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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 26 november tot 7 december.
Geef hierbij een drietal keuzes en een reservekeuze op.
De rondetijden zijn:
1
2
3
4
5

13.00 – 13.30
13.40 – 14.10
14.20 - 14.50
15.00 - 15.30
15.40 - 16.10

De kosten voor deelname aan de STUVO-middag bedragen € 5,-. 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
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Deelnemende scholen
Naam
Amadeus Lyceum
Anna van Rijn College
Cals College
Cals College IJsselstein
Christelijk Gymnasium
Christelijk Lyceum
College De Heemlanden
De Passie
De Werkplaats
Gerrit Rietveld College
Heerenlanden College
Herman Jordan Lyceum
Het Nieuwe Lyceum
Koningin Wilhelmina College
KSG. De Breul
O.R.S. Lek en Linge
Oosterlicht College
Openbaar Lyceum Zeist
Revius Lyceum Doorn
Revius Wijk bij Duurstede
RSG Lingecollege
St. Bonifatius College
St. Gregorius College
Stedelijk Gymnasium
Stichtse Vrije School
UniC
VAVO Lyceum
Veenlanden College
Vrije Hogeschool

Plaats
Vleuten
Nieuwegein
Nieuwegein
IJsselstein
Utrecht
Zeist
Houten
Utrecht
Bilthoven
Utrecht
Leerdam
Zeist
Bilthoven
Culemborg
Zeist
Culemborg
Nieuwegein
Zeist
Doorn
Wijk bij Duurstede
Tiel
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Zeist
Utrecht
Utrecht
Mijdrecht
Zeist
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Sector Agrarische opleidingen
HAS Hogeschool
Cluster Dier & Plant & Bedrijf: Dier- en veehouderij, Tuinbouw en akkerbouw,
1
Horticulture & Business Management, Toegepaste Biologie, Bedrijfskunde en Agrifoodbusiness, International Food & Agribusiness, Business Management in Agriculture
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.

Sector Economie
2

IVA Driebergen Business School
Automotive Business Management

Sector: Economie
IVA Driebergen is dé toonaangevende managementopleiding voor de mobiliteitsbranche. De
compacte en kleinschalige opleiding leidt in eerste instantie op tot commerciële en
organisatorische beroepen in de automotive, watersport en jachtbouw wereld.

3

IVA Driebergen Business School
Nautisch Business Management

Sector: Economie
IVA Driebergen is dé toonaangevende managementopleiding voor de mobiliteitsbranche. De
compacte en kleinschalige opleiding leidt in eerste instantie op tot commerciële en
organisatorische beroepen in de automotive, watersport en jachtbouw wereld.

4

EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | International Hotel & Hospitality Management

Sector: Economie
Versnelde hbo-opleiding International Hotel & Hospitality Management De versnelde opleiding
International Hotel & Hospitality Management vormt jou tot een goede hotelmanager. Je weet
wat service verlenen is en hoe je gasten een fijne tijd kunt bezorgen. De hbo-opleiding geeft je
alle kennis, kunde én de juiste mentaliteit om een echte hospitality professional te worden. We
werken ook aan je (zelf)discipline met duidelijke regels en structuur. Onze studenten halen hun
diploma gemiddeld in 2 jaar en 8 maanden. Versneld HBO: 2 jaar en 8 maanden
6
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EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | International Business & Entrepreneurship

Sector: Economie
Versnelde hbo-opleiding International Business & Entrepreneurship In de versnelde opleiding
International Business & Entrepreneurship 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. En dat werpt zijn vruchten af. Onze studenten
behalen hun diploma gemiddeld in 2 jaar en 8 maanden. Opleiding in ondernemerschap

6

EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | International Business & Finance Management

Sector: Economie
Versnelde hbo-opleiding International Business & Finance Management In de versnelde opleiding
International Business & Finance Management leer je alle in en outs van de financiële wereld en
bedrijfseconomie. De hbo-opleiding geeft je alle kennis en kunde om aan de slag te gaan met
financiële gegevens en op basis hiervan de juiste koers te bepalen. Daarmee heb je voor veel
bedrijven goud in handen. Ook werken we aan je (zelf)discipline, met duidelijke regels en
structuur. Hierdoor behalen onze studenten hun diploma in gemiddeld 2 jaar en 8 maanden.
Opleiding in financieel management en bedrijfseconomie.

7

EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | International Business & Asian Studies

Sector: Economie
Versnelde hbo-opleiding International Business & Asian Markets In de versnelde opleiding
International Business & Asian Markets leer je denken als een echte global 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. En dat werpt zijn vruchten af. Onze studenten
behalen hun diploma gemiddeld in 2 jaar en 8 maanden. INTERNATIONAL BUSINESS EN
AZIË Hou jij van reizen en actie? Dan is dit jouw studie.

8

Hogeschool Tio
Hotel- en Eventmanagement

Sector: Economie
Hotel- en Eventmanagement bied je het beste van twee werelden: de klassieke hogere
hotelschool in combinatie met eventmanagement. Welkom in de wereld van tophotels en
sterrenrestaurants. En van festivals, sportevenementen en concerten.
7
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Hogeschool Tio
International Business Management

Sector: Economie
International Business Management bereid je voor op een internationale carrière in de meest
uiteenlopende sectoren. Het draait in de wereld om handel. Internationale contacten leggen en
behouden. Kansen zien, of ze zelf creëren. Deze opleiding brengt je een stap dichterbij
internationaal succes.

10

Hogeschool Tio
Commerciële Economie en Ondernemerschap

Sector: Economie
Commerciële Economie en Ondernemerschap leert je alles over het starten van een eigen bedrijf
en het slim inspelen op de wensen van de consument. Werk jij straks aan de nieuwste campagnes
van Coolblue of Amazon, of start je liever je eigen bedrijf?

11

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’
en behoort daarmee tot de 9 % beste economische hbo-opleidingen.

12

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: ze zijn de regelaar achter de schermen van grote
organisaties die vooral met mensen te maken hebben. Of het nu gaat om catering, huisvesting of
de organisatie van een evenement. Meer weten? Kom naar de voorlichtingssessie! Op
www.inholland.nl/fm vind je meer informatie.

8

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 18 januari 2019

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 Inholland
Tourism Management

Sector: Economie
De opleiding HTRO (Toerisme) in Diemen en Haarlem leidt op tot manager en
beleidsmedewerker in toerisme, recreatie & vrije tijd. Je leert veel over communicatie,
financieel management, marketing, cultuur en vreemde talen. Houd jij van uitdagingen? Heb je
goede communicatieve vaardigheden en organisatietalent? En ben je commercieel ingesteld en
heb je financieel inzicht? Dan is Tourism Management wellicht iets voor jou! Meer informatie
vind je op www.inholland.nl/tm.

15

Hogeschool Utrecht
Domein: Economie en Management

Sector: Economie
Ben jij ondernemend? Wil je in het bedrijfsleven werken en heb je oog voor nieuwe kansen? Bij
de HU leer je economie en management in al zijn diversiteit kennen.

16

Hotel Management School Maastricht

Sector: Economie
Onze vierjarige bacheloropleiding 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!

