Onderwijsvisie Learning@LeidenUniversity
Onderwijs in interactie met de maatschappij
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Learning@LeidenUniversity in 8 ambities
De onderwijsvisie van de Universiteit Leiden omvat acht ambities. De eerste vier ambities gaan over de ontwikkeling en leeromgeving
van de student op de universiteit; en vier betreffen de oriëntatie van de universiteit en student op de samenleving.

Onderwijsmissie
Universiteit Leiden
De Universiteit Leiden leidt
studenten op tot academische
professionals en betrokken
burgers die internationaal en
intercultureel vaardig zijn en
die een bijdrage kunnen
leveren aan de oplossingen
voor de uitdagingen waarvoor
onze samenleving staat.

Verwevenheid onderzoek en onderwijs
Verwevenheid onderzoek en onderwijs, onderzoekend
leren, is de kern van ons onderwijs in alle opleidingen. De
universiteit stimuleert een onderzoekende houding bij de
student. De student is niet alleen toeschouwer en toehoorder, maar wordt deelnemer en bedenkt ook zelf
onderzoek en voert dit uit.

Oriëntatie arbeidsmarkt
We bieden studenten een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Ze bereiden zich met vaardighedenonderwijs en door middel van het verkennen van het werkveld, interactie met werkgevers en praktijkervaring tijdens hun opleiding voor op de
overstap naar de arbeidsmarkt.

Activerend onderwijs
We vragen een actieve houding van de student en bieden
meer onderwijs in kleinschalige learning communities
waarin studenten (inter)actief deelnemen. Studenten
bereiden zich bijvoorbeeld digitaal voor door middel van
flipped classrooms, werken (interactief) samen in werkgroepen en leren van elkaar via peer teaching.

Betrokkenheid bij samenleving
We sluiten in ons onderwijs aan op vragen en behoeften van de
samenleving. Met de opgedane kennis en vaardigheden kunnen
mondige en kritische burgers straks bijdragen aan een betere wereld.
Studenten kunnen al tijdens de studie bijdragen, bijvoorbeeld
met projecten voor de gemeenschap (service learning) samen met
maatschappelijke instellingen zoals gemeenten en scholen.

Flexibele leerroutes
Met een flexibel aanbod van leerroutes krijgt de student,
onder leiding van de docent, de mogelijkheid om de eigen
studieloopbaan af te stemmen op zijn/haar persoonlijke leerdoelen. Studenten streven hun eigen ambities na en kunnen
verbindingen leggen tussen verschillende vakken en disciplines. Ook stages in binnen- en buitenland dragen bij aan persoonlijke leerdoelen.

Technologie in onderwijs
In het onderwijs(aanbod) spelen we in op technologische ontwikkelingen. Docenten vertalen technologische vernieuwing naar
hun vakgebied en ook in ons onderwijs sluiten we aan op snelle
digitale ontwikkelingen. We ontwikkelen innovatief, online
onderwijs en sluiten beter aan op studenten met verschillende
instroomniveaus, studietempo’s, leerstijlen en keuzetrajecten.

BETROKKEN BURGERS

Vaardigheden
We besteden aandacht aan transferable skills in het onderwijs, naast academische vaardigheden. Bedrijfsleven en de
maatschappij vragen bijvoorbeeld om het vermogen tot kritisch nadenken, problemen oplossen en zelfreflectie, maar
ook om creativiteit, kunnen samenwerken, en communicatieve vaardigheden zoals presenteren, overtuigen en debatteren.

Internationalisering en diversiteit
In een stimulerende, internationale en inclusieve onderwijsgemeenschap is iedereen welkom en halen we het beste uit onze
studenten. Studenten van diverse nationaliteiten, culturen en
religies ontmoeten elkaar in onze international classrooms. In ons
onderwijs hebben we aandacht voor grensoverschrijdende of
mondiale problemen en verschillende perspectieven.

INTERNATIONAAL EN
INTERCULTUREEL VAARDIG
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ACADEMISCHE PROFESSIONALS
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