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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 www.stuvo.nl inschrijven van
31 januari (8.00 uur) tot en met 11 februari (16.00 uur).
Geef hierbij een viertal keuzes op óf drie keuzes en een marktronde.
De rondetijden zijn:
1.
12.30 – 13.00 uur
2.
13.10 – 13.40 uur
3.
13.50 – 14.20 uur
4.
14.30 – 15.00 uur
5.
15.10 – 15.40 uur
6.
15.50 – 16.20 uur
Locatie Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht.
De kosten voor deelname aan de STUVO-middag bedragen € 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
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
Het Nieuwe Lyceum
Jordan-Montessori Lyceum Utrecht
Kalsbeek College
Koningin Wilhelmina College
KSG De Breul
Leidsche Rijn College
Minkema College
Nifterlake College
O.R.S. Lek en Linge
Oosterlicht College
Openbaar Lyceum Zeist
Revius Lyceum Doorn
Revius Wijk bij Duurstede
RSG Broklede
RSG Lingecollege
St. Bonifatius College
St. Gregorius College
Stichtse Vrije School
UniC
Utrechts Stedelijk Gymnasium
VAVO Lyceum
Veenlanden College
Vrije Hogeschool

Plaats
Vleuten
Nieuwegein
Nieuwegein
IJsselstein
Utrecht
Zeist
Houten
Utrecht
Bilthoven
Utrecht
Leerdam
Bilthoven
Zeist
Woerden
Culemborg
Zeist
Utrecht
Woerden
Maarsen
Culemborg
Nieuwegein
Zeist
Doorn
Wijk bij Duurstede
Breukelen
Tiel
Utrecht
Utrecht
Zeist
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Mijdrecht
Zeist
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Agrarische opleidingen
1

Vrije Universiteit Amsterdam
Biologie

Sector: Agrarische opleidingen
Als bachelorstudent van de topopleiding Biologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam
onderzoek je levende systemen in mensen, dieren en planten. Van molecuul tot ecosysteem.
Jebestudeert niet alleen organismen, maar bekijkt ook hoe zij functioneren en interacteren in
eengroter netwerk. Want al die levende systemen staan met elkaar in verbinding en
beïnvloeden elkaar. Hoe precies? Dat kan jij ontdekken!

Economie
2

Vrije Universiteit Amsterdam
Business Analytics

Sector: Economie
How can you use data to predict future demand? And how do you then use this prediction to
setprices or make optimal use of capacity? In short: how can you use the power of data science,
big data, statistics, and machine learning to help organisations make strategic decisions? As a
Bachelor’s student in Business Analytics, you are immersed in the unique combination of
mathematics, computer science and business administration.

3

Wageningen University
Clustervoorlichting Economie en Bedrijf: Bedrijfs- en
consumentenwetenschappen / Economie en beleid

Sector: Economie
Voorlichting over de BSc-opleidingen Bedrijfs- en consumentenwetenschappen en Economie
en beleid.

4

Vrije Universiteit Amsterdam
Econometrie en Operationele Research

Sector: Economie
Tijdens de studie leer je om wiskunde en informatica toe te passen op (bedrijfs-) economische
vraagstukken. Bijvoobeeld: hoe houdt een callcenter de tijd die klanten 'in de wacht hangen' zo
laag mogelijk. De werkgelegenheidsperspectieven zijn uitstekend.
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5

Vrije Universiteit Amsterdam
International Business Administration

Sector: Economie
Studying IBA, you will learn to interpret complex international business situations from a
variety of perspectives. The IBA programme at VU University Amsterdam is based on four
disciplines: social sciences, technology, economics and general business administration.

6

Radboud Universiteit Domeinvoorlichting
Economie & Bedrijf

Sector: Economie
De studies Bedrijfskunde, Business Administration, Economie en Bedrijfseconomie, Economics
and Business Economics en Communicatie- en Informatiewetenschappen hebben allemaal een
eigen visie op multinationals en andere organisaties. Ben jij benieuwd hoe dat zit?Sluit dan aan
bij de presentatie van het domein Economie en Bedrijf.

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.

8

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.

7
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9

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.

10

Maastricht University
Cluster voorlichting Business & Economics

Sector: Economie
Voorlichtingen over de opleidingen: - Business Engineering - Economics & Business Economics Analytics - Economics & Operations Research - Fiscal Economics - International Business Voor m
informatie check onze website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor

11

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 ecommerce/SEA touroperator, customer insights marketeer bij online booking platforms.

12

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.
Deopleiding heeft een in-house leerbedrijf met moderne keukenfaciliteiten. Hier doe je
ervaring op in het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van gasten.

