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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 één 

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 www.stuvo.nl inschrijven van 

31 januari (8.00 uur) tot en met 11 februari (16.00 uur).  

 

Geef hierbij een drietal keuzes en een reservekeuze op. 

De rondetijden zijn: 

1 13.00 – 13.30  

2 13.40 – 14.10 

3 14.20 - 14.50 

4 15.00 - 15.30 

5  15.40 - 16.10 

De kosten voor deelname aan de STUVO-middag bedragen € 7,-. Voor gebruik van de bus komt 

daar nog € 8,- 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 www.stuvo.nl . 
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Deelnemende scholen 
 

Naam Plaats 
Amadeus Lyceum Vleuten 
Anna van Rijn College Nieuwegein 
Broklede Breukelen 
Cals College Nieuwegein 
Cals College IJsselstein IJsselstein 
Christelijk Gymnasium Utrecht 
Christelijk Lyceum Zeist 
College De Heemlanden Houten 
De Passie Utrecht 
De Werkplaats Bilthoven 
Gerrit Rietveld College Utrecht 
Heerenlanden College Leerdam 
Herman Jordan Lyceum Zeist 
Het Nieuwe Lyceum Bilthoven 
Koningin Wilhelmina College Culemborg 
KSG. De Breul Zeist 
O.R.S. Lek en Linge Culemborg 
Oosterlicht College Nieuwegein 
Openbaar Lyceum Zeist Zeist 
Revius Lyceum Doorn Doorn 
Revius Wijk bij Duurstede Wijk bij Duurstede 
RSG Lingecollege Tiel 
St. Bonifatius College Utrecht 
St. Gregorius College Utrecht 
Stichtse Vrije School Zeist 
UniC Utrecht 
Utrechts Stedelijk Gymnasium Utrecht 
VAVO Lyceum Utrecht 
Veenlanden College Mijdrecht 
Vrije Hogeschool Zeist 
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Agrarische opleidingen 

 
 
 
1 

HAS Hogeschool 
Cluster Dier & Plant & Bedrijf: Veehouderij, Tuinbouw en akkerbouw, 
Horticulture & Business Management, Toegepaste Biologie, Bedrijfskunde en 
Agribusiness, International Food & Agribusiness 

Sector: Agrarische opleidingen 

HAS Hogeschool HAS Hogeschool is dé hogeschool voor studies op het gebied van Agro, Food 
en Leefomgeving met vestigingen in Den Bosch en Venlo. Als je bij HAS Hogeschool studeert, ga 
je vaak op pad naar bedrijven. Je doet onderzoek en experimenteert. Je ontwikkelt je eigen kijk 
op groen en groei. Dat is nodig. Want de wereld stelt vragen over voedsel, ruimte, milieu, plant 
en dier. Help jij ze mee oplossen? 

 
 
 

 
2 

AERES Hogeschool 
Groene studies over natuur/plant & leefomgeving 

Sector: Agrarische opleidingen 

Hierbij gaat het om de relatie tussen mens en natuur in de breedste zin. Wat biedt de natuur 
de mens, en andersom? Wat is de rol van natuur voor de mens en zijn leefomgeving? 
Hieronder vallen de studies: Aarde & Klimaat/ Geo, Media & Design/ Voeding & gezond leven/ 
Toegepaste biologie / Docent en kennismanager Bloemsierkunst / Docent en kennismanager 
Natuur en Communicatie / Docent en kennismanager Tuin en Landschap / Docent en 
kennismanager. 

 
 
 

 
3 

HAS Hogeschool 
Milieukunde 

Sector: Agrarische opleidingen 

Milieukunde. Wil je later een interessante en afwisselende baan waarin je bijdraagt aan een 
leefbare aarde voor nu én later? Bij Milieukunde leer je creatieve en vernieuwende oplossingen 
bedenken om het gebruik van grondstoffen, energie en water terug te dringen. Ook leer je hoe 
organisaties omgaan met milieu en duurzaamheidsissues. Daarnaast kijk je bij Milieukunde 
letterlijk over de grens. Want milieu is een wereldwijd vraagstuk. 
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Economie 

 
 
4 

IVA Business School Driebergen 
Automotive Business Management 

Sector: Economie 

IVA Business School is dé Business School met een rijks erkende mbo- en hbo-opleiding. De 
opleiding kent drie studierichtingen, Automotive Business Management, Innovation Business 
Management en Nautisch Business Management. Studenten krijgen een breed vakkenpakket 
met o.a.; economie, marketing, commerciële techniek, sales en management. De compacte 
en kleinschalige opleiding leidt op tot commerciële en managementgerichte beroepen. 

 
 

 
5 

IVA Business School Driebergen 
Nautisch Business Management 

Sector: Economie 

IVA Business School is dé Business School met een rijks erkende mbo- en hbo-opleiding. De 
opleiding kent drie studierichtingen, Automotive Business Management, Innovation Business 
Management en Nautisch Business Management. Studenten krijgen een breed vakkenpakket 
met o.a.; economie, marketing, commerciële techniek, sales en management. De compacte 
en kleinschalige opleiding leidt op tot commerciële en managementgerichte beroepen. 

 
 
 

 
6 

Hogeschool Inholland 
Facility Management 

Sector: Economie 

Facility Managers zijn weliswaar heel bepalend voor jouw ervaring van iedere dag, maar als je 
er niets van merkt, doen zij hun werk goed. De Facility Manager is de regelende rechterhand 
achter de schermen van grote organisaties die vooral met mensen te maken hebben. Ze 
faciliteren letterlijk een schone, prettige en veilige werk-, leer- en leefomgeving. Ze zorgen 
voor catering, huisvesting en evenementenorganisatie, van school tot ziekenhuis. 

