
 STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 27 november 2019   

 1 

Hier komt k



 STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 27 november 2019   

 2 

  



 STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 27 november 2019   

 3 

Inhoudsopgave 

 
Inleiding       4 
Deelnemende scholen     5 

Sector Economie     6 
Sector Gedrag en Maatschappij    14 
Sector Gezondheidszorg    20 
Sector Marketing en Communicatie   25 
Sector Mode, Kunst, Design    25 
Sector Multidisciplinair     28 
Sector Natuur en Milieu    30 
Sector Onderwijs     33 
Sector Recht      34 
Sector Taal en Cultuur     35 
Sector Techniek     39 
Sector Tussenjaar     46 

Deelnemers voorlichtingsmarkt     48 
 
Voor de samenstelling van dit boekje is gebruik gemaakt van teksten die de voorlichtende instellingen 
hebben aangeleverd. 
Meer informatie over de voorlichtingsmiddag en de stichting die deze middag voor de kring van 
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Inleiding 

 
Je staat binnenkort voor de keuze van een vervolgstudie. Enige richting heb je daaraan al gegeven door 
het kiezen van je profiel/vakkenpakket. Wij bieden je de mogelijkheid om op een middag nuttige 
informatie te verzamelen over een drietal opleidingen. Iedere “voorlichtingsronde” duurt ongeveer 30 
minuten. Zo kom je veel te weten over vakken, inhoud, zwaarte en beroepsmogelijkheden van een 
opleiding.  
In de centrale ruimte vind je bovendien de infomarkt met stands van organisaties die voor jou van 
belang kunnen zijn. Maak gebruik van de mogelijkheid om ook hier informatie in te winnen! 
Je kunt je via de website van STUVO inschrijven van 4 november tot 15 november.  
Geef hierbij een viertal keuzes op óf drie keuzes en een marktronde.  
 
De rondetijden zijn: 
 1. 12.30 – 13.00 uur 

2. 13.10 – 13.40 uur 
3. 13.50 – 14.20 uur 
4. 14.30 – 15.00 uur 
5. 15.10 – 15.40 uur 
6.  15.50 – 16.20 uur 
 

Locatie Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht. 
 

 
De kosten voor deelname aan de STUVO-middag bedragen € 6,-. Voor gebruik van de bus komt daar 
nog € 7,- bij. Je decaan informeert je over de wijze van betalen. Voor de leerlingen in de Tweede Fase 
zou het kunnen zijn dat het bezoek aan deze middag SLU (studielasturen) oplevert. Informeer bij je 
decaan. Je kunt alle informatie betreffende deze middag terugzoeken op het Internet: www.stuvo.nl  
 

  

http://www.stuvo.nl/
http://www.stuvo.nl/
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Deelnemende scholen 

 
 Naam Plaats 

1 Amadeus Lyceum Vleuten 
2 Anna van Rijn College Nieuwegein 

3 Cals College Nieuwegein 

4 Cals College IJsselstein IJsselstein 
5 Christelijk Gymnasium Utrecht 

6 Christelijk Lyceum Zeist 
7 College De Heemlanden Houten 

8 De Passie Utrecht 

9 De Werkplaats Bilthoven 
10 Gerrit Rietveld College Utrecht 

11 Heerenlanden College Leerdam 
12 Het Nieuwe Lyceum   Bilthoven 

13 Jordan-Montessori Lyceum Utrecht Zeist 
14 Kalsbeek College Woerden 

15 Koningin Wilhelmina College Culemborg 

16 KSG De Breul Zeist 

17 Leidsche Rijn College Utrecht 

18 Minkema College Woerden 
19 Nifterlake College Maarsen 

20 O.R.S. Lek en Linge Culemborg 

21 Oosterlicht College Nieuwegein 

22 Openbaar Lyceum Zeist Zeist 

23 Revius Lyceum Doorn Doorn 
24 Revius Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 

25 RSG Broklede Breukelen 

26 RSG Lingecollege Tiel 
27 St. Bonifatius College Utrecht 

28 St. Gregorius College Utrecht 
29 Stichtse Vrije School Zeist 

30 UniC Utrecht 

31 Utrechts Stedelijk Gymnasium Utrecht 
32 VAVO Lyceum Utrecht 

33 Veenlanden College Mijdrecht 

34 Vrije Hogeschool Zeist 
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Economie 

 

1 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Business Analytics 

Sector: Economie 

Business Analytics [BA] is een multidisciplinaire opleiding: wiskunde, informatica en 

bedrijfseconomie maken allemaal deel uit van de opleiding. Je wordt getraind in het oplossen 

van problemen in uiteenlopende bedrijfskundige situaties. 

 

 
 

2 
Wageningen University 

Clustervoorlichting Economie en Bedrijf 

Sector: Economie 

Bedrijfs- en consumentenwetenschappen: In deze studie staat het spanningsveld tussen 

producent en consument centraal. Bedrijven willen winst maken. Consumenten willen iedere 

dag producten met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Economie en beleid: Je wordt een 

econoom die kan meedenken en sturen aan uitdagende thema’s als energie, internationale 

handel, klimaatverandering, inrichting van de groene ruimte en voedselproductie. 

 

 
 

3 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Econometrie en Operationele Research 

Sector: Economie 

Tijdens de studie leer je om wiskunde en informatica toe te passen op (bedrijfs-) economische 

vraagstukken. Bijvoobeeld: hoe houdt een callcenter de tijd die klanten 'in de wacht hangen' zo 

laag mogelijk. De werkgelegenheidsperspectieven zijn uitstekend. 

 
 

 

4 
Vrije Universiteit Amsterdam 

International Business Administration 

Sector: Economie 

Studying IBA, you will learn to interpret complex international business situations from a 

variety of perspectives. The IBA programme at VU University Amsterdam is based on four 

disciplines: social sciences, technology, economics and general business administration. 
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5 
Universiteit Leiden 

Informatica en Economie 

Sector: Economie 

ICT is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Technologie beheerst ons dagelijks 

leven, maar vaak zijn we ons daar niet van bewust. Zo speelt informatica al sinds jaar en dag 

een hele belangrijke rol in de economie en bedrijfsprocessen. 

 

 
 

6 
EuroCollege Hbo & Mbo 

HBO opleiding | International Business Management Studies 

Sector: Economie 

EuroCollege is bij uitstek een kleinschalige HBO en MBO school voor mensen met ambitie die 

uitgedaagd, geïnspireerd en daarbij gecoacht willen worden. Jongeren die meer uit zichzelf 

willen halen en die gezien willen worden! Jongeren die willen samenwerken en leren van de 

besten. Onze docenten zijn dan ook succesvolle managers uit het bedrijfsleven. Jongeren die 

studeren niet altijd leuk vinden, maar begrijpen dat een succesvolle carriere alleen mogelijk is 

met een stevige voorbereiding en opleiding. Tijdens deze voorlichting, krijg je alles te horen 

over de opleidingen: HBO opleiding | International Business & Asian Markets HBO opleiding | 

International Business & Entrepreneurship HBO opleiding | International Business & Finance 

Management Je krijgt meer informatie over onze opleidingen en de EuroCollege formule. Onze 

studenten spelen de hoofdrol tijdens deze sessie. Zij nemen je mee in hun ervaringen. Vraag 

onze studenten het hemd van het lijf en ontdek aan welke gave projecten zij werken. Wij staan 

volledig voor je klaar en geven graag antwoord op al je vragen. 

 

 
 

7 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Economie & Bedrijf 

Sector: Economie 

Je kent ze allemaal wel, van die hippe slogans, mooie logo’s of hilarische filmpjes; 

McDonalds, Coca-Cola, Nike, Google en YouTube. Het is zomaar een greep uit de enorme 

hoeveelheid multinationals die onze wereld rijk is. Maar de grote vraag is waarom we deze 

bedrijven allemaal kennen. Hoe komt het dat de ene organisatie het schopt tot een grote 

multinational en de andere al binnen een jaar failliet gaat? Wat is er voor nodig om net zo 

succesvol te worden? Hoe bedenk je een slogan die niemand vergeet? Welke investeringen zijn 

nodig? Hoe houden we ons personeel gemotiveerd? En wie is er verantwoordelijk voor al deze 

besluiten? De studies Bedrijfskunde, Business Administration, Economie en Bedrijfseconomie, 

Economics and Business Economics en Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben 

allemaal een eigen visie op multinationals en andere organisaties. Ben jij benieuwd hoe dat zit? 

Kom dan langs bij de presentatie van het cluster Economie en Bedrijf! 
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8 
TMO Fashion Business School 

TMO Fashion Business School 

Sector: Economie 

Enter business in style TMO is een kleinschalige particuliere hbo fashion business school. 

Erkend en geaccrediteerd door de overheid. Bovendien is TMO beloond met het predikaat 

"Topopleiding". 

 

 
 

9 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Bedrijfskunde 

Sector: Economie 

De basis voor een carrière als ondernemer, manager of adviseur. Voor echte aanpakkers, met 

een gezonde dosis zelfkennis en doorzettingsvermogen. Bedrijfskundigen vind je in allerlei 

functies. Wij raden je aan na je bachelor een master te behalen. Met een afgeronde master 

(MScBA) biedt het bedrijfsleven je oneindig veel mogelijkheden. 

 

 
 

10 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Economische opleidingen 

Sector: Economie 

Zijn het mooie tijden voor economen? Het is maar net hoe je het bekijkt. In ieder geval is er 

geen betere plaats voor economisch talent dan de Erasmus School of Economics! 

Afgestudeerden zijn niet alleen werkzaam in specifiek economische functies, maar ook in 

algemene functies op academisch niveau, bijvoorbeeld als beursanalist, ondernemer, financieel 

adviseur, etc. 

 

 
 

11 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Psychologie 

Sector: Economie 

Wil jij menselijk gedrag beter begrijpen? Wil jij mensen of organisaties helpen om hun 

problemen aan te pakken? Kies dan voor de bachelor Psychologie aan de Erasmus Universiteit 

Rotterdam. We raden je aan om na je bachelor een master te volgen, zodat je breed inzetbaar 

bent op de arbeidsmarkt. Per afstudeerrichting zijn er talloze carrièremogelijkheden. 
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12 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen in Economie en Business (met o.a. Economie, 

Bedrijfseconomie, International Business) 

Sector: Economie 

De presentatie gaat over de volgende opleidingen Economics, Economie en Bedrijfseconomie, 

Bedrijfseconomie, Econometrie en Operationele Research, Fiscale Economie, International 

Business Administration, Data Science In ontwikkeling: Entrepreneurship & Business 

Innovation 

 

 
 

13 
Hogeschool Inholland 

Leisure & Events Management 

Sector: Economie 

Werken in de vrijetijdssector? Wil je er je beroep van maken om belevenisconcepten te 

bedenken, deze om te zetten in marketingplannen en ze mogelijk te maken? Leisure & Events 

Management in Diemen is een praktijkgerichte opleiding met de afstudeerrichtingen Sport & 

Health Lifestyle en Smart Culture. Ben je hard werkend, een teamplayer, heb je passie voor 

vrijetijd? Dan pas je bij onze opleiding! Meer informatie vind je op www.inholland.nl/lm 

 

 
 

14 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Economie en Management 

Sector: Economie 

Ben jij ondernemend, benieuwd naar het functioneren van bedrijven en organisaties? Ben jij 

geïnteresseerd in hoe wetten en regels de samenleving organiseren en hoe we deze veiliger 

kunnen maken? Bij de HU leer je hoe grote ontwikkelingen, zoals digitalisering, impact hebben 

op bedrijfsprocessen en op de maatschappij. 

