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UvA Bachelordag
31 oktober 2015
2 april 2016

UvA Meelopen
Oktober 2015 t/m mei 2016

UvA Proefstuderen
7 t/m 11 december 2015
18 t/m 22 april 2016

UvA Webklassen
Het hele jaar door

UvA Matching
5 t/m 15 februari 2016 (niet voor alle opleidingen)
1 t/m 16 juni 2016

Open dagen en
andere activiteiten 
in 2015 en 2016

Start je studie!
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Victor van
Drielen

TWEEDEJAARS

GESCHIEDENIS,

OUD-LEERLING 

ERASMIAANS 

GYMNASIUM, 

ROTTERDAM

‘Ik ben van mening dat je altijd 
een studie moet kiezen die goed 
bij je past. 

Geschiedenis was altijd al mijn 
favoriete vak. Na een keer Proef-
studeren en een dagje meelopen 
was voor mij al snel duidelijk dat 
de studie goed zou aansluiten op 
mijn interesses. 

Zo was voor mij de keuze snel 
gemaakt.’

© Dit is een uitgave van de Universiteit van Amsterdam, augustus 2015

Deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud van de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
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Hoe kies je een studie?

Na de middelbare school start een nieuwe periode in je leven. Spannend en leuk. Je 
gaat studeren, of nog even niet. En welke studie kies je dan? En zijn zo veel 
mogelijkheden. Maak tijdens je middelbare schoolperiode voldoende tijd vrij voor je 
studiekeuze en ga er actief mee aan de slag. 

Een studie kiezen begint bij jezelf. Onderzoek waar jij enthousiast van wordt, wat jij 
belangrijk vindt, waar je goed in bent en waardoor je wordt uitgedaagd. Ga praten 
met mensen om informatie te verzamelen. Over jezelf en over de mogelijkheden. 
Met de verkregen informatie krijg je een idee welke studies bij je passen. Deze 
opleidingen onderzoek je actief; je gaat naar open dagen en leest er meer over op 
websites en in folders. Als je al een beetje weet wat je wilt, is het tijd om je te gaan 
verdiepen in enkele studies. Je gaat proefstuderen of een dagje meelopen met een 
student. 

Soms twijfel je en ben je onzeker, maar je komt steeds verder in het maken van je 
keuze. Uiteindelijk neem je een beslissing over wat je gaat studeren. En dan schrijf 
je je in. Na je inschrijving doe je mee aan de verplichte studiekeuzecheck, ook wel: 
matching. Dit geeft je de mogelijkheid om te testen of de studie echt bij je past, 
voordat je in september begint.

Bekijk de stappen en video’s op www.uva.nl/studiekiezen 

Studeren aan de UvA

Als je kiest voor een studie aan de UvA, kun je kiezen uit ruim 60 bachelor-
opleidingen. De UvA biedt brede opleidingen waarin vakgebieden samenkomen, 
maar ook veel specialistische studies. Er is een groeiend aantal Engelstalige 
studierichtingen. Het onderwijs vindt plaats op vier campussen in het centrum en 
meer aan de rand van de stad. Na je bachelor kun je kiezen uit zo’n 240 
masterprogramma’s. Een groot deel van de masteropleidingen is Engelstalig.

De UvA vraagt van jou als student inzet en motivatie tijdens je studie. Je werkt 
zelfstandig en wordt uitgedaagd om kritisch te denken. De UvA biedt je een 
stimulerende academische omgeving met mogelijkheden om je kennis te verbreden 
en/of te verdiepen via keuzevakken en minoren. Voor ambitieuze studenten zijn er 
dubbele bachelors en honoursprogramma’s.  Aan de UvA heb je talloze mogelijk-
heden om een deel van je studie in het buitenland te volgen en zo je studie en jezelf 
te verrijken. Op die manier krijg je de kennis en vaardigheden die later in je 
loopbaan goed van pas kunnen komen.

Studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam

Indigo
Bekaert

TWEEDEJAARS

SCHEIKUNDE,

OUD-LEERLING 

BARLAEUS 

GYMNASIUM, 

AMSTERDAM

‘Ik wist altijd al dat ik een 
bèta-gerichte studie wilde doen, 
maar nog niet welke precies. 

