
Kijk voor nadere toelatingseisen per opleiding  
op uva.nl/bachelors

INTERESSEGEBIEDEN CULTUUR 
& MAATSCHAPPIJ

ECONOMIE 
& MAATSCHAPPIJ

NATUUR 
& GEZONDHEID

NATUUR 
& TECHNIEK

Interdisciplinair
(Brede bachelors)

Bèta-gamma
Cognition, Language and Communication
Computational Social Sciences 
European Studies 
Europese studies

Informatiekunde
Interdisciplinaire sociale wetenschappen
Liberal Arts and Sciences (Amsterdam University College)  

   – Major Sciences
   – Major Social Sciences
   – Major Humanities
Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE)  

Aarde en Milieu Biologie natuurkunde biologie
Future Planet Studies wiskunde A of B + twee van  

de volgende vakken: aardrijks-
kunde, biologie, economie, 
natuurkunde, scheikunde

minimaal één van de volgende 
vakken: aardrijkskunde, 
biologie, natuurkunde, 
scheikunde

Communicatie 
en Media

Communicatiewetenschap
Communication Science 
Media and Culture 

Media and Information 

Economie 
en Bedrijfskunde

Actuarial Science wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Actuariële wetenschappen wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Business Administration  wiskunde A of B
Business Analytics wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Econometrics wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Econometrie wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Economics and Business Economics wiskunde A of B
Fiscale economie wiskunde A of B

Exact 
en Informatica

Informatica wiskunde B wiskunde B wiskunde B
Kunstmatige intelligentie wiskunde A of B
Natuur- en Sterrenkunde wiskunde B + natuurkunde wiskunde B + natuurkunde wiskunde B + natuurkunde
Scheikunde wis B + natuurkunde + scheikunde wis B + natuurkunde + scheikunde wiskunde B + natuurkunde
Wiskunde wiskunde B wiskunde B wiskunde B

Gezondheid Biomedische wetenschappen natuurkunde biologie
Geneeskunde natuurkunde biologie
Medische informatiekunde wiskunde A of B + natuurkunde natuurkunde natuurkunde
Psychobiologie natuurkunde biologie
Tandheelkunde natuurkunde biologie

Kunst en Cultuur Ancient Studies 
Archeologie
Archaeology 

Geschiedenis
Filosofie

Kunstgeschiedenis
Literary and Cultural Analysis (Literary Studies) 
Muziekwetenschap
Oudheidwetenschappen
Religiewetenschappen
Theaterwetenschap

Mens 
en Maatschappij

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
Cultural Anthropology and Development Sociology 

Interdisciplinaire sociale wetenschap
Human Geography and Urban Planning

Political Science 
Politicologie
Psychologie 
Psychology  
Sociale geografie en Planologie
Sociologie
Sociology 

Onderwijs 
en Opvoeding

Onderwijswetenschappen
Pedagogische wetenschappen
Universitaire Pabo van Amsterdam

Recht en Bestuur Fiscaal recht
Rechtsgeleerdheid

Taal en Regio Arabische taal en cultuur
Duitslandstudies
English Language and Culture 
Franse taal en cultuur
Griekse en Latijnse taal en cultuur Grieks en/of Latijn Grieks en/of Latijn Grieks en/of Latijn Grieks en/of Latijn
Hebreeuwse taal en cultuur
Italië studies
Linguistics 
Nederlandse taal en cultuur
Nieuwgriekse taal en cultuur
Russische en Slavische studies
Scandinavië studies
Sign Language Linguistics (Linguistics) 
Spaanse en Latijns-Amerikaanse studies

 niet toelaatbaar
 Engelstalig

 selectieprocedure / numerus fixus
 toelaatbaar

2023-2024

Global Arts, Culture and Politics
Global Arts, Culture and Politics

wiskunde B + natuurkunde + scheikunde

wiskunde A of B

wiskunde A of B

wiskunde B
wiskunde A of B

wiskunde A of B

wiskunde B + natuurkunde 

wiskunde B

wiskunde B + natuurkunde + scheikunde

wiskunde A of B

wiskunde B
wiskunde A of B

Media en cultuur 

Studiescanner
De UvA

Swipe en vind razendsnel 
de studies die het beste bij 
jouw interesses passen.

Start met de
Studiescanner

uva.nl/studiescanner



De UvA Bachelorweek  
met Open Campus Dag
Tijdens de UvA Bachelorweek maak je eerst online kennis  
met de inhoud van onze opleidingen. Daarna kom je naar de 
Open Campus Dag om sfeer te proeven.   