 
 

 
 

15 
Hotel Management School Maastricht 

Hotel Management School Maastricht 

Sector: Economie 

Onze vierjarige bachelor opleiding leidt op tot een managementfunctie in de internationale 

hotellerie of gastvrijheidsindustrie. Vind jij het fijn om het mensen naar de zin te maken? Hou 

je van reizen en lijkt het je interessant om je kennis van economie én je social skills met elkaar 

te combineren? Kom dan naar onze voorlichting voor meer informatie! 

 
 

http://www.inholland.nl/lm
http://www.inholland.nl/lm
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16 
Maastricht University 

Economics & Business Economics 

Sector: Economie 

Bestudeert de invloed van marktwerking en economieen op het bedrijfsleven, maar ook op het 

individu. Waarom maakt de consument bepaalde keuzes? Je analyseert economische 

vraagstukken waarbij een goed gevoel voor en kennis van wiskunde belangrijk is. 

 

 
 

17 
Maastricht University 

Econometrics & Operations Research 

Sector: Economie 

Je leert economische problemen op te lossen aan de hand van wiskundige modellen, statistische 

technieken en informatica. 

 

 
 

18 
Maastricht University 

Fiscale Economie 

Sector: Economie 

Combineert economie, accountancy, management en recht om de effecten van belastingen op 

huishoudens, bedrijven en de economie te analyseren. 

 

 
 

19 
Maastricht University 

International Business 

Sector: Economie 

Leer alles over bedrijfsprocessen en onderwerpen als strategie, finance, marketing en logistiek 

en wat een internationale context betekent voor optimale bedrijfsvoering. 
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20 
Breda University of Applied Sciences 

Tourism 

Sector: Economie 

Tourism Tourism Management (NL) hbo-bacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar Dit is een brede, 

economische managementopleiding met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen 

keuzes (modulair systeem). Na deze hbo-bacheloropleiding van Breda University of Applied 

Sciences kun je, in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld aan de slag als manager e- 

commerce/SEA specialist bij touroperator, customer insights marketeer bij online booking 

platform, yield/revenue manager bij een airline, beleidsmedewerker toerisme & recreatie bij 

een gemeente, coördinator duurzaamheid bij een vakantiepark, customer experience manager 

bij een attractiepark of consultant bij een destination marketing organisation. De vier richtingen 

zijn: Travel Industry, Recreation & Hospitality, Tourism Destinations en Attractions & Theme 

Parks Management. 

 

 
 

21 
Breda University of Applied Sciences 

Hotel en Facility 

Sector: Economie 

Deze Engelstalige hbo-bacheloropleiding bereid je voor op een internationale carrière in de 

hospitality branche. Als hospitality professional ben je in staat om diverse bedrijfsproblemen 

op te lossen, je team te leiden en de behoeften en verwachtingen van je gasten te begrijpen. De 

opleiding heeft een in-house leerbedrijf met moderne keukenfaciliteiten. Hier doe je ervaring 

op in het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van gasten. Voorbeelden van 

functies in de hospitality branche zijn: general manager, food & beverage manager, rooms 

division manager, sales manager of marketing manager. 

 

 
 

22 
Breda University of Applied Sciences 

WO bachelor Tourism en Leisure 

Sector: Economie 

Bachelor of Science Tourism wo-bacheloropleiding - BSc - 3 jaar In deze Engelstalige 

wetenschappelijke bacheloropleiding ligt de nadruk op het bestuderen van toerisme vanuit 

sociaal, economisch en milieuoogpunt. Je onderzoekt de ontwikkelingen in de toeristische 

sector en de gevolgen ervan op de samenleving en het milieu. De opleiding wordt aangeboden 

in samenwerking met Wageningen University. De eerste twee jaar studeer je in Breda, het 

laatste jaar in Wageningen. Na je studie kun je aan de slag als strategisch beleidsmedewerker, 

consultant, marketeer, manager of onderzoeker. Bachelor of Science Leisure Studies wo- 

bacheloropleiding - BSc - 3 jaar In deze Engelstalige wetenschappelijke bacheloropleiding 

bestudeer je de vrijetijdsindustrie vanuit een maatschappelijke én een business-gerelateerde 

invalshoek. Na je studie kun je aan de slag als marketeer of marktonderzoeker, strategisch 

manager in de vrijetijdsindustrie, beleidsmedewerker op het gebied van sport, cultuur, toerisme 

of evenementen, consultant of onderzoeker. De Bachelor of Science Leisure Studies is de enige 

wetenschappelijke opleiding op het gebied van Leisure in Nederland. 
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23 
Hotelschool The Hague, Hospitality Business School 

Hotelschool The Hague, Hospitality Business School 

Sector: Economie 

Your Passport to the World Are you professional, ambitious and do you want to work in an 

international business environment? Then join us at Hotelschool The Hague for our Bachelor 

Programme in Hospitality Management (BA.HM), ranked top 5 worldwide! Hotelschool The 

Hague has been, ‘At the heart of Hospitality’ since 1929 and you join a warm, welcoming and 

international community in either The Hague or Amsterdam, with students from over 60 

nationalities. 

 

 
 

24 
Universiteit Utrecht -Rechtsgeleerdheid en Economics 

Economics and Business Economics 

Sector: Economie 

De Engelstalige opleiding Economics and Business Economics is een combinatie van de 

middelbare schoolvakken Economie, M&O en Wiskunde. In Utrecht is het mogelijk om dit te 

combineren met inzichten uit andere wetenschappen (geografie, recht, sociale wetenschappen 

en data science). Kiezen voor economie in Utrecht, betekent kiezen voor onderwijs in kleine 

groepen in een internationale leeromgeving. 

 

 
 

25 
Universiteit van Amsterdam 

Business Administration 

Sector: Economie 

Business Administration (Bedrijfskunde) is jouw studie als je wilt weten hoe in bedrijven 

beslissingen worden genomen, en hoe je het functioneren van bedrijven kunt verbeteren. Je 

leert op verschillende manieren (economisch, strategisch, psychologisch, sociologisch) naar 

organisatorische en bestuurlijke vraagstukken te kijken. Het accent ligt op onderwerpen zoals 

bedrijfsstrategie, het inrichten van een organisatie, human resource management, marketing, 

informatiemanagement en innovatiemanagement. Ambieer je later bijvoorbeeld een 

leidinggevende functie in het bedrijfsleven of lijkt het je spannend om marketingplannen voor 

bedrijven te ontwikkelen? Kies dan voor Business Administration. 
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26 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Kunst en Economie 

Sector: Economie 

Bruis je van de creativiteit en laat je dat zien door goede ideeën? HKU Kunst en Economie 

leidt je op tot creatief ondernemer en voor managementfuncties in de creatieve en culturele 

sector. Tijdens de opleiding werk je direct in de praktijk. Je leert door te doen met cases, 

projecten en stages. Je leert op verschillende manieren naar de creatieve sector te kijken: als 

zakelijk partner, organisator, marketeer en econoom. 

 

 

27 
Hogeschool Tio 

Algemene voorlichting 

Sector: Economie 

Kiezen voor TIO betekent kiezen voor kwaliteit. 

De keuzegids hbo 2019 benoemt alle hbo-opleidingen van hogeschool TIO tot beste in hun 

vakgebied. Bovendien kun je in 3 of 4 jaar je bachelorsdiploma halen, het mbo4-diploma behaal 

je in 1 of 2 jaar. Supersnel studeren dus! 

De erkende hbo- en mbo-opleidingen van TIO zijn: hotelmanagement, eventmanagement, 

toerisme, business, commerciële economie, finance en rechten.  

 

 
 
 

 

28 
Saxion 

Tourism Management 

Sector: Economie 

De toerismebranche heeft een aandeel van maar liefst 10% in de wereldeconomie en verandert 

in een hoog tempo. Het is tijd voor flexibele professionals die kansen zien en pakken. Je leert 

in te springen op technologische innovaties, politieke verschuivingen en opkomende 

economieën. Ook weet jij nieuwe diensten en producten (bestemmingen) in de markt te zetten. 

Wij leiden jou op als een wereldburger die ethisch verantwoord handelt, maar die ook het 

commerciële doel voor ogen houdt.  

 
 

 
 

29 
Saxion 

Hotel Management 

Sector: Economie 

De opleiding leidt op tot leidinggevende en adviserende functies in organisaties die gastvrijheid 

en commerciële dienstverlening centraal stellen, zoals hotels, restaurants, catering en 

recreatieve bedrijven. De opleiding is internationaal gericht. Je kunt in het buitenland stage 

lopen en talen zijn dus belangrijk.  
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Gedrag en Maatschappij 
 

 

30 
Universiteit Leiden 

Psychologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Psychologie is overal: een ruzie in je vriendengroep; je bejaarde buurvrouw vergeet door de 

Alzheimer wie je bent; jij bent als enige van de familie een ochtendmens. Wat zit daarachter? 

 
 
 

 

31 
Universiteit Leiden 

Bestuurskunde 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Bestuurskunde richt zich op complexe problemen binnen de overheid en de publieke sector. 

Asielzoekersbeleid, gouden handdrukken, gekozen burgemeesters, invoering referendum, 

opsporingsmethoden van de politie. Maar ook daarbuiten. 

 

 
 

32 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Politicologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Politiek geeft vorm aan de toekomst van de samenleving. Daarbij zijn politieke partijen 

betrokken, maar ook regeringen, vakbonden en actiegroepen. Allemaal willen ze macht en 

invloed uitoefenen op de besluitvorming. Op nationaal, Europees of mondiaal niveau. 

 
 

 
 

33 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Sociologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Bij Sociologie bestudeer je actuele maatschappelijke ontwikkelingen en problemen. Je kijkt 

naar de structuur van de samenleving en naar de manier waarop die verandert. Wat hebben 

maatschappelijke veranderingen voor gevolgen voor de machtsverhoudingen? 
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34 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Antropologische kennis is onmisbaar om de wereld van nu te begrijpen. Antropologen bieden 

inzicht in sociale dilemma's en verschijnselen. Zoals multiculturele vraagstukken in binnen- en 

buitenland, verzet tegen de Europese eenwording en de overbevolking. 

 
 

 
 

35 
Universiteit Leiden 

Leiden University College 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Leiden University College (LUC) The Hague heeft een driejarig Engelstalig Liberal Arts & 

Sciences-programma in Den Haag voor een groep van excellente en gemotiveerde 

(inter)nationale studenten. 

 
 

 

36 
Universiteit Leiden 

Pedagogiek 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Pedagogen houden zich bezig met alles wat met de ontwikkeling van kinderen te maken heeft, 

zoals de werking van de genen en hersenen en in de invloed van opvoeding, onderwijs en 

multimedia op de ontwikkeling van kinderen. 

