
 
 

Spelling veelgebruikte termen aan de UvA 
 
Een alfabetische lijst met de schrijfwijze van veelgebruikte termen en woorden aan de UvA. Heb je 
vragen over of aanvullingen of correcties op deze lijst, mail dan naar redactie-uvaweb@uva.nl. 
 
A 
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) 
Academisch Medisch Centrum (AMC, AMC-UvA) 
afstudeerrichting 
afstudeervariant 
alfaopleiding 
alfapropedeuse 
alfawetenschap 
AMC-UvA 
assistent-in-opleiding (aio) 
avondonderwijs 
 
B 
BA (Bachelor of Arts) 
bachelor, bachelors (bijbehorende titel Bachelor of Science (BSc) en Bachelor of Arts (BA)) 
Bachelor (wanneer de titulatuur wordt bedoeld) 
bachelor-masterprogramma 
bachelor-masterstelsel 
bachelor-masterstructuur 
Bachelor of Arts (BA) 
Bachelor of Science (BSc) 
bacheloropleiding 
bachelortitel 
basisbeurs 
bètacluster 
bètafaculteiten 
bèta-gamma 
bètaknobbel 
bètaopleiding 
bètapropedeuse 
bètavak 
bètawetenschap 
bij dezen 
bijvakstudent 
bijzonder hoogleraar 
bovenbouwopleiding 
BSc (Bachelor of Science) 
bv (besloten vennootschap) 
 
C 
college volgen 
College van Bestuur (CvB) 
collegegeld 
colloquium doctum 
colloquium-doctumregeling 
copromotor (meervoud copromotoren) 
CROHO (Centraal register opleidingen hoger onderwijs) 
CROHO-regeling 
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curriculum vitae (cv) 
 
D 
deeltijdprogramma 
deeltijdstudent 
derde geldstroom 
derde-geldstroomactiviteit 
derdejaarsstudent 
doctoraalexamen 
doctoraalexamenonderdeel 
doctoraalfase doctoraalopleiding 
doctor (dr.), doctoren / doctors 
doctorandus (drs.), doctorandi / doctorandussen 
duaal student 
 
E 
eerstegraads (lerarenopleiding) 
eerstejaarsprogramma 
eerstejaarsstudent 
eindexamenpakket 
e-mail 
eredoctoraat 
et cetera (etc.) 
European Credit (EC) 
European Credit Transfer System (ECTS) 
examencommissie 
examenregeling 
extracurriculair 
 
F 
Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) 
Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) 
Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) 
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) 
Faculteit der Tandheelkunde (ACTA) 
fiscaal econoom 
fiscaal-economisch 
fiscaal jurist 
fiscaal-juridisch 
Fiscaal recht 
Fiscale economie 
 
G 
gammawetenschap 
 
H 
havo, havist 
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hbo, hbo'er 
hbo-bachelor 
hbo-doorstroom 
hbo-opleiding 
hbo-student 
heao, heao'er 
heao-doorstroom 
heao-opleiding 
heden ten dage 
hoger onderwijs (hbo en wo) 
honoursprogramma 
 
I 
internet 
 
K 
keuzeruimte keuzevak 
kan (ik kan, hij kan) 
kun (kun jij) 
kunt (jij kunt, u kunt, kunt u) 
 
L 
levenswetenschappen 
 
M 
major-minorcombinatie 
MA (Master of Arts) 
MSc (Master of Science) 
major, majors 
master, masters (bijbehorende titel Master of Science (MSc) of Master of Arts (MA)) 
Master (wanneer de titulatuur wordt bedoeld) 
Master of Arts (MA) Master of Science (MSc) 
masteropleiding 
mastertitel 
meester (mr.) 
mensa, mensa's (aan de UvA heet de mensa 'universitair restaurant') 
mettertijd 
mijns inziens (m.i.) 
minor, minors 
module, modules 
modulegids 
moduleopbouw 
mw. 
 