 
 
 

 
7 

Hogeschool Inholland 
Leisure & Events Management 

Sector: Economie 

Een professional worden 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 is een praktijkgerichte, uitdagende en persoonlijke 
opleiding met de afstudeerrichtingen Sport & Health Lifestyle en Smart Culture. 
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8 

Hogeschool Inholland 
Tourism Management (Toerisme) 

Sector: Economie 

De bacheloropleiding Tourism Management is gericht op de zogenoemde 'vrijetijdsindustrie'. 
Centraal staan vermaak, vervoer en verblijf. Je besteedt veel aandacht aan consumentgerichte 
marktoriëntatie en ondernemerschap. Verder leer je vanuit een (bedrijfs)economisch 
perspectief organiseren, strategisch denken en werken. Na deze opleiding kun je aan de slag op 
de (toeristische) arbeidsmarkt of kies je voor een masteropleiding. 

 
 
 

 
9 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Economie en Management 

Sector: Economie 

Je eigen bedrijf beginnen, iets nieuws in de markt zetten of je verdiepen in wetten en regels. 
Dat zijn zo maar wat voorbeelden van onderwerpen binnen Economie en Management. Je ziet 
het vast al: met dit brede vakgebied kun je alle kanten op. En of je nu voor cijfers en processen 
gaat of voor mensen en organisaties, je kiest altijd voor een opleiding met veel aandacht voor 
de praktijk. 

 
 
 

 
10 

Hotel Management School Maastricht 
Hotel Management 

Sector: Economie 

Hotel Management School Maastricht leidt jou in vier jaar op tot een ambitieuze professional 
in de internationale hotellerie. Spreekt de ‘world of hospitality’ jou aan? Hou je van 
organiseren, wil je een internationaal team aansturen en lijkt het je leuk om nieuwe 
economische inzichten op te doen? Als dat zo is, laat je dan uitdagen om de ‘next step in 
hospitality’ te nemen bij de Hotel Management School Maastricht. 

 
11 

Breda University of Applied Sciences 
Media en Leisure & Events 

Sector: Economie 

Met deze Engelstalige hbo-opleiding word je een expert in creatieve conceptontwikkeling, 
productietechnieken of in management en marketing van entertainment producten. 
Afhankelijk van je interesse kies je voor de afstudeerrichting Content, Productie of Marketing. 
Tijdens je studie werk je wekelijks in het Production House, het multimediaal leerbedrijf van de 
opleiding. Na je studie kun je binnen de media-industrie doorgroeien in veel functies. 
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12 

Breda University of Applied Sciences 
Tourism (toerisme) 

Sector: Economie 

Dit is een brede, economische managementopleiding met ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en eigen keuzes (modulair systeem). De vier richtingen zijn: Travel Industry, 
Recreation & Hospitality, Tourism Destinations en Attractions & Theme Parks Management. 
Na deze opleiding kun je, in binnen- of buitenland, bijvoorbeeld aan de slag als manager e- 
commerce/SEA touroperator, customer insights marketeer bij online booking platforms. 

 
 
 

 
13 

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. 

 
14 

Breda University of Applied Sciences 
Logistics en Built Environment 

Sector: Economie 

In deze Nl of EN-studie ga je je verdiepen in hoe logistiek beter en efficiënter georganiseerd 
kan worden. Hierbij ligt het accent op financiële aspecten en marketing. Je begeeft je in een 
internationaal vakgebied dus er is veel aandacht voor logistiek in de internationale context en 
de Engelse taal. Na je studie ben jij de spin in het logistieke web die ervoor zorgt dat de juiste 
mensen, materialen en informatie op het juiste moment en plek zijn 

 
15 

Hotelschool The Hague 
Hotel Management 

Sector: Economie 

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 of Arts in Hotel 
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 75 nationalities. 
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16 

Saxion 
Security Management 

Sector: Economie 

Hoe voorkom je dat bedrijven te maken krijgen met fraude, diefstal, cybercrime of terreur? En 
als het toch misgaat, hoe beperk je dan de schade van een incident of calamiteit? Bij Security 
Management leer je hoe je criminele acties voorkomt en ertegen optreedt als ze toch 
gebeuren. 

 
 
 

 
17 

Saxion 
Bestuurskunde/ Overheidsmanagement 

Sector: Economie 

Ontwikkel jezelf tot bestuurskundig professional met hart voor de stad! Hoe bestuur je 
eigenlijk een stad of gemeente en hoe vergroot je bijvoorbeeld de leefbaarheid en sociale 
veiligheid in een wijk? Bij de opleiding Bestuurskunde/ Overheidsmanagement leer je 
antwoord te geven op deze vragen. De samenleving verandert snel: klimaat, veiligheid en 
werkgelegenheid zijn voorbeelden van maatschappelijke thema’s die nieuwe oplossingen 
vragen. 

 
18 

Christelijke Hogeschool Ede 
Bedrijfskunde en HRM 

Sector: Economie 

Een product ontwikkelen en in de markt zetten. Marketingplannen schrijven. Bedrijfsprocessen 
verbeteren. Teams aansturen en ontwikkelen. Zie jij het jezelf al doen? Kies dan voor de 
opleiding Bedrijfskunde. Wil jij mensen helpen om de volgende stap in hun loopbaan te zetten? 
Ben je geboeid door organisaties, talent en leiderschap? En schrik je niet terug van cijfers, 
contracten en regels? Dan is de opleiding HRM een topkeuze. 

