VU strategie 2020-2025
De VU biedt toekomstbestendige
onderwijsvormen aan qua inhoud, didactiek,
vorm en faciliteiten,
die passend zijn bij de externe ontwikkelingen
en behoeften van studenten.

A Broader mind for students
•

•
•

We geven A Broader Mind een brede basis binnen het onderwijs van
de VU en we vertalen A Broader Mind naar verschillende
onderwijsvormen.
We implementeren Community Service Learning breed in de VU.
We implementeren de Mixed Classroom breed in het onderwijs.

Toekomstbestendige
onderwijsvormen
(TOV)
Leren op maat
•
•

We verruimen ons aanbod en de faciliteiten
voor onderwijs op maat en voor
gepersonaliseerd leren.
We maken optimaal gebruik van de
mogelijkheden om onderwijs hybride aan te
bieden.

Activerend onderwijs
met blended learning
•

•

We optimaliseren de mix van online en
on campus onderwijs.
We ontwikkelen bouwstenen voor
activerend onderwijs.

Optimalisatie online
en offline

Bouwstenen blended
learning
Onderwijs op maat

2020

2021 Q1/Q2

2021 Q3/Q4

Onderwijswerkplaats ingericht
Spreekuren, workshops
Docentondersteuning door studentassistenten

Ingerichte structuur voor ondersteuning
onderwijs- en curriculumontwikkeling

Goede voorbeelden ontsloten op website
Onderwijswerkplaats

Canvaspagina en website

Vaststellen herijkte onderwijsvisie

Artikel “Impact van flexibele studentroutes op
onderwijslogistiek”

Verbeterde onderwijsfaciliteiten

Onderwijs hybride
aanbieden
ABM brede basis voor
alle
bachelorstudenten

Organisatie ABM4S verbeterd
8X One minute filmpje
Bijeenkomsten OLD’s over course
Eindtermen ABM voor bacheloropleidingen
vastgesteld door OPO

CSL een keus voor
iedere student

Kennisalliantie eenzaamheid ingericht
Ondersteuning docenten opgezet
Learning labs, nieuwsbrief
Publicatie

Mixed classroom

Publicatie, trainingen, video, website voor
docenten. Ook voor online onderwijs.
Voor studenten Unpack your Study Abroad en
Integration in te Master verder gepilot.

3e maal ABM course
Artikel waarin samenhang onderwijsvisieABM-MC-CSL en mogelijke leerlijnen ABM en
beeld van VU docent

Nieuw ontwerp Integration Masters

Verplaatst naar 2022

Vastgestelde visie onderwijs-logistiek voor
flexibel onderwijs
Unbundling - samenwerking AURORA voor 2-3
pilotgebieden.
Voorbeelden/interne publicatie ontsluiten
hybride onderwijs op de website
Kunstwerk NU gebouw
Toolbox (website goede voorbeelden)
Professionaliseringsaanbod ABM voor
docenten
Aanvraag Goldschmeding Foundation
ingediend

Verkennen course naar 3ec
Verkennen mogelijkheid
ontwikkelen 3e en 4e track

Kennisalliantie duurzaamheid ingericht
Toolbox

Concept plan ondersteuning
CSL naar de lijn gereed

Getrainde docentopleiders
MC geïntegreerd in BKO, SKO, LOL
Monitoring effectiviteit MC & projectaanvraag
onderzoek
Aanbod voor OLD’s gereed
Pilot Unpack your Study Abroad
Pilot Integration Masters voor studenten

Evalueren en door ontwikkelen
Unpack your study abroad

