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oos Berbers zit in de laatste maanden van haar 
studie ‘Liberal Arts and Sciences’ aan Amsterdam 

University College, een bacheloropleiding van drie jaar. 
“Als ik mijn scriptie heb ingeleverd, zit deze studie er al-
weer op.” Aan stoppen met studeren denkt ze voorlo-
pig nog niet: “Ik ben toegelaten tot Oxford om een jaar 
een master te volgen in Immunologie. Daarna ga ik mis-
schien ook nog wel versneld geneeskunde doen. Ik ben 
goed in leren, ik vind het leuk. En ik voel me nog niet 
geroepen om alles nu onmiddellijk in praktijk te gaan 
brengen. Dus waarom niet verder leren zolang ik er ple-
zier in heb?”

Niet specifiek
“Ik heb op het Berlage Lyceum in Amsterdam tweetalig 
vwo gedaan met een bètapakket. De tweetalige variant 
was veel breder dan de Nederlandse; meer literatuur, 
schrijven en presenteren. Ik heb daarnaast nog extra 
vakken gedaan op het vwo, dat leergierige en breed 
geïnteresseerde zat er dus altijd al in. Toen ik me ging 
oriënteren op een studie wilde ik niet kiezen voor iets 
specifieks. Ik was al op een open dag van een ander Li-
beral Arts and Sciences college geweest. De opleiding 
sprak me meteen aan. Ik kom uit Amsterdam, dus toen 
ik hoorde dat ze hier die bachelor ook zouden gaan aan-
bieden, was de keuze snel gemaakt.”

Curriculum
Binnen de studie zijn er drie hoofdrichtingen: Sciences, 
Social Sciences en Humanities. In het Nederlands zou je 
die kunnen omschrijven als Natuurwetenschappen, So-

ciale wetenschappen en Geesteswetenschappen. Ik heb 
voor Sciences gekozen. De hele opleiding is in het Engels, 
Academic English is dus voor iedereen een verplicht vak. 
Daarnaast is in mijn richting ‘Calculus’ bijvoorbeeld ver-
plicht, een vak dat in het verlengde ligt van wiskunde 
B/D op de middelbare school. Uit de niet-verplichte vak-
ken stel je zelf, begeleid door Amsterdam University Col-
lege, de rest van je programma samen. Bijvoorbeeld met 
Recht, Filosofie en Psychologie, maar ook met geweldige 
vakken als Big Books, waarvoor we iedere week een boek 
lazen dat belangrijk was voor de ontwikkeling van de 
Westerse cultuur, van Plato tot Coetzee. Ook immunolo-
gie was een favoriet vak van mij. Naast de ‘kennisvakken’ 
hebben we ook praktische vakken zoals Lab, een practi-
cum dat in mijn geval over celbiologie ging. Ook lopen 
we stage. Ik verdiep me daarvoor in een laboratorium 
van het Amsterdams Medisch Centrum in immunologie.
 
Verantwoordelijke types
In deze studie moet je veel zelf beslissen. Dat is pret-
tig, maar je moet wel een verantwoordelijk type zijn en 
enigszins weten waar je naartoe werkt. In de selectiepro-

cedure, die bestaat uit je cijferlijst, een motivatiebrief, 
een essay en een interviewronde, kijkt de commissie 
daar dus al goed naar. Het allerleukste aan deze studie 
vind ik de diversiteit aan mensen en nationaliteiten en 
de kleinschaligheid. De klassen zijn klein en in mijn jaar, 
de eerste lichting, zijn we in totaal maar met 150 man. 
Ik ken iedereen, ook doordat we verplicht met elkaar sa-
menwonen in deze moderne studentenflat. Natuurlijk 
hebben we ook een leven naast onze studie, en na drie 
jaar vind ik onze groep, met al die nationaliteiten en ver-
schillende soorten mensen, nog steeds leuk.”

Liberal. Arts. Sciences. Voor veel men-
sen klinken die drie termen samen als 
een vat vol tegenstrijdigheden. “Zo 
tegenstrijdig zijn ze niet. In mijn stu-
die gaat het juist om de samenhang 
tussen allerlei wetenschappen. Je ziet 
het grotere plaatje, leert verbanden 
leggen. Dat vond ik er meteen interes-
sant aan. Geneeskunde leek me ook 
boeiend, maar ik had geen zin om van 
alles uit mijn hoofd te moeten leren.  
Ik wil zèlf nadenken.” 

Als je zèlf wilt 
nadenken

Amsterdam University College – Liberal Arts and Sciences

“Het grotere plaatje zien 
en verbanden leren leggen, dat 
vind ik interessant”