8
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13

Breda University of Applied Sciences
WO bachelor Tourism en Leisure

Sector: Economie
In deze Engelstalige wetenschappelijke bacheloropleiding ligt de nadruk op het bestuderen van
toerisme vanuit sociaal, economisch en milieuoogpunt. Je onderzoekt de ontwikkelingen in de
toeristische sector en de gevolgen ervan op de samenleving en het milieu. De opleiding wordt
aangeboden in samenwerking met Wageningen University. Jaar 1&2 studeer je in Breda, jaar 3
in Wageningen. Uniek als uni-opleiding op het gebied van Leisure in NL.

14

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.

15

Universiteit Utrecht
Economics and Business Economics

Sector: Economie
ECONOMIE IS OVERAL EN JE HEBT ER ELKE DAG MEE TE MAKEN. De Engelstalige
opleiding Economics and Business Economics past misschien bij jou als je de volgende
vraagstukken interessant vindt: - Waarom zijn sommige landen rijk en andere arm? - Waarom
starten mensen een eigen bedrijf? - Hoe houden we de gezondheidszorg betaalbaar?

16

Universiteit van Amsterdam
Business Administration

Sector: Economie
Business Administration (Bedrijfskunde) is jouw studie als je wilt weten hoe in bedrijven
beslissingen worden genomen, en hoe je het functioneren van bedrijven kunt verbeteren. Je
leert op verschillende manieren (economisch, strategisch, psychologisch, sociologisch) naar
organisatorische en bestuurlijke vraagstukken te kijken als bedrijfsstrategie, het inrichten van
een organisatie, HRM, marketing, informatiemanagement en innovatiemanagement.

9

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 25 maart 2022

17

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.

18

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

Sector: Economie
Hbo-opleidingen op het gebied van hotelmanagement, eventmanagement, toerisme, business
enmarketing. 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

19

Saxion
Tourism Management (Toerisme)

Sector: Economie
De toerismebranche heeft een aandeel van maar liefst 10% in de wereldeconomie en
verandertin 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.

20

Saxion
Hotel Management

Sector: Economie
De opleiding leidt op tot leidinggevende en adviserende functies in organisaties die gastvrijheid
en commerciële dienstverlening centraal stellen, zoals hotels, restaurants, catering en
recreatieve bedrijven. De opleiding is internationaal gericht. Je kunt in het buitenland stage
lopen en talen zijn dus belangrijk.
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21

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
ineen 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.

22

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 HBOopleiding geeft je alle tools én de juiste mentaliteit voor het ondernemerschap of
leiderschap.Met duidelijke regels en structuur werken we aan (zelf)discipline.

Gedrag en Maatschappij
23

Universiteit Leiden
Psychologie

Sector: Gedrag en Maatschappij
Psychologie is overal, want mensen zijn overal. Hoe ontstaat een conflict in je vriendengroep?
Welk soort leiderschap is het meest effectief? Wat is eigenlijk verliefdheid? Dat zijn vragen
voor psychologen.

24

Universiteit Leiden
Bestuurskunde

Sector: Gedrag en Maatschappij
Onze samenleving kent veel ingewikkelde vraagstukken: de coronacrisis, het
vluchtelingenbeleid, de kloof tussen arm en rijk, de Brexit. Als jij graag nadenkt over bestuurlijke
oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, dan zit je bij Bestuurskunde goed.

11
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25

Vrije Universiteit Amsterdam
Politicologie

Sector: Gedrag en Maatschappij
Hoe stevig staat de EU nog in zijn schoenen met het opkomend populisme? Hoe zorg je ervoor
dat landen en bedrijven klimaatverandering gaan aanpakken? En wat is het effect van alle
technologische ontwikkelingen op de Nederlandse politiek? Tijdens de bachelor Politicologie
aan de VU Amsterdam ga je aan de slag met grote én kleine vraagstukken, bestudeer je
politieke machtsverhoudingen en onderzoekt hun invloed op de samenleving.

26

Vrije Universiteit Amsterdam
Sociologie

Sector: Gedrag en Maatschappij
Waarom zorgt COVID-19 voor een grotere kloof tussen arm en rijk? En waarom zijn zoveel
jongeren eenzaam, terwijl de wereld met een druk op de knop binnen handbereik ligt? Tijdens
de bachelor Sociologie aan de VU kijk je met een wetenschappelijke blik naar actuele
vraagstukken over mensen en maatschappij. Je vertaalt je sociologische kennis naar heldere
oplossingen voor complexe problemen van vandaag.