 
19 

Hogeschool Inholland 
Business Studies  Accountancy / Finance & Control (voorheen 
Bedrijfseconomie) 

Sector: Economie 

Bij Business Studies ontwikkel je kennis van diverse bedrijfsprocessen, waardoor je goed kunt 
samenwerken met mensen van andere afdelingen, zoals financiën, management, hrm, logistiek 
of ondernemen. Een voorkeur voor cijfermatig werken? Heb je talent voor rekenen en 
belangstelling voor het bedrijfsleven? Dan bieden Accountancy en Finance & Control je een 
goede toekomst als bijv. financial controller of vermogensbeheerder. 
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20 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Economie en Bedrijf (studierichting) 

Sector: Economie 

Wil jij het beste uit mensen of bedrijven halen? Vind je het leuk om anderen te adviseren of te 
overtuigen? Dan zit er bij de studierichting Economie en Bedrijf vast een opleiding die bij je 
past. We hebben 'm onderverdeeld in 6 studieclusters met opleidingen. Waar ga jij je verder in 
verdiepen? 

 
21 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Food and Business 

Sector: Economie 

Word jij die foodprofessional die nieuwe producten in de markt zet, consumenten gezonder laat 
eten en zorgt voor een goede kwaliteit van ons voedsel? Food & Business is dé studie van de 
toekomst. Je leert er alles over de business van innovatiever en duurzamer eten! 

 
22 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Kunst en Economie 

Sector: Economie 

Studenten van HKU Kunst en Economie zijn de toekomst. Zij zijn zowel zakelijk als creatief. Je 
filosofeert als een kunstenaar maar weet ook hoe je een project organiseert en realiseert. Na 
een van de studies van HKU Kunst en Economie ben jij een manager, ondernemer of 
verbinder. Bovendien weet je alles van één of meerdere werkvelden binnen de kunsten of de 
creatieve sector. 

 
23 

Hogeschool Tio 
Alg voorlichting: hotel, event, toerisme, commerciële en finance opleidingen 

Sector: Economie 

Hbo-opleidingen op het gebied van hotelmanagement, eventmanagement, toerisme, business 
en marketing. De hbo-opleidingen duren 4 jaar. Of voor vwo-ers snelle en intensieve 
programma’s waarbij je je hbo-diploma in drie jaar kunt halen, eventueel volledig in het Engels, 
veel internationale mogelijkheden en een honours programma. Bovendien kun je kiezen voor 
een leidinggevende rol bij projecten, management development stages, een extra taal of minor. 
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24 

Saxion 
Facility Management 

Sector: Economie 

Facility Management is veruit de meest diverse en dynamische functie binnen de organisatie. 
Voor je dagelijks leven moet er heel wat geregeld worden. Of je nu werkt, naar een evenement 
gaat, in het ziekenhuis ligt, met vakantie bent of gewoon thuis bent. Bij de hbo-opleiding 
Facility Management leer je niet alleen wat jouw rol is in deze situaties, maar ook hoe je de 
gastvrije professional van de toekomst wordt. 

 
25 

Saxion 
Tourism Management (Toerisme) 

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 op tot wereldburger die ethisch verantwoord en commercieel handelt. 

 
26 

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 
stagelopen en talen zijn dus belangrijk. 

 
27 

Hogeschool Windesheim 
Bedrijfskunde 

Sector: Economie 

Wil jij met een helicopterview het verhaal achter een bedrijf én de cijfers leren kennen? Met de 
skills die je in Bedrijfskunde opdoet, lig jij op koers. 
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28 

Hogeschool Windesheim 
Commerciële economie 

Sector: Economie 

Wil jij die sales challenge wel aangaan? Vind met Commerciële Economie straks altijd de 
juiste marktstrategie en doe dé tools op om producten te verkopen. 

 
31 

Saxion 
International Business 

Sector: Economie 

Start your international career in business! Do you have an affinity with the international 
conscious business world and would you like to start an international career in business? 
Saxion’s International Business programme offers a wide range of subject and specialisations      to 
get you started in the international professional field. 

 
29 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Ondernemerschap & Retail Management 

Sector: Economie 

Droom jij ervan een eigen bedrijf te beginnen, een retailonderneming te runnen of een 
familiebedrijf over te nemen? Ben je ondernemend, durf je risico’s te nemen en ben je een 
tikkeltje eigenwijs? Ondernemerschap & Retail Management leidt de ondernemers en 
ondernemende managers van de toekomst op! 

30 IVA Business School Driebergen 
Innovation Business Management 

Sector: Economie 

IVA Business School is dé Business School met een rijks erkende mbo- en hbo-opleiding. De 
opleiding kent drie studierichtingen, Automotive Business Management, Innovation Business 
Management en Nautisch Business Management. Studenten krijgen een breed vakkenpakket 
met o.a.; economie, marketing, commerciële techniek, sales en management. De compacte 
en kleinschalige opleiding leidt op tot commerciële en managementgerichte beroepen. 
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32 

EuroCollege 
Hbo Hotel, Event en Tourism 

Sector: Economie 

De versnelde opleiding Hospitality & Event, Hotel en Tourism Management vormt jou tot een 
ware expert in (online) evenementen, gastvrijheid, commercie en management. Je begeeft je 
in een miljarden business: de evenementenindustrie. Je leert tot in detail hoe je een succesvol 
event neerzet en gastvrijheid creëert. Ook werken we met duidelijke regels en structuur aan je 
(zelf)discipline. 