 
 

 
 

37 
Universiteit Leiden 

Politicologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Tijdens de studie Politicologie houd je je bezig met maatschappelijke vraagstukken en hun 

oplossing. Je gaat na hoe problemen rondom bijvoorbeeld criminaliteit, gezondheidszorg, 

economie, milieu en multiculturaliteit op de politieke agenda komen. 
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38 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Pedagogische wetenschappen en Universitaire PABO 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Deze presentatie zal twee studies toelichten. Enerzijds Pedagogische Wetenschappen, waarbij 

je alles leert over het beoordelen van ideeën over goede opvoeding en zorg, en zinvol 

onderwijs. Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media'. 

Anderzijds leer je over Pedagogische Wetenschappen, een vierjarige VU-opleiding die een 

combinatie is van Pedagogische Wetenschappen en de Pabo. Je gaat op volle kracht de breedte 

én de diepte in: naast de benodigde beroepsvaardigheden ontwikkel je ook een 

wetenschappelijke achtergrond. 

 

 
 

39 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Mens & Gedrag 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Wat is de aantrekkingskracht van sociale media? Waarom is stoppen met WhatsApp niet 

eenvoudig? En kunnen games helpen bij het verminderen van angsten, of kinderen helpen een 

taal te leren? Allemaal vragen die gaan over de invloed van media op mensen en hun gedrag. 

Naast media zijn er nog veel meer factoren die van invloed zijn op het gedrag van mensen 

zoals culturele en spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factoren en psychische factoren. 

Soms hebben deze factoren bewust een effect, maar heel vaak ook onbewust. Soms hebben 

deze factoren effect op een individu, maar vaak ook op de samenleving als geheel. Wat is de 

aantrekkingskracht van sociale media? Waarom is stoppen met WhatsApp niet eenvoudig? En 

kunnen games helpen bij het verminderen van angsten, of kinderen helpen een taal te leren? 

Allemaal vragen die gaan over de invloed van media op mensen en hun gedrag. Naast media 

zijn er nog veel meer factoren die van invloed zijn op het gedrag van mensen zoals culturele en 

spirituele factoren, sociale factoren, fysieke factoren en psychische factoren. Soms hebben deze 

factoren bewust een effect, maar heel vaak ook onbewust. Soms hebben deze factoren effect op 

een individu, maar vaak ook op de samenleving als geheel. Binnen de opleidingen Artificial 

Intelligence, Communicatiewetenschap, Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie, 

Filosofie, Pedagogische Wetenschappen en Psychologie wordt onderzoek gedaan naar mensen 

en het gedrag, en factoren die hierop van invloed zijn. Vind jij dit interessant? Laat je dan 

verrassen door de veelzijdigheid van de opleidingen. 
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40 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Bestuur & Maatschappij 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Het cluster Bestuur en Maatschappij gaat over jou. Maar ook over je ouders, broers of zussen, 

vrienden, vriendinnen, en eigenlijk iedereen waarmee jij samenleeft. In jouw dorp of stad, je 

land, Europa en zelfs in de hele wereld. Het gaat erom hoe we samen met elkaar willen leven. 

Daarvoor moeten we duidelijke afspraken maken hoe we met elkaar omgaan, hoe we onze 

bezittingen verdelen, en wat we doen als iemand zich niet aan die afspraken houdt. De studies 

Bestuurskunde, Politicologie, Sociologie, en Geografie, Planologie en Milieu kijken allemaal 

naar een stukje van dit ontzettend grote domein om meer inzicht te krijgen in hoe we met 

elkaar omgaan of hoe we dat zouden moeten doen. Aan de hand van de vluchtelingencrisis 

gaan we kijken hoe de verschillende studies allemaal hun eigen focus hebben bij de benadering 

van sociale problemen. Sta jij midden in de maatschappij en ben je altijd benieuwd naar de 

meest recente maatschappelijke ontwikkelingen? Kom dan langs bij deze voorlichting! 

 

 
 

41 
Universiteit voor Humanistiek 

Bachelor Humanistiek 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Aan de Universiteit voor Humanistiek kun je een unieke bachelor volgen: de bachelor 

Humanistiek. Je combineert wetenschappelijke disciplines als filosofie, psychologie en 

sociologie. Je krijgt practicumvakken als gesprekstechnieken en reflectievaardigheden. 

 

 
 

42 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Bestuurskunde 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Wil jij een bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Dan is de 

bachelor in Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam echt iets voor jou. We 

bieden je alle instrumenten voor een vliegende start op de arbeidsmarkt. Of je nu wilt werken 

in de politiek, de problemen in je stad wilt aanpakken of maatschappelijke organisaties wilt 

adviseren. 
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43 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Criminologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Alweer een tbs'er ontsnapt en een pedofiel gepakt. Burgers voelen zich onveilig. Valt dat te 

wijten aan de politieke agenda of groeit de criminaliteit echt? Als criminoloog zoek jij het 

antwoord. Vanwege de multidisciplinaire vorming ben je na de opleiding Criminologie breed 

inzetbaar. De combinatie van juridische en empirische kennis maakt de criminoloog tot een 

ideale bruggenbouwer. 

 

 

 
44 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen op het gebied van Mens en Organisatie (met o.a. 

Personeelwetenschappen en Global Management of Social Issues) 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

In deze domeinpresentatie bespreken we de volgende opleidingen: Organisatiewetenschappen, 

Personeelwetenschappen / Human Resource Studies: People Management, Global Management 

of Social Issues 

 

 

 
45 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen over Gedrag en Maatschappij (met o.a. Psychologie 

en Sociologie) 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

De presentatie gaat over de opleidingen  

Psychologie / Psychology,  

Cognitive Science & Artificial Intelligence   

Sociologie / International Sociology 

 

 
 

46 
Universiteit Utrecht -FSW 

Pedagogische wetenschappen 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Bij Pedagogiek houd je je bezig met de ontwikkeling van kinderen, jongeren en adolescenten. 

Je bestudeert hun successen, hindernissen, problemen en mogelijkheden vanuit diverse 

invalshoeken en in diverse leeftijds- en ontwikkelingsfasen. Je richt je hierbij ook op de 

omgeving van kinderen, zoals ouders/opvoeders, instanties en de professionals die daar werken. 
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47 
Maastricht University 

Psychologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Je bestudeert interne, mentale processen zoals geheugen, taal, denken en waarnemen en leert 

over de hersenactiviteit als bron van ons gedrag. 

 

 
 

48 
Universiteit Utrecht -FSW 

Onderwijswetenschappen 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Informatieve presentatie over de bacheloropleiding Onderwijswetenschappen aan de 

Universiteit Utrecht. In de opleiding Onderwijswetenschappen staan onderwijs en leren 

centraal. Het gaat daarbij om leren in verschillende leeftijdsfasen, op allerlei niveaus en in 

verschillende contexten. Bijvoorbeeld het leren van kinderen op basisscholen, studenten in het 

hoger onderwijs of het leren op de werkplek van werknemers in bedrijven. Actuele thema’s 

binnen onderwijswetenschappen zijn: motivatie en leren, invoeren van nieuwe 

onderwijsmethodes, effectief inzetten van ICT voor onderwijs en leren en feedback leren geven 

en ontvangen. 

 

 
 

49 
Rijksuniversiteit Groningen 

Religiewetenschappen 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Religie is een alledaags verschijnsel dat voorkomt in praktisch alle culturen. Wereldwijd 

bestaan er ongeveer 10.000 religieuze stromingen. Bij de studie Religiewetenschappen 

bestudeer je de grote wereldreligies (islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en 

jodendom). Er wordt vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken, zoals antropologie 

en psychologie, gekeken hoe religie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen ermee 

doen. De samenhang tussen religie, cultuur en samenleving staat bij Religiewetenschappen 

centraal. Toelatingseis: VWO (alle profielen) Zie voor meer informatie: www.rug.nl/ggw 

 

 

http://www.rug.nl/ggw
http://www.rug.nl/ggw
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50 
Rijksuniversiteit Groningen 

Theologie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Theologie is meer dan alleen het bestuderen van de Bijbel. We kijken naar de politieke, sociale 

en culturele context waarin de teksten zijn geschreven. Je leert kritisch te kijken: naar de 

historische bronnen en teksten van het geloof, maar ook naar rituelen. De samenhang tussen 

religie, cultuur en samenleving staat bij Theologie centraal. Theologie gaat over mensen. Wat 

hen drijft, wat hen beweegt. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de islam en Koran. 

Toelatingseis: VWO (alle profielen) Zie voor meer informatie: www.rug.nl/ggw 

 

 
 

Gezondheidszorg 
 

 

51 
Universiteit Leiden 

Geneeskunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Geneeskunde studeren in Leiden geeft je antwoord op verschillende interessante vragen: Hoe 

zit het menselijk lichaam in elkaar? Hoe komt het dat sommige mensen meer vatbaar zijn voor 

het krijgen van een bepaalde ziekte dan anderen? 

 

 
 

52 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Geneeskunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Als dokter moet je heel erg veelzijdig zijn. Natuurlijk moet je over de juiste medische kennis 

beschikken, maar minstens net zo belangrijk is het om die goed over te kunnen brengen, samen 

te kunnen werken en inzicht in je eigen handelen te hebben. 

 
 

 
 

53 
Universiteit Leiden 

Biomedische wetenschappen 

Sector: Gezondheidszorg 

Als je Biomedische wetenschappen studeert, ben je voortdurend op zoek naar meer kennis over 

de gezondheid en ziekten van de mens. Je leert bij Biomedische wetenschappen hoe methoden 

en technieken van onderzoek werken. 

 
 

 

http://www.rug.nl/ggw
http://www.rug.nl/ggw
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54 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Human Health and Life Sciences 

Sector: Gezondheidszorg 

Overweeg jij om iets met gezondheid te gaan studeren? In deze voorlichting krijg je een beeld van 

andere mogelijkheden dan Geneeskunde en Tandheelkunde aan VU: Biologie, Medische 

natuurwetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Biomedische wetenschappen, 

Gezondheidswetenschappen. 

 
 

 
 

55 
Universiteit Twente 

Health & Technology 

Sector: Gezondheidszorg 

In deze presenatie komen de opleidingen Biomedische Technologie, Technische Geneeskunde en 

Gezondheidswetenschappen aan bod. Alle studies zijn gericht op de gezondheidszorgen maar 

specialiseren zich op de techniek, de toepassing hiervan of het management hieromheen. 

 

 
 

56 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Gezondheid 

Sector: Gezondheidszorg 

Een goede gezondheid staat voor veel mensen op nummer 1. Maar wanneer ben je gezond en 

wanneer ben je ziek? In verschillende opleidingen aan de Radboud Universiteit komt het 

onderwerp gezondheid vanuit meerdere perspectieven aan bod. En op het gebied van 

gezondheid kun je diverse beroepen uitoefenen: van arts tot tandarts, van bioloog tot 

psycholoog en bijvoorbeeld als biomedisch wetenschapper of moleculair levenswetenschapper. 