27

Vrije Universiteit Amsterdam
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Sector: Gedrag en Maatschappij
Waarom voelen Nederlandse kiezers zich aangesproken door populistische partijen? Hoe
beïnvloedt klimaatverandering het leven van mensen in Bangladesh? Wat is de achtergrond van
debatten over omstreden standbeelden en straatnamen? Tijdens de bachelor Culturele
Antropologie en Ontwikkelingssociologie leer je de wereld te begrijpen door te kijken met de
ogen van een ander.

28

Universiteit Leiden Leiden
University College

Sector: Gedrag en Maatschappij
Bij Leiden University College The Hague staan Global Challenges centraal. Global Challenges zijn
de grote, maatschappelijke uitdagingen van de 21ste eeuw waar we gezamenlijk een oplossing
voor moeten vinden, zoals klimaatverandering, armoede, ongelijkheid, vrede en recht.

12
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29

Vrije Universiteit Amsterdam
Pedagogische wetenschappen en Universitaire PABO

Sector: Gedrag en Maatschappij
Deze presentatie zal twee studies toelichten. Enerzijds Pedagogische Wetenschappen, waarbij
je alles leert over het beoordelen van ideeën over goede opvoeding en zorg, en zinvol
onderwijs. Je doet gericht onderzoek naar vragen als 'Wat leren jongeren van social media'.
Anderzijds leer je over De Universitaire Pabo, een vierjarige opleiding die een combinatie is
van PW en de Pabo. Je gaat op volle kracht de breedte in en krijgt twee diploma.

30

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting Mens & Gedrag

Sector: Gedrag en Maatschappij
Binnen de opleidingen Sociologie, Communicatiewetenschap, Culturele Antropologie &
Ontwikkelingssociologie, Filosofie, Pedagogische Wetenschappen, Pedagogische
Wetenschappen van Primair Onderwijs en Psychologie wordt onderzoek gedaan naar mensen
en het gedrag en factoren die hierop van invloed zijn.

31

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting Bestuur & Maatschappij

Sector: Gedrag en Maatschappij
De studies Bestuurskunde, Philosophy, Politics and Society, Politicologie, Sociologie, en
Geografie, Planologie en Milieu kijken allemaal naar een stukje van het domein Bestuur &
Maatschappij om meer inzicht te krijgen in hoe we met elkaar omgaan of hoe we dat zouden
moeten doen. Aan de hand van de vluchtelingencrisis gaan we kijken hoe de verschillende
studies allemaal hun eigen focus hebben bij de benadering van sociale problemen.

32

Universiteit voor Humanistiek
Bachelor Humanistiek

Sector: Gedrag en Maatschappij
Wij zijn een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanisme.
Ons onderzoek en onderwijs richt zich op eigentijdse vragen rondom zingeving,
levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.
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33

Universiteit Utrecht - FSW
Pedagogische wetenschappen

Sector: Gedrag en Maatschappij
Bij Pedagogische wetenschappen houd je je bezig met de ontwikkeling van kinderen, jongeren
en adolescenten én hun omgeving. Je bestudeert hun successen, problemen en mogelijkheden
vanuit meerdere invalshoeken en in diverse leeftijds- en ontwikkelingsfasen.

34

Universiteit Utrecht - FSW
Onderwijswetenschappen

Sector: Gedrag en Maatschappij
Individuen en groepen leren ieder op hun eigen manier. Leren verschilt per leeftijdsfase, per
leeromgeving en per niveau. Bij Onderwijswetenschappen leer je, met actuele inzichten,
onderwijsvormen te onderzoeken, te ontwerpen en erover te adviseren.

35

Rijksuniversiteit Groningen
Religiewetenschappen

Sector: Gedrag en Maatschappij
Religie speelt een belangrijke rol in praktisch alle culturen. Wereldwijd bestaan er ongeveer
10.000 religieuze stromingen. Bij de studie Religiewetenschappen bestudeer je de grote
wereldreligies (islam, boeddhisme, hindoeïsme, christendom en jodendom). Er wordt vanuit
verschillende wetenschappelijke invalshoeken, zoals antropologie, sociologie en psychologie,
gekeken hoe religie het leven van mensen beïnvloedt en wat mensen ermee doen.

36

Rijksuniversiteit Groningen
Theologie

Sector: Gedrag en Maatschappij
Theologie is meer dan alleen het bestuderen van de Bijbel. We kijken naar de politieke, sociale
en culturele context waarin de teksten zijn geschreven. Je leert kritisch te kijken: naar de
historische bronnen, maar ook naar rituelen. De samenhang tussen religie, cultuur en
samenleving staat bij Theologie centraal. Theologie gaat over mensen. Wat hen drijft, wat hen
beweegt. Daarnaast komt ook de islam aan bod.

