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Al deze ontwikkelingen vragen veel van docen-
ten, die het al erg druk hebben. Om docenten 
hierbij te ondersteunen ontwikkelde de faculteit 
in 2019 het TLC-FdR.  Het TLC helpt individuele 
docenten, opleidingen en de faculteit met het 
ontwikkelen van onderwijs op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten. Dit gebeurt door 
(individuele) adviezen en begeleiding, het geven 
workshops en trainingen, het maken van kennis-
clips, het delen van inspirerende verhalen van 
collega’s, en op nog vele andere manieren. 

Dit magazine is bedoeld om je een inkijkje te 
geven in het onderwijs op de faculteit en de werk-
zaamheden van het TLC. In dit magazine vind je 
een aantal inspirerende verhalen van docenten 
over hoe zij hun onderwijs vormgeven. Daarnaast 
vind je een aantal handige tools en tips met de be-

Welkom bij het Teaching &  
Learning Centre van de  
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

nodigde uitleg. We zetten ook een aantal belang-
rijke data voor je op een rij, waaronder de nieuwe 
“lunch & learn”- momenten waar we jullie graag 
een broodje aanbieden en een korte workshop ge-
ven over belangrijke onderwijskundige thema’s.

Meld je daarnaast ook aan voor onze Canvas en 
neem een kijkje op onze website voor een over-
zicht van alle trainingen en informatie over de 
onderwijsvernieuwing. Heb je vragen over het 
onderwijs, heb je een werkvorm ingezet, maar 
ging dat nog niet helemaal naar wens, of wil je je 
onderwijs of toetsing verder verbeteren en wil je 
daar ondersteuning bij?  

Mail ons op tlc-fdr@uva.nl of loop langs op A7.01 !

Jasper Beckeringh, Hoofd TLC
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Ons onderwijs is constant in ontwikkeling. De afgelopen jaren dwong de pandemie ons 
om onszelf te ontwikkelen op het gebied van online onderwijs. Deze overgang naar online 
onderwijs zorgde ervoor dat docenten gingen reflecteren over hoe het onderwijs er na 
de pandemie uit zou moeten zien. Daarnaast biedt ook de onderwijsvernieuwing in de 
bachelors en masters volop mogelijkheden ons onderwijs te veranderen naar nieuwe 
inzichten. Wat echter onveranderd blijft in al deze bewegingen is dat goed onderwijs  
in de basis de interactie tussen student en docent is.

https://canvas.uva.nl/enroll/GAA9AR
https://tlc.uva.nl/article-faculty/fdr/
http://tlc-fdr@uva.nl 


+

TLC informeert, 
ondersteunt en verbindt

Het TLC van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA is er voor iedereen 
die doceert, of je nu wekelijks lesgeeft of een paar uur per jaar. Misschien 
heb je via TLC wel eens een training gevolgd of heb je advies gevraagd 
aan onderwijskundigen. Het TLC vormt de community voor docenten 
om te professionaliseren, verhalen te delen, te verbinden en zich te 
laten informeren en adviseren over technische en onderwijskundige 
ontwikkelingen. Via welke platformen informeert het TLC jou?

TLC WEBSITE 
Het Teaching & Learning Centre (www.tlc.uva.nl) is de centrale site van TLC UvA.  
Iedere faculteit heeft een eigen deel op deze site, TLC-FdR UvA. Neem eens een 
kijkje bij de Teacher Stories waarin collega-docenten vertellen over hun onderwijs 
of project. Daarnaast vind je op de website informatie over onderwijsinnovatie 
en beurzen die je als docent kan aanvragen en vind je facultaire- en TLC-centrale 
workshops die je als docent kan volgen. 

CANVAS 
De TLC-Canvaspagina gebruiken wij om (informeel) kennis te delen met 
docenten van de FdR.   Je vindt een overzicht van het facultaire, alsmede het 
UvA-brede aanbod op het gebied van docentprofessionalisering, kennisdeling, 
onderwijsvernieuwing, toetsing en (online) didactiek. Daarnaast kan je via 
Canvas direct een adviesgesprek inplannen en plaatsen we updates over geplande 
workshops.

MAGAZINE 
Met dit jaarlijkse magazine hopen we de drie pijlers van het TLC (kennisdeling, 
onderwijsvernieuwing en docentprofessionalisering) terug te laten komen. Je vindt 
hier de professionaliseringsagenda, interessante updates en  we delen inspirerende 
good practices, 
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Even voorstellen: nieuwe TLC 
medewerker: Annelous Milius 

Goed nieuws! Vanaf 1 oktober zal Annelous Milius het 
facultaire TLC team komen versterken. Annelous zal aan de slag gaan 
als Onderwijskundig adviseur / Docentopleider bij het Teaching & 
Learning Centre van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. 

Ik ben Annelous Milius, 46 jaar oud en met mijn 
gezin woonachtig in Uithoorn. Op 1 oktober start 
ik bij het TLC-FdR als onderwijskundig adviseur 
en docentopleider. Hiervoor heb ik bijna veertien 
jaar in verschillende rollen bij HBO-Rechten aan 
de HvA gewerkt: als docent taalbeheersing en 
communicatieve vaardigheden -ik ben van huis uit 
Neerlandicus-, als lid van de examencommissie en 
toetscommissie, en de laatste jaren als inhoudelijk 
regievoerder van de onderwijsinnovatie. Om daar 
goed uitvoering aan te geven heb ik de master Leren 
en Innoveren gevolgd.

Ik zet me graag in om met elkaar betekenisvol 
onderwijs te ontwikkelen en te verzorgen; onderwijs 
dat studenten opleidt tot juristen die bijdragen aan 
een rechtvaardige samenleving. Ik loop warm voor 
thema’s zoals curriculumontwerp, ervaringsgericht 
leren, ontwikkeling van de professionele identiteit, 
motivatie, formatief handelen en feedback die 
aanzet tot leren… Ik plaats geen punt achter deze 
opsomming, want ik ben nieuwsgierig aangelegd 
en geloof in een leven lang leren dus deze lijst is 
altijd under construction. Niet in de laatste plaats 
doordat kennis van deze thema’s pas betekenis 
krijgt in de praktijk, die altijd anders is. Mijn kracht 
is vraagstukken snel te doorgronden en -gegeven de 
kaders- vooruit te denken in concrete oplossingen. 
Maar wel altijd in gezamenlijkheid: alleen ga je 
misschien sneller, samen kom je verder.