9
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Breda University of Applied Sciences
Media en Leisure & Events

Sector: Economie
Media Creative Business | International Media and Entertainment Management hbobacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar Met deze Engelstalige hbo-bacheloropleiding 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 naar functies als media planning manager, communication manager, producer,
marketing manager of content manager.

18

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.

19

Breda University of Applied Sciences
Hotel en Facility

Sector: Economie
Hotel Hotel Management hbo-bacheloropleiding - BA - 3 of 4 jaar Deze Engelstalige hbobacheloropleiding 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 inhouse 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, salesmanager of
marketingmanager.

10
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Breda University of Applied Sciences
Logistics en Built Environment

Sector: Economie
Logistics Breda University of Applied Sciences biedt twee logistieke hbo-bacheloropleidingen
aan: Logistics Management (NL) en Logistics Engineering (NL). Deze opleidingen kun je ook in
het Engels volgen. Logistics Management (NL) hbo-bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar In deze
economische hbo- bacheloropleiding 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 op de juiste plaats zijn tegen zo laag mogelijke kosten en
inspanningen. Je kunt aan de slag bij o.a.: een productiebedrijf, transportbedrijf, zorginstelling,
groothandel of detailhandel.

21

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.

22

Saxion
Security Management

Sector: Economie
Steeds vaker krijgen organisaties te maken met lastige (ver)storingen zoals criminaliteit,
vernielingen, terrorisme of cybercrime. Bij de opleiding Security Management word je opgeleid
tot security manager, analist of adviseur bij evenementen of grote organisaties. Je bekijkt de
risico’s, schrijft veiligheidsplannen, adviseert het management en voert securitymaatregelen door
om evenementen en organisaties te beschermen tegen interne en externe bedreigingen. Daarnaast
ben je op de hoogte van het nieuws en de mogelijke bedreigingen en verstoringen die (kunnen)
plaatsvinden.

11
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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?
In vier jaar tijd leer je bij de opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement antwoord te geven op
deze vragen. De samenleving verandert snel: klimaat, veiligheid en werkgelegenheid zijn
voorbeelden van maatschappelijke thema’s die nieuwe oplossingen vragen. Bij Bestuurskunde leer
je hoe je dit plant en bestuurt. De theorie pas je vanaf het eerste jaar toe in de praktijk. In het tweede
jaar ga je in het stadsLAB aan de slag met echte onderzoeksopdrachten van verschillende
opdrachtgevers. Als bestuurskundig professional sta je middenin de veranderende samenleving. Je
hebt hart voor de inwoners en de stad in het bijzonder. Je verbindt alle partijen om samen een stad
in balans te maken.

24

Christelijke Hogeschool Ede
Bedrijfskunde en HRM

Sector: Economie
Bedrijfskunde Ligt jouw toekomst in het bedrijfsleven? Ben je ondernemend en hou je van
veelzijdig en uitdagend werk? Dan is dit je kans! Want zodra je de studie Bedrijfskunde begint,
stap je de zakenwereld binnen. Vanaf het eerste jaar werk je met opdrachtgevers als de Rabobank,
Alfa Accountants, Alliander en 4PS. Met uitdagende stages en specialisaties kom je steeds dichter
bij jouw toekomst als bedrijfskundige. Natuurlijk leer je daarvoor verschillende vaardigheden,
zoals adviesgesprekken voeren of een marketingplan schrijven. Ook ontwikkel je een eigen kijk
op het vakgebied en word je in je hele studie persoonlijk gecoacht.

25

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

Sector: Economie
De Nederlandstalige Bachelor-opleiding Business Studies speelt in op een continu veranderende
economische markt. Je ontwikkelt kennis van diverse bedrijfsprocessen, waardoor je goed kunt
samenwerken met mensen van andere afdelingen, of het nu gaat om financiën, management, hrm,
logistiek of ondernemen. Deze solide kennisbasis bouw je op in de eerste twee jaren van de
opleiding, daarna kies je jouw eigen specialisme. Heb je nu al een uitgesproken voorkeur voor
cijfermatig werken? Heb je talent voor rekenen en belangstelling voor het bedrijfsleven? Vind je
de omgang met cijfers interessant? Dan bieden de opleidingen Accountancy en Finance & Control
je een goede toekomst als bijvoorbeeld financial controller, vermogensbeheerder of AccountantAdministratieconsultent. Beide opleidingen hebben een gezamenlijk eerstejaarsprogramma met
Business Studies.

12
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Avans Hogeschool
Accountancy en Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie)

Sector: Economie
Op de opleiding Accountancy leer je alles over de financiële administratie van een bedrijf. Je leert
onder andere hoe je de boekhouding doet voor een bedrijf. Op de opleiding Finance & Control
(voorheen Bedrijfseconomie) werk je als financieel professional in de rol van analist,
administrateur of financieel adviseur. Vanaf dag 1 maak je kennis met het werkveld. Bij beide
opleidingen werk je in iedere periode aan een project uit de praktijk. Je leert plannen, financiële
risico's inschatten voor een bedrijf en advies geven aan het management over financiële
beslissingen.

27

Avans Hogeschool
Commerciële Economie

Sector: Economie
Bij de marketinggerichte opleiding Commerciële Economie leer je vraag en aanbod op elkaar
af te stemmen. En volg je les in consumentengedrag, sales, communicatie en accountability.
Naast Engels kies je een tweede vreemde taal.

28

Avans Hogeschool
International Business (voorheen International Business and Languages)
(Den Bosch)

Sector: Economie
De Engelstalige opleiding International Business (voorheen International Business and
Languages) in Den Bosch bereid je voor op internationaal zakendoen. Je volgt les in marketing,
communicatie, sales, cultuur en financieel management. Naast Engels kies je uit Frans, Spaans
of Duits 2 andere talen.

13
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Avans Hogeschool
Ondernemerschap & Retail Management (voorheen Small Business and
Retail Management)

Sector: Economie
Binnen de voltijdsopleiding Ondernemerschap & Retail Management staat managen en
ondernemen in een dynamische (retail)omgeving centraal. Studenten onderzoeken en realiseren
samen met het bedrijfsleven innovatieve mogelijkheden om toekomstgericht en duurzaam te
ondernemen. Zij leren over consumentengedrag, retailmarketing, bedrijfsvoering, leidinggeven en
nieuwe ontwikkelingen. En hoe je inspeelt op trends in online marketing of e-commerce. Niet voor
niets is de opleiding gecertificeerd als e- Academy.

30

Avans Hogeschool
Business Innovation (voorheen Advanced Business Creation)

Sector: Economie
Binnen de opleiding Business Innovation leren studenten op systematische wijze duurzame
waarde te creëren door innovatie. Ze onderzoeken trends en ontwikkelingen. En vertalen deze
naar nieuwe producten, diensten, markten en verdienmodellen. Kenmerkend is de combinatie van
creativiteit en ondernemerschap. Hiermee gaan zij al tijdens de opleiding complexe vraagstukken
uit de praktijk te lijf. Business Innovation is de eerste hbo-opleiding in Nederland die zich richt op
vernieuwend ondernemen.