 
33 

EuroCollege 
Hbo Business, Finance en Asian markets 

Sector: Economie 

In de versnelde opleiding International Business & Entrepreneurship, Finance en Asian 
Markets aan de hogeschool EuroCollege leer je denken als een echte ondernemer. Wat de 
uitdaging ook is, jij gaat aan de slag met de potentie en het commerciële succes. De HBO- 
opleiding geeft je alle tools én de juiste mentaliteit voor het ondernemerschap of 
leiderschap. Met duidelijke regels en structuur werken we aan (zelf)discipline. 
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Gedrag en Maatschappij 
 

 
34 

Hogeschool Inholland 
Pedagogiek 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Interesse in het welzijn van kinderen en jongeren? Met Pedagogiek word je bijv. pedagogisch 
hulpverlener of begeleider bij jeugdzorg of kinder- of jeugdpsychiatrie. Bij problemen die de 
ontwikkeling belemmeren bied jij hulp. Je zult altijd moeten kunnen schakelen tussen het kind 
of de jongere en zijn omgeving. Maar je richt je ook op je manier van communiceren en je 
eigen ontwikkeling: hóé je mensen helpt is immers bepalend voor het succes! 

 
 
 

 
35 

Hogeschool Inholland 
Sportkunde 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

In de brede, praktijkgerichte bacheloropleiding Sportkunde staan beweging en gezondheid 
centraal. Je leert kinderen en volwassenen te begeleiden op het gebied van sport en 
gezondheid. Hoe motiveer je mensen bijvoorbeeld om gezond te blijven? Je verdiept je in hoe je 
iemand met een beperking kunt laten sporten of hoe je zorgt dat mensen op de werkvloer meer 
gaan bewegen. 

 
36 

Christelijke Hogeschool Ede 
Social Work 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Er voor mensen zijn. Iets voor hen betekenen. Geeft dat jou energie? Dan is Social Work écht 
iets voor jou. Met deze studie ontdek je namelijk hoe je jouw talenten kunt inzetten voor 
kwetsbare mensen. Van kinderen met ontwikkelingsproblemen tot eenzame ouderen. 

 
38 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Gedrag en Maatschappij (studierichting) 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Wil jij bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van anderen? Heb je interesse in psychologie 
of opvoeding? Dan vind je bij de studierichting Gedrag en Maatschappij vast een opleiding die 
bij je past. De studierichting is verdeeld in 3 clusters van opleidingen. Waar ga jij  je verder in 
verdiepen? 
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37 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Toegepaste Psychologie/ Learning and Development in Organisations 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Twee opleidingen die op elkaar lijken. Toegepaste Psychologie leert je het gedrag van mensen 
verklaren. Laat ze hun eigen kracht ontdekken op het werk. De opleiding Learning and 
Development in Organisations leert jou hoe werknemers leren en zich blijven ontwikkelen. Als 
trainer, HR-adviseur of ontwikkelaar bedenk je trainingen en plannen en adviseer je over leren 
en ontwikkelen. Zo help je medewerkers én hun organisatie vooruit. 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
39 

Politie Midden Nederland 
Politie 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Integer, betrouwbaar, moedig en verbindend. Deze vier kernwaarden van de politie vormen de 
basis voor iedereen die er werkt. Daar hoort een transparante houding bij – zowel op het 
werk, als thuis. Je biedt een helpende hand én grijpt in als het nodig is. Je bent waakzaam én 
dienstbaar. Als je bij de politie komt werken, werk je mee aan een veilig Nederland. 

 
40 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Social Work 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help 
je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan! Bijvoorbeeld als 
GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden 
genoeg! 

 
41 

Saxion 
International Human Resource Management 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

The key to success in any organization lies with its people. In International Human Resource 
Management (IHRM) you not only learn how to turn that key, but you also develop the skills 
needed to become a business-savvy and internationally oriented HRM professional. The study 
programme IHRM is top rated in the HBO Keuzegids (both 2021 as in 2020). 
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42 

Saxion 
Sociaal Juridische Dienstverlening 

Sector: Gedrag en Maatschappij 

Ben je betrokken bij de samenleving? Wil jij kwetsbare mensen helpen op juridisch gebied? 
Met inlevingsvermogen en daadkracht vertaal je de wet naar de persoonlijke situatie met als 
doel de kwetsbare positie van mensen te verbeteren. Wil jij zo’n rechtvaardige, daadkrachtige, 
communicatieve en kritische professional worden? Je hebt aandacht voor de mens achter het 
vraagstuk en weet alles over recht. 

 
 
 

Gezondheidszorg 

 
43 

Hogeschool Inholland 
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken 

Sector: Gezondheidszorg 

High tech healthcare, waar techniek en mensen samenkomen. Ben je geïnteresseerd in 
techniek? Lijkt het je ook leuk om met mensen te werken? En wil je werken in de 
gezondheidszorg? Dan is MBRT mogelijk iets voor jou. De kern van je werk is het voorbereiden 
en uitvoeren van medisch beeldvormende onderzoeken met behulp van straling, ultrageluid, 
magnetische velden en behandeling van kankerpatiënten met behulp van straling. 

 
44 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Gezondheidszorg & Welzijn 

Sector: Gezondheidszorg 

Mensen helpen, daar draait het om bij Gezondheidszorg en Welzijn. En dat helpen kan op 
verschillende manieren. Als verpleegkundige in een ziekenhuis bijvoorbeeld of in je eigen 
praktijk als fysiotherapeut. Maar je kunt ook op andere gebieden helpen, als iemand schulden 
heeft of het zelf niet redt in de maatschappij. Wil je dat je baan er écht toe doet? Dan is een 
praktijkgerichte opleiding binnen Gezondheidszorg & Welzijn iets voor jou! 

