?
	De vragenlijst is door 345 studenten ingevuld. We hebben de wensen van de studenten zo beter in kaart gebracht. We sturen de samenvatting van de survey ook naar de Evke. 
	Wat hebben we bereikt in ’19-’21?
	We zullen in de toekomst nog meer inspringen op de wensen van studenten.
	Toelichting
	Verkenning en ontwikkeling minor sustainability en verkenning diversity
	Verkenning en ontwikkeling minor sustainability en verkenning diversity
	7. Jaarverslag Onderwijslab 2019-2020
	Het delen van expertise en samenwerking met andere opleidingen en onderwijsinstituten aan de UvA met betrekking tot cross-overs tussen verschillende disciplines en sectoren binnen en buiten de academische wereld, is een belangrijke focus van het Onder...
	Nieuwe bacheloropleiding Social Data Science
	Er is dit jaar gewerkt aan de curriculumontwikkeling van de nieuwe bacheloropleiding Social Data Science voor de FMG door middel van online workshops met docententeams. De Toets nieuwe opleiding is verstuurd naar de NVAO. De geplande startdatum voor d...
	Nieuwe strategische onderwijsinnovatie agenda IIS 2021-2026
	Het IIS heeft een toekomstverkenning van interdisciplinariteit en interdisciplinair onderwijs uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe strategische onderwijsinnovatie agenda. Voortbouwend op waar we nu als instituut staan is ons primaire doel ...
	Placemaking: Estafette voor Stadsontwikkeling
	Het vak Placemaking wordt vanaf 2020 niet alleen op het Sciencepark aangeboden maar ook uitgevoerd bij de Roeterseilandcampus voor de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. Het vak Placemaking is ook ontwikkeld voor het Universiteitskwart...
	Beurzenprogramma; Vaardigheden in het onderwijs
	Vanaf het studiejaar 2018-2019 zijn er beurzen beschikbaar gesteld voor UvA-docenten die vaardighedenonderwijs willen integreren in hun cursus. Tot nu toe zijn er 15 beurzen uitgereikt, 11 in het studiejaar 2018-2019 en 4 in het eerste semester van 20...
	Anco Lankreijer van het AUC over de cursusreeks’ Big Questions in Time’
	“Binnen het AUC willen we meer interdisciplinariteit aanbieden. In het kader daarvan ontwierpen we een vernieuwde cursusreeks ‘Big Questions’. Verschillende interdisciplinaire thema’s komen bij deze cursussen aan bod, met als voornamelijk doel het int...
	Humanities in Context (HiC)
	Binnen het project Humanities in Context wordt een nieuwe interdisciplinaire bacheloropleiding ontwikkeld waar studenten worden opgeleid om verschillende huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen te onderzoeken. Deze uitdagingen vragen om ee...
	Nieuwe bacheloropleiding FNWI: Science & Design
	Er wordt gewerkt aan een nieuwe bacheloropleiding waarbij studenten oplossingsgericht werken aan uitdagingen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit en gezondheid. Door de integratie van kennis uit de disciplines Biologie, Natuurkunde en Sc...
	Digitalisering van de Pressure Cookers
	De Pressure Cooker is een tweeënhalve dag durende intensieve onderwijsvorm, waarbij studenten vraagstukken van externe opdrachtgevers analyseren en een oplossingsrichting ontwikkelen. Afgelopen jaar is een nieuwe vorm van de Pressure Cooker ontwikkeld...
	Coach@work
	Het Coach @Work project is afgelopen jaar geëvolueerd van een pilot bij de IIS opleidingen MBCS en BG, naar een project dat vanuit de kwaliteitsgelden ook voor de FNWI kan zorgen voor een betere oriëntatieproces richting een toekomstige loopbaan. Doel...
	Uit het verkenning die van maart tot juli 2020 is uitgevoerd, blijkt dat de geïnterviewde studenten zich laten verdelen in twee groepen, waarvan de grootste vooral behoefte heeft aan een makkelijke manier om zelf in contact te komen met alumni en de k...
	Voor de eerste groep zijn er mogelijkheden om aan te haken bij UvA-Bridge, een alumniplatform dat op dit moment ontwikkeld wordt door het alumnibureau van de UvA. Op dit platform zou eventueel geregistreerd kunnen worden welke alumni bereid zijn om na...