14
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Gezondheidszorg
37

Universiteit Leiden
Geneeskunde

Sector: Gezondheidszorg
Ben jij capable, caring en curious en wil je worden opgeleid tot arts? Tijdens de bachelor
Geneeskunde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) stimuleren wij je in een
persoonlijke en internationale omgeving om kritisch en nieuwsgierig te kijken naar complexe
vraagstukken over het menselijk lichaam.

38

Vrije Universiteit Amsterdam
Geneeskunde

Sector: Gezondheidszorg
De Faculteit der Geneeskunde VU stoomt je in zes jaar klaar tot dokter met beide benen in de
maatschappij, geïnteresseerd in de mens achter de patiënt. Om basisarts te worden doe je eerst
een driejarige bacheloropleiding, waarin de focus op theorie ligt. Aansluitend volg je een
driejarige masteropleiding, waarbij je de praktijk in gaat en coschappen loopt.

39

Vrije Universiteit Amsterdam
Bewegingswetenschappen

Sector: Gezondheidszorg
Hoe kan de Nederlandse equipe tijdens de Olympische Spelen topprestaties neerzetten in de
hitte van Tokyo? Hoe kan iemand die door een dwarslaesie verlamd is weer fietsen? Wat
gebeurt er in je hersenen als je loopt of struikelt? Bewegingswetenschappen aan de VU is een
bèta-opleiding waarin je leert hoe mensen bewegen, wat er gebeurt als bewegen een
uitdagingwordt en hoe beweging in de sportpraktijk en gezondheidzorg geoptimaliseerd kan
worden.

40

Vrije Universiteit Amsterdam
Human Health and Life Sciences

Sector: Gezondheidszorg
Human Health & Life Sciences oftewel Menselijke gezondheid & Levenswetenschappen. Deze
voorlichting gaat in op de verschillen tussen de opleidingen van de Vrije Universiteit Amsterdam
die hieronder vallen. Het wordt duidelijk hoe de opleidingen zich tot elkaar verhouden. Het gaat
om Biologie, Gezondheid & Leven, Biomedical Sciences, Gezondheidswetenschappen,
Farmaceutische wetenschappen, Medische Natuurwetenschappen en Artificial Intelligence.
15
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41

Universiteit Twente - Health & Technology:
Technische Geneeskunde, Biomedische Technologie, Gezondheidswetenschap

Sector: Gezondheidszorg
Deze presentatie behandelt de opleidingen: Technische Geneeskunde; wordt opgeleid tot
'technische dokter' die de nieuwste techniek voor behandeling en diagnose inzet / Biomedische
Technologie; nieuwe technologieën voor de gezondheidszorg te ontwerpen en te ontwikkelen /
Gezondheidswetenschappen: zorginnovaties te managen en testen, zorgprocessen en beleid
bedenken.

42

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting Gezondheid

Sector: Gezondheidszorg
Aan de hand van het onderwerp diabetes (suikerziekte) leggen we uit wat de verschillen tussen
de diverse opleidingen zijn. Aan de volgende opleidingen wordt aandacht besteed in deze
voorlichting: Geneeskunde, Tandheelkunde, Biomedische Wetenschappen, Biologie,
Psychologie, Moleculaire Levenswetenschappen.

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!

16
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45

Maastricht University
Cluster voorlichting Health (o.a. geneeskunde)

Sector: Gezondheidszorg
Voorlichting over de opleidingen: - Biomedical Sciences - European Public Health - Geneeskunde
Gezondheidswetenschappen - Psychology Voor meer informatie check onze website:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor

46

Universiteit Utrecht - UMC
Geneeskunde

Sector: Gezondheidszorg
Bij Geneeskunde in Utrecht staat behandeling van de patiënt met zijn ziekte centraal. Tijdens
de opleiding leer je veel over het menselijk lichaam, ziekte en gezondheid. Maar ook praktische
en communicatieve vaardigheden zijn heel belangrijk. Hoe prik je bijvoorbeeld bloed?
Studenten Geneeskunde vertellen in hun presentatie meer over hoe de selectie gaat, hoehet is
om Geneeskunde in Utrecht te studeren en wat je ernaast nog meer kunt doen.

