Beter bekeken: de VU in cijfers
In de aankomende edities van ’t tussendoortje zal op deze pagina aandacht worden besteed
aan het beter bekijken van de VU in zijn geheel. Omdat ik denk dat het interessant én leuk is
om iets meer te weten van de universiteit waar je bijna elke dag naartoe gaat. In deze editie
komt aan bod: de Vrije Universiteit in cijfers.

De VU is op 20 oktober 1880 opgericht en nu dus 130 jaar oud. In het begin telde de VU 3
faculteiten, (Theologie, Letteren, Rechtsgeleerdheid), 5 hoogleraren en 5 studenten. In de
jaren 70 is de huidige campus gebouwd voor ongeveer 12.000 studenten.

In het collegejaar 2006-2007 was het aantal faculteiten gegroeid tot 12 (Aard- en
Levenswetenschappen,
bedrijfskunde,

Exacte

Bewegingswetenschappen,
wetenschappen,

Economische

Geneeskunde,

wetenschappen

Godgeleerdheid,

en

Letteren,

Onderwijscentrum, Psychologie en pedagogiek, Rechtsgeleerdheid, Sociale wetenschappen,
Tandheelkunde/ACTA

en

Wijsbegeerte),

met

47

bacheloropleidingen

en

100

masteropleidingen. Het aantal studenten bedroeg in het collegejaar 2006-2007 18.577,
waarvan 4.917 eerstejaars studenten. Voor het collegejaar 2009-2010 wordt het totale aantal
studenten geschat op 20.000. Inclusief geneeskunde heeft de VU 2.326 wetenschappelijke
stafleden en 1.689 personeelsleden in niet-wetenschappelijke functies.

De VU heeft 4 belangrijke gebouwen voor het onderwijs: het hoofdgebouw, de medische
faculteit, het Wiskunde&Natuurkunde (W&N)-gebouw en het Onderwijsinstituut Zorg en
Welzijn (OZW)-gebouw. Er zijn 3 restaurants bij de VU: de grootste bevindt zich in het
hoofdgebouw, de andere 2 in het W&N-gebouw en in de medische faculteit. De VU-student
beschikt over 2 DE-coffee corners: in het hoofdgebouw en in de medische faculteit.

Naast de VU campus bestaat er ook VU Uilenstede, hier zijn 8 onderdelen van de VU
ondergebracht, waaronder het college voor bestuur, het onderwijscentrum en de huisvesting.
Op Uilenstede zijn ook studentwoningen: er wonen ruim 3.000 studenten in de torenflats.

De VU wil graag uitbreiden naar een grotere campus: het VU kwartier. Dit zou betekenen dat
het vloeroppervlak (nu 250.000m2) zal worden uitgebreid naar 500.000m2. Ongeveer ½ van
die uitbreiding zal de VU zelf gebruiken voor onderwijs en onderzoek. Deze uitbreiding zal

betekenen dat 20% van het bedrijfsvloeroppervlak op de Zuidas dan van de VU zal zijn, en
dat 37% van de bezoekers aan de Zuidas de VU als bestemming zal hebben.

Ikzelf studeer al ruim 5 jaar aan de VU. In die 5 jaar heb ik 41 vakken gevolgd, 2 stages
gelopen, 1 scriptie geschreven en 270 studiepunten gehaald. Mijn laagste cijfer is een 6, mijn
hoogste een 9. Ik ben van plan nog 1 jaar aan de VU te studeren, om nog 36 ECTS te halen,
voor ik kan afstuderen en als Gezondheidswetenschapper aan het werk kan. En jullie?
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