31

Avans Hogeschool
Bedrijfskunde (voorheen Bedrijfskunde MER)

Sector: Economie
Je ontwikkelt je bij Bedrijfskunde (voorheen Bedrijfskunde MER) tot een allround
bedrijfskundige. Je krijgt les in bedrijfseconomie, recht, management en marketing. Dankzij
deze brede opleiding heb je straks een stevige basis op de arbeidsmarkt.

32

Avans Hogeschool
Human Resource Management

Sector: Economie
De opleiding Human Resource Management leert je om de belangen van verschillende partijen
in een organisatie te behartigen. Jij weet straks alles van werving en selectie,
loopbaanbegeleiding en organisatieontwikkeling.

14
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Avans Hogeschool
Finance & Control (International) en International Business (Breda)

Sector: Economie
Management & organisation and economics are your favourite subjects. You are triggered by news
headlines about merging companies or successful marketing campaigns. And you are keen to
obtain an international degree. If this description fits you, then this is the right presentation for
you. The Bachelor of International Business in Breda will prepare you for a managerial role in an
international organisation. The Finance & Control bachelor's degree programme in Breda focuses
more on finance, economics and accounting and prepares you for a job position in international
finance.

34

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Economie algemeen

Sector: Economie
HAN Ben jij geïnteresseerd in hoe organisaties en bedrijven werken? Ben je ondernemend? Ben je
graag de spin in het web of eerder een kritische cijferaar en goed met mensen? Dan vind je bij de
Faculteit Economie en Management (FEM) vast de opleiding die precies bij je past. Onze brede
faculteit heeft bedrijfskundige opleidingen, commercieel – communicatieve opleidingen,
financiële opleidingen en een juridische opleiding die je voorbereiden op een succesvolle carrière!
Voorbeelden van beroepen...
Zelfstandig ondernemer, Beleidsmedewerker, Accountant, Bedrijfsjurist,
Innovatiespecialist, Personeelsmanager, Communicatieadviseur, Foodmarketeer,
Hypotheekadviseur

35

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Food and Business

Sector: Economie
HAN Food & Business is een Business die altijd blijft en voor iedereen belangrijk is. Iedereen heeft
immers elke dag te maken met Food. Op de opleiding Food & Business leer je alles over food en de
organisatie daarachter. Marketing, productontwikkeling, kwaliteitszorg en distributie: de foodsector
is groot en dynamisch en ontwikkelt zich continu! Met een diploma op zak gaat de wereld van food
en business voor je open en kan je aan de slag bij toonaangevende multinationals. Ook bij kleinere
bedrijven vind je leuke banen in de voedingsmiddelenindustrie. De vraag naar professionals met een
hbo-opleiding Food & Business is nog steeds veel groter dan het aanbod. Dit is een enorme kans
voor jouw toekomst. De opleiding volg je in Nijmegen.

15
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Sector Gedrag en Maatschappij
36

EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | International Tourism & Hospitality Management

Sector: Gedrag en Maatschappij
Versnelde hbo-opleiding International Tourism & Hospitality Management Maak kennis met de
wereld van reizen, cultuur en gastvrijheiden in de versnelde opleiding International Tourism &
Hospitality Management. Je leert alles over het creëren van unieke belevenissen en het in de
watten leggen van (zakelijke) reizigers. Dit is booming business, dus stilzitten is er niet bij. Ook
werken we aan je zelfdiscipline. Dit doen we met duidelijke regels en structuur. Dat dit werkt,
blijkt uit de praktijk. Onze studenten behalen hun diploma gemiddeld in slechts 2 jaar en 8
maanden.

37

Hogeschool Inholland
Social Work

Sector: Gedrag en Maatschappij
Iedereen wil een goede kwaliteit van leven én samenleven. Je wilt meedoen aan de maatschappij,
participeren. Als sociaal werker help je mensen die dreigen meer en meer geïsoleerd te komen
staan. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, verslaafden, tienermoeders en
gezinnen in armoede. Ben je geïnteresseerd in mensen uit verschillende lagen van de bevolking,
van verschillende leeftijden en uit verschillende culturen? Dan is de opleiding Social Work
(voorheen Maatschappelijk Werk & Dienstverlening) echt iets voor jou. Voor meer informatie
kijk je op www.inholland.nl/sw.

38

Hogeschool Inholland
Pedagogiek

Sector: Gedrag en Maatschappij
Wil jij een steunpilaar zijn voor jeugd en jongeren? Ben je in staat met beide benen op de grond te
blijven staan als je geconfronteerd wordt met problemen? Ben je geïnteresseerd in de omgeving
van het kind? En vind je het interessant om elke keer opnieuw je open te stellen voor die ene unieke
situatie en daarin maatwerk te leveren voor alle betrokkenen? Dan is Pedagogiek echt iets voor jou.
Meer informatie over deze opleiding vind je op www.inholland.nl/pedagogiek.
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39

Hogeschool Inholland
Sportkunde

Sector: Gedrag en Maatschappij
Ben je sportief en actief bezig met je eigen gezondheid of die van anderen? Spreekt de afwisseling
van theorie en praktijk je aan? Dan is de opleiding Sportkunde in Haarlem echt iets voor jou! In
deze bacheloropleiding staan bewegen en gezondheid centraal. Je leert mensen van allerlei
doelgroepen (bv. kinderen, mensen met beperkingen, werknemers) begeleiden op het gebied van
sport en bewegen om hun gezondheid te verbeteren. Meer informatie vind je op
www.inholland.nl/sportkunde.

40

Hogeschool Utrecht
Domein: Maatschappij en Recht

Sector: Gedrag en Maatschappij
Werk je graag met mensen? Ben je communicatief én maatschappelijk betrokken? Bij
Maatschappij en Recht leiden we je op voor een beroep in de samenleving.

41

Hogeschool van Amsterdam
Bestuur & Recht

Sector: Gedrag en Maatschappij
Opleiding Bestuurskunde Ben jij een echte netwerker, iemand die creatief, sociaal en
communicatief is en die precies wil weten hoe overheidsinstanties en maatschappelijke
organisaties in elkaar steken? Wil je werken aan actuele maatschappelijke vraagstukken zoals de
opvang en integratie van vluchtelingen, de rol van big data voor een leefbare stad of de aanpak
van jeugdwerkeloosheid? Dan is de opleiding Bestuurskunde ín Amsterdam wellicht geschikt voor
jou. Opleiding HBO-Rechten Wil je HBO-Rechten studeren, dan is het belangrijk dat je kunt
analyseren en ordenen. Je moet zorgvuldig werken, in korte tijd veel theorie bestuderen en
affiniteit hebben met de dynamiek van de juridische wereld. Ben je maatschappelijk betrokken,
beheers je de Nederlandse taal goed en kun je objectief naar zaken kijken? Dan is deze opleiding
wellicht geschikt voor jou Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Ben je maatschappelijk
betrokken, heb je gevoel voor rechtvaardigheid en schrik je niet terug voor het bestuderen van
juridische teksten? Dan is de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) wellicht iets voor
jou. Aan de hand van thema’s als Arbeid en Inkomen, Criminaliteit en Veiligheid, en Integrale
Schulddienstverlening leer je te werken met wetten en regelgeving.
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42