	Voor de tweede groep wordt ofwel aansluiting gezocht bij bestaande begeleidingstrajecten of onderzocht of deze kunnen worden opgezet.
	Op moment van schrijven lopen meerdere gesprekken met de opleidingsdirecteuren van de FNWI-masteropleidingen om te bepalen welk van hen als eerst bereid zijn een pilot te draaien voor één of beide groepen. Ondertussen worden hun vragen en eisen terug...
	Vernieuwing opleiding Neerlandistiek
	Neerlandistiek heeft in 2019 in samenwerking met het IIS aan modernisering en popularisering van de opleiding door middel van een nieuw curriculum waarbij populaire onderdelen, zoals bijvoorbeeld creatief schrijven, een grotere plek krijgen in het pro...
	IIS Publicaties
	In oktober 2020  is de publicatie Seeing the City, Interdisciplinary Perspectives on the Study of the Urban uitgebracht onder redactie van Luca Bertolini en Nanke Verloo. Het boek is een initiatief van het IIS die de financiering van het boek op zich ...
	De publicatie Meaningful Assessment for Interdisciplinary Education wordt afgerond en de verwachte publicatiedatum is maart 2021. Dit handboek geeft inspiratie voor docenten om bewezen en innovatieve benaderingen voor de beoordeling van interdisciplin...
	Ook met de herziening van ‘An introduction to interdisciplinary Research’ is aangevangen. De planning is dat deze voor de zomer van 2021 wordt gepubliceerd en gelanceerd.
	De afgelopen jaren zijn er in totaal 15.821 IIS publicaties verkocht aan verschillende hoger onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Dit tot tevredenheid van de uitgever Amsterdam University Press.
	Verkoop publicaties, cijfers van Amsterdam University Press
	Doelen 2021
	Uitvoering van de strategische innovatie agenda 2021-2026
	De doelen van het Onderwijslab voor 2021 bestaat uit het in gang zetten van de uitvoering van de strategische onderwijsinnovatie agenda 2021-2026.
	MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIES VORMGEVEN
	Het aanleren van de kennis en vaardigheden die de toekomstige generatie academici nodig hebben voor de interdisciplinaire en transdisciplinaire aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken staat centraal in de Strategische Agenda. De komende jare...
	De focus van transitiedenken van het IIS wordt ondersteund door de volgende twee speerpunten. Dat betekent dat binnen de transitiedenken projecten van het IIS er aandacht is voor het verbinden van perspectieven en student engagement.
	 PERSPECTIEVEN VERBINDEN:
	Het IIS  ziet een groot belang in het opleiden van academici die in staat zijn om over de grenzen van hun eigen discipline te kijken en verschillende wetenschapsgebieden en niet
	 GEËNGAGEERD STUDEREN:
	IIS wil betrokkenheid van studenten bij hun studie en bij de maatschappij bevorderen. Daarnaast staan we voor de uitdaging om het onderwijs meer flexibel vorm te geven. We initiëren onderwijsvormen die UvA-studenten meer regie geven op hun studie.
	Versterken personele inzet
	Het IIS verkent bijvoorbeeld verschillende manieren om de campus te gebruiken. Binnen het Onderwijslab wordt met een kleine vast team gewerkt, aangevuld met een flexibele inzet van docenten en staf uit de opleidingen van het IIS en de faculteiten. In ...
	Blijvende focus op de samenwerking  met partijen binnen de UvA
	De samenwerking met de faculteiten blijft een aandachtspunt. Nu de centrale en facultaire TLC’s op alle faculteiten zijn geïmplementeerd kunnen we ook samenwerking met deze partijen versterken door bijvoorbeeld doorverwijzing en uitwisselen van person...

	8. Personeel
	Het IIS is een dynamische onderwijsorganisatie waar onderwijsontwikkeling en het uitvoeren, monitoren en evalueren van bestaand interdisciplinair onderwijs hand in hand gaan. Zowel de innovatieve activiteiten, als het interdisciplinaire karakter van h...
	Belangrijke ontwikkelingen
	COVID-19 en hoge werkdruk:
	2020 wordt sterk gedefinieerd door de Corona-crisis.