Graag tot gauw!

TEACHING & LEARNING CENTRE FdR  | 5    
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Blended Learning in het vak ‘Inleiding 
strafrecht’ - Maike Steen

“Bedenk van tevoren goed welke doelen online behaald 
kunnen worden. Als je wil dat studenten werken, dat er veel 
uitwisseling is en jij erbij kan zijn en bij kan sturen, dan zou 
ik niet voor de digitale variant kiezen, maar als dat minder 
belangrijk is en het bijvoorbeeld meer over overdracht gaat of 
laagdrempelig uitwisselen, dan kan je wel digitaal gaan.”

Lees het volledige artikel

Studentenpanels bij ALP-vak International Media 
Law, Policy & Practice - Tarlach McGonagle

“Voor dit vak moeten studenten een onderzoekspaper 
schrijven. Op een gegeven moment bedacht ik me dat het 
eigenlijk zonde is als zo’n paper in de la verdwijnt nadat deze 
is nagekeken. Zou het niet leuk zijn om de studenten de paper 
ook te laten presenteren? Doordat studenten zoiets vaak 
voor het eerst doen is er sprake van een leercurve. Studenten 
worden uit hun comfort zone gehaald. Achteraf blijkt wel dat 
studenten het enorm leuk vinden om zoiets te doen.”

Lees het volledige artikel 

Door het jaar heen interviewt het TLC docenten die vertellen over hun 
onderwijs, project of opleidingstraject. Hier staan enkele quotes van FdR 
docenten, een bron van inspiratie. De volledige interviews vind je op  
de TLC website onder Teacher Stories. 

Jouw verhaal ook delen? Mail naar tlc-fdr@uva.nl en we maken een afspraak!

Inspiratie uit de praktijk
 

https://tlc.uva.nl/article/blended-learning-in-het-vak-inleiding-strafrecht/?faculty=6
https://tlc.uva.nl/article/teacher-story-tarlach/?faculty=6


TEACHING & LEARNING CENTRE FdR | 7

Embodied Contemplative Pedagogy: A Teacher’s 
Quest for Meaning in Academic Education- Lela 
Mosemghvlishvili

“Door studenten ruimte te geven voor bezinning en 
introspectie geven we de mogelijkheid om studenten écht 
betrokken te raken met het onderwijs. Leerstof kan soms ver 
van de student af staan, maar door bezinning realiseren ze 
hoe zaken invloed hebben op hun leven en gemeenschap.”

Lees het volledige artikel 

Practising International Law - Vid Prislan

Practising international law is een mastersvak  voor 
studenten van de Public International Law specialisatie 
(International and European Law LLM). Tijdens dit vak 
moesten studenten in groepen aan de hand van een fictieve 
casus een deskundigenbericht schrijven voor de partij die ze 
moesten vertegenwoordigen.

“Ik heb een soortgelijk vak eerder gedoceerd aan een andere 
universiteit en maakte daar geen gebruik van het experiential 
learning model. Doordat nu reflectie en feedback integraal 
onderdeel waren van het vak, was er goede samenwerking in 
groepjes onderling en tussen de groepjes.”

Lees het volledige artikel 

Peerfeedback met FeedbackFruits in het vak 
Rechtswetenschappelijk onderzoek - Tamar de 
Waal

“Rechtswetenschappelijk onderzoek is een eerstejaars 
bachelorvak waarin studenten voor het eerst een 
(bescheiden) rechtswetenschappelijk onderzoek moeten 
schrijven.

Doordat de meeste studenten nog weinig tot geen ervaring 
hebben met het schrijven van een juridisch onderzoek, is 
continue en adequate feedback van groot belang. Binnen dit 
vak zijn (peer)feedback én reflectie op deze feedback dan ook 
een vast onderdeel”.

Lees het volledige artikel 

https://tlc.uva.nl/en/article/lela-mosemghvlishvili-embodied-contemplative-pedagogy-a-teachers-quest-for-meaning-in-academic-education/?faculty=6
https://tlc.uva.nl/article/teacher-story-vid-prislan/?faculty=6
https://tlc.uva.nl/article/teacher-story-tamar-de-waal-rechtswetenschappelijk-onderzoek-rwo-peerfeedback-met-feedbackfruits/?faculty=6


De campus is alweer enige tijd volledig open voor studenten. Toch zijn 
er studenten die grote achterstanden hebben opgelopen in coronatijd 
en drempels ervaren om naar de campus te komen. Daarom is het 
belangrijk om hierop in te springen in ons onderwijs. Om je als docent 
hierbij te helpen, heeft TLC op Canvas een overzicht geplaatst met 
interventies gericht op:

•   Het wegwerken van inhoudelijke achterstanden

•   Psychosociale aspecten

•   Het verbeteren van vaardigheden

•   Het stimuleren van studenten om naar de campus te gaan 

Toolkit
Back to Campus 
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https://canvas.uva.nl/courses/13953/pages/back-to-campus


11.30 - 17.30 uur

‘Leren als een gemeenschap ’
De UvA Onderwijsdag is een dag om inspirerende ideeën, 
projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te 
bediscussiëren én vooruit te blikken op de toekomst van het 
onderwijs. 

Dit jaarlijkse evenement is voor iedereen binnen de UvA 
die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, andere 
onderwijsprofessionals en studenten.

Meer informatie over de onderwijsdagMeer informatie over de onderwijsdag

Meld je direct aan Meld je direct aan 

OntwikkelenOntwikkelen

CoördinerenCoördineren

OpleidenOpleiden

DocerenDocerenLerenLeren

Samen- Samen- 
werkenwerken

InspirerenInspireren

InnoverenInnoveren

Jaarlijkse UvA
TLC Onderwijsdag 

6
Oktober
2022
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https://www.uva.nl/onderwijs/visie-op-onderwijs/onderwijsdag/onderwijsdag.html#anker-aanmelden
https://www.aanmelder.nl/134619/subscribe


1. Mondeling tentamen

Veel docenten zien op tegen een mondeling 
tentamen omdat het erg tijdsintensief is, 
maar bij kleinere studentaantallen is een 
mondeling zeker uitvoerbaar. Bedenk dat 
een mondeling sneller is voor te bereiden 
dan een schriftelijk tentamen en dat het geen 
nakijktijd vergt; de beoordeling vindt direct 
tijdens het mondeling plaats. Tijdens een 
mondeling kan de student onder meer een 
mening over een onderwerp onderbouwen, 
of een oplossingsrichting geven voor een 
geschetste situatie. Door gericht dóór te 
vragen, kan diepgaand worden getoetst of 
de student de stof beheerst. Daarbij geef je 
als docent meer persoonlijke aandacht aan 
de student dan wanneer je een tentamen 
corrigeert. 