Hogeschool van Amsterdam
Mens en Maatschappij

Sector: Gedrag en Maatschappij
Opleiding Social Work: Wil je bijdragen aan een betere wereld? Een wereld waarin mensen zich
met elkaar verbonden voelen en waar menselijkheid, meedoen in de samenleving en
duurzaamheid centraal staan? Heb je de moed om mensen te helpen bij het vinden van manieren
om met hun problemen om te gaan, zodat ze sociaal sterker worden en zichzelf kunnen redden?
Vanaf de eerste dag van je opleiding ga je in de praktijk aan de slag met de sociale uitdagingen
van de stad Amsterdam. Denk aan thema’s als wonen en armoede, gelijke kansen voor iedereen,
ruimte voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen, participatie van buurtbewoners en de
stad als leefomgeving. Heb je inlevingsvermogen, ben je creatief in het vinden van oplossingen en
kun je goed omgaan met mensen? Dan word jij misschien die social worker die het verschil
maakt. Opleiding: Toegepaste Psychologie Ben je nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten en
de gevoelens van mensen? Kun je je verplaatsen in andermans situatie? Houd je van de dynamiek
van een multiculturele stad? Heb je interesse in het effect dat het leven in de stad op het gedrag
van mensen heeft? Dan is de opleiding Toegepaste Psychologie misschien iets voor jou.

43

Christelijke Hogeschool Ede
Social Work

Sector: Gedrag en Maatschappij
Als sociaal werker help je cliënten om - samen met hun omgeving - een menswaardig bestaan op
te bouwen. Je ondersteunt hen bijvoorbeeld in het ontwikkelen van nieuw gedrag of het
inschakelen van hun sociale netwerk. Zo kun je werken met een groep jongeren op straat, een
gezin waarin een kind met een beperking leeft of in een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg. Als sociaal werker kom je bij mensen thuis, op hun werk of in de buurt waar ze
wonen. Tijdens de studie Social Work bereid je je voor op dit brede werkveld. Je leert jezelf en je
talenten kennen en zet deze in om anderen te helpen!

44

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

Sector: Gedrag en Maatschappij
Wil jij mensen trainen en coachen? Lijkt het je leuk om werk te maken van de ontwikkeling van
medewerkers in organisaties? Zodat ze hun werk met meer plezier en meer succes kunnen doen?
Kom dan naar de presentatie van de opleidingen Learning and Development in Organisations en
Toegepaste Psychologie. Learning and Development in Organisations is een studie voor studenten
met gevoel voor leren en ontwikkelen. Zij leiden je breed op tot professional die gericht is op het
ontwikkelen en leren van medewerkers in organisaties. Voorbeelden van beroepen zijn
opleidingsadviseur, (e-)learning specialist, leercoach, trainer en opleidingskundige.
Toegepaste Psychologie is een studie voor studenten met interesse in het gedrag van mensen. In
deze opleiding worden psychologische kennis en vaardigheden toegepast op ( jong) volwassenen
in hun werk, opleiding en/of sport. Voorbeelden van beroepen zijn assessor bij selectiebureau,
loopbaancoach, trainer en stress counselor.
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45

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Gedrag en Maatschappij algemeen

Sector: Gedrag en Maatschappij
Kies je voor een opleiding binnen het interessegebied Gedrag en Maatschappij, dan wil je aan de
slag met mensen. Als sociale professional wil je niets liever dan mensen in hun eigen kracht zien
staan. Je wilt ze begeleiden en ondersteunen zodat ze zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven
kunnen inrichten. Je begeleidt bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking in het
aangaan van vriendschappen, je ondersteunt een wijk met het opzetten van een jongerenplek of je
verzorgt een anti- piekertraining op een organisatieafdeling. Daarvoor ben je betrokken en creatief,
heb je lef en kun je je goed inleven in mensen. Op onze opleidingen leer je onder andere contact te
maken met mensen en hen te begeleiden. Bovendien leer je veel over jezelf en je eigen gedrag,
want pas als je dat kent, kun je anderen ondersteunen. Voorbeelden van beroepen... Vaktherapeut,
Coach/Trainer, Psychologisch medewerker, Jongerenwerker, Sociotherapeut, Maatschappelijk
werker, Vaktherapeut, Gezinsbegeleider.

46

Politie Midden Nederland
Politie

Sector: Gedrag en Maatschappij

47

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Pedagogiek

Sector: Gedrag en Maatschappij
Heb jij affiniteit met kinderen en jongeren? Kan jij onverwachte situaties aan en durf je op te
komen voor het belang van een kind? Dan is Pedagogiek misschien iets voor jou! Voor sommige
jeugdigen en ouders verloopt de opvoeding niet zonder problemen. Een kind of jongere heeft
bijvoorbeeld een handicap, gedragsproblemen, geen vriendjes op school of krijgt thuis niet
voldoende aandacht. De pedagoog adviseert, ondersteunt en begeleidt de jeugdige en de
ouders/verzorgers in deze situaties. Jouw doel is dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in
een veilige omgeving. Bij pedagogiek leer je alles over de ontwikkeling van jeugdigen. Ook leer
je hoe je kinderen, ouders en verzorgers kunt begeleiden en ondersteunen. Na je opleiding kun je
bijvoorbeeld aan de slag als gezinscoach, pedagogisch medewerker, teambegeleider, trainer of
opvoedkundig ondersteuner.
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Sector Gezondheidszorg
48

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.

49

Hogeschool Utrecht
Domein: Gezondheidszorg

Sector: Gezondheidszorg
Gezondheidszorg is mensenwerk. De zorg voor patiënten en cliënten staat voorop.
Betrokkenheid, inlevingsvermogen en sociale vaardigheden zijn onmisbare eigenschappen.
Wij leren je mensen te helpen met hun gezondheid.

50

Christelijke Hogeschool Ede
Verpleegkunde

Sector: Gezondheidszorg
Als afgestudeerd verpleegkundige ben je breed opgeleid. Je kunt gaan werken in een dynamische
omgeving zoals het ziekenhuis of de geestelijke gezondheidszorg met hoog complexe en acute
zorg. Of je wordt een verpleegkundige die de zorg organiseert rondom zorgvragers thuis. Je komt
als verpleegkundige in aanraking met verschillende type zorgvragers zoals kinderen, ouderen,
psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking. Na je diplomering kun je
je binnen de beroepsuitoefening specialiseren in een vakgebied, bijvoorbeeld
kinderverpleegkunde, spoedeisende hulp of nierdialyse.
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51

Avans Hogeschool
Mens en Techniek

Sector: Gezondheidszorg
De opleiding Mens en Techniek leidt je op tot gezondheidszorgtechnoloog: een adviseur of
ontwerper die werkt op het snijvlak van zorg, welzijn en techniek. Door veranderingen in de zorg en
technologische ontwikkelingen groeit de behoefte aan professionals die techniek en gezondheidszorg
met elkaar verbinden en innovatieve oplossingen creëren. Betrokken en vakbekwame docenten
zorgen voor persoonlijke begeleiding. Tijdens je opleiding werk en leer je samen met toekomstige
verpleegkundigen en fysiotherapeuten en zijn er veel projecten en contacten met het werkveld.