Ik ben bij veel voorlichtingen 
geweest en bij Scheikunde wist ik 
het meteen, dit is mijn studie! 

Nu ik al een tijdje studeer, merk ik 
steeds meer dat het er niet om 
gaat of je ergens goed in bent, 
maar juist of je je studie leuk 
vindt. De mensen die doorgaan 
met studeren zijn zij die de onder-
werpen blijven interesseren.’

Kijk voor een indeling op interessegebieden en nadere toelatingseisen per opleiding op www.uva.nl/bachelors

ak   = aardrijkskunde 
bio = biologie
eco = economie
gr   = Grieks
lt    = Latijn

+ = toelating 
-  = geen toelating
* = selectieprocedure / numerus fixus
e = Engelstalig

nat   = natuurkunde
sk     = scheikunde
wisa = wiskunde A
wisb = wiskunde B

Bacheloropleidingen UvA	 Profiel en eventueel aanvullende eisen

Actuariële wetenschappen wisb wisb wisb +

Actuarial Science e wisb wisb wisb +

Algemene cultuurwetenschappen + + + +

Algemene sociale wetenschappen + + + +

Arabische taal en cultuur + + + +

Archeologie en prehistorie + + + +

Bèta-gamma wisb + nat + sk wisb + nat + sk wis + nat +

Biologie -  -  nat bio

Bio-medische wetenschappen* -  -  nat bio

Communicatiewetenschap + + + +

Communication Science e + + + +

Culturele antropologie en + + + +

ontwikkelingssociologie 

Duitse taal en cultuur + + + +

Econometrie en Operationele  wisb wisb wisb +

Research

Econometrics and Operations wisb wisb wisb +

Research e 

Economics and Business *e wisa of wisb + + +

Economie en Bedrijfskunde wisa of wisb + + +

Engelse taal en cultuur + + + +

Europese studies + + + +

European Studies e + + + +

Fiscaal recht + + + +

Fiscale economie wisa of wisb + + +

Franse taal en cultuur + + + +

Future Planet Studies wisa of wisb + 2 van ak of bio of  + +

 de volgende vakken; nat of sk

 ak, bio, eco, nat en/of 

 sk 

Geneeskunde * - - nat bio

Geschiedenis + + + +

Griekse en Latijnse taal en cultuur gr of lt gr of lt gr of lt gr of lt

Hebreeuwse taal en cultuur + + + +

Informatica wisb wisb wisb +

Informatiekunde wisa of wisb + + +

Italiaanse taal en cultuur + + + +

Kunstgeschiedenis + + + +

Kunstmatige intelligentie wisa of wisb + + +

Latijnse taal en cultuur + + + +

Bacheloropleidingen	UvA	 Profiel	en	eventueel	aanvullende	eisen

 

Liberal Arts and Sciences + + + +

(Amsterdam University College) *e

Literary Studies: + + + + 

Literary and Cultural Analysis e 

Media en cultuur + + + +

Media and Information e + + + +

Medische informatiekunde wisa of wisb + nat nat nat +

Muziekwetenschap + + + +

Natuur- en Sterrenkunde wisb + nat wisb + nat wisb + nat +

Nederlandse taal en cultuur: + + + +

traject Taal en communicatie 

Nederlandse taal en cultuur + + + +

Nieuwgriekse taal en cultuur + + + +

Onderwijskunde + + + +

Pedagogische wetenschappen + + + +

Politicologie + + + +

Politics, Psychology, Law and Economics *e + + + + 

Psychobiologie * -  -  nat bio

Psychologie + + + +

Rechtsgeleerdheid + + + +

Religiewetenschappen + + + +

Scandinavische talen en culturen + + + +

Scheikunde wisb + nat + sk  wisb + nat + sk  wisb + nat +

Slavische talen en culturen + + + +

Sociale geografie en Planologie + + + +

Sociologie + + + +

Spaanse taal en cultuur + + + +

Taalwetenschap + + + + 

Taalwetenschap:  + + + +

traject Gebarentaalwetenschap 

Tandheelkunde * -  -  nat bio

Theaterwetenschap + + + +

Universitaire Pabo van Amsterdam + + + +

Wiskunde wisb wisb wisb +

Cultuur en

Maatschappij 

Economie en

Maatschappij 

Natuur en

Gezondheid

Natuur en

Techniek
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