In deze voorlichtingsronde kom je meer te weten over de opleidingen aan de Radboud 

Universiteit met het thema gezondheid. Aan de hand van het onderwerp diabetes (suikerziekte) 

leggen we uit wat de verschillen tussen de diverse opleidingen zijn. Aan de volgende 

opleidingen wordt aandacht besteed in deze voorlichting: Geneeskunde, Tandheelkunde, 

Biomedische Wetenschappen, Biologie, Psychologie, Moleculaire Levenswetenschappen. 
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57 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Geneeskunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Mensen die ziek zijn beter maken. Voorkomen dat mensen ziek worden. Van de diagnose tot 

en met de behandeling. Studenten geneeskunde storten zich met hun hoofd, hart en handen op 

dit prachtvak. Na je bachelor Geneeskunde ligt het voor de hand om door te gaan met de 

masteropleiding. Voor afgestudeerde geneeskundigen ligt de wereld open en de zorgvraag 

neemt alleen maar toe. 

 
 

 
 

58 
Hogeschool Inholland 

Medisch Beeldvormende en Radiotherpeutische Technieken 

Sector: Gezondheidszorg 

Ben je geïnteresseerd in techniek? Lijkt het je ook leuk om met mensen te werken? En wil je 

werken in de gezondheidszorg? Dan is de bacheloropleiding Medisch Beeldvormende & 

Radiotherapeutische Technieken (MBRT) in Haarlem iets voor jou. De kern van je werk is het 

voorbereiden en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van straling, 

ultrageluid en magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling. 

Je komt dus te werken op de afdeling radiologie, echografie, nucleaire geneeskunde of 

radiotherapie. Meer informatie over MBRT vind je op www.inholland.nl/mbrt. 

 
 

 

59 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Gezondheidszorg & Welzijn 

Sector: Gezondheidszorg 

Mensenwerk: daar gaat het om. De zorg voor anderen staat voorop. Dat vraagt om 

betrokkenheid, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden. We leren je mensen te helpen de 

regie over hun gezondheid en welzijn terug te krijgen. Zodat ze weer volop kunnen deelnemen 

aan de samenleving. 

 
 

 
 

60 
Maastricht University 

Biomedical Sciences 

Sector: Gezondheidszorg 

Onderzoekt hoe het menselijk lichaam functioneert tijdens ziekte en gezondheid en zoekt naar 

manieren om ziektes te bestrijden en het lichaam te versterken; van moleculen tot cellen tot 

organen tot het hele lichaam. 

 
 

http://www.inholland.nl/mbrt
http://www.inholland.nl/mbrt
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61 
Maastricht University 

European Public Health 

Sector: Gezondheidszorg 

Bekijkt gezondheid en zorg vanuit een internationaal en Europees perspectief. 

 

 
 

62 
Maastricht University 

Geneeskunde 

Sector: Gezondheidszorg 

  Studie is vanaf het begin praktijkgericht, je komt dus al vroeg in aanraking met echte patiënten.  

 

 
 

63 
Maastricht University 

Gezondheidswetenschappen 

Sector: Gezondheidszorg 

Bestudeer gezondheid in combinatie met gedrag, voeding, milieu en maatschappelijke 

omgeving. 

 

 
 

64a 
Universiteit Utrecht - UMC 

Geneeskunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Bij de opleiding Geneeskunde in Utrecht staat behandeling van de patiënt met zijn ziekte 

centraal. Tijdens de opleiding leer je veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. 

Ben je gefascineerd door problemen rond ziekte en gezondheid? Ben je geïnteresseerd in 

mensen? Aan de hand van thema's zoals 'infectie' en 'afweer' en 'zintuigen, hersenen en 

beweging' maak je je brede basale kennis eigen die nodig is om arts te worden. Studenten 

Geneeskunde vertellen in hun presentatie meer over hoe de selectie gaat, hoe het is om 

Geneeskunde in Utrecht te studeren en wat je ernaast nog meer kunt doen. 

 
 

 

64b 
Universiteit Utrecht - UMC 

Biomedische wetenschappen 

Sector: Gezondheidszorg 

Als je Biomedische wetenschappen studeert, ben je voortdurend op zoek naar meer kennis over 

de gezondheid en ziekten van de mens. Je leert bij Biomedische wetenschappen hoe methoden 

en technieken van onderzoek werken. 
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65 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Ergotherapie 

Sector: Gezondheidszorg 

HAN Ergotherapie Adviseren, coachen en begeleiden. Als ergotherapeut zorg je dat mensen 

hun dagelijkse activiteiten weer zelf kunnen doen, zoals werken, naar school gaan en hun 

persoonlijke verzorging. Samen met de Als ergotherapeut kun je aan de slag in allerlei 

instanties en organisaties. Gezondheidscentra, sociale wijkteams, ziekenhuizen, de psychiatrie, 

speciaal onderwijs. En nog veel meer! Wat kies jij? cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo 

maak jij mensen gelukkiger! Toelating: Mbo-4, Havo/Vwo met profielen N&T, N&G, E&M, 

C&M 

 

 
 

66 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Logopedie 

Sector: Gezondheidszorg 

HAN Logopedie Kinderen helpen stoppen met slissen. Stotteraars leren hun stem beter 

gebruiken. Als logopedist begeleidt je kinderen en volwassen met taal-, spraak-, stem-, slik- of 

gehoorproblemen. Je leert hen beter communiceren. Als logopedist help je je cliënten zo goed 

mogelijk om zelfstandig te functioneren in hun eigen omgeving. Je werkveld is breed: ga jij 

aan de slag in de gezondheidszorg, het onderwijs of heel ergens anders? Zoals het trainen van 

beroepssprekers. Met je Bachelor of Science. Toelating: Mbo-4, Havo/Vwo met profielen 

N&T, N&G, E&M, C&M Daarnaast vindt er een toelatingsonderzoek plaats m.b.t. stem, 

spraak, taal, gehoor. 

 

 
 

67 
Universiteit van Amsterdam 

Psychobiologie 

Sector: Gezondheidszorg 

Als psychobioloog zoek je naar de biologische achtergrond van psychologische processen. 

Hiermee tracht je menselijk gedrag te verklaren. Ook kan je gericht naar behandelingen voor 

stoornissen als autisme, schizofrenie of de ziekte van Alzheimer zoeken. Bij de bachelor 

Psychobiologie leer je hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd en hoe menselijk 

gedrag ontstaat. Tijdens de opleiding doe je een stevige basiskennis biologie op en je leert ook 

over scheikunde, wiskunde en natuurkunde. Veel afgestudeerden komen terecht in het 

onderzoek, maar je kunt ook gaan werken in het bedrijfsleven of het onderwijs. 
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Marketing en communicatie 
 

 

68 
EuroCollege Hbo & Mbo 

HBO opleiding | Hospitality & Event & Tourism Management Studies 

Sector: Marketing en communicatie 

EuroCollege is bij uitstek een kleinschalige HBO en MBO school voor mensen met ambitie die 

uitgedaagd, geïnspireerd en daarbij gecoacht willen worden. Jongeren die meer uit zichzelf 

willen halen en die gezien willen worden! Jongeren die willen samenwerken en leren van de 

besten. Onze docenten zijn dan ook succesvolle managers uit het bedrijfsleven. Jongeren die 

studeren niet altijd leuk vinden, maar begrijpen dat een succesvolle carriere alleen mogelijk is 

met een stevige voorbereiding en opleiding. Tijdens deze voorlichting, krijg je alles te horen 

over de opleidingen: HBO opleiding | International Hotel & Hospitality Management 

(Hotelschool) HBO opleiding | International Tourism & Hospitality Management (Travel & 

Tourism) HBO opleiding | Hospitality & Event Management (Event opleiding) Je krijgt meer 

informatie over onze opleidingen en de EuroCollege formule. Onze studenten spelen de 

hoofdrol tijdens deze sessie. Zij nemen je mee in hun ervaringen. Vraag onze studenten het 

hemd van het lijf en ontdek aan welke gave projecten zij werken. Wij staan volledig voor je 

klaar en geven graag antwoord op al je vragen. 

 

Mode, kunst, design 
 
 

 

69 
ArtEZ Art & Design Zwolle 

ArtEZ Academie voor Art & Design 

Sector: Mode, kunst, design 

ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle heeft opleidingen op het gebied van Animation 

Design, Comic Design, Docent Beeldende kunst en Vormgeving, Graphic Design, Illustration 

Design, Interieurarchitectuur. De Academie is onderdeel van ArtEZ hogeschool. 

 
 

 
 

70 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Games en Interactie 

Sector: Mode, kunst, design 

Games, apps, sociale media. Ze veranderen onze maatschappij: wat we doen in onze vrije tijd, 

hoe we communiceren, leren en samenwerken. Dus willen bedrijven allemaal graag een eigen 

digitaal product. Wat zijn precies de (on)mogelijkheden van deze middelen? En hoe zet je zin 

zinvol in? Dat leer je bij HKU Games en Interactie! Richtingen binnen HKU Games en 

Interactie: - Game Art - Games Design - Game Development - Interaction Design 
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71 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Muziek en Technologie 

Sector: Mode, kunst, design 

Binnen de school Muziek en Technologie komen drie ingrediënten steeds terug: muziek, geluid 

en technologie. 'Muziek' gaat over de (artistieke) betekenis van klank. 'Geluid' richt zich op het 

ontwerpen van die klank. Bij 'technologie' verdiep je je in de systemen die hiervoor gebruikt 

kunnen worden. Door het brede profiel van Muziek en Technologie, waarin je creativiteit met 

technisch inzicht combineert, ben je gewild op heel veel plaatsen op de arbeidsmarkt naast de 

muziekwereld: denk aan games, theater, reclame, film en televisie, maar ook bijvoorbeeld in de 

zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven. Studierichtingen binnen Muziek en Technologie: - 

Audio Design - Sound Design - Composition Electronic Music - Composition for the Media - 

Composition and Music Production - Music Design for Games and Interaction 

 

 
 

72 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Design: Fashion, Product & Spatial Design 

Sector: Mode, kunst, design 

Heb je een passie om in de wereld van product ontwerp, mode of ruimtelijk ontwerp als 

ontwerper aan de slag te gaan? En vind je het interessant om na te denken over wat een 

ontwerper kan doen om onze veranderende wereld mooier, anders of beter te maken? Word dan 

ontwerper met een opleiding Design! Je leert concepten ontwikkelen en uitvoeren, met 

verschillende materialen werken, onderzoek doen en werken voor echte opdrachtgevers. Met 

keuzeprogramma’s, werkplaatsen en projecten die je zelf kunt inrichten, geef je deels je eigen 

opleiding vorm. Zo bepaal je gaandeweg je studie hoe je jezelf positioneert in het vakgebied. 