52

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ergotherapie

Sector: Gezondheidszorg
Ben je een doener, sociaal en geïnteresseerd in mensen? Bij Ergotherapie ontwikkel je jezelf tot
een vernieuwende, ondernemende ergotherapeut. Je leert hoe je een cliënt optimaal kunt
begeleiden zodat hij de voor hem belangrijke alledaagse dingen (weer) kan uitvoeren. Denk
bijvoorbeeld aan iemand met een fysieke beperking die wil leren koken, aan iemand die blind
is geworden en weer aan het werk wil. Je werkt als behandelaar van cliënten, als coach voor
betrokkenen en als adviseur voor bijvoorbeeld instanties en bedrijfsleven. Je werkterrein is
uitgebreid; van revalidatie- en gezondheidszorgcentra, het bedrijfsleven tot je eigen
ergotherapiepraktijk.
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53

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Logopedie

Sector: Gezondheidszorg
Voor sommige kinderen of volwassenen is communiceren of eten en drinken niet eenvoudig.
Bijvoorbeeld omdat ze stotteren, onduidelijk spreken, hun stem verkeerd gebruiken, niet altijd de
juiste woorden kunnen vinden of slikklachten hebben. Dan kan een behandeling van een
logopedist uitkomst bieden. Ben jij onderzoekend, ondernemend, betrokken en wil je mensen
begeleiden om (weer) zo goed mogelijk zelfstandig te functioneren? Kies dan voor Logopedie
aan de HAN in Nijmegen.

Sector Marketing en communicatie
54

EuroCollege Hbo & Mbo
Hbo-opleiding | Hospitality & Event Management

Sector: Marketing en communicatie
Versnelde hbo-opleiding Hospitality & Evenementen Management De versnelde opleiding
Hospitality & Event Management vormt jou tot een ware expert in 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. Zo maken we van jou een echte professional.
Onze studenten doen gemiddeld 2 jaar en 8 maanden over deze opleiding. De enige echte
evenementenopleiding in Nederland· .

55

The New School for Information
Services The New School Amsterdam

Sector: Marketing en communicatie
The New School | Beste hogeschool 2017, Topopleiding 2018 Studenten kiezen voor The New
School vanwege de persoonlijke aandacht die zij krijgen en de hechte community waar ze vanaf het
eerste moment deel van uitmaken. We bieden een vierjarige hbo opleiding aan op het terrein van
marketing, communicatie, creativiteit en ondernemen. In vier jaar leiden we je op om te kunnen
werken in een veelzijdig vakgebied. We hebben oog voor de ambachtelijke, de creatieve en de
innovatieve aspecten in dit vakgebied en schenken veel aandacht aan jouw persoonlijke
ontwikkeling. Bij The New School ben je geen nummer. Onze docenten doen er alles aan om jouw
persoonlijke kwaliteiten te verbeteren en je klaar te stomen voor de professionele markt.
Nieuwsgierig geworden? Kom naar de voorlichtingsrondes en loop langs op de markt. Nog
nieuwsgieriger? Bezoek onze website voor meer informatie: https://www.thenewschool.nl/
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Sector Mode, kunst, design
56

Design Academy Eindhoven

Sector: Mode, kunst, design
Design Academy Eindhoven’s aim is to prepare you for a world that demands creative ideas,
initiative and collaboration. It brings creative and unique designers into the world, who are
starting their professional careers in widely varying places.

57

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
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

58

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
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

59

Avans Hogeschool
Beeldende Kunst & Vormgeving

Sector: Mode, kunst, design
In beelden denken en deze vormgeven. Je ontwikkelen als maker. Daar draait het om
bij onze opleidingen. Meer informatie vind je op akvstjoost.nl.
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60

HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
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.

Sector Multidisciplinair
61

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.

62

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

Sector: Multidisciplinair
De 3 opleidingen hebben een gezamenlijk eerste jaar om je zo breed mogelijk te oriënteren op het
gebied van Life Sciences & Chemistry. Daarna kies je voor 'Chemie', 'Biologie & Medisch
Laboratoriumonderzoek' of voor 'Biotechnologie'. Aanleg voor bètavakken? Goed in teamwork?
Kom naar de presentatie en we vertellen je alles over het werkveld waarin je met deze opleidingen
terecht kunt. Voor meer informatie kijk je op www.inholland.nl/lsc.
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63

Hogeschool Inholland
Food Commerce & Technology

Sector: Multidisciplinair
Deze opleiding gaat over de combinatie van voedingstechnologie en commerciële economie. Je
leert verwerking van grondstoffen tot voedings-of genotmiddelen, behoeften en ontwikkelingen
op het gebied van voeding te vertalen naar nieuwe productideeën of aanpassingen van bestaande
producten. Ook leer je beoordelen of een product aansluit bij de wensen van de consument en stel
je verkoopplannen op.
Meer informatie vind je op www.inholland.nl/fct.

64

Hogeschool Utrecht
Domein: Communicatie en Journalistiek

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 en het inzetten
van uitingen die daarbij passen.

65

The Hague University of Applied Sciences
European Studies

Sector: Multidisciplinair
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 our interdisciplinary
European Studies programme at The Hague University of Applied Sciences 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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66

Saxion
Ruimtelijke Ontwikkeling - Klimaat en Management

Sector: Multidisciplinair
Vertel hoe wij met grote klimaatveranderingen om moeten gaan! Dit is de belangrijkste opgave
voor de toekomst. We weten het allemaal, maar we weten niet goed hoe we dat moeten doen. En
daar kom jij om de hoek kijken. Als afgestudeerd expert Klimaat en Management weet jij hoe je
klimaatoplossingen voor de toekomst vormgeeft. Warmterecords in de winter en hevige
regenbuien in de zomer met ondergelopen straten en kelders als gevolg. Het klimaat verandert en
daarom moeten we ons leefgebied anders inrichten, bijvoorbeeld door slimme combinaties te
maken. Of door sneller over te stappen naar duurzame energie. Maar waar moeten al die
windmolens en zonnepanelen staan en hoe gaan we leven zonder ons aardgas? Jij ontdekt dat!

Sector Natuur en milieu
67

Van Hall Larenstein

Voorlichting Van Hall Larenstein

Sector: Natuur en milieu
Vind jij de vakken biologie, aardrijkskunde of scheikunde leuk? Ben je geïnteresseerd in voeding,
water, technologie of dieren? Ligt je hart meer bij natuur, ondernemerschap of Internationale
handel? Het is allemaal mogelijk! Van Hall Larenstein biedt je 17 bijzondere en uitdagende hboopleidingen die hier uitstekend bij aansluiten. Bezoek ons en bekijk welke mogelijkheden Van
Hall Larenstein jou kan bieden!