 
47 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Logopedie 

Sector: Gezondheidszorg 

Eten, drinken of communiceren is voor sommige kinderen of volwassenen niet eenvoudig. Dan 
begeleid jij hen toch graag bij taal-, gehoor-, spraak-, stem- of slikproblemen? Kies voor 
Logopedie aan de HAN! 
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45 

Christelijke Hogeschool Ede 
Verpleegkunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Als verpleegkundige ben je elke dag met zieke of kwetsbare mensen bezig. Het ene moment 
geef je een injectie of verzorg je een wond. Even later luister je naar het verhaal van een 
emotionele patiënt. 

 
 
 

 
46 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Ergotherapie 

Sector: Gezondheidszorg 

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 cliënt zoek je naar de beste oplossing. Zo maak jij mensen 
gelukkiger! 

 
48 

Saxion 
Podotherapie 

Sector: Gezondheidszorg 

Podotherapie is een vak waarin zorg, beweging en technologie gecombineerd worden. Je wordt 
specialist op het gebied van klachten aan de rug, heup, knie, enkel of voet. Het is een 
kleinschalige opleiding waarin veel aandacht is voor de student en waar vrijwel iedereen elkaar 
kent. Ben je op zoek naar een opleiding waar je geen nummertje bent en een beroep waarin 
volop werkgelegenheid is? Kies dan podotherapie! 

 
49 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Biologie 
en Medisch Laboratoriumonderzoek 

Sector: Gezondheidszorg 

Hoe werken cellen? Welke afwijkingen veroorzaken ziektes? Maar ook: hoe kweek je de 
lekkerste tomaten? Met Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ga je problemen te lijf 
met onderzoek. Ben jij klaar om de wereld gezonder te maken? Er hangt een labjas voor je 
klaar! 
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50 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Mondzorgkunde 

Sector: Gezondheidszorg 

Voor een gezonde mond! Als mondhygiënist motiveer je mensen tot gedragsverandering en 
geef je inzicht in hun leefstijl. Bij HAN Mondzorgkunde word je in 4 jaar tijd opgeleid tot 
preventiespecialist in de mondzorg. 

 

 
 
Mode, kunst, design 

 
51 

ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle  

Art & Design 

Sector: Mode, kunst, design 

ArtEZ Academie voor Art & Design Zwolle leert studenten om werk te maken, waarmee een 
verband wordt gelegd tussen de eigen denk- en leefwereld, de eigenheid en geschiedenis van 
het vak en de maatschappelijke context waarin zij het vak uitoefenen. 

 
52 

TMO Fashion Business School 
TMO Fashion Business School 

Sector: Mode, kunst, design 

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 predicaat 
"Topopleiding". 

 
53 

Design Academy Eindhoven 
Design Academy Eindhoven 

Sector: Mode, kunst, design 

Who are you? Who do you want to be? What kind of world do you want to live in? A Bachelor’s 
degree at Design Academy Eindhoven is a four-year programme that offers students the 
opportunity to develop their own answers to these fundamental questions. 
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54 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Design: Fashion, Product & Spatial Design 

Sector: Mode, kunst, design 

Bij HKU Design krijg je als student de ruimte om jouw nieuwsgierigheid naar de wereld om te 
zetten in beeldend werk vanuit mode, product of ruimtelijk ontwerp. Er is volop ruimte om te 
experimenteren met materialen, technieken, technologieën en werkwijzen. We dagen je uit 
jouw rol te vinden als maker, onderzoeker of organisator. Je ontdekt wie je bent als ontwerper 
en bepaalt zelf jouw plek in een veelzijdig en dynamisch werkveld. 

 
55 

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 havo of vwo. 

 
56 

Saxion 
Fashion & Textile Technologies 

Sector: Mode, kunst, design 

'The future of fashion is sustainable materials', voorspelt trendwatcher Lidewij Edelkoort. En 
dat is precies waarin de hbo-opleiding Fashion and Textile Technologies (F&TT) zich 
onderscheidt van andere textiel- en modeopleidingen! Professionals uit de mode- en 
textielwereld leiden je op voor uitdagende en internationale functies. 

 
57 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
AD Digital media 

Sector: Mode, kunst, design 

Tijdens deze opleiding werk je als digitale mediamaker aan oplossingen voor maatschappelijke 
problemen. Maakt kennis met verschillende technologieën, digitale technieken en beeldende 
middelen en experimenteer daarmee in de werkplaatsen. Je werkt samen met klas- en 
studiegenoten, partners en bedrijven aan echte en werkende eindproducten. De Ad Digital 
Media biedt praktijkgericht onderwijs en leidt op tot een creatieve en ondernemende 
vormgever. 
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58 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
AD Connected design 

Sector: Mode, kunst, design 

Heb jij verbeeldingskracht en affiniteit met ontwerp-vraagstukken op het gebied van design? 
Ontwikkel jezelf dan als dé schakel tussen ontwerpers, opdrachtgevers en gebruikers. Door het 
toepassen van nieuwe visualisatie- en presentatietechnieken krijg je tijdens deze opleiding een 
eigen beeldende en communicatieve stijl in het uitzoeken van de ontwerp-vraag en het creëren 
van impact. 

 
 
 

 
59 

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
Design for change and innovation 

Sector: Mode, kunst, design 

Wil jij serieuze maatschappelijke problemen oplossen zoals eenzaamheid onder jongeren, 
overgewicht bij kinderen of het uitsterven van bijen? Bij Design for Change and Innovation 
leer je samen met anderen innovatieve oplossingen bedenken die écht werken. Dit doe je niet 
door plannen te maken en er eindeloos over te vergaderen. Een ontwerper lost dingen op 
door   te maken, te experimenteren en te verbeelden. Jij wordt een ontwerper van verandering. 

 
 
 

Multidisciplinair 
 

 
60 

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. 