N 
naar verluidt 
natuurwetenschappen 
Nederlandse Gebarentaal, NGT (de opleiding aan de UvA en de standaardtaal, zoals wettelijk 
vastgelegd) 
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niet-afgestudeerde 
numerus fixus 
 
O 
OCW, ministerie van 
ondersteunend en beheerspersoneel (obp) 
ondernemingsraad, or, de or’s 
 
Let op: Bij een aantal samenstellingen met onderzoek- kan men kiezen tussen wel of geen tussen- s. 
onderwijs- en examenregeling (OER) 
onderzoek(s)centrum 
onderzoeker-in-opleiding (oio) 
onderzoeksgroep 
onderzoek(s)instelling 
onderzoek(s)instituut 
onderzoek(s)instrument 
onderzoeksmethode 
onderzoeksresultaat 
onderzoeksactiviteit 
onderzoeksafdeling 
onderzoeksassistent 
onderzoeksbeleid 
onderzoeksbudget 
onderzoeksdirecteur 
onderzoekservaring 
onderzoeksgebied 
onderzoeksobject 
onderzoeksopdracht 
onderzoekersopleiding 
onderzoeksopleiding 
onderzoeksproject 
onderzoeksrapport 
onderzoeksrichting 
onderzoeksschool 
onderzoeksstaf 
onderzoeksstage 
onderzoekstechniek 
onderzoeksterrein 
onderzoeksvariant 
onderzoeksvoorstel 
ons aller belang 
onzes inziens 
Open UvA-Colleges 
ouderejaarsstudent 
 
P 
pas-afgestudeerde 
PhD 
Postacademisch 
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Postdoc 
postdoctoraal 
professor doctor (prof. dr.) 
programma-aanbod 
promotieonderzoek 
promotieopleiding 
promotor, promotoren 
propedeuse Gedrag en samenleving 
propedeusediploma 
propedeuse-examen 
propedeutisch examen 
propedeuseonderdeel 
propedeuseopleiding 
propedeuseprogramma 
propedeusestudent 
propedeusevak 
 
R 
Raad van Toezicht 
rector magnificus 
 
S 
schakelprogramma 
sociaal geograaf 
sociaal psycholoog 
stage lopen 
Standaard-Arabisch, modern 
Standaardnederlands 
student (niet: studente) 
student-assistent 
student-lid 
student zijn, het (zonder koppelteken) 
studieaanbod 
studieadviseur 
studiehuis 
Studielink 
studieonderdeel 
studieprogramma 
studie-uren 
 
T 
te allen tijde 
te midden van 
te rade gaan 
te zijner tijd 
ten bate van 
ten behoeve van 
ten laste van 
ten overvloede 
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ten prooi 
ter perse 
ter zake kundig 
ternauwernood 
toentertijd 
tweede fase 
tweede fase-onderwijs 
tweede geldstroom 
tweedegraads (lerarenopleiding) 
tweedetaalverwerving 
tweedejaarsstudent 
 
U 
u hebt (u heeft) 
uitentreuren 
uitermate 
Universiteit van Amsterdam (UvA) 
universitair docent (ud) 
universitair hoofddocent (uhd) 
universiteitshoogleraar (eventueel ter variatie: universiteitsprofessor) 
UvA Algemene voorlichtingsdag 
UvA-HvA 
UvA-HvA-samenwerking 
UvA Informatielijn 
UvA-kaart 
UvA-kameractie 
UvAnetID 
UvA-opleiding 
UvA Proefstuderen 
UvA Studiegids 
UvA Voorlichtingsdag op locatie  
UvAweb 
UvA-website 
 
V 
voltijdprogramma 
voltijdstudent 
vrijekeuzevakken 
vwo, vwo'er 
 
W 
wetenschappelijk personeel (wp) 
wil (ik wil, wil jij, hij wil) 
wilt (jij wilt, u wilt) 
wiskunde A / B 
wo, wo'er 