Sector Onderwijs
68

Marnix Academie,
Lerarenopleiding basisonderwijs

Sector: Onderwijs
Zit er een leraar in jou? Krijg jij energie van kinderen? Wil jij ze leren rekenen, schrijven,
tekenen en uitleggen waarom olie op water drijft? Kom dan naar de voorlichting van de Marnix
Academie, dé pabo in Utrecht.
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69

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
stimuleert 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.

70

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. Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Als leraar Lichamelijke Opvoeding (leraar Sport- en Bewegingsonderwijs) kun je groepen kinderen
en jongeren in beweging krijgen en houden. Je leert leerlingen beter bewegen en wijst ze de weg in
het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
71
Lerarenopleidingen 2e Graads/Pabo/Pabo-ALO
Sector: Onderwijs
Pabo: Duik jij straks in de wondere belevingswereld van het kind? Ben jij degene die de talenten
van een nieuwe generatie laat opbloeien? De opleiding HAN Pabo trekt samen met je op en helpt
je een moderne, flexibele en deskundige leraar worden. Pabo/ALO: In een uniek traject van 5 jaar
doe je 2 hbo- opleidingen in één! Je bent bevoegd om als groepsleerkracht les te geven in het
basisonderwijs én je hebt een eerstegraads bevoegdheid om als vakdocent het sport- en
bewegingsonderwijs te geven in alle onderwijstypen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs,
speciaal onderwijs, (v)mbo en hoger onderwijs). Lerarenopleidingen 2e Graads: Kies je liever voor
lesgeven in een specifiek vak in het voortgezet onderwijs of in het mbo? Een leraar heeft meer in
huis dan vakkennis alleen.
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Sector Recht
72

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

HBO-Rechten

Sector: Recht
HAN Elke organisatie en elk individu heeft te maken met wetten en regels. Ben jij
maatschappelijk betrokken en kom je graag op voor belangen van anderen? Duik je ook nog
eens graag in teksten en pluis je zaken het liefst tot op de bodem uit? Dan heb je het vast in je
om een kritische en klantgerichte hbo-jurist te worden. Onze opleiding HBO- Rechten is
daarvoor je beste start!

Sector Taal en cultuur
73

ArtEZ Art & Design Zwolle
ArtEZ Academie voor Art & Design

Sector: Taal en cultuur
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.

74

Hogeschool Tio
Internationaal Toeristisch Management

Sector: Taal en cultuur
Internationaal Toeristisch Management bereid je voor op een internationale carrière in de
toeristische sector. Als toeristisch manager verkoop je de wereld, offline en online. Je stelt
reizen samen, koopt scherp in en legt wereldwijd contacten. ITM is je ‘boarding pass’ naar de
toekomst.

75

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.
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76

Christelijke Hogeschool Ede
Journalistiek en Communicatie

Sector: Taal en cultuur
Journalistiek Den Haag tot de Eredivisie Voetbal. Als journalist sta je daar midden in! Tijdens de
opleiding Journalistiek leer je hoe je nieuws ontdekt, selecteert, analyseert en hoe je het in woord,
beeld en geluid omzet. Maar er is meer… Je leert verder te kijken naar de mensen en belangen
achter het nieuws, misstanden aan het licht te brengen en een stem te geven aan (kwetsbare)
mensen, groeperingen en thema’s die onvoldoende aan bod komen. Communicatie Mensen raken
met verhalen. Als communicatieprofessional help jij organisaties met de juiste woorden en
beelden hun verhaal te vertellen en mensen in beweging te brengen. Een nieuw product in de
markt zetten of zorgen dat mensen doneren aan een hulporganisatie? Jij bedenkt daarvoor
concepten en campagnes.

Sector Techniek
77

Hogeschool Utrecht
Domein: Bouw en Omgeving

Sector: Techniek
Ben jij een echte onderzoeker? Wil je graag weten hoe iets in elkaar zit? Op de HU leren we je
innoveren. Je kunt binnen Natuur en Techniek kiezen voor opleidingen in de richtingen: Bouw en
Omgeving, Informatie en Communicatietechnologie, Life Sciences and Chemistry of Techniek en
Design.

78

Breda University of Applied Sciences
Games

Sector: Techniek
Games Creative Media and Game Technologies | International Game Architecture and Design
hbo- bacheloropleiding - BSc - 3 of 4 jaar 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.
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79

Hogeschool Utrecht
Domein: Informatie en Communicatietechnologie

Sector: Techniek
Ben jij een echte onderzoeker? Wil je graag weten hoe iets in elkaar zit? Op de HU leren
we je innoveren. Je kunt binnen Natuur en Techniek kiezen voor opleidingen in de
richtingen: Bouw en Omgeving, Informatie en Communicatietechnologie, Life Sciences
and Chemistry of Techniek en Design.

80

Hogeschool Utrecht
Domein: Life Sciences and Chemistry

Sector: Techniek
Ben jij een echte onderzoeker? Wil je graag weten hoe iets in elkaar zit? Op de HU leren we je
innoveren. Je kunt binnen Natuur en Techniek kiezen voor opleidingen in de richtingen: Bouw en
Omgeving, Informatie en Communicatietechnologie, Life Sciences and Chemistry of Techniek en
Design.

81

Hogeschool Utrecht
Domein: Techniek en Design

Sector: Techniek
Ben jij een echte onderzoeker? Wil je graag weten hoe iets in elkaar zit? Op de HU leren we je
innoveren. Je kunt binnen Natuur en Techniek kiezen voor opleidingen in de richtingen: Bouw en
Omgeving, Informatie en Communicatietechnologie, Life Sciences and Chemistry of Techniek en
Design.

82

Hogeschool van Amsterdam
Logistiek

Sector: Techniek
Opleiding Maritiem Officier: Een korte definitie van logistiek is de juiste dingen, op de juiste tijd,
op de juiste plaats, in de juiste hoeveelheden tegen minimale kosten. Tijdens de opleidingen
Logistics Engineering en Logistics Management leer je logistieke processen in bedrijven en
organisaties te analyseren, te verbeteren, te plannen en te (her)ontwerpen. Daarbij gaat het over
goederen, informatie, mensen en/of geld. De logistieke opleidingen hebben een
gemeenschappelijk eerste jaar. Tijdens het tweede jaar kies je voor bepaalde modules waarmee je
je definitieve keuze maakt voor Logistics Management of Logistics Engineering.
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83

Hogeschool van Amsterdam
Maritiem Officier

Sector: Techniek
Opleiding Maritiem Officier: Tijdens de opleiding Maritiem Officier leer je om zelfstandig aan
boord van zeeschepen te functioneren en om een schip in bedrijf te houden en te exploiteren
(d.w.z. het vervoeren van goederen of personen met het schip). Het is jouw verantwoordelijkheid
dat het schip met zijn lading en bemanning veilig en snel op de plaats van bestemming komt. Je
loopt wacht op de brug van het schip, zorgt voor de lading en/of passagiers en bent
verantwoordelijk voor de technische installaties. Na de opleiding is het uiteraard de bedoeling dat
je gaat varen. Maar tijdens de opleiding word je ook voorbereid op een eventuele latere carrière
aan de wal.