	Het overschakelen naar online onderwijs heeft voor de docenten en de onderwijsondersteuning van het IIS voor veel extra werk en een hoge werkdruk gezorgd. Alle energie is gericht geweest op het goed uitvoeren van de kerntaak, andere beleidsonderwerpen...
	Docentenbeleid:
	Vanuit de FNWI is er in 2020 het initiatief genomen om de aanvullende beoordelings- en bevorderingseisen voor docenten te herijken, deze worden naar verwachting in december vastgesteld.
	De FNWI en het IIS veel aandacht besteed aan het verbeteren van de aanstellingen en ontwikkelingsmogelijkheden van docenten. Vanaf augustus 2020 heeft de functiegroep D4 bij 0,6 fte en hoger een ontwikkeltraject aangeboden, binnen een 4-jarig dienstve...
	Daarnaast heeft het IIS aanpassingen gedaan om het curriculum van de bachelor opleidingen niet alleen goed studeerbaar- maar ook goed doceerbaar te organiseren. Dit vraagt – mede door Covid-19 -  in 2021 op sommige punten een herziening.
	WNRA /Nieuwe cao:
	Vanaf 1 januari 2020 is de WNRA van kracht, medewerkers hebben nu geen aanstelling, maar een dienstverband. Per 31 december 2019 is er een nieuwe cao van kracht, deze cao is geldig tot en met 31 december 2020, de onderhandelingen voor de nieuwe cao zi...
	Jaargesprekken en loopbaanontwikkeling:
	Het IIS heeft veel aandacht voor jaargesprekken en loopbaanontwikkeling. Er worden trainingen gegeven en gedaan, coaching gevolgd en conferenties bezocht. Ook is er veel aandacht voor community en worden er diverse activiteiten op dit gebied ontplooid...
	Risico’s
	Werkdruk en verzuim:
	De overschakeling naar online onderwijs heeft voor extra werk en een hogere werkdruk gezorgd. Het thuiswerken wordt wisselend ervaren en is in individuele gevallen aanleiding voor extra druk. In het afgelopen jaar hebben we aantal ziekmeldingen gehad ...
	Relatie onderwijs – onderzoek:
	Door het interdisciplinaire karakter van de onderwijsactiviteiten binnen het IIS is de binding met de onderzoeksinstituten niet vanzelfsprekend. Dit maakt het borgen van de interdisciplinaire leerlijn complex en de taakverdeling tussen de docenten op ...
	Personele bezetting
	De nadruk van de werkzaamheden binnen het IIS ligt op de ontwikkeling, organisatie en ondersteuning van de onderwijsactiviteiten. Dit is bepalend voor de WP <> OBP verhouding binnen het Personeel in Dienst (PID).
	Het onderwijs dat het IIS organiseert wordt voor een aanzienlijk deel gegeven door docenten van andere instituten binnen de FNWI dan wel andere faculteiten. Sommige  onderwijsonderdelen (rond maatschappelijke en/of actuele vraagstukken) vragen om expe...
	Basis Kwalificatie Onderwijs/Senior Kwalificatie Onderwijs
	Het behalen van het BKO certificaat is verplicht voor iedere onderwijsgevende in de functie van hoogleraar, UHD, UD en docent 1,2 of 3 met een vaste aanstelling of tijdelijke aanstelling voor meer dan een studiejaar bij de FNWI met een taakomvang van ...
	Jaargesprekken
	Het jaargesprek is een belangrijke gelegenheid voor leidinggevende en medewerker om een open gesprek te hebben over het functioneren van de medewerker en zijn of haar toekomst. Alle UvA-medewerkers die een jaar of langer in dienst zijn, hebben minsten...
	Het IIS hanteert een strakke jaargesprekkenplanning en structuur, de gesprekken worden in een vaste periode van het jaar gevoerd, met vaste notulist.
	De jaargesprekken die tijdens de lock-down gepland waren zijn uitgesteld, en in het najaar ingehaald (in afgeslankte vorm). Er is een exitgesprek gevoerd ipv een jaargesprek ivm een functiewijziging, met alle andere medewerkers die langer dan een jaar...
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