
 
 
Maandag 23 maart 2020 
Seminar Campus Development: Future Learning at the UvA  
 
Sinds 4 jaar wordt het aandachtsgebied Future Learning meegenomen bij de ontwikkeling van 
de UvA campussen. Kijkend naar de toekomst van het onderwijs wordt er een doorvertaling 
gemaakt naar huisvestingsontwikkeling aspecten. In dit seminar willen we met de deelnemers 
kijken naar de toekomst van het onderwijs en hoe we ons daarop kunnen voorbereiden. Tevens 
worden een aantal recente voorbeelden binnen de UvA gepresenteerd. Het seminar zal 
afgesloten worden met een eindspeech van Marij Veugelers (consultant Future Learning UvA). 
 
Locatie  REC A 2.07  Roeterseiland Campus, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam  
 
Programma        
12.30   Inloop  met koffie/thee en een snack 
 
Dagvoorzitter is Simone van den Brink  
 
12.45   Opening door Karen Maex, rector Magnificus UvA    
12.50 – 13.10  Future Learning in 2035 door Michel Jansen van SURF    
13.10 – 13.45 Vanuit een netwerk bruggen bouwen tussen onderwijs en ruimte  

aan de KU Leuven door Iris Peeters en student Robin Kelchtermans 
 
13.55 – 16.10 In 3 rondes maken deelnemers kennis met een aantal UvA voorbeelden. 
   Men kan kiezen uit: 
 

• De active learning space van de FdR door Arthur Salomons en Rik Jager 
Sinds september 2019 beschikt de FdR in REC A over een active learning space die 
ruimte biedt aan 3x30 studenten.  In deze presentatie zullen allerlei aspecten aan de 
orde komen: waarom wilde de FdR een active learning space, hoe is de besluitvorming 
en de financiering verlopen, in hoeverre is bij de inrichting rekening gehouden met de 
wensen van de docenten, wat zijn de eerste ervaringen van docenten en studenten, en 
over welke techniek beschikt de ruimte (audiovisueel, file- and screensharing, 
chromebooks). 

• Collegezaal nieuwe stijl: combineren van frontaal, groep en stand-up onderwijs in het 
AMC door Floor Biemans en Tom Broens 
In deze presentatie geven zij een indruk van de recent verbouwde collegezaal in het 
AMC waarin men op een snelle manier frontaal, groep en stand-up onderwijs kan 
combineren en worden de karakteristieken en de eerste ervaringen met het gebruik 
besproken. 

  



 
• Activerende onderwijsruimtes en docentprofessionalisering  door Jet Bierman en 

Natasa Brouwer. 
In deze workshop presenteren zij een onderwijskundig onderzoek naar een active 
learning space van de UvA en introduceren zij de Teaching and Learning Centres die zich 
bezighouden met de docentprofessionalisering. De centrale vraag die wordt gesteld is: 
Wat heeft een docent nodig om een onderwijsruimte optimaal te benutten voor actief 
leren?  Deelnemers gaan in groepjes aan de slag om deze vraag te beantwoorden.  

• De leeromgeving van morgen door Stijn Rademakers van Ector Hoogstad Architecten 
Stijn laat aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe het bureau nadenkt over het 
creëren van de best mogelijke plekken voor kennisontwikkeling en kennisoverdracht. 
Daarbij komt ook het ontwerp voor de renovatie van BG5 tot belangrijkste 
onderwijsgebouw van het Universiteitskwartier aan de orde. 

• Rondleiding door de Library Learning Space A en BC door Marloes van Wagtendonk  
In 2017 zijn er drie learning spaces opgeleverd door de Bibliotheek. In deze ruimtes zijn 
diverse soorten studieplekken gemaakt. Het ontwerp is tot stand gekomen in 
samenwerking met studenten en van de hand van Tanja Buijs-Vitkova. Zowel het 
meubilair als de vloer zijn gemaakt van gerecyclede PET-flessen. 

 
Ronde 1   
13.55 –  14.30 
 

Ronde 2   
14.40  –  15.15 

Ronde 3  
15.25  –  16.10   

Active learning space FdR    
zaal 207 

Active learning space FdR  
zaal 207 

De leeromgeving van morgen  
zaal 208  

Collegezaal nieuwe stijl AMC   
zaal 209 

De leeromgeving van morgen  
zaal 208 

Collegezaal nieuwe stijl AMC   
zaal 209 

Activerende onderwijsruimtes en 
docentprofessionalisering   
zaal 205  

Activerende onderwijsruimtes en 
docentprofessionalisering   
zaal 205 

 

Rondleiding door de Library learning 
space REC A BC 

Rondleiding door de Library learning 
space REC A BC 

Rondleiding door de Library learning 
space REC A BC 

 
 
16.10  –  16.25  Lessons learned vandaag  
                             
16.25  –  16.50  Future Learning en het kantelpunt door Marij Veugelers     
 
17.00  –  19.00  Seminar borrel en de pensionerings borrel  van Marij Veugelers  
                            op de Brug, 4de verdieping REC B, Nieuwe Achtergracht 166, Amsterdam 
                  
 
 

 
 
 

 