84

Hogeschool van Amsterdam
Engineering

Sector: Techniek
Opleiding Engineering: In de moderne informatiemaatschappij komt vrijwel niets meer tot stand
zonder ingenieurs. Het alarmsysteem in je huis, een interactief spel of een schoonmaakrobot. Bij
de opleiding Engineering leer je o.a. hoe je deze apparaten en systemen ontwerpt, onderzoekt en
produceert voor consumenten, maar ook voor bedrijven. Dit doe je met aandacht voor nieuwe
technieken, duurzaamheid en het creatieve (ontwerp)proces. Je schrijft je binnen Engineering in
voor een van de leerroutes: Elektrotechniek, Product Ontwerpen, Technische Bedrijfskunde of
Werktuigbouwkunde. Je kunt er ook voor kiezen om het eerste halfjaar een brede oriëntatie te
doen op het vakgebied van Engineering alvorens in te stromen in een van de leerroutes. In het
tweede jaar kies je voor een afstudeerrichting. Je keuze hangt af van je leerroute en daarmee je
interesse voor een bepaald vakgebied.

85

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.
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86

Christelijke Hogeschool Ede
HBO-ICT

Sector: Techniek
ICT is overal. Op je smartphone en laptop, maar ook in het bedrijfsleven is
informatietechnologie niet meer weg te denken. IT is de snelstgroeiende sector en de vraag naar
ICT-talent blijft toenemen! De opleiding ICT is een vierjarige opleiding waarin jij (nieuwe) ICToplossingen leert ontwikkelen en realiseren. Jij bent hierin de verbinder tussen de
bedrijfsprocessen, de techniek en de mensen. Je hebt niet alleen aandacht voor het doel en de
mogelijkheden, maar ook voor de manier waarop ICT gebruikt wordt en de dilemma’s die je
hierin tegen komt.

87

Avans Hogeschool
Bouwkunde, Civiele Techniek

Sector: Techniek
Een bouwkundige ziet wat goed en minder goed is in een woonwijk. Je leert over
gebouwontwerpen, bouwtechniek en constructies. En hoe een bouwwerk gerealiseerd wordt.
Civiele Techniek draait om grote constructies in het landschap. Zoals bruggen en tunnels. En
om hoe je de omgeving beschermt tegen water. Je gebruikt daarbij je ruimtelijk en technisch
inzicht.

88

Avans Hogeschool
Ruimtelijke Ontwikkeling

Sector: Techniek
Je verdiept je in de inrichting van terreinen en wijken. Wie bepaalt wat er op een lege plek
wordt ontwikkeld? Een megabioscoop of parkeergarage? Wat doe je met een leeg kantoor?
Kun je daar studentenwoningen van maken? Jij onderzoekt waar behoefte aan is. De kosten
en opbrengsten, de wetten en regels. En stelt plannen op. Je combineert commerciële en
managementvaardigheden met technisch inzicht.

89

Avans Hogeschool
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Chemische
Technologie, Environmental Science for Sustainable Energy and
Technology

Sector: Techniek
Jij draagt graag je steentje bij aan de gezondheid van mens en dier en aan een gezond milieu. Er
zijn heel wat opleidingen die bij jou passen. Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
bijvoorbeeld. Of Chemie. Maar ook Chemische Technologie of de internationale opleiding
Environmental Science for Sustainable Energy and Technology (of Milieukunde). Meer informatie
vind je op avans.nl.
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90

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 van de HAN. Een hbo-opleiding waarin je alles leert over
nieuwe technieken voor schonere, zuinige en intelligente voertuigen. Afgestudeerden van HAN
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 stage loopt 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.

91

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogere Laboratorium Opleidingen

Sector: Techniek
In de wereld van Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek worden bijna dagelijks nieuwe
ontdekkingen gedaan. Ontdekkingen die van grote maatschappelijke betekenis zijn. Wie weet zorg
jij er straks voor dat ziekten sneller opgespoord worden, of verbeter jij allerlei plantenrassen. De
HAN is de enige hogeschool die in deze opleiding een specialisatie Moleculaire Plantenbiologie
aanbiedt! In je latere beroep kun veel kanten op, maar in je werk staat toegepast onderzoek altijd
centraal. Bijvoorbeeld naar ziekten, om antwoord te krijgen op de vraag hoe deze ontstaan. Of je
werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of vaccins, verbetert plantenrassen of
je doet kankeronderzoek.

92

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Bio-informatica

Sector: Techniek
Met de opleiding Hbo Bio-informatica leg je de verbinding tussen biologie en informatica. Met
jouw kennis van deze 2 gebieden help je wetenschappelijk onderzoek versnellen. Een bioinformaticus is een IT'er met een passie voor biologie! Je speelt een sleutelrol in onder andere de
zoektocht naar medicijnen, verbetering van planten en voedsel en bij de behandeling van ziektes.
De onderwerpen van het onderzoek zijn vaak hetzelfde als die van een biochemisch
laboratoriumingenieur. Het verschil is dat een bio-informaticus het werk voornamelijk op de
computer uitvoert in plaats van op het laboratorium.
Als bio-informaticus kijk je verder dan je beeldscherm. Je doet verantwoordelijk en boeiend
werk. Genoomonderzoek (genomics) en proteomics (het in kaart brengen van alle celeiwitten)
leveren enorme hoeveelheden gegevens op. Bio-informatica gebruikt methoden uit de informatica
om al die biologische data op te slaan, op een handige manier te doorzoeken en te combineren.
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93

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Industrieel Product Ontwerp

Sector: Techniek
Bij de opleiding Hbo Industrieel Product Ontwerpen draait het om techniek en creativiteit. Je
ontwikkelt nieuwe producten en je verbetert bestaande gebruiksvoorwerpen die
gebruiksvriendelijk, betaalbaar en technisch helemaal in orde zijn. Je krijgt een mix van exacte
vakken en vakken als vormgeving, ergonomie, bedrijfskunde en communicatie. Je denkt na over
het voorwerp, de techniek erachter en de mensen die het gaan gebruiken; van step tot stofzuiger
en van babyflesje tot bierkrat! Wie weet ontwerp jij straks een heetwaterkraan of een nieuwe
skelter. Hou je van samenwerken? Heb je gevoel voor techniek en ben je geïnteresseerd in
vormgeving? Heb je interesse in bruikbare technologie voor mensen en wil je precies weten hoe je
iets veilig en duurzaam kunt ontwerpen? Heb je ruimtelijk inzicht en wiskundige aanleg om aan
ontwerpen te kunnen rekenen? Dan is de opleiding hbo Industrieel Product Ontwerpen een goede
keuze.

94

Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen Technische Bouwkunde

Sector: Techniek
Jij hebt snel door hoe processen in elkaar zitten. Waarom iets goed georganiseerd is, maar
ook waar een mogelijke kink in de kabel zit. Je hebt technisch inzicht, houdt van
samenwerken en je bent communicatief vaardig. Je hebt verstand van de processen op de
werkvloer en kent de dilemma’s van het management. Je analyseert knelpunten en geeft
advies over proces- en productverbeteringen. Als technisch bedrijfskundige kun je op heel
veel plekken aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan productiebedrijven, industrie, bouw,
transport en logistiek, import en export, nutsbedrijven, dienstverleners en IT-bedrijven of bij
(semi-) overheidsinstellingen. Jouw functie is dan bijvoorbeeld hoofd technische dienst,
medewerker kwaliteitszorg, bedrijfskundig adviseur, productiemanager of hoofd in- of
verkoop.