 
 
 

 
61 

Hogeschool Inholland 
Food Commerce & Technology 

Sector: Multidisciplinair 

Belangstelling voor voedingsmiddelen? Weten hoe deze producten worden ontwikkeld? 
Ontdekken wat een product écht lekker maakt en wat de wensen van consumenten zijn? De 
voeding van de toekomst bepalen? Dan is de Nederlandstalige opleiding Food Commerce and 
Technology iets voor jou! Straks weet je alles over het ontwikkelen, produceren én verkopen 
van voedingsmiddelen. 
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62 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Media & Communicatie 

Sector: Multidisciplinair 

Vertel je graag verhalen of ontwerp je liever een app? Zie je jezelf wel voor de camera zitten? 
Of ben je meer nieuwsgierig naar de invloed van communicatie op de mens? Binnen onze 
Media, Communicatie & IT-opleidingen is er voor ieder wat wils. De gemeenschappelijke deler 
is dat je studeert in een interessegebied waar de ontwikkelingen elkaar razendsnel opvolgen. 
Je leert de digitalisering te gebruiken om je doelgroep te bereiken en te activeren. 

 
 
 

 
63 

The Hague University of Applied Sciences 
European Studies 

Sector: Multidisciplinair 

The Bachelor of Arts European Studies is an interdisciplinary programme that equips students 
for careers in different organisations, businesses and institutions in Europe's public and private 
sectors. Students study business, politics, culture, professional research and communications 
skills as well as foreign languages and intercultural communication. They also study abroad and 
get real work experience, so they can go anywhere after graduation. 

 
 
 

 
64 

Hogeschool Inholland 
Creative Business 

Sector: Multidisciplinair 

De wereld verandert snel en digitaliseert. Oude beroepen verdwijnen en nieuwe verschijnen. 
Wat organisaties nu nodig hebben, zijn mensen die in deze veranderingen kansen zien. Die het 
zakelijk vermogen hebben om met goede ideeën te komen. Die fris en creatief nieuwe 
mediaconcepten ontwerpen om organisaties succesvoller te maken. Niet alleen commercieel, 
maar ook maatschappelijk. Bij CB word je vandaag de creatieve businessleider van morgen. 
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Natuur en milieu 

 

 
65 

Hogeschool Inholland 
Life Sciences & Chemistry: Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek; 
Biotechnologie; Chemie 

Sector: Natuur en milieu 

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie en Biotechnologie vormen Life Sciences 
& Chemistry met een gezamenlijke eerste jaar. Bij deze opleiding moet je nauwkeurig kunnen 
werken in een lab-omgeving. Je wordt onderzoeker in een academisch ziekenhuis, of analist op 
een diagnostiekafdeling [BML], biotechnoloog bij bijv. plantenzaadveredeling [BT] en chemisch 
analist [CH] bij bijv. ECN Petten of Shell Research of bij een forensisch lab. 

 
 
 

 
66 

Saxion 
Ruimtelijke Ontwikkeling - Klimaat en Management 

Sector: Natuur en milieu 

Ruimtelijke Ontwikkeling kent 3 studieroutes: Klimaat en Management, Stedenbouwkundig 
Ontwerpen en Ruimtelijke Ordening en Planologie, met een gemeenschappelijk propedeuse. 
Plan en ontwerp de omgeving van de toekomst! Technologische ontwikkelingen 
klimaatverandering, nieuwe manieren van werken, de wooncrisis, ... alles verandert razendsnel 
en de maatschappelijke opgaven zijn groot. Draag jij je steentje bij aan hoe we kunnen 
samenleven? 

 
 
 

 
67 

Van Hall Larenstein 
Cluster research, business, klimaat- & watermanagement, Agri & voeding en 
leefomgeving mens en dier 

Sector: Natuur en milieu 

Hogeschool Van Hall Larenstein is een onderscheidende hogeschool in Leeuwarden en Velp. 
We zijn een kleine hogeschool met unieke opleidingen op hbo-niveau. Alle opleidingen zijn 
‘Futureproof’. Net zoals jij. Als jij interesse hebt voor natuurkunde, aardrijkskunde of biologie 
dan is HVHL een plek voor jou. Met opleidingen op gebied van research, business, klimaat- & 
watermanagement, Agri & voeding en leefomgeving mens en dier. 
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Onderwijs 
 

 
69 

Marnix Academie                                       
Lerarenopleiding basisonderwijs 

Sector: Onderwijs 

De beste pabo lerarenopleiding van Utrecht In de voltijd pabo lerarenopleiding bij de Marnix 
Academie leer je in vier jaar tijd hoe je als een zelfverzekerde leraar voor de klas komt te staan. 
Je wordt goed voorbereid op het beroep. We besteden namelijk veel aandacht aan de praktijk 
en bij ons kun je rekenen op een persoonlijke aanpak. 

 
 
 

 
70 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Onderwijs en Opvoeding 

Sector: Onderwijs 

Wie was jouw favoriete leerkracht? En voor wie maak jij later het verschil? Wil je later niet 
voor de klas? Geen probleem! Met Onderwijs & Opvoeding kun je ook nog andere kanten op. 
Wat dacht je bijvoorbeeld van tolk Nederlandse Gebarentaal? Of maak je hard voor het veilig 
en gezond laten opgroeien van kinderen met de opleiding Pedagogiek! 

 
 
 

 
71 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Sport en Bewegen 

Sector: Onderwijs 

Meer dan de helft van de Nederlanders beweegt te weinig. Van deze cijfers veer jij op. Als 
gymleraar, leefstijlcoach, gezondheidsadviseur, sport- of marketingmanager geef je anderen 
graag een duwtje in de rug. Je bent het liefst de hele dag met sport bezig, en jouw passie wil je 
overbrengen aan de rest van Nederland. Aan jong én oud. Er zit in Sport & Bewegen vast een 
opleiding die bij je past. Laat je hier inspireren! 