Voor de kwaliteit van het mondelinge 
tentamen is het van belang om gebruik 
te maken van een afnameprotocol, 
zodat iedere student vergelijkbaar wordt 
getoetst. Dit protocol kan ook dienen 
als beoordelingsformulier en voor de 
verslaglegging van de afname.

2. Posterpresentatie

Bij een posterpresentatie werken studenten 
in groepjes aan de beantwoording van een 
complexe vraag of een oplossing voor een 
probleem. Daarvan maken zij vervolgens 
een visuele presentatie op een poster. 
Tijdens een bijeenkomst presenteren de 
groepjes de posters (bijvoorbeeld met een 
korte ‘pitch’) en beantwoorden zij vragen 
van de docent en/of het publiek. Dit kan in 

een formele setting, maar ook in de vorm 
van een postermarkt. Studenten worden 
bij deze toetsvorm gestimuleerd om samen 
te werken aan een complexe opdracht en 
om de oplossing kernachtig te verwoorden 
en te onderbouwen. Tijdens de presentatie 
of markt leren zij van de aanpak van 
medestudenten. 

De beoordeling van de poster zal een 
groepscijfer zijn, maar een individuele 
beoordeling kan worden gebaseerd op de 
presentatie, de beantwoording van de vragen 
of op basis van een individuele schriftelijke 
component.

3. Two-stage exam 

Deze toetsvorm is ontwikkeld door de 
University of British Colombia. In een two-
stage exam maakt iedere student eerst 
een (kort) individueel tentamen en levert 
deze in. Vervolgens vormen de studenten 
teams van 3 á 4 studenten en ontvangen 
het tweede deel van het tentamen. Dit kan 
gelijk zijn aan het eerste deel, of bestaan uit 
de moeilijkste vragen van het eerste deel, 
of nieuwe, moeilijker vragen dan het eerste 
deel. De studenten bespreken in de teams 
de toetsvragen en leveren gezamenlijk een 
antwoord in. Dit zorgt voor extra verdieping 
in het leerproces. Het cijfer wordt bepaald 
door een gewogen score op basis van beide 
delen (bijvoorbeeld: 80% / 20%). Omdat deze 
tentamenvorm in een werkgroep-setting kan 
worden uitgevoerd en omdat er aandacht is 
voor samenwerkend leren, leent deze opzet 
zich goed als tussentijds deeltentamen. Een 
afsluitend tentamen is enkel nodig voor de 
leerdoelen die tijdens de two-stage exam niet 
aan bod zijn geweest.

In dit artikel worden, ter inspiratie, door Ingrid Pancras 5 alternatieven geschetst voor een 
schriftelijk tentamen. Ingrid maakt als facultair toetsdeskundige deel uit van het team van 
het TLC van de faculteit. Als je vragen hebt over de toetsing van jouw vak of hierover wilt 
sparren, kan je contact met haar opnemen.

“5 alternatieve toetsvormen”

Download het format protocol voor 
mondeling 
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https://amsuni-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/i_vandijk_uva_nl/EaZJtvFSNcdAuo6H4QIEKP4BVAzlTCHXiZuWSWURboalww?e=VMp94p
https://amsuni-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/i_vandijk_uva_nl/EaZJtvFSNcdAuo6H4QIEKP4BVAzlTCHXiZuWSWURboalww?e=VMp94p


4. Take home opdrachten

Als de leerdoelen van jouw vak op een hoog 
cognitief niveau liggen en je de studenten 
veel vrijheid wilt geven in de uitwerking, kan 
je ook werken met take home opdrachten. 
Studenten maken deze opdrachten thuis, 
besteden er meer tijd aan dan in een zaal,  
kunnen (of moeten) daarbij diverse literatuur 
raadplegen, en leveren het resultaat (een 
essay, paper, werkstuk, rapport) digitaal in 
voor een vaste deadline.
Zorg ervoor dat de opdracht voldoende 
uitdagend is en ruimte biedt om een eigen 
aanpak te kiezen, anders zullen studenten 
al snel geneigd zijn om samen de ‘juiste’ 
oplossing te bepalen. Neem ook maatregelen 
om fraude en plagiaat te voorkomen, 
bijvoorbeeld door zicht te houden op het 
proces, een mondelinge component toe te 
voegen en de plagiaatscanner te gebruiken. 
Bekijk hier de randvoorwaarden voor een take 
home opdracht

5. Deeltentamens

Hoewel het logisch is om aan het einde van 
een vak te toetsen of de leerdoelen allemaal 
zijn bereikt, zijn er ook goede redenen om 
tussentijds te toetsen. Bij deeltentamens 
toets je gedurende de onderwijsperiode 
de leerdoelen al voor een deel en geeft de 
student daarvoor een deelcijfer. Zo spreid je 
de toetslast voor docent en student en geef 
je de student al tijdig inzicht in de eigen 
vorderingen. 

Pas op dat je met deeltentamens de toetslast 
niet teveel verhoogt, doordat je eigenlijk twee 
of meer volledige tentamens gaat afnemen. 
Het eindtentamen kan dus korter zijn als een 
deel al eerder is getoetst. Naast deeltentamens 
kan je er ook voor kiezen om tussentijds te 

toetsen, zonder dat formeel te beoordelen. 
Deze formatieve toetsing is vooral gericht op 
het ondersteunen van het leerproces. In dat 
geval beb je ook een summatieve toets nodig 
voor het cijfer.

Natuurlijk zijn er nog vele andere toetsvormen 
denkbaar, die allemaal voor- en nadelen 
hebben. 

Je kunt voor een toetsvorm kiezen als deze 
past bij je vak en de leerdoelen en als het 
mogelijk is om een betrouwbare beoordeling 
te geven.  Zorg ervoor dat het voor studenten 
duidelijk is wat wordt verwacht en zorg er 
vooral voor dat de toetsing en beoordeling 
uitvoerbaar is, zowel voor de docent(en), 
studenten als de ondersteuning. De 
examencommissie borgt de kwaliteit van 
de toetsing en het ESC ondersteunt bij de 
uitvoering. 