Er is volop ruimte om te experimenteren en het proces is net zo belangrijk als het resultaat. We 

dagen je daarmee uit je rol te vinden als maker, onderzoeker of organisator. Als student aan 

HKU Design ontdekken ontwerpers in spe wie zij zijn en bepalen ze zelf hun positie in een 

dynamisch werkveld. 
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73 
Universiteit van Amsterdam 

Media en cultuur en Media and Information 

Sector: Mode, kunst, design 

De bacheloropleiding Media en Cultuur is gericht op de bestudering van de audiovisuele of 

digitale media zoals films, televisieprogramma's en sociale media. Je onderzoekt de 

geschiedenis en de maatschappelijke functie van deze media en probeert een beeld te krijgen 

van toekomstige ontwikkelingen. Omdat de opleiding een breed vakgebied bestrijkt, verdiep je 

je ook in de cultuur of samenleving waarin de media ontstaan. Na deze opleiding kun je aan de 

slag op de arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. De bacheloropleiding Culturele 

informatiewetenschappen of Media en informatie is gericht op het vastleggen en uitwisselen 

van informatie over het denken en handelen van mensen en organisaties. Door de opkomst van 

de digitale media is de informatievoorziening in een stroomversnelling gekomen. Er zijn allerlei 

nieuwe mogelijkheden om met informatie om te gaan, maar tegelijkertijd ontstaan er 

problemen. Daarvoor leer je oplossingen bedenken. Na deze opleiding kun je aan de slag op de 

arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. 

 

 

 
74 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Media: Animation, Audiovisual Media, Graphic Design, Image and 

Media Technology, Illustration, Photography 

Sector: Mode, kunst, design 

Bij HKU Media creëer je ervaringen en verhalen die waardevol zijn voor diverse 

publieksgroepen in verschillende situaties. We vinden het belangrijk dat je optimaal gebruik 

maakt van meerdere mediaplatformen en dat je de nieuwste technologische en artistieke 

inzichten kunt toepassen. We helpen je om te zoeken naar nieuwe vormen van vertellen om 

jouw eigenzinnige, artistieke en indringende verhalen zo krachtig mogelijk over te brengen. 

 
 

 
 

75 
Saxion 

Interior Design and Styling 

Sector: Mode, kunst, design 

Ben je creatief met interesse in vormgeving van wonen, leven en werken? De particuliere hbo- 

opleiding Interior Design and Styling leidt je op tot ruimtelijk vormgever die de inrichting van 

leefruimtes, werklocaties en openbare ruimtes ontwerpt. Zoals bijvoorbeeld een woning, 

kantoor, winkel, school of restaurant. Toelatingseisen: Je kunt je voor deze Saxion Next- 

opleiding aanmelden als je (binnenkort) beschikt over een diploma mbo-4, havo of vwo. 
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Multidisciplinair 
 

 

76 
University College Utrecht 

University College Utrecht 

Sector: Multidisciplinair 

University College Utrecht is de Engelstalige Liberal Arts & Sciences-bacheloropleiding van 

Universiteit Utrecht, opgericht in 1998 als de eerste university college in Nederland. Studenten 

stellen hun eigen curriculum samen met vakken uit geesteswetenschappen (Humanities), 

sociale wetenschappen (Social Sciences) en bètastudies (Science). Ze ronden hun studie af met 

een Bachelor of Science (BSc)- of Bachelor of Arts (BA)-diploma van de Universiteit Utrecht. 

Alle ongeveer 700 studenten studeren en wonen op de historische campus, waar ook veel 

sociale activiteiten plaatsvinden. Kenmerken van de studie op het University College Utrecht 

zijn: • Kleinschalig: klassen met maximaal 28 studenten • Intensief: vier colleges per semester • 

Interactief: docenten faciliteren het leren • Multidisciplinair: een vakoverstijgende benadering • 

Persoonlijk: alle studenten hebben een persoonlijke tutor. Let op: University College Utrecht is 

een selectieve Liberal Arts and Sciences-opleiding, niet te verwarren met het Nederlandstalige 

Liberal Arts and Sciences-programma van de Universiteit Utrecht. 

 

 
 

77 
Universiteit Twente 

Multidisciplinary Studies 

Sector: Multidisciplinair 

Hierbij komen twee zeer multidisciplinaire studies aan bod; Advanced Technology en ATLAS. 

Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) is een interdisciplinair 

University College voor topstudenten die bruggen kunnen bouwen tussen sociale en technische 

wetenschap. Dit Engelstalige programma is thematisch opgezet. Advanced Technology 

combineert bijna alle technische studies en geeft je mogelijkheid om pas later te specialiseren 

in de richting die jij interessant vindt. 

 
 

 
 

78 
Ministerie van Defensie 

Defensie (Landmacht, Luchtmacht, Marine, Marechaussee) 

Sector: Multidisciplinair 

De mannen en vrouwen van Defensie vormen een bijzondere groep. In weinig andere (grote) 

organisaties staat kameraadschap zo hoog in het vaandel als binnen onze gelederen. 
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79 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen op het gebied van bèta/big data (met ook Cognitive 

Science & Artificial Intelligence) 

Sector: Multidisciplinair 

Deze domeinpresentatie bespreekt de volgende opleidingen Cognitive Science and Artificial 

Intelligence, Data Science, Econometrie en Operationele Research 

 

 
 

80 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Media & Communicatie 

Sector: Multidisciplinair 

Ben je nieuwsgierig, ondernemend, creatief en innovatief en altijd op zoek naar contact met 

anderen? Bij onze opleidingen gaat het om een optimale interactie met je doelgroep. Je leert 

welke technologie en uitingen daarbij passen en hoe je die kan inzetten. 

 

 
 

81 
Maastricht University 

University College Maastricht 

Sector: Multidisciplinair 

In overleg met je academic advisor maak je op basis van je persoonlijke interesses en doelen, 

een keuze uit ongeveer 150 verschillende vakken in de geesteswetenschappen, sociale 

wetenschappen en natuurwetenschappen. Zo stel je je eigen unieke curriculum samen. 

 

 
 

82 
The Hague University of Applied Sciences 

European Studies ( fast track) 

Sector: Multidisciplinair 

For students with international career ambitions and a desire for an extra challenge, the 

interdisciplinary European Studies programme at The Hague University offers a three-year fast- 

track to a Bachelor of Arts degree. In a fast-paced, globalised era of constant change, 

employers need adaptable professionals to help run, market, represent and advise their 

organisations. That’s why ES chooses not to prepare you for one specific job. Instead, it equips 

you for a variety of jobs in management, marketing, communications or policy advice at 

international public and private sector organisations, or for an international master’s 

programme. This gives you options and prepares you for a changing labour market. 
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83 
Universiteit van Amsterdam 

Béta-gamma 

Sector: Multidisciplinair 

Bij Bèta-gamma leer je elementen combineren uit de natuurwetenschappen, sociale 

wetenschappen, economie en filosofie. Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen 

de kans op agressief en crimineel gedrag? Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van 

de dader? Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk? Is onderzoek waarbij 

menselijke embryo’s worden gebruikt moreel verwerpelijk? Je wil graag op een analytische en 

logische manier meerdere onderwerpen kunnen verbinden uit de exacte en sociale 

wetenschappen, economie en filosofie. Bij Bèta-gamma staat het interdisciplinair denken 

centraal. 

 
 
 

Natuur en milieu 
 
 

 

84 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Science, Business & Innovation 

Sector: Natuur en milieu 

SBI is een combinatie van exacte wetenschappen, bedrijfskunde en innovatiemanagement. Je 

leert natuurwetenschappelijke vindingen, zoals een nieuw geneesmiddel of nieuwe vorm van 

duurzame energie, begrijpen en beoordelen. Ook leer je hoe je deze vindingen 

 
 

 
 

85 
Wageningen University 

Clustervoorlichting Plant en Dier 

Sector: Natuur en milieu 

Biologie Biologie is de leer van het leven. Je leert het leven begrijpen over de totale breedte: 

van moleculen via organismen tot ecosystemen. Biologie heeft raakvlakken met alle Life 

Science opleidingen. Animal sciences : Dierwetenschappen is een brede opleiding waarin de 

mens-dier relatie centraal staat. Alle aspecten van dieren die door mensen gehouden worden, 

als landbouwhuisdier, gezelschapsdier of dier in een wildpark, komen aan bod. Je leert over het 

dier zelf (bv. fysiologie, voeding, genetica) en over de omgeving . Deze opleiding is volledig in 

het Engels. Plantenwetenschappen: Houden wereldvraagstukken als klimaatverandering, 

terugdringen van voedseltekorten, zoeken naar alternatieve brandstoffen jou bezig? Vind je de 

ontwikkeling en productie van gezonde voeding belangrijk? Bij deze opleiding richt je je op 

het effectief gebruik van planten bij het vinden van oplossingen voor bovengenoemde thema’s. 
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86 
Wageningen University 

Clustervoorlichting Omgeving 

Sector: Natuur en milieu 

- Environmental sciences (Milieuwetenschappen): Je houdt je bezig met het analyseren en 

oplossen van milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, uitputting van natuurlijke 

hulpbronnen, verontreiniging van water, bodem en lucht. - International land & 

watermanagement : Natuurlijke hulpbronnen worden schaarser. Kennis van klimaat, bodem, 

water en sociaal-economische omstandigheden geeft je een basis voor het maken van plannen 

voor een efficiënt en eerlijk gebruik van land en water. Deze opleiding is volledig in het 

Engels. - Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning: Als planner en ontwerper lever je 

een bijdrage aan de ontwikkeling van het landschap, plan je de toekomstige steden en het 

platteland en zorg je voor een goed milieu voor mens, plant en dier. - Soil, water & atmosphere 

: Ben je nieuwsgierig naar de wereld om je heen, goed in beta-vakken en wil je begrijpen hoe 

de aarde als systeem werkt? Dan is de opleiding Bodem, Water, Atmosfeer echt iets voor jou! 

Deze opleiding is volledig in het Engels. 

 

 
 

87 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Aarde en economie 

Sector: Natuur en milieu 

Een unieke combinatie! Naast kennis van aardwetenschappen en economie krijg je vakken 

waarmee je deze vakgebieden integreert om nieuwe, duurzame oplossingen voor de ruimtelijke 

vraagstukken van de toekomst te ontwikkelen. Bv. dreigende overstroming, droogte etc. 

 
 

 
 

88 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Natuurwetenschappen 

Sector: Natuur en milieu 

De studentenvoorlichters van Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de 

Radboud Universiteit Nijmegen houden een voorlichtingspresentatie over het cluster 

Natuurwetenschappen met de opleidingen Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde, Biologie, 

Scheikunde, Moleculaire levenswetenschappen en Science. Genoemde opleidingen lijken op 

elkaar, maar onderscheiden zich ook. Aan de hand van het thema Oerknal nemen wij je mee 

terug in de tijd en volgen we de tijdslijn van het ontstaan van de aarde naar het heden. Wij 

vertellen je wat de onderlinge relatie is tussen de natuurwetenschappelijke opleidingen en wat 

ze van elkaar doet verschillen. Het is belangrijk dat je je goed oriënteert en weet wat de 

verschillende mogelijkheden zijn binnen de natuurwetenschappen. Wil je meer weten over 

deze studies? Bezoek dan een van onze open dagen. 
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89 
Universiteit van Amsterdam 

Future Planet Studies 

Sector: Natuur en milieu 

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst, en de grote uitdagingen van de komende 

eeuw: Klimaat, energie, voedsel, water, en de kwaliteit van leven. Hoe ziet ons leven op aarde 

er op de korte en lange termijn uit? Kunnen we op dezelfde voet doorgaan als nu? Welke 

consequenties hebben deze voor ons? En onze maatschappij? Kan klimaatverandering worden 

voorkomen? Kunnen we de aarde op dezelfde manier blijven inrichten en gebruiken als de 

afgelopen 20 jaar? Bij Future Planet Studies gaan studenten interdisciplinair aan de slag om 

oplossingen te bedenken voor deze uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. 

