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Opleidingen 
Elke opleiding of groep van opleidingen wordt bestuurd door een opleidingsdirecteur. De opleidingsdirecteur 
zorgt, binnen een beperkt budget, voor een docent voor elke werkgroep en voor een samenhangend curriculum.

Schools en Colleges
Om het grote aantal opleidingen aan de UvA ‘bestuurbaarder’ te maken heeft de UvA tussen de decaan en 
de opleidingen een extra bestuurslaag geïntroduceerd, alhoewel de wet dat niet vereist. De masteropleidingen 
zijn bij de (graduate) schools ondergebracht, de bacheloropleidingen bij de colleges. Aan het hoofd van een school of 
college staat een onderwijsdirecteur. Samen met de decaan stelt de onderwijsdirecteur vast hoe het onderwijsgeld 
verdeeld wordt over de opleidingen. Hiermee wordt vastgesteld welke mogelijkheden de opleidingsdirecteuren 
hebben om onderwijs aan te bieden binnen hun opleiding.

NB In 2015-2016 blijven de huidige bacheloropleidingen in beginsel behouden, maar wordt het aantal 
masterprogramma’s  gereduceerd. Zowel de bachelor- als de masteropleidingen krijgen te maken met 
een verschraling van het onderwijsaanbod.

NB: Alle opleidingen binnen de FGw zijn verzameld in slechts één school (de Graduate School of 
Humanities) en één college (College of Humanities). Individuele opleidingsdirecteuren hebben hierdoor 
weinig gewicht tegenover de onderwijsdirecteur en de decaan.

De decaan
De UvA heeft zeven faculteiten, gericht op onderwijs en onderzoek. Elke faculteit wordt geleid door een decaan, 
die wordt benoemd door het College van Bestuur (CvB). De decanen van alle faculteiten vormen samen met het 
CvB het Centraal Bestuurlijk Overleg (CBO). Elk groot besluit wordt in dit overleg afgestemd (zoals eerder het 
“8-8-4”-systeem en het instellingsplan). De decaan legt verantwoording af aan het CvB maar besluit autonoom 
over de invulling van het onderwijs en onderzoek aan de faculteit. De decaan is verantwoordelijk voor het 
omzetten van de afspraken die in het CBO worden gemaakt in concreet beleid binnen de faculteit. De decaan 
initieert grootschalige reorganisaties zoals de plannen voorgesteld in de Profielschets 2016.

NB Vanaf 2016 zouden, volgens de huidige plannen, alle opleidingen rigoureus moeten worden 
gewijzigd. Voorgesteld wordt alle bacheloropleidingen ofwel samen te voegen tot één grote liberal arts-
bachelor ofwel onder te verdelen in vijf bachelor schools.

College van Bestuur
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de instelling als geheel. 
Daaronder vallen niet alleen de faculteiten, maar ook de ondersteunende diensten en het vastgoedbeheer. Het 
CvB van de UvA is gelijktijdig ook het CvB van de HvA.  Het CvB stelt onder andere het allocatiemodel vast, 
waarmee het beschikbare geld over de faculteiten wordt verdeeld. Na overleg in het CBO stelt het CvB eens in 
de 4-6 jaar een instellingsplan op waarint doelen worden vastgelegd (denk bijvoorbeeld aan rendementsnormen en 
uitvalreductie). He CvB ziet er op toe dat de doelen uit het instellingsplan door de decanen gerealiseerd worden.