Heb je een interessant idee? Neem dan 
contact op met het TLC-FdR om de 
uitwerking te bespreken!
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https://medewerker.uva.nl/fdr/content-secured/az/examencommissie-fdr/examencommissie-fdr.html#anker-toetsen-met-take-home-tentamens-hoe-omgaan-met-de-fraudegevoeligheid-
https://medewerker.uva.nl/fdr/content-secured/az/examencommissie-fdr/examencommissie-fdr.html#anker-toetsen-met-take-home-tentamens-hoe-omgaan-met-de-fraudegevoeligheid-
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Agenda onderwijsontwikkeling 
en onderwijsbeurzen 2022/2023

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  zijn er diverse mogelijkheden om je als docent in het onderwijs te 
verdiepen. Onderstaand vind je de agenda van het facultaire en centrale aanbod. Kijk regelmatig op de 
site voor actueel aanbod. Wil je één of meer activiteiten specifiek met je collega’s volgen? Heb je vragen of  
suggesties over de activiteiten? Of wil jij jouw onderwijsexpertise delen?  Stuur dan een mail naar:  
tlc-fdr@uva.nl

Als TLC willen we dit academische jaar eenmaal per kwartaal een Lunch & Learn organiseren. Wij 
zorgen voor de lunch en een inspirerend programma. Tevens een mooie gelegenheid om op een 
laagdrempelige manier bij te praten.

Thema:	 	 																																								Datum	 																																										Tijd		 																																										Schrijf	je	in!	Schrijf	je	in!	

1.	Gamification	 14	november	 12:00	-	13:30	 Inschrijflink	
2.	Activerend	leren 9	februari	2023 12:00	-	13:00 Inschrijflink	

3.	Feedback	 18	april	2023	 12:00	-	13:00 Inschrijflink

4.	Samenwerken	als	didactiek 15	juni	2023 12:00	-	13:00 Inschrijflink	

Lunch & LearnLunch & Learn

In het kader van docentprofessionalisering organiseert het netwerk van UvA Teaching & Learning 
Centres cursussen en programma’s voor UvA-docenten. Het aanbod wordt zoveel mogelijk tweetalig 
(Nederlands- en Engelstalig) aangeboden.
 
Thema:	 	 	 	 	 	 																Eerstvolgende	workshop												Tijden

Activerend	lesgeven 1	en	8	november 13.00	-	17.00

An	inclusive	learning	environment 27	september	en	4	oktober 09:00	-	12:00

Basiscursus	didactische	vaardigheden	 8	dagdelen 09:00	-	12:00

Begeleiden	van	discussies 24	november 09:00	-	13:00

Coachende	vaardigheden	 1	en	8	november 09:00	-	13:00

Feedback:	sleutel	tot	leren 7	november 13:00	-	17:00

Levendig	spreken	&	storytelling 10	en	24	oktober 13:30	-	17:00

Storyboarden	voor	kennisclips 15	en	29	november 08:03	-	11:30

Feedback	op	schrijfopdrachten	 2	dagdelen	van	3	uur n.n.b.

Centrale WorkshopsCentrale Workshops

Thema:     

ALP	docentenbijeenkomst 1	november	 12:30	-	15:00

ALP bijeenkomstenALP bijeenkomsten

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcrxoIxhA0S5RXb7PWh05eSMDvw4UwNKjj9-wuix2wpUQllLWFlRUVFFTjFFTTNIT1EwODFIRzc4WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcrxoIxhA0S5RXb7PWh05eSMDvw4UwNKjj9-wuix2wpUQllLWFlRUVFFTjFFTTNIT1EwODFIRzc4WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcrxoIxhA0S5RXb7PWh05eSMDvw4UwNKjj9-wuix2wpUQllLWFlRUVFFTjFFTTNIT1EwODFIRzc4WS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zcrxoIxhA0S5RXb7PWh05eSMDvw4UwNKjj9-wuix2wpUQllLWFlRUVFFTjFFTTNIT1EwODFIRzc4WS4u
https://tlc.uva.nl/article/activerend-lesgeven/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/an-inclusive-learning-environment/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/basiscursus-didactische-vaardigheden/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/begeleiden-van-discussies/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/coachende-vaardigheden/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/feedback-sleutel-tot-leren/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/levendig-spreken-storytelling/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/storyboarden-voor-kennisclips/?faculty=26
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Heb je een goed idee voor het innoveren van onderwijs? Hier vind je onderwijsbeurzen die 
onderwijsinnovatie stimuleren en faciliteren. Met deze beurzen kunnen docenten van de Universiteit van 
Amsterdam ondersteuning en financiering vinden om innovatieve ideeën te realiseren.

UvA onderwijsinnovatiebeurs Aanvraagronde loopt van 29 augustus tot en met 7 oktober.
Grassroots (ICT toepassing onderwijs) Aanvraagronde start op 8 februari 2023
Fair, Resilient & Inclusive Societies (FRIS) Aanvraagronde loopt van 22 augustus t/m 7 oktober 
Duurzaamheidsbeurs Houd de website in de gaten voor nieuwe aanvraagronde

TLC OnderwijsbeurzenTLC Onderwijsbeurzen 

Wil jij je verdiepen in onderwijs en daarin een kwalificatie halen? Dan zijn de volgende leertrajecten 
interessant voor jou:

•  Basiscursus academisch werkgroeponderwijs (BKAW). Voor startende (vaardigheden)docenten.
•  Basiskwalificatie onderwijs (BKO) 
•  Senior kwalificatie onderwijs (SKO)

 

LeertrajectenLeertrajecten

E-LearningsE-Learnings

Via de canvas pagina’s van TLC-FdR vind je diverse e-learnings waarmee je zelfstandig je expertise van 
vergroten

Onderwerp	e-learning:		 	 	 	 	 												Link

Basisdidactiek Ga	naar	de	e-learning	

Blended	learning	 Ga	naar	de	e-learning	
Feedback Ga	naar	de	e-learning

Peerfeedback	&	feedbackfruits Ga	naar	de	e-learning
ALP	ervaringsonderwijs Ga	naar	de	e-learning

Agenda onderwijsontwikkeling 
en onderwijsbeurzen 2022/2023

https://tlc.uva.nl/article/uva-onderwijsinnovatie-beurs/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/grassroots/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/uva-onderwijsinnovatiebeurs-fair-resilient-inclusive-societies-fris/?faculty=26
https://tlc.uva.nl/article/duurzaamheidsbeurs/?faculty=26
https://canvas.uva.nl/enroll/4884BT
https://canvas.uva.nl/enroll/E3X749
https://rise.articulate.com/share/bJWFsXCVh8jpKjUWyn-apFH3qalnoLSu
https://rise.articulate.com/share/lmHQNyYjLJK-CHS46nnQWhd4lRregYb-
https://canvas.uva.nl/enroll/AHWKT4


Hoe ziet het proces van het project zichtbare Hoe ziet het proces van het project zichtbare 
leerlijnen eruit?leerlijnen eruit?