 
68 

Hogeschool Windesheim   
Ruimtelijke Ontwikkeling-Mobiliteit 

Sector: Natuur en milieu 

Wil jij een baan waarbij je alles in goede banen leidt? Letterlijk, van files oplossen tot 
verkeersgedrag verbeteren? Neem de afslag tot mobiliteitsexpert. 
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72 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Lerarenopleidingen 2e Graads/Pabo/Pabo-ALO 

Sector: Onderwijs 

Wil je leraar worden? Voor de klas in het basisonderwijs of in het voorgezet onderwijs of mbo? 
Of leraar worden in de sport of in de zorg? Kies de lerarenopleiding die bij jouw wensen, 
kwaliteiten én situatie past. Zo word jij de enthousiaste leraar die met plezier voor de klas staat. 

 
 
 

 
73 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) 

Sector: Onderwijs 

Je wilt naar de universiteit, maar wilt ook graag met kinderen werken en hen iets leren. Met de 
ALPO van de HAN en de Radboud Universiteit kan dat. Je leert goed lesgeven aan jonge 
kinderen en tegelijkertijd doe je onderzoek en verbeter je de kwaliteit van het onderwijs. 

 
 
 

 
Recht 

 
 
74 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
HBO-Rechten 

Sector: Recht 

Beleid maken voor een gemeente. Vaststellen van arbeidsovereenkomsten. Opstellen van 
algemene voorwaarden. Heb je iets met taal én ben je een echte doorzetter die zaken graag 
tot de bodem uitzoekt? Meer weten over juridisch handelen en bemiddelen? Dan is HBO-
Rechten iets voor jou! 
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Taal en cultuur 
 
 

 

 
Techniek 

 
 
 
 

  
 
 

 
75 

Christelijke Hogeschool Ede 
Journalistiek en Communicatie 

Sector: Taal en cultuur 

Het nieuws van gisteren is vandaag alweer achterhaald. Volg jij op de voet wat er gebeurt in de 
wereld? Ben jij nieuwsgierig? Creatief? En durf je kritische vragen te stellen? Dan schuilt er een 
journalist in jou. Met de hbo-opleiding Journalistiek word je klaargestoomd voor dit uitdagende 
en veelzijdige beroep. Ben jij zo iemand die tijdens de reclame niet wegzapt? 
Omdat je wilt weten hoe merken een boodschap overbrengen? Of lijkt het je leuk o 

 
76 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Built Environment 

Sector: Techniek 

De eisen aan onze woon- en leefomgeving veranderen continu. Wil je ervoor zorgen dat 
iedereen straks in een fijn huis en in een mooie, schone en veilige omgeving woont? En bouw 
jij straks met jouw creatieve en technische ideeën mee aan de stad van morgen? Ontdek onze 
bouwkundige opleidingen. 

 
77 

Breda University of Applied Sciences                         

Games en Data Sciences & Artificial  Intelligence 

Sector: Techniek 

De Engelstalige game-opleiding 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 gameplay 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. 



  STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 11 maart 2022 

 30 

 
78 

Hogeschool Utrecht 
Domein: HBO-ICT 

Sector: Techniek 

Heb jij interesse in de nieuwste technologische ontwikkelingen en de manier waarop IT een rol 
speelt in ons dagelijks leven? Dan zijn de opleidingen van IT de moeite waard om verder te 
verkennen. Als student aan onze opleiding maak je kennis met de uitdagingen in dit vakgebied. 
Denk aan privacy-issues, cybersecurity en de werking van algoritmen. Daarnaast leer je veel 
concrete skills zoals ontwerpen en programmeren. 

 
 
 

 
79 

Hogeschool Utrecht 
Domein: Life Sciences and Chemistry 

Sector: Techniek 

Houd jij van scheikunde en vind je het leuk om te onderzoeken en proeven te doen? Bij Life 
Sciences onderzoek je oplossingen voor vragen op het gebied van gezondheid en 
duurzaamheid. Werk je liever aan duurzame oplossingen, zoals klimaatvriendelijk asfalt of 
schoon drinkwater? Kies dan voor Chemie of Chemische technologie. 

 
 
 

 
80 

Hogeschool Utrecht Domein: 
Techniek en Design 

Sector: Techniek 

Wil jij graag praktische oplossingen voor technische problemen bedenken en ontwerpen? 
Bedrijven sneller, efficiënter en duurzamer maken? Of robots en slimme devices ontwikkelen? 
Tijdens onze Engineering opleidingen zit je niet alleen in de klas, maar duik je ook de labs in. 

 
 
 

 
81 

Christelijke Hogeschool Ede 
HBO-ICT 

Sector: Techniek 

Een slimme app designen om voorraden bij te houden? De digitale beveiliging van een 
ziekenhuis verbeteren? Zorgen dat je medewerkers en klanten overal ter wereld veilig en snel 
bij jouw data kunnen komen? In de vierjarige bacheloropleiding HBO-ICT leer jij hoe je dit 
soort ICT-oplossingen ontwikkelt en realiseert. 
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82 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Automotive 

Sector: Techniek 

Hoe worden auto’s minder vervuilend? Wordt het elektrisch rijden of is waterstof de duurzame 
brandstof? Kan Max Verstappen sneller door de bocht? Vragen over nu en de toekomst! Bij 
HAN Automotive leer je alles over auto’s, vrachtwagens en motoren. Die kennis breng je in de 
praktijk. Cool toch? 