 

 
 

90 
Universiteit van Amsterdam 

Natuur- en Sterrenkunde 

Sector: Natuur en milieu 

Natuur- en Sterrenkundigen onderzoeken hoe de wereld om ons heen in elkaar zit. Hun 

belangstelling strekt zich uit van hele kleine deeltjes, zoals atomen en quarks, tot de 

allergrootste structuren, van melkwegstelsels tot het zichtbare heelal. Tijdens je studie 

Natuurkunde -en Sterrenkunde in Amsterdam ga je op zoek naar het antwoord op vragen zoals: 

Wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van de materie? Kunnen we quantumcomputers 

bouwen? Wat is donkere materie? Hoe worden sterren en planeten geboren, hoe evolueren ze 

en hoe lang leven ze? Is er leven op andere planeten? Zijn er alternatieve bronnen van energie? 

 

 
 

91 
Universiteit van Amsterdam 

Scheikunde 

Sector: Natuur en milieu 

In de bacheloropleiding gebruik je moderne technieken en theorieën om de structuur en 

eigenschappen van moleculen en grotere biochemische systemen in levende cellen te begrijpen. 

Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het laboratorium produceren. Maar ook 

computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt nabootsen en 

voorspellen. Met deze kennis kun je bestaande processen en materialen verbeteren. Denk aan 

de ontwikkeling van duurzame brandstoffen of het omzetten van CO2 naar bruikbare 

grondstoffen. 
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92 
Marnix Academie, Lerarenopleiding basisonderwijs 

Lerarenopleiding basisonderwijs 

Sector: Onderwijs 

Krijg jij energie van kinderen? Wil je ze graag leren rekenen en schrijven, maar ze ook 

voorbereiden op een toekomst waarin ze respect hebben voor elkaar en hun omgeving? Kom 

dan naar de voorlichting van de Marnix Academie, dé pabo in Utrecht. 

 
 

 

93 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Onderwijs en Opvoeding 

Sector: Onderwijs 

Als leraar speel je een belangrijke en inspirerende rol in het leven van kinderen en jongeren. Je 

ondersteund hen bij hun sociale en intellectuele ontwikkeling waarmee je ze helpt het beste uit 

zichzelf te halen. Hoe je dat doet, dat leer je bij de HU. Gezien de toenemende lerarentekorten 

heb je een goede kans op een baan in het onderwijs. 

 
 

 
 

94 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Sport en Bewegen 

Sector: Onderwijs 

Als sport en bewegen jouw passie is, dan ben je hier aan het juiste adres! Kies voor een van de 

twee stevige hbo-opleidingen waarmee je je ontwikkelt tot een sportprofessional binnen het 

onderwijs, de toerismesector, de overheid, welzijn of het bedrijfsleven. Proef de sfeer van de 

kleine studentgroepen, maak kennis met de docenten, studenten en bewonder de uitstekende 

sportfaciliteiten op de eerstvolgende Open Dag. Sportkunde Je wordt sportkundige binnen het 

brede gebied van sport, bewegen en gezondheid. Als sportkundige breng je bijvoorbeeld mensen 

in beweging voor wie sporten geen vanzelfsprekendheid is. Of word je manager bij een groot 

sportbedrijf, een sportorganisatie of bij een adviesbureau dat een gezonde leefstijl bevordert. Je 

kunt voor verschillende doelgroepen beweegprogramma’s ontwikkelen. Denk aan een 

buurtsportcoach. Ook kun je als sportkundige aa de slag als evenementenmanager. Of misschien 

heb jij straks wel je eigen advies-/coaching bureau Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) Als 

leraar Lichamelijke Opvoeding (leraar Sport- en Bewegingsonderwijs) kun je groepen kinderen en 

jongeren in beweging krijgen en houden. Je leer leerlingen beter bewegen en wijst ze de weg in 

het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden. Het werkveld van leraren Lichamelijke 

Opvoeding groeit: je geeft niet alleen les, maar initieert en organiseert ook 

samenwerkingsverbanden tussen scholen, sportaanbieders en lokale overheid. Daarnaast ontwerp 

je innovatieve sportstimuleringsprogramma’s (in de buurt bijvoorbeeld) en kun je 

sportverenigingen ondersteunen.  
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95 
Marnix Academie, Lerarenopleiding basisonderwijs 

Driejarige pabo Research & Design in het onderwijs 

Sector: Onderwijs 

De Driejarige pabo is een ándere pabo, speciaal voor studenten met vwo-denkniveau. Je leert 

niet alleen hoe je een goede leraar basisonderwijs wordt, maar ook hoe je onderzoek doet en 

zelf onderwijs ontwerpt. Je houdt je bezig met grote vragen als: Hoe leer je kinderen het beste 

rekenen? Wat is goed taalonderwijs? Heb je bovendien een brede interesse en sta je stevig in je 

schoenen? Kom dan naar de voorlichting van de Marnix Academie, dé pabo in Utrecht. 

 
 
 

Recht 
 

 

96 
Universiteit Leiden 

Rechten 

Sector: Recht 

Iedereen heeft met recht te maken: er is al sprake van een juridische handeling als je een brood 

koopt of een contract voor een mobiele telefoon afsluit. 

 

 

 
97 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen op het gebied van Recht en Bestuur (met o.a. 

Rechtsgeleerdheid en Bestuurskunde) 

Sector: Recht 

De presentatie behandeld de opleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal Recht, Global Law, Public 

Governance en Bestuurskunde 

 

 
 

98 
Maastricht University 

European Law School 

Sector: Recht 

Je krijgt een grondig inzicht in de EU-wetgeving, nationale rechtsstelsels en het internationaal 

recht, evenals hedendaagse vaardigheden en uitstekende juridische Engels vaardigheden. 
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99 
Maastricht University 

Rechtsgeleerdheid 

Sector: Recht 

Leer op een kleinschalige en interactieve manier hoe je je het recht efficiënt eigen maakt en 

toepast op praktische vraagstukken die vanaf de eerste dag in je opleiding verwerkt zitten. 

 
 

 

100 
Universiteit Utrecht -Rechtsgeleerdheid en Economics 

Rechtsgeleerdheid 

Sector: Recht 

Recht is overal en je hebt er elke dag mee te maken. In onze snel veranderende samenleving 

moet ons rechtssysteem de mensen zekerheid bieden en helpen om conflicten op te lossen. 

Maar ook zwakkeren beschermen en het optreden van (machtige) overheden reguleren. Dat 

vraagt om gedreven juristen die actief willen bijdragen aan de wereld om hen heen. 

 

 
 

101 
Universiteit van Amsterdam 

Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht 

Sector: Recht 

Als rechtenstudent sta je midden in de maatschappij. Je leert complexe situaties analyseren, 

bemiddelen, oplossingen bedenken en een overtuigend pleidooi houden bij juridische kwesties. 

Het kan gaan om een misdaad (strafrecht), echtscheiding (familierecht), fraude (belastingrecht) 

of privacy (informatierecht). Dat doe je met behulp van kennis van rechten en wetten, die je je 

tijdens je studie leert toepassen op realistische zaken onder begeleiding van juristen uit de 

praktijk. 

 
 
 

Taal en cultuur 
 

 

102 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Communicatie- en Informatiewetenschappen 

Sector: Taal en cultuur 

Dze opleiding is een brede bachelor met vijf specialisaties: •Language Learning and Language 

Teaching •Language and Media •Journalistiek •Taal, media en samenleving •English language 

and communication studies 
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103 
Universiteit Leiden 

International Studies 

Sector: Taal en cultuur 

We live in a globalising world, where regions and countries will increasingly have to cooperate 

on a global level. When operating in this environment, it is essential to understand and 

appreciate the political, economic, historical and cultural differences. 

 
 

 
 

104 
Universiteit Leiden 

Archeologie 

Sector: Taal en cultuur 

Als archeoloog speur je als een soort detective naar sporen uit het verleden. Door de in de 

aardbodem gevonden voorwerpen te bestuderen, verzamel je een schat aan informatie over 

samenlevingen uit het verleden. Zo breng je de geschiedenis van de mens tot leven. 

 
 

 
 

105 
Universiteit Leiden 

Geschiedenis 

Sector: Taal en cultuur 

Ben je gefascineerd door machtige vorsten die elkaar bevechten? Of door het alledaagse leven 

van de gewone man? Kom dan ook Geschiedenis studeren. Je duikt in het verleden van de 

mensheid en ontdekt de verhalen achter de feiten. 

 
 

 
 

106 
Universiteit Leiden 

Westerse talen 

Sector: Taal en cultuur 

Bij elk van de Westerse talenstudies leer je de taal perfect beheersen. Daarnaast ga je diep in 

op de cultuur en de geschiedenis van een land. Een groot deel van de bachelor wordt in de 

betreffende taal gegeven. 
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107 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Cultuur 

Sector: Taal en cultuur 

Als je om je heen kijkt, zie je overal cultuur opduiken. Zet de tv maar aan, lees het nieuws op je 

telefoon of neem de omgeving maar eens goed in je op onderweg naar school. Misschien 

luister je op de fiets naar je favoriete muziek, zie je een mooie kerk uit de middeleeuwen of 

geniet je nog na van de spannende serie die je avond daarvoor keek. Niet alleen maken die 

dingen je leven kleurrijker, ze vertellen ook veel over de wereld om ons heen. Hoe zijn de 

huidige spanningen in het Midden-Oosten bijvoorbeeld ontstaan? Waarom staan er dagelijks 

honderden mensen in de rij om Van Goghs Zonnebloemen te zien? Waarom willen veel 

mensen religieuze symbolen uitdragen middels hun uiterlijk? Hoe komt het dat mensen overal 

ter wereld op heel verschillende manieren leven en wonen? Vind jij het leuk om je in deze 

thema’s te verdiepen en nieuwe werelden te ontdekken? Dan past een van deze studies 

misschien wel bij jou: Algemene cultuurwetenschappen, Amerikanistiek, Culturele 

Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Kunstgeschiedenis, Islamstudies, 

Religiewetenschappen, Theologie. 