Het formuleren van een uitstroomprofiel 

‘Het eerste doel was om een uitstroomprofiel 
voor beide mastertracks (European Union Law 
& European Competition Law and Regulation) 
te ontwikkelen. We zijn begonnen met het 
verzamelen van informatie om zo de opleidingen 
goed in kaart te brengen. We hebben uitgezocht 
waar de studenten vandaan komen en waar  
afstudeerders werken. We hebben studentpanels 
georganiseerd  en vakevaluaties geanalyseerd 
om zo de ervaringen en behoeftes van studenten 
goed in kaart te brengen. Daarnaast is er ook 
gekeken naar aansluiting bij de arbeidsmarkt en  
wat soortgelijke andere opleidingen in Nederland 
en in het buitenland doen. ’

‘Uiteindelijk gaat het om de vraag: wat doen we ‘Uiteindelijk gaat het om de vraag: wat doen we 
nou eigenlijk, waar staan we met deze opleiding nou eigenlijk, waar staan we met deze opleiding 

en waar zouden we naartoe willen?’en waar zouden we naartoe willen?’

‘Voor beide tracks is veel inspiratie geput uit 
het begrip ‘T-shaped lawyer’.  De conclusie van 
onze analyse was dat beide tracks sterk zijn op 
de inhoud en dat de tracks ook wel aandacht 
besteden aan vaardigheden als samenwerken 
en ethische reflectie, en aan persoonlijke 
ontwikkeling, maar dat deze onvoldoende 
expliciet benoemd werden en ook beter 
onderbouwd konden worden. Op basis van die 
gedachtes is een uitstroomprofiel geschetst.’

Prof. dr. Annette Schrauwen over de tracks European Union Law  & European Prof. dr. Annette Schrauwen over de tracks European Union Law  & European 
Competition Law and Regulation Competition Law and Regulation 

Het ontwikkelen van leerlijnen

‘Op basis van het uitstroomprofiel is een 
projectplan gemaakt. We hebben ons eerst 
ingelezen op relevante recente literatuur zoals 
vaardigheden- en activerend onderwijs. Op 
basis daarvan zijn we in het kader van het 
leerlijnenproject en de zichtbare leerlijnentool 
leerlijnen gaan ontwerpen.
We hebben nu twee sessies gedaan en deze 
waren zeker nuttig voor het verder concretiseren 
van de leerlijnen. We ontwerpen een inhoudelijke 
leerlijn (die voor beide tracks wat verder gaan 
dan het positieve recht), een leerlijn academische 
vaardigheden en een leerlijn professionele 
identiteit.’

Bijeenkomst 1 stond in het teken van 
brainstormen en het uitwerken van de 
leerdoelen van zo’n leerlijn. Dit werd gedaan in 
het programma Miro zodat iedereen feedback 
kon geven en commentaar direct kan worden 
aangepast. 

In het kader van de onderwijsvernieuwing zijn de eerste mastertracks gestart met het project 
‘zichtbare leerlijnen’. De ambitie van dit traject is om eindtermen effectief te vertalen in een opbou-
wend en samenhangend curriculum waarbij de opbouw en samenhang zichtbaar is voor studen-
ten, docenten en onderwijsmanagement. 
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Project zichtbare leerlijnen



Bijeenkomst 2 stond in het teken van het 
analyseren van leerdoelen zoals ze nu zijn 
geformuleerd in de verplichte vakken. Komen 
deze overeen met de leerlijnen en zijn er 
leerlijndoelen die niet terugkomen in een vak?

Tussen bijeenkomst 1 en 2 is er een heidag 
georganiseerd voor iedereen die betrokken is bij 
het onderwijs in de tracks. We hebben daar de 
formulering van de leerlijndoelen besproken. Dit 
was erg prettig omdat je niet al te vaak met z’n 
allen samen zit om te  spreken over de vraag  ‘wat 
willen we nou eigenlijk met dit programma’.

Wat heeft het project zichtbare leerlijnen Wat heeft het project zichtbare leerlijnen 
jullie concreet opgeleverd? jullie concreet opgeleverd? 

‘Zoals gezegd zitten we nog midden in het proces, 
maar tot nu toe zijn de sessies zeker nuttig 
geweest. 

Allereerst maakt het project heel inzichtelijk 
waar hiaten en overlap zitten: welke leerdoelen 
van een bepaald vak dragen bij aan een bepaalde 
leerlijn en/of zijn er leerlijndoelen die nergens 
terugkomen in vakleerdoelen? Of andersom: zijn 
er vakleerdoelen die niet helemaal aansluiten 
op leerlijndoelen en is er (on)wenselijke overlap 
in het curriculum? Dit alles wordt met het 
leerlijnenproject zichtbaar. 

Daarnaast dwingt het project je ook tot het 
concreter formuleren van de leerlijnen en 
leerlijndoelen. Daardoor weten we ook beter wat 
we willen met beide tracks en wat er precies nodig 
is om de leerlijndoelen te bereiken. 

Bovendien heb ik het als erg waardevol ervaren 
om in een gestructureerd proces met zeer 
veel betrokkenen te kunnen brainstormen en 
samenwerken om het onderwijs te verbeteren.’ 

Heb je nog advies voor opleidingen die Heb je nog advies voor opleidingen die 
wellicht de komende tijd aan de slag gaan wellicht de komende tijd aan de slag gaan 
met dit project? met dit project? 