 
 
 

 
83 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Chemie 

Sector: Techniek 

Hoe maak je eierdozen uit bermgras? Welke vitamines haal je uit vuilnis? Het zijn maar een 
paar voorbeelden van innovaties waarmee je na (en tijdens!) je studie Chemie bezig kunt zijn. 
Als je scheikunde gaat studeren, stap je in een wereld waar elke dag ontdekkingen worden 
gedaan. 

 
 
 

 
84 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Bio-informatica 

Sector: Techniek 

De beste borstkankerbehandeling dankzij jouw data-analyse? Gezonder voedsel maken? Of 
bijdragen aan de ontwikkeling van een nieuw medicijn tegen ernstige ziektes? Het kan met de 
opleiding Bio-informatica: dé studie voor wie dol is op IT en biologie! 

 
 
 

 
85 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Industrieel Product Ontwerp 

Sector: Techniek 

Een rolstoel die geen moddersporen maakt op oma’s geboende vloer. Een duurzame 
designertas van plastic zwerfafval. Samen met je studiegenoten zorg je dat de wereld van 
morgen mooier, leuker en makkelijker wordt. Ben je technisch én creatief? Dan is Industrieel 
Product Ontwerpen zeker iets voor jou. 
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86 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Werktuigbouwkunde 

Sector: Techniek 

Wil je een machine van begin tot eind ontwerpen en tastbaar maken met jouw 
technisch inzicht? Beter, schoner, duurzamer en klimaatbestendig. Je helpt bedrijven 
met slimme productieprocessen en past verbeteringen toe. Met Werktuigbouwkunde 
realiseer je het allemaal in een handomdraai. Grijp die kans! 

 
 
 

 
87 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Bouwkunde 

Sector: Techniek 

Loop jij ook vaak te fantaseren als je door een stad loopt? Hoe je die oude fabriek omtovert tot 
een gebouw waar iedereen wil wonen? Of hoe je op die lege plek een super duurzaam huis 
bouwt? De kans is groot dat de opleiding hbo Bouwkunde de studie van je dromen is! 

 
 
 

 
88 

Saxion 
Archeologie 

Sector: Techniek 

Ben je gek op geschiedenis en zoek je graag naar sporen uit het verleden? Bij Saxion 
Archeologie zit je dan goed. Onze unieke praktijkgerichte, technische opleiding op bachelor 
niveau is voor nieuwsgierige en onderzoekende mensen! Er is veel afwisseling: van buiten 
opgraven in de klei tot het catalogiseren van vondsten binnen, en van werken met moderne 
digitale technieken tot het publieksbereik en erfgoed. 

 
 
 

 
89 

Hogeschool Windesheim 
Bouwkunde 

Sector: Techniek 

Wil jij aan je toekomst bouwen – letterlijk? Bij onze opleiding Bouwkunde is de sky(line) je 
limit. Ga volop aan de slag met ontwerpen, creëren en bouwen! 
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90 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Communication & Multimedia Design 

Sector: Techniek 

Hoe vaak check jij je smartphone, laptop of tablet? Deze communicatiedragers ga jij met 
Communication & Multimedia Design (CMD) nóg waardevoller maken. Maak iets waar 
anderen wat aan hebben. Zeker als je creativiteit al in je hebt. Kies CMD aan de HAN! 
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Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
Civiele Techniek 

Sector: Techniek 

Klimaatverandering en duurzaamheid, daar weet een civiel ingenieur alles van. Jij weet 
waaraan de dijken, snelwegen, bruggen, tunnels en verkeersknooppunten van de toekomst 
moeten voldoen. Zodat ze veilig en toekomstbestendig zijn, maar ook groei mogelijk maken. 
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Hogeschool Windesheim 
Civiele techniek 

Sector: Techniek 

We kunnen niet zonder bruggen, wegen, kanalen en spoorwegen. Bij Civiele Techniek leer je 
hoe je de wereld om je heen inricht en beter laat functioneren. 

 
 
 

Tussenjaar/ Studie in het buitenland 
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Nuffic 
Tussenjaar, bachelor in het buitenland (WilWeg/Nuffic) 

Sector: Tussenjaar/ Studie in het buitenland 

Wat ga je doen na je eindexamen? Overweeg je een studie of een tussenjaar in het buitenland? 
Dan heb je vast veel vragen. Zoals wat zijn de mogelijkheden precies? Hoe kun je je het beste 
voorbereiden? En is het financieel haalbaar? Bij WilWeg ben je met deze vragen aan het juiste 
adres. WilWeg geeft namelijk onafhankelijke informatie over studeren en een tussenjaar in het 
buitenland. www.wilweg.nl 
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Deelnemers voorlichtingsmarkt 
 

Naam Plaats 

AERES Hogeschool Dronten 

AIS Flight Academy Lelystad 

Breda University of Applied Sciences Breda 

Christelijke Hogeschool Ede Ede 

Cultural Care Au Pair Nederland Amsterdam 

EF Education First Amsterdam 

EuroCollege Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, 
Eindhoven en Groningen 

Hogeschool Inholland Diemen 

Hogeschool Tio Utrecht 

Hogeschool Utrecht Utrecht 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Arnhem/Nijmegen 

Hotelschool The Hague Den Haag 

    In Studium    Amsterdam 

IVA Business School Driebergen Driebergen 

Marnix Academie, Lerarenopleiding 
basisonderwijs 

Utrecht 

TMO Fashion Business School Doorn 

Van Hall Larenstein Velp 

Wismon Onderwijsinstituut Utrecht 

 
 

  



BUILDING
YOURgreener

WORLD
#futureproof

Kom bouwen aan 
jouw toekomst!

Hogeschool Van Hall Larenstein
Leeuwarden | Velp hvhl.nl
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