 
 

 
 

108 
Radboud Universiteit 

Domeinvoorlichting Talen & Culturen 

Sector: Taal en cultuur 

Taal speelt, in allerlei vormen, een grote rol in je dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld maar aan 

social media, songteksten van je favoriete artiest, reclameslogans op billboards, je lesboeken op 

school, internationale bedrijven die onderling communiceren, de taalbarrières die vluchtelingen 

ervaren bij hun aankomst in Nederland… Kennis van taal, niet alleen je moedertaal, maar ook 

van andere landen en culturen, is dan ook onmisbaar. Een taal studeren betekent een nieuwe 

wereld induiken waarin je alles leert over die taal en alles daaromheen, zoals de culturele, 

politieke en sociale context in de landen waar de taal gesproken wordt. Ben jij graag met taal 

bezig? Wil je meer over de wereld leren? Schuilt in jou een communicatie-expert? Misschien is 

een taal- en cultuurstudie dan wel iets voor jou! Ontdek in deze presentatie alle ins & outs over 

de studies Duits, Frans, Spaans, Engels, Islamstudies of Griekse & Latijnse Taal en Cultuur. 
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109 

Tilburg University 

Universitaire opleidingen over Communicatie en Media (met Communicatie- 

en Informatiewetenschappen en Online Culture) 

Sector: Taal en cultuur 

Universitaire opleidingen over Communicatie en Media (met Communicatie- en 

Informatiewetenschappen en Online Culture) Communicatie- en Informatiewetenschappen 

bestudeert hoe mensen en organisaties met elkaar communiceren en informatie verwerken. 

Online Culture bestudeert hoe digitale media, kunst en cultuur elkaar beïnvloeden in een 

samenleving die voortdurend in beweging is. Bij Filosofie en Theologie leer je na te denken 

over belangrijke maatschappelijke kwesties en betekenis te geven aan de wereld om je heen. 

Domeinpresentatie over onze opleidingen op dit gebied: · Communicatie- en 

Informatiewetenschappen · Online Culture: Art, Media and Society Wat kun je doen na je 

communicatie- of cultuurstudie? Communicatiespecialisten vind je in functies op het gebied 

van PR & voorlichting, eventmanagement, branding, social media marketing, 

marketingcommunicatie en journalistiek, maar bijvoorbeeld ook in virtual reality en robotics. 

Afgestudeerden van Online Culture werken bijvoorbeeld binnen de (online) media, in het 

onderwijs of als programmeur van film, theater of debatten. 

 
 

 
 

110 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

HKU Theater | Interactive Performance Design 

Sector: Taal en cultuur 

HKU Theater is dé plek om verschillende disciplines van de theaterwereld te bestuderen, te 

beleven en uit te oefenen. Je kunt bij ons bacheloropleidingen volgen voor acteur, 

theatermaker, theaterschrijver, theatervormgever, docent theater en digitaal theatermaker 

(interactive performance designer). Bij deze voorlichting ligt de de nadruk op de studie 

Interactive Performance Design, die je opleidt tot verhalenverteller van de toekomst. Je leert de 

nieuwste technologie te gebruiken maar werkt ook met traditionele middelen om jouw verhaal 

voor het voetlicht te krijgen. 

 
 

 
 

111 
Universiteit van Amsterdam 

Cognition Language & Communication 

Sector: Taal en cultuur 

Heb je je ooit afgevraagd hoe denken werkt? Of hoe taal geleerd, verwerkt of geproduceerd 

wordt? Bij Cognition, Language and Communication onderzoek je vanuit de psychologie en de 

exacte wetenschappen de relatie tussen denken, taal en communicatie. 
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112 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Conservatorium 

Sector: Taal en cultuur 

Wat is jouw podium? De concertzaal, de studio, de online wereld of het onderwijs? Het 

onderzoeken van jouw talent en eigenheid staat centraal in het onderwijs van HKU Utrechts 

Conservatorium. Als jouw talenten in de muziekwereld liggen en jij er een eigen invulling aan 

wilt geven, helpen wij je graag verder. De wereld verandert: hoe zet jij je talent in om je 

publiek telkens te verrassen? 

 
 
 

Techniek 
 

 

113 
Universiteit Twente 

Information Technology 

Sector: Techniek 

Deze presentatie behandelt de opleidingen: Creative Technology, Electrical Engineering en 

Technical Computer Science (Technische Informatica) Uitdagende studies om met de nieuwste 

technologieën creatieve toepassingen te ontwikkelen. 

 
 

 
 

114 
TU Delft 

Industrieel Ontwerpen 

Sector: Techniek 

Een apparaat dat atleten helpt om verzwikkingen te voorkomen, een paraplu die de sterkste 

wind weerstaat, sanitaire centra voor sloppenwijken in India, spelletjes die mensen met 

dementie helpen: dit zijn slechts een aantal voorbeelden. 

 
 

 
 

115 
TU Delft 

Aerospace Engineering 

Sector: Techniek 

De internationaal georiënteerde studie Aerospace Engineering richt zich op ontwikkeling, 

ontwerp en toepassing van luchtvaart-, ruimtevaart- en aardobservatie-techniek. Thema's 

veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie spelen een belangrijke rol. 
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116 
Universiteit Twente 

Engineering Technology 

Sector: Techniek 

Deze presentatie behandelt de opleidingen: Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde), 

Industrial Design (Industrieel Ontwerpen) en Civil Engineering (Civiele Techniek). Uitdagende 

studies waar ontwerpen, berekenen en managemen samenkomen; van klein product tot 

vliegtuig tot stuwdam. 

 
 

 
 

117 
Wageningen University 

Clustervoorlichting Bèta 

Sector: Techniek 

- Agrotechnologie is een technologische opleiding gericht op plant, dier en leefomgeving. Je 

ontwerpt innovatieve en duurzame technologie voor de productie van food, feed, flowers, 

fibres en meer.  

- Biotechnologie bestudeert het gebruik van organismen of cellen in technische processen.  

- Moleculaire levenswetenschappen: Alle levensprocessen hebben een moleculaire basis. 

Daarom houd je je bezig met de eigenschappen van moleculen als eiwitten en DNA.  

- Plantenwetenschappen Houden wereldvraagstukken als klimaatverandering, terugdringen 

van voedseltekorten, zoeken naar alternatieve brandstoffen jou bezig? Vind je de ontwikkeling 

en productie van gezonde voeding belangrijk? Bij deze opleiding richt je je op het effectief 

gebruik van planten bij het vinden van oplossingen voor bovengenoemde thema’s. 
 
 

 
 

118 
Vrije Universiteit Amsterdam 

Artificial Intelligence en ICT bachelors VU 

Sector: Techniek 

Gecombineerde voorlichting over Artificial Intelligence, Computer Science (informatica) en 

Information Sciences: Engelstalige ict bachelors van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

 

 

 

 

119 
TU Delft 

Nanobiology 

Sector: Techniek 

Nanobiologie gebruikt de taal van de wiskunde in de context van natuurkunde om de 

complexiteit van de biologie te doorgronden. Het doel is dat vakoverstijgend denken standaard 

wordt, zodat er gemakkelijk bruggen kunnen worden geslagen. 
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120 
Universiteit van Amsterdam 

Wiskunde 

Sector: Techniek 

Niet de getallen en formules zelf, maar de wereld daarachter bestudeer je bij de opleiding 

Wiskunde. Je leert op een wiskundige manier denken en oplossingen verzinnen. Dat doe je 

door logisch redeneren en verbanden leggen. Door het herkennen van structuren en patronen. 

En door te blijven puzzelen tot je een antwoord gevonden hebt. Wiskunde is een veelzijdig en 

dynamisch vakgebied. Je vindt het overal: getaltheorie stond aan de wieg van veilige (internet-) 

communicatie, numerieke wiskunde maakt snelle berekeningen mogelijk in klimaatmodellen, 

Google had nooit bestaan zonder de lineaire algebra en in de financiële wereld en forensische 

wetenschap speelt de stochastiek een grote rol. 

 
 

 
 

121 
TU Delft 

Technische Natuurkunde 

Sector: Techniek 

Wil je weten hoe protonen kunnen worden gebruikt om mensen te genezen? Of hoe je met 

nanotechnologie veel betere zonnecellen kunt maken? Ben je benieuwd of de 

kwantumcomputer en kwantum-internet mogelijk worden? Bij Technische Natuurkunde aan de 

TU Delft 

 
 

 
 

122 
TU Delft 

Molecular Science & Technology 

Sector: Techniek 

Met de scheikundeopleiding Molecular Science & Technology (MST) van de Universiteit 

Leiden en de TU Delft word je opgeleid tot chemicus of chemisch technoloog. Je dagelijkse 

leven zit vol chemie: van kleding tot energie en van geneesmiddelen tot voeding. 

 
 

 
 

123 
TU Delft 

Technische Bestuurskunde 

Sector: Techniek 

Je bent bezig met complexe technische vraagstukken in de maatschappij. Je verdiept je in 

problemen waarbij meerdere partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn en niet alleen 

techniek, maar ook economische, juridische of maatschappelijk aspecten. 
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124 
Universiteit Twente 

Naturual Sciences 

Sector: Techniek 

Deze presentatie behandelt de opleidingen Applied Mathematics (Technische Wiskunde), 

Chemical Science & Engineering (Scheikundige Technologie) en Technische Natuurkunde. 

Uitdagende studies die verklaringen en oplossingen vinden met behulp van kennis in 

Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. 

 
 

 
 

125 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Built Environment 

Sector: Techniek 

Onze steden groeien enorm. En al die mensen willen graag in een fijn huis wonen, in een 

mooie, schone en veilige omgeving. Maar ook reizen, werken en recreëren. Past dat allemaal in 

de stad? En hoe passen nieuwe ontwikkelingen zoals zelfrijdende auto’s en 3D-geprinte huizen 

in dit plaatje? Binnen het domein Built Envronment ga je opzoek naar de antwoorden en 

oplossing voor al deze vragen. 

 
 

 
 

126 
Maastricht University 

Data Science & Knowledge Engineering 

Sector: Techniek 

Leer hoe je wiskunde, computerwetenschappen en kunstmatige intelligentie gebruikt om kennis 

van data te verkrijgen (door programmering, algoritmes, enz.). 

 

 
 

127 
Maastricht University 

Maastricht Science Programme 

Sector: Techniek 

Voor studenten met een brede interesse in de natuurwetenschappen. Je stelt je eigen 

programma samen in biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde en neurowetenschappen en 

interdisciplinaire vakken zoals bijvoorbeeld biomedical engineering. 
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128 
Breda University of Applied Sciences 

Games 

Sector: Techniek 

De Engelstalige game-opleiding van Breda University of Applied Sciences is één van de beste 

in de wereld. Tijdens je studie kun je je eigen route naar je droombaan uitstippelen. Of je nu de 

beste game-play programmeur wilt worden, of een bekroond karakter kunstenaar of een 

producent die Triple-A titels wint, het begint in Breda. Tijdens je studie ontwikkel je samen 

met andere studenten console games in het Project Lab. Na je bachelor kun je doorstromen 

naar de Master Game Technology. 

 

 
 

129 
Hogeschool Utrecht 

Domein: HBO-ICT 

Sector: Techniek 

De digitale wereld biedt ongekende mogelijkheden, maar er zijn ook uitdagingen. Denk 

bijvoorbeeld aan cyber aanvallen, privacy, filter bubbles, systemen die steeds groter en 

ingewikkelder worden. Veel bedrijven zitten momenteel middenin al deze digitale 

veranderingen. Het bedrijfsleven zit te springen om goede ICT’ers die met hun kennis van ICT 

echte oplossingen bieden. 