‘Houd er rekening mee dat het een serieuze 
tijdsinspanning is voor langere tijd. Het volledig 
ontwikkelen van alle leerlijnen en bijbehorende 
leerdoelen is niet in een middagje gedaan.

Het softwareprogramma dat gebruikt wordt 
tijdens de sessie (Miro) is even wennen, maar 
heeft uiteindelijk wel meerwaarde doordat 
iedereen kan meelezen en feedback kan geven. 

Houd er rekening mee dat het proces altijd iets 
anders verloopt dan je vooraf verwacht. Het is een 
iteratief proces dat goed moet worden afgestemd. 

Tot slot zou ik adviseren om voor het optimale 
resultaat tijd vrij te maken voor overleg met 
de vakcoördinatoren  en docenten tussen 
opeenvolgende bijeenkomsten van het project 
zichtbare leerlijnen, zodat het uiteindelijke 
resultaat in samenspraak is ontwikkeld en breed 
wordt gedragen.’

Wil je meer weten over het zichtbare 
leerlijnenprgramma? Bezoek dan de webpagina
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https://tlc.uva.nl/article/een-nieuwe-stap-in-onderwijsinnovatie-het-zichtbare-leerlijnen-programma/
https://tlc.uva.nl/article/een-nieuwe-stap-in-onderwijsinnovatie-het-zichtbare-leerlijnen-programma/


+
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Stijn Aertse 

Stijn, sinds wanneer werk je bij ICTO?
“Ik werk nu ongeveer 4 jaar bij ICTO. Ik ben 
eigenlijk precies begonnen toen Canvas als online 
leeromgeving werd geïmplementeerd. Dit was prettig 
omdat ik vanaf het begin alle ontwikkelingen heb 
kunnen zien en veel docenten heb gesproken. 

Is er veel veranderd in die vier jaar? 
“De afgelopen jaar is denk ik wel gebleken dat 
technologische inzet binnen het onderwijs onmisbaar 
is. Een andere ontwikkeling is dat digitaal toetsen 
meer bij de tentamenservice is komen te liggen 
waardoor wij meer ruimte hebben om docenten te 
ondersteunen en echt met ze mee te denken over 
bepaalde zaken. Daarnaast is mijn persoonlijke 
ontwikkeling dat ik sinds afgelopen jaar Liza Holsteijn 
heb opgevolgd als ICTO coördinator.

Wat maakt werken bij ICTO leuk?
“Ik krijg veel energie van het contact met docenten 
en haal voldoening uit mijn werk op het moment dat 
we docenten echt kunnen ontlasten zodat zij zich 
kunnen focussen op hun vak. Daarnaast hebben we 
een ontzettend leuk team, ook met onze twee student-
assistenen Sophie Aydin en Julia Kipperman. 

Het ICTO team
Technologie en onderwijs zijn steeds meer met elkaar verbonden. De afdeling ICT & Onderwijs 
(ICTO) ondersteunt docenten bij het inzetten van ICT in het onderwijs. Het goed inrichten van de on-
line leeromgeving, technische ondersteuning bij het maken van kennisclips en podcasts, het gebrui-
ken van (online) tools in het onderwijs of digitaal te toetsen. Maak kennis met Stijn Aertse, Erwin van 
den Booren en Arnold van Asperen.  

Tips van Stijn

• Schroom vooral niet om contact met ons op te 
nemen en doe dat tijdig. Bijvoorbeeld om samen  
te kijken of  alles goed staat ingeregeld in Canvas. 
Doe dat tijdig voor de start van het nieuwe blok 
zodat er ook voldoende tijd is om aan bepaalde 
wensen en behoeftes te kunnen voldoen.

• Probeer een van de tools van FeedbackFruits 
uit. Er zijn verschillende tools die handig 
kunnen zijn in de onderwijspraktijk. Een tool 
gericht op peerfeedback, op het evalueren van 
groepsprocessen, verschillende tools om audio, 
documenten en video’s interactief te maken en 
de ‘comprehension’ tool die studenten begeleidt 
in het lezen van literatuur.  Het zijn allen UvA 
ondersteunde tools en het ICTO team helpt je 
graag om de verschillende tools op de juiste 
manier in te zetten.

Arnolf van Asperen

Arnolf, sinds wanneer werk je bij ICTO?
“Ik werk nu 2 jaar bij het ICTO team en in totaal werk ik 
nu 25 jaar voor de UvA. 

Wat heb je hiervoor gedaan?
“Ik ben altijd verbonden geweest aan de 
rechtenfaculteit. Ik heb bij de onderwijsbalie gewerkt 
en heb mij lang bezig gehouden met de productie van 
onderwijsmaterialen, met name de ontwikkeling van 
readers. 

Wat maakt werken bij ICTO leuk?
“Het is een leuk team en je hebt de mogelijkheid om je 
breed te ontwikkelen. Tegelijkertijd komen docenten 
ook met veel verschillende vragen naar je toe. Docenten 
zijn positief dat ze ons kunnen benaderen voor een 
breder palet aan vragen. 

Tips van Arnolf

• Er zijn een aantal mooie technische updates 
gedaan in de active learning space: er zijn nu 
meer mogelijkheden om je scherm te delen (ook 
draadloos) en het is nu mogelijk om de zalen op 
audiovisueel gebied te koppelen (zie p. 14-15 voor 
meer informatie).

• Neem contact met ons op voor het maken 
van kennisclips: onze kennisclipstudio 
op de 10e verdieping wordt stap voor stap 
geprofessionaliseerd. Zo is het bijvoorbeeld op 
aanvraag mogelijk om de clip op te nemen met 
behulp van autocue.



+
+
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Erwin van den Booren

Erwin, sinds wanneer werk je bij ICTO?
“Ik werk nu 5 jaar bij het ICTO team.”

Is er veel veranderd in die vijf jaar?
“Er is zeker veel veranderd. Voorheen was het Blackboard 
beheer (dat was toen de online leeromgeving) en toen 
was het echt nog ‘een dingetje erbij’.  Op een gegeven 
moment is dat dus ICTO geworden en sindsdien zijn we 
ook sterk geprofessionaliseerd.”

Wat maakt werken bij ICTO leuk?
“We spreken veel docenten omdat ieder vak wel met 
canvas werkt. Daarnaast merk ik nu dat docenten weer 
steeds meer spontaan met vragen komen of gewoon zelfs 
even binnenlopen. Dat is een prettige ontwikkeling die 
zich hopelijk allen nog maar gaat doorzetten. 