95

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Werktuigbouwkunde

Sector: Techniek
Jij bent geinteresseerd in apparaten en machines en je wilt altijd precies weten hoe iets werkt, hoe
iets is gemaakt en met welke materialen. Je bent praktisch ingesteld, maar ook creatief en je denkt
vooral in oplossingen. Een werktuigbouwkundige heeft vooral oog voor de functionaliteit van
producten. Hoe zit het in elkaar? Waarom werkt het wel (of juist niet)? Kan ik er iets aan
verbeteren? Tijdens de opleiding Werktuigbouwkunde leer je hoe je goed werkende, handige en
duurzame producten ontwikkelt. Je maakt het technisch ontwerp, denkt na over materialen en
constructie, bouwt je eigen prototype en test je product. Voldoet het aan de eisen van de
opdrachtgever? Is het handig? Duurzaam? Gemakkelijk te onderhouden?
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96

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Bouwkunde/Civiele Techniek

Sector: Techniek
Wil jij ons (of een ander) land duurzaam bewoonbaar maken of houden, zodat onze voeten droog
blijven, nu en als gevolg van klimaatverandering? 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 (parkeergarages, scholen en ziekenhuizen). Tijdens je studie kies je jouw
eigen hoofdrichting: Waterbouw, Infrastructuur of Constructie.

Sector Tussenjaar
97

Evangelische
Hogeschool (EH) EHBasisjaar

Sector: Tussenjaar
Kies voor een uitdagend tussenjaar vol persoonlijke ontwikkeling, geloofstoerusting,
oriëntatie op cultuur en maatschappij, studievaardigheden, intellectuele ontwikkeling en
studie- en beroepskeuze

98

YFU Intercultural Exchange Programs

Sector: Tussenjaar
Ben je tussen de 14 en 21 jaar en wil je als uitwisselingsstudent de reis van je leven? Kies dan
één van de 44 YFU-landen voor een zomer, semester of heel schooljaar. Benut je tussenjaar
(gapyear) zo goed mogelijk en denk ook eens aan projectwerk in Ecuador.

99

Activity International

Sector: Tussenjaar
Op reis tijdens je Tussenjaar? De reisorganisaties Activity International en StudyTravel kunnen
je van alles vertellen over; taalreizen, backpacken, vrijwilligerswerk, au pair, wildlife en
highschool in het buitenland! www.activityinternational.nl www.studytravel.nl
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100

Vrije Hogeschool

Sector: Tussenjaar
Het Liberal Arts Tussenjaar in Zeist is er voor creatieve jonge mensen met tijdseigen vragen gericht
op het ontwikkelen van verantwoord leiderschap. Het jaar bestaat uit twee onderdelen: leren en
reizen. Tijdens het onderwijsprogramma staan onderzoek, kunstenaarschap en ondernemerschap
afwisselend centraal. En je gaat een maand op reis! Tijdens je jaar kom je er gaandeweg achter; wie
ben ik, wat wil ik en wat kan ik. In een inspirerend jaar, vanuit een brede oriëntatie, ontdek je je
talenten en kom je tot een passende studiekeuze. vrijehogeschool.nl/tussenjaar

101

AtSkool

Sector: Tussenjaar
AtSkool is voor iedereen tussen de 15 en 25 jaar die een avontuur in het buitenland helemaal ziet
zitten. Voor de nieuwsgierige scholieren en studenten die graag een extraatje willen en op eigen
benen willen leren staan. Voor diegenen die graag een uitdaging aan gaan door tijdelijk in een
vreemd land te wonen, met onbekende mensen en een nieuwe taal om zich heen.

102

EF Education First

Sector: Tussenjaar
Met EF (Education First) vergroot je jouw wereld! Je maakt internationale vrienden, je duikt een
andere cultuur in en je leert een nieuwe taal, of certificeert een taal die je al beheerst. Je kan met
EF al vanaf 2 weken (bijvoorbeeld in de zomervakantie) op taalreis. Je kunt natuurlijk ook met
ons je tussenjaar (of een gedeelte ervan) invullen of zelfs een uitwisselingsjaar naar een high
school in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten.

103

Interlanguage Study Abroad
Tussenjaar - High School - College & University - Taalcursussen wereldwijd

Sector: Tussenjaar
Interlanguage Study Abroad Wil je naar het buitenland? Wat je ook zoekt, Interlanguage Study
Abroad helpt je verder! Nederlands meest ervaren buitenlandorganisatie biedt je niet alleen
kwaliteit, maar ook een compleet aanbod en de grootste keus: Tussenjaar, High School, College,
University en Taalprogramma’s in 25 landen wereldwijd. Er zit dus altijd wel een passend
programma voor jou bij! Daarnaast is Interlanguage onafhankelijk, waardoor je verzekerd bent
van een objectief advies. Vraag een brochure aan, meld je aan voor een infodag of neem contact
op voor een gratis persoonlijk advies of afspraak: 010-47.77.455, www.interlanguage.nl

40

STUVO Voorlichtingsmiddag HAVO 18 januari 2019

104

don Quijote Nederland B.V.

Sector: Tussenjaar
don Quijote & Enforex bieden cursussen Spaans in Spanje en Latijns-Amerika. Cursussen vanaf 1
week tot een Gap Year waarbij het combineren van verschillende bestemmingen mogelijk is.

Plus Taalreizen
105
Sector: Tussenjaar
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Deelnemers voorlichtingsmarkt
Naam

Plaats

1

Evangelische Hogeschool (EH)

Amersfoort

2

Hogeschool Inholland

Diemen

3

Hogeschool van Amsterdam

Amsterdam

4

IVA Driebergen Business School

Driebergen

5

Ministerie van Defensie

Amsterdam

6

Utrecht

7

Marnix Academie, Lerarenopleiding
basisonderwijs
Breda University of Applied Sciences

8

TMO Fashion Business School

Doorn

9

don Quijote Nederland B.V.

Rotterdam

10

Vrije Hogeschool

Zeist

11

Avans Hogeschool

's Hertogenbosch

12

EF Education First

Amsterdam

13

EuroCollege Hbo & Mbo

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht

14

Christelijke Hogeschool Ede

Ede

15

The New School for Information Services

Amsterdam

16

ArtEZ Art & Design Zwolle

Zwolle

17

Hogeschool Utrecht

Utrecht

18

STIVAKO Educatie

Schiphol Rijk

19

Luzac Hogeschool

Hilversum

20

Activity International

Enschede

21

Hogeschool Tio

Utrecht

22

Plus Taalreizen

Utrecht

23

AtSkool

Utrecht

24

Saxion Hospitality Business School

Deventer

25

Saxion Interior Design and Styling

Deventer

42

Breda