 

 
 

130 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Life Sciences and Chemistry 

Sector: Techniek 

Wat zijn de stoffen en medicijnen van de toekomst? En hoe ontwikkelen we die zonder grote 

risico’s voor onze gezondheid en het milieu? Hogeschool Utrecht opleidingen binnen het 

domein Life Science en Chemistry die zich bezig houden met al deze vragen. 

 

 
 

131 
Hogeschool Utrecht 

Domein: Techniek en Design 

Sector: Techniek 

Heb je interesse in techniek van groot to klein en alles er omheen? Met een opleiding binnen 

het domein Techniek en Design kun je alle kanten op. Bij de HU leren we je innoveren. 

Duurzaam te denken en in oplossingen te denken. 
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132 
Technische Universiteit Eindhoven 

Bachelor College 

Sector: Techniek 

Jouw toekomst start bij de TU/e in het Bachelor College, waarin de universiteit haar 

bacheloropleidingen bundelt. Als student van dit Bachelor College krijg je veel ruimte om zelf 

je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Kies je ervoor om de 

diepte in te duiken of verken je juist de breedte door diverse vakgebieden te combineren? In al 

je keuzes word je bijgestaan door coaches en docenten. Bacheloropleiding Je start met een 

driejarige bacheloropleiding. Je volgt een aantal verplichte vakken, zoals wiskunde en 

natuurwetenschappen en je leert technisch ontwerpen. Ook krijg je niet-technologische vakken 

zoals psychologie, want ingenieurs houden zich met meer bezig dan alleen techniek. In het 

Bachelor College ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt in het bedrijfsleven en leer je 

technologische kennis te vertalen naar maatschappelijk relevante toepassingen. Major De 

bacheloropleiding bestaat voor een groot deel uit je major. Met de major kies je het vakgebied 

waarin je later als ingenieur wilt gaan werken. Het vormt de basis van je opleiding. De TU/e 

biedt je op dit moment 15 majors. 

 
 

 
 

133 
KLM Flight Academy 

Verkeersvlieger 

Sector: Techniek 

Is het altijd al jouw droom geweest om piloot te worden? Bij KLM Flight Academy kun je die 

droom in ongeveer 22 maanden waar maken. De vliegopleiding bestaat uit vier fases waarbij je 

start met een theorieopleiding in Eelde. Het volgende onderdeel is een éénmotorig vliegtraject 

en daarna volgt een meermotorig vliegtraject van ongeveer vijftien weken. Je sluit de opleiding 

af met een geïntegreerde MCC/Type-Rating training op Schiphol bij KLM. 

 

 
 

 

134 
HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 

Bachelor Crossover Creativity 

Sector: Techniek 

Ben jij creatief en wil je graag je steentje bijdragen aan deze wereld? Bij de Bachelor 

Crossover Creativity word je een nieuw type veelzijdig maker die vanuit beeld, performance of 

verhaal de samenleving van de toekomst vorm geeft. Met jouw kennis van ontwerpprocessen 

draag je bij aan creatieve oplossingen voor vraagstukken die in de samenleving spelen. 

Technologie zet je daarbij vanzelfsprekend in: menselijk, transparant en met 

inlevingsvermogen voor de gebruiker. Je ontwerpt en onderzoekt samen met medestudenten en 

met organisaties buiten de school. 
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135 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Automotive 

Sector: Techniek 

 Wil je werken aan de mobiliteit van morgen en constant bezig zijn met het ontwikkelen van 

techniek? Dat kan bij Automotive. Een hbo-opleiding waarin je alles leert over nieuwe 

technieken voor schonere, zuinige en intelligente voertuigen. Afgestudeerden van Automotive 

worden hooggewaardeerd in de internationale Automotive branche. Tijdens je studie beproef je 

al je theoretische kennis zo veel mogelijk in de praktijk. Dat doe je tijdens practica in een eigen 

laboratorium, binnen projecten of als je stageloopt en afstudeert. Buiten je studie vind je extra 

uitdaging door deel te nemen aan een studentteam. Na 1,5 jaar basisvorming maak je keuzes 

die echt bij jou passen. 

Hierdoor kun jij je ontwikkelen tot een professionele autotechnisch ingenieur. Eenmaal 

afgestudeerd kun je wereldwijd aan de slag bij toonaangevende bedrijven en instellingen in de 

automotive-branche. Denk aan: fabrikanten, importeurs, onderzoeks en testcentra of in de 

sport. (Nederlands en Engelstalige opleidingen) 

 
 

 

136 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

Bouwkunde/Civiele Techniek 

Sector: Techniek 

Bouwkunde Bouwplaatsen interesseren jou. Het fascineert je nieuwe gebouwen te zien 

groeien en oude gebouwen te zien opknappen. Je hebt bewondering voor de kennis, het 

vakmanschap – van ontwerp tot uitvoering – en de organisatie en samenwerking op de 

bouwlocatie. Op die plek kent iedereen zijn taak en lijkt alles vanzelf te gaan. Van die wereld 

wil jij als bouwkundige deel uitmaken. Bij de opleiding Bouwkunde leer je hoe je bouwkundig 

en constructief goed doordachte ontwerpen maakt – met speciale aandacht voor duurzaamheid 

– en wat de juiste materialen zijn. Of je leert hoe je een bouwproject tot in de puntjes uitvoert. 

Je kunt kiezen uit vier hoofdrichtingen: Architectuur, Bouwtechniek, Constructie of 

Organisatie..  

Civiele Techniek Klimaatverandering vraagt om maatregelen. Wil jij ons, of een ander land 

duurzaam bewoonbaar maken of houden, zodat we onze voeten droog houden? Ervoor zorgen 

dat de economie blijft draaien, omdat de Tweede Maasvlakte er ligt of omdat we over de weg 

en het spoor van A naar B kunnen, altijd in een duurzaam perspectief? Civiele Techniek wordt 

ook wel Weg- en Waterbouwkunde genoemd. Je werkt aan de ontwikkeling, het ontwerp en het 

beheer van infrastructuur voor de inrichting van het land. Denk maar aan: transport (bruggen, 

tunnels, viaducten, spoorwegen en (water-)wegen), bescherming tegen water (dijken, 

stormvloedkeringen en andere waterkeringen), watermanagement en waterbeheer (gemalen, 

sluizen, kanalen en (afval)waterzuiveringen) en openbare voorzieningen. Tijdens je studie kies 

je jouw eigen hoofdrichting: Waterbouw, Infrastructuur of Constructie.  
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Tussenjaar 
 

 

137 
Activity International 

Activity International & Study Travel 

Sector: Tussenjaar 

Een gezamenlijke presentatie van Activity International en StudyTravel. Een werkvakantie of 

een spannend wildlifeproject? Een tussenjaar? Vrijwilligerswerk doen, au pair zijn of ene 

taalcursus volgen inzet buitenland? Activity International help iedereen die bijzondere 

buitenlandplannen heeft! We bieden je de mogelijkheid om de wereld op een andere manier te 

ontdekken. Durf jij die stap te nemen? 

 
 

 
 

138 
StudyTravel 

StudyTravel 

Sector: Tussenjaar 

Of je nou gaat backpacken, een taal gaat leren, vrijwilligerswerk gaat doen, op een highschool 

gaat studeren of au pair wordt; StudyTravel en Activity International regelen het voor je. Deze 2 

organisaties regelen je toffe buitenlandplannen tijdens je Tussenjaar of in je zomervakantie. Kom 

met al je leuke buitenlandplannen naar onze presentatie en/of stand en we helpen je graag verder. 

Of ga alvast naar onze websites: Voor alles over taalreizen: https://www.studytravel.nl Voor alles 

over backpacken, highschool, vrijwilligerswerk, au pair: https://activityinternational.nl Let's make 

memories! 

 
 

 
 

139 
Projects Abroad 

Algemene voorlichting 

Sector: Tussenjaar 

Wil jij na je eindexamen niet gelijk verder gaan met studeren, alvast relevante ervaring opdoen, 

stage lopen of kijken of een studierichting geschikt is voor jou? Grijp dan de kans om 

vrijwilligerswerk, een groepsreis of een taalcursus in het buitenland te doen met Projects 

Abroad! Iedereen vanaf 16 jaar is welkom. Je kunt meedoen vanaf 2 weken en je kunt kiezen 

uit meer dan 100 projecten in 25 bestemmingen wereldwijd. 

http://www.studytravel.nl/
http://www.studytravel.nl/
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140 
Interlanguage Study Abroad 

Tussenjaar, High School, College, University, Taalcursussen in het buitenland 

Sector: Tussenjaar 

Wil je naar het buitenland? Wat je ook zoekt, Interlanguage Study Abroad helpt je verder! 

Nederlands meest ervaren buitenlandorganisatie is onafhankelijk en biedt je kwaliteit, 

persoonlijke service en een compleet aanbod: Tussenjaar, High School, College, University en 

Taalcursussen in 35 landen. Bel voor gratis advies of afspraak 010-47 77 455 of meld je aan 

voor een infodag op interlanguage.nl 

 
 

 
 

141 
Nuffic 

Nuffic / WilWeg 

Sector: Tussenjaar 

Wil je graag naar het buitenland maar je weet niet waar je moet beginnen? Dan ben je bij 

WilWeg aan het goede adres. Samen met onze WilWeg – ambassadeurs geven wij jou 

informatie en tips over de mogelijkheden, goede voorbereiding en beschikbare beurzen. 

WilWeg is een initiatief van Nuffic, hét expertise- en dienstencentrum voor internationalisering 

in het Nederlandse onderwijs. Met WilWeg informeert Nuffic Nederlandse scholieren over een 

tussenjaar, studie in het buitenland. WilWeg biedt onafhankelijk advies en is kosteloos. 
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Deelnemers voorlichtingsmarkt 
 
 
 

Activity International Enschede 

ArtEZ Art & Design Zwolle Zwolle 

Boswell-Bèta Utrecht 

Breda University of Applied Sciences Breda 

Erasmus Universiteit Rotterdam Rotterdam 

EuroCollege HBO & MBO Amsterdam e.a. 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Utrecht 

Hogeschool Tio Utrecht 

Hotelschool The Hague, Hospitality Business School Den Haag 

Interlanguage Study Abroad Rotterdam 

ITALSTUDIO Culemborg 

Luchtverkeersleiding Nederland Schiphol 

Maastricht University Maastricht 

Marnix Academie, Lerarenopleiding basisonderwijs Utrecht 

Radboud Universiteit Nijmegen 

Rijksuniversiteit Groningen Groningen 

Saxion Enschede 

SOMT University of Physiotherapy Amersfoort 

StudyTravel Nijmegen 

Technische Universiteit Eindhoven Eindhoven 

TMO Fashion Business School Doorn 

TU Delft Delft 

Universiteit Leiden Leiden 

Universiteit van Amsterdam Amsterdam 

Universiteit voor Humanistiek Utrecht 

University College Utrecht Utrecht 

Vrije Hogeschool Zeist 

Vrije Universiteit Amsterdam Amsterdam 

Wageningen University Wageningen 

Wismon Bèta-onderwijsinstituut Utrecht 
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Notities 
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