Tips van Erwin
• De tool Groupify: met deze tool kunnen 
studenten hun voorkeur voor bepaalde groepen 
(of onderwerpen)  aangeven. Deze tool maakt dan 
automatisch (via een algoritme) een zo gunstig 
mogelijke indeling op basis van de opgegeven 
voorkeur. Deze indeling wordt direct zichtbaar in 
Canvas Groepen. meer informatie

• Maak vanuit canvas een team aan. Het is nu 
mogelijk om vanuit canvas een Microsoft Team 
aan te maken. Groepen worden dan automatisch 
kanalen waar studenten in kunnen samenwerken 
en overleggen. Ideaal voor groepsopdrachten. 
• Nieuwe quizmogelijkheden in canvas 

• Academy attendance: dit is een tool voor 
aanwezigheidsregistratie waarbij de studenten zelf 
verantwoordelijk zjin zich te registreren. Neem direct contact op met 

icto-fdr@uva.nl

https://tlc.uva.nl/tool/groupify/?faculty=6
http://icto-fdr@uva.nl


Een podcast opnemen 
Iedere docent kan met ondersteuning van het ICTO team een podcast opnemen. 

Lees hier de artikelen: 

• Waarom podcasts & audio in je onderwijs een goed idee zijn
• Hoe laat je studenten zelf een podcast maken?
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Ondersteuning TLC 

Wil je weten welke mogelijkheden podcasts 
in het onderwijs bieden en hoe je deze op een 
didactisch verantwoorde wijze kan integreren?

Ben je benieuwd naar innovatieve voorbeelden 
van podcasts in het (rechten)onderwijs, of  heb je 
zelf al ideeën of zelfs al een opzet en zou je daar 
graag advies en feedback op willen hebben? 

Neem dan contact op met het TLC via 
tlc-fdr@uva.nl.

Inspiratie:Inspiratie:

Beluister onderstaande podcast waar TLC en 
ICTO gezamenlijk bespreken welke kansen het 
gebruik van podcasts bieden voor het onderwijs 
en welke technische ondersteuning je van het 
ICTO-team kan verwachten. Benieuwd?

Ondersteuning ICTO

Maak via icto-fdr@uva.nl een afspraak met het 
ICTO team om de podcast op te nemen in de FdR 
podcaststudio. 

Het ICTO team zal aanwezig zijn om technische 
ondersteuning te bieden voorafgaand, tijdens en 
na de opname. 

'Voor de Amsterdam Law Hub maak 

ik podcasts met innovators van 

binnen- en buiten de juridische sector om 

het recht toegankelijker te maken. ICTO 

ondersteunt mij bij het opnemen van de 

podcasts en helpt mij bij het gebruik van 

de opnameapparatuur Hierdoor hoef ik me 

uitsluitend op  

de inhoud te focussen. Heel prettig!’

Gabriela Petralia, Marketing &  Communicatie 
Amsterdam Law Hub (foto: Sarah-Dona Manev)  

https://tlc.uva.nl/article/waarom-podcasts-in-je-onderwijs-een-goed-idee-zijn/?faculty=6
https://tlc.uva.nl/article/hoe-laat-je-studenten-zelf-een-podcast-maken/?faculty=6
https://video.uva.nl/media/Een+podcast+opnemen+in+REC+A/0_gy9dxkwa
https://video.uva.nl/media/Een+podcast+opnemen+in+REC+A/0_gy9dxkwa
http://tlc-fdr@uva.nl
http://icto-fdr@uva.nl


UvA Onderwijsinnovatie Beurs - 
Amsterdam Law Hub 

De onderwijsinnovatiebeurs

Ieder jaar kunnen docenten een aanvraag doen voor een 
onderwijsinnovatiebeurs gerelateerd aan een bepaald thema. 
Afgelopen jaar werd zo’n beurs toegekend aan Nathalie Dijkman en 
Frances Singleton van de Law Hub.  Met deze beurs ontwikkelden 
zij een Design Thinking toolkit, die ze tevens beschikbaar stellen 
voor andere docenten om te gebruiken.

De methode waarbij de eindgebruiker voorop staat

Écht impact maken in de juridische sector. Het team van de Amsterdam Law Hub staat achter de 
methode ‘Human Centered Design’. Waarom? Omdat ze erin geloven dat je, alvorens je een product of 
dienst wilt ontwikkelen, de behoeften van de eindgebruiker moet kennen. Hierdoor wordt de kwaliteit 
en duurzaamheid van een tool verbeterd en vergroot je de kans om écht impact te maken in de 
juridische sector. ‘Vanuit dit gedachtegoed hebben we daarom een toolkit ontworpen om innovators en 
ondernemers binnen de juridische sector te ondersteunen,’ aldus Nathalie Dijkman. 
De toolkit is onderverdeeld in zeven fases: Empathise, Define, Ideate, Prototype, Test en Assess. Aan 
elke stap zijn best practices en oefeningen gekoppeld om de gebruiker op weg te helpen. Frances 
Singleton: ‘Daarnaast highlighten we onze favoriete, juridische innovaties die ook gebruik maken van 
deze methode.’

Interesse om hier meer over te leren, óf wil je zelf direct beginnen? 

Design thinking voor een nieuw juridisch product of dienst

Aanmelden voor de onderwijsinnovatie beurs kan tot 6 oktober! Meer informatieMeer informatie
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https://rise.articulate.com/share/NTI8KaE2XDBjoPcO5PicWceXW63MfIlZ
https://tlc.uva.nl/article/uva-onderwijsinnovatie-beurs/
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“Nieuw: toolkiezer - FdR ”
De toolkiezer is ontworpen met als doel om eenvoudig de meest geschikte digitale tool te De toolkiezer is ontworpen met als doel om eenvoudig de meest geschikte digitale tool te 
vinden voor jouw onderwijssituatie. Wanneer je de onderwijssituatie hebt gekozen die het vinden voor jouw onderwijssituatie. Wanneer je de onderwijssituatie hebt gekozen die het 
meest op je vraag van toepassing is krijg je een overzicht van beschikbare tools. Wanneer je meest op je vraag van toepassing is krijg je een overzicht van beschikbare tools. Wanneer je 
een van deze tools selecteert krijg je in een kort overzicht te zien waar je de tool voor kunt een van deze tools selecteert krijg je in een kort overzicht te zien waar je de tool voor kunt 
gebruiken.gebruiken. Onderaan de pagina staat verdere informatie over hoe je de tool bijvoorbeeld het  Onderaan de pagina staat verdere informatie over hoe je de tool bijvoorbeeld het 
beste in kan zetten.“beste in kan zetten.“