Stap 1: Online Meet & Ask-sessies
Tijdens de Bachelorweek maak je eerst online via Zoom kennis met onze 
opleidingen. Welke opleidingen zijn er, wat houden ze in en welke vind je 
interessant? Na een presentatie door docenten en studenten kun je vragen 
stellen. Je weet daarna meer over de UvA en de opleidingen van jouw interesse.

Stap 2: Open Campus Dag 
Nu je meer over de inhoud van de opleiding weet, kom je op vrijdag in de 
Bachelorweek naar de UvA en ga je in gesprek met UvA-studenten over hun 
opleidingen. Je loopt door de gebouwen en je bekijkt labs en collegezalen.  
Zie jij jezelf hier straks studeren? Voel jij je er thuis? Je ontdekt het tijdens de 
Open Campus Dag.

De opleidingsinhoud krijg je online,  
sfeer proeven doe je op de Open Campus Dag.
 

Agenda
Bachelorweek
12 t/m 19 november 2022
& Open Campus Dag
18 november 2022

Proefstuderen
7 t/m 16 december 2022 

Bachelorweek 
18 t/m 25 maart 2023
& Open Campus Dag 
24 maart 2023

Proefstuderen
11 t/m 21 april 2023 

Meelopen
Doorlopend

jouw profiel?
Wat past bij

UvA Bacheloropleidingen

uva.nl/bachelors

uva.nl/bachelorweek

Bachelorvoorlichting:  
het complete overzicht
De UvA biedt jou allerlei mogelijkheden om goed kennis te maken 
met de universiteit en onze opleidingen, zowel online als op de 
campus. Met welke vragen ga je naar welke activiteit of gebruik je 
welke webtool? Hieronder een overzicht.

Proefstuderen
Past de opleiding die ik leuk vind 
ook echt bij me? Wat ga ik concreet 
leren? Vind ik het wel interessant? 

Tijdens Proefstuderen kom je 
erachter of de opleiding die je in 
gedachten hebt ook werkelijk bij  
je past. Je maakt kennis met de 
lesstof en het onderwijs in de 
praktijk door bijvoorbeeld een  
echt college te volgen samen 
met andere scholieren. Sommige 
opleidingen organiseren dit via 
Zoom, de meeste op de campus.  

uva.nl/proefstuderen

Meer voor scholen
Bekijk de initiatieven voor  
decanen en docenten:

→ Vakverdieping leerlingen
→ Hulp bij het profielwerkstuk
→ Nascholing docenten

 uva.nl/scholen

Meer voor ouders 
Hoe begeleid je je kind bij  
de studiekeuze?

→ Meld je aan voor onze webinars  
 voor ouders
→ Bekijk de online informatievideo

 uva.nl/ouders

Meer informatie

   universityofamsterdam

  uvaamsterdam

   uva_amsterdam

  uva.nl/bachelors

Campus tour app
Hoe is de sfeer op de UvA, hoe zien  
de gebouwen eruit? Voel ik me hier thuis? 
Hoe kan ik dit ontdekken wanneer het mij 
uitkomt?

De interactieve UvA Campus Tour app laat jou  
zien waar je gaat studeren. Download de app en 
kom naar een van onze campussen, alleen of met 
je vrienden. Proef de sfeer met de app als jouw 
persoonlijke tourguide, beantwoord quizvragen  
en laat de campus tot leven komen via augmented-  
en virtual reality. 

uva.nl/campustourapp

Website UvA 
Wat kan ik studeren? Welke 
opleidingen zijn er bij de UvA?  
Wat moet ik (op tijd) regelen? 

Op onze website vind je al onze 
opleidingen. Je kunt browsen  
via de alfabetische lijst maar ook  
op interessegebied, als je al een 
beetje weet in welke hoek je het 
zoekt. Ook vind je er praktische 
informatie over inschrijving, een 
kamer vinden en financiën.    

uva.nl/bachelors

Studievergelijker
Hoe verschilt de ene opleiding  
van de andere? En wat zijn de 
verschillen tussen bijvoorbeeld 
toelatingseisen?

Met de Studievergelijker ontdek  
je het. Like de opleidingen die je  
wilt vergelijken, klik op Vergelijk  
en voilá, je ziet de opleidingen met 
alle belangrijke verschillen op een 
rij!   

uva.nl/bachelors

Meelopen
Wat is mijn indruk van de  
opleiding van mijn keuze? Wat 
vinden studenten van de opleiding 
en studeren aan de UvA. Hoe is de 
sfeer bij de opleiding? Voel ik me 
hier thuis?

Tijdens Meelopen ga je samen  
met een student van de opleiding 
van jouw interesse naar een college 
of werkgroep. Je krijgt een indruk 
van de inhoud en proeft de sfeer  
en je kunt al je vragen stellen.  

uva.nl/meelopen