“Nieuw: toolkiezer - FdR ”

https://tlc.uva.nl/toolkiezer/?faculty=6


College in de Active Learning 
Space

De audiovisuele dienst heeft onlangs in samenwerking met het ICTO team een aantal De audiovisuele dienst heeft onlangs in samenwerking met het ICTO team een aantal 
technische ontwikkelingen doorgevoerd in de active learning space (3.06, 3.07, 3.08).  Benieuwd technische ontwikkelingen doorgevoerd in de active learning space (3.06, 3.07, 3.08).  Benieuwd 
naar de updates en wat jij er als docent mee kan? Lees dan onderstaand artikel. naar de updates en wat jij er als docent mee kan? Lees dan onderstaand artikel. 

Meer aansluitmogelijkheden presenteren

In iedere zaal van de active learning space is nu 
een vaste college pc en daarnaast is het mogelijk 
om je laptop aan te sluiten. Waar dit voorheen 
alleen met een HDMI aansluiting kon, zijn er nu 
verschillende aansluitingen zodat je eenvoudig 
iedere laptop kan verbinden aan het scherm. 
Daarnaast zijn er nu ook verrijdbare katheders in 
iedere ruimte.

Draadloos presenteren met airtame

Daarnaast wordt het met airtame ook mogelijk 
om draadloos je scherm te delen. Airtame is 
beschikbaar voor alle docenten en studenten. 
Het fijne van airtame is dat je als docent 
vrije bewegingsruimte hebt bij het delen 
van presentaties. Daarnaast biedt het ook 
mogelijkheden om studenten snel iets te laten 
delen. Studenten kunnen ook zelf de regie nemen 
als ze bijvoorbeeld in groepjes aan het werk zijn. 
Ook kan het als back-up kan fungeren als de 
kabelverbinding niet werkt. 

Let op: voor het gebruik van airtaime moet je 
eerst de app downloaden. Airtame is beschikbaar 
in het software center. 

Bekijk de instructievideo 

Zalen koppelen op audiovisueel gebied

Op het moment dat je meerdere delen van de 
active learning space hebt geboekt, dan is het 
nu mogelijk om de zalen aan elkaar te koppelen 
op audiovisueel gebied. Dat wil zeggen dat je 
bijvoorbeeld jouw scherm en audio kan delen en 
kan laten verschijnen op de grote schermen in 
alle drie de zalen. Daarnaast is er ter aanvulling 
spraakversterking aangelegd om zo alle drie 
de ruimtes (in gekoppelde vorm) verstaanbaar 
te zijn.  Op deze manier kan je als docent dus 
afhankelijk van het didactische doel flexibel 
combineren met zalen. 

Let op:  wil je graag hetzelfde beeld weergeven in 
alle drie de zalen (A3.06, A3.07 en A3.08), dan doe 
je dit vanuit A3.08A3.08

De zalen zijn te koppelen via het touchscreen. In 
iedere zaal ligt een handleiding voor het gebruik. 
ter voorbereiding kan je de handleidingen ook 
hier vinden:

Handleiding touchscreen A3.06
Handleiding touchscreen A3.07
Handleiding touchscreen A3.08

Lesgeven in de Active Learning Space

De active learning space is gericht op 
onderwijsvormen waarin het activeren 
van studenten door middel van 
samenwerkingsopdrachten centraal staat.  
Wij hopen dat de genoemde technologische 
ontwikkelen helpen om verschillende 
activerende onderwijsactiviteiten te faciliteren. 
Zie onderstaande link voor meer inspiratie voor 
activerende werkvormen die je kan inzetten in de 
active learning space: 

Active learning space: werkvormen en didactiek

Ondersteuning 

Neem contact op met Servicedesk Facility 
Services (020 525) 1403 voor ad hoc ondersteuning 
op het moment dat je doceert in de active 
learning space.

Neem contact op met het ICTO team voor 
technische ondersteuning voorafgaand aan een 
college of als je de ruimte een keer wilt bekijken 
en de nieuwe mogelijkheden wilt uitproberen

Neem contact op met het TLC team voor 
didactische ondersteuning en inspiratie omtrent 
activerende werkvormen en uiteraard kan je ook 
altijd positieve ervaringen en good practices 
delen!
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https://video.uva.nl/media/Draadloos+presenteren+met+Airtame+in+de+Active+Learning+Space/0_wvxl8hsz
https://amsuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_vandijk_uva_nl/EYGUnJ__3jJHnWxMSbnyRr8B9QS6rHnkd7tdKza7xTamBQ?e=UnIcyk
https://amsuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_vandijk_uva_nl/EQJBOGqf-6BJv4BLhVR3AU0Bb2vA8bb5c2jcBvXN25sX9A?e=yAjsWp
https://amsuni-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/i_vandijk_uva_nl/EdLGZJ0TGbJMlkqgi4kJgMsBhJwYcJjZts13VJL7MUryrg?e=PW0bxP
https://medewerker.uva.nl/fdr/docentenwijzer/onderwijs/active-learning-space/active-learning-space.html


Teaching and Learning Centre 
Een uitgebreid kennisnetwerk

De verschillende faculteiten werken samen in het UvA TLC netwerk.  Dit kennisnetwerk
ontwikkelt, stimuleert en adviseert docenten op het gebied van onderwijs. Dit doet zij via de pijlers
Docentprofessionalisering, Onderwijsinnovatie en Kennisdeling.

Het TLC-FdR is onderdeel van deze netwerkstructuur. Zeven faculteiten én het centrale TLC
werken hierin nauw samen op basis van gelijkwaardigheid. Het centrale TLC is hierbij voor
interfacultaire onderwerpen aanspreekpunt. De verschillende TLC’s hebben allen een eigen
structuur. 
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Kennisdeling 

Wat?

OnderwijsinnovatieDocentprofessionalisering

Wie?

tlc-fdr@uva.nl 
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http://tlc-fdr@uva.nl 