47

Universiteit Utrecht
Biomedische Wetenschappen

Sector: Gezondheidszorg
Hoe ontstaan ziekten en hoe kunnen we ze bestrijden? Hoe zit een gezond mens in elkaar?
BMW gaat over verstoringen in het lichaam. Als biomedisch wetenschapper moet je eerst
weten wat een normaal proces is om te kunnen bepalen wat een verstoring is. Daarnaast zoek
jenaar de oorzaak van ziekten en leer je over bacteriën, virussen, lichaamsvreemde stoffen en
erfelijke eigenschappen. Je komt niet rechtstreeks in contact met patiënten.

48

Universiteit van Amsterdam
Psychobiologie

Sector: Gezondheidszorg
Als student Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul
tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd,hoe
neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. Tijdens de opleiding
doe je een stevige basiskennis biologie op en je hebt ook vakken in scheikunde, wiskunde,
natuurkunde. Afgestudeerden gaan vaak onderzoek, bedrijfsleven of onderwijs in.
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Marketing en Communicatie
49

Universiteit van Amsterdam
Media en Cultuur / Media and Information

Sector: Marketing en communicatie
Televisie, film, fotografie, muziek en het internet zijn belangrijke bronnen van kennis en plezier.
De bachelor M&C leidt studenten op voor toekomstig werk in deze gebieden. M&I is dedicated
to the exploration of digital culture. The programme provides you with the skills necessary to
engage with contemporary themes such as surveillance, big data, digital archiving,citizen
journalism, and the metrification of everyday life.

Mode, kunst, design
50

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
vanhet vak en de maatschappelijke context waarin zij het vak uitoefenen.

51

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
predikaat"Topopleiding".

52

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.
18
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53

Saxion
Interior Design and Styling

Sector: Mode, kunst, design
Ben je creatief met interesse in vormgeving van wonen, leven en werken? De particuliere hboopleiding 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 Nextopleiding aanmelden als je (binnenkort) beschikt over een diploma havo of vwo.

Multidisciplinair
54

University College Utrecht
University College Utrecht

Sector: Multidisciplinair
Ben je breed geïnteresseerd en lijkt het je leuk om te studeren en wonen op een campus met
studenten van over de hele wereld? Denk dan eens aan University College Utrecht! De studie
bestaat uit een driejarige bacheloropleiding in geesteswetenschappen (Humanities), socialeenrechtswetenschappen (Social Sciences) en bèta- en medische studies (Science). Met hulp van
een persoonlijke tutor stel je zelf je persoonlijke curriculum samen.

55

Universiteit Twente
Multidisciplinary Studies: Advanced Technology / University College Twente /
Creative Technology

Sector: Multidisciplinair
Hierbij komen drie zeer multidisciplinaire studies aan bod; Advanced Technology, University
College Twente en Creative Technology. Academy of Technology and Liberal Arts & Sciences?
(ATLAS) is een interdisciplinair University College voor topstudenten die bruggen kunnen
bouwen tussen sociale en technische wetenschap. Dit Engelstalige programma is thematisch
opgezet. Advanced Technology combineert bijna alle technische studies en geeft jemogelijk

56

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.

19

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 25 maart 2022

57

Vrije Universiteit Amsterdam
Philosophy, Politics and Economics

Sector: Multidisciplinair
In wat voor wereld willen we leven? Hoe kan een samenleving op een eerlijke manier worden
georganiseerd? Welke rol spelen sociale media in politieke opvattingen? Tijdens de
kleinschalige en intensieve bacheloropleiding Philosophy, Politics & Economics doe je
interdisciplinaire kennis en vaardigheden op die nodig zijn om urgente maatschappelijke
vraagstukken aan te pakken

58

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.

59

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.

60

The Hague University of Applied Sciences
European Studies (fast track)

Sector: Multidisciplinair
European Studies equips students for careers in different organisations, businesses and
institutions in Europe's public and private sectors. Students study business, politics,
professional skills, foreign languages and intercultural communication. They also study abroad
and get real work experience, so they can go anywhere after graduation and in this fast-track
version, they do it all in just three years. VWO or equivalent required.
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61

Universiteit van Amsterdam
Bèta-gamma

Sector: Multidisciplinair
Bij Bèta-gamma staat interdisciplinair denken centraal. Je leert onderwerpen uit verschillende
disciplines op een analytische en logische manier met elkaar te verbinden. Voorbeelden van
complexe vraagstukken zijn: Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op
agressief en crimineel gedrag? Zijn robots inzetbaar in de verpleging, en is dat wenselijk? Na
een breed eerste jaar specialiseer je je in een door jou gekozen vakgebied.

62

Universiteit Utrecht
Natuurwetenschap & Innovatiemanagement

Sector: Multidisciplinair
De succesvolle ontwikkeling en toepassing van innovaties staat hier centraal. Je slaat een brug
tussen wat technologisch mogelijk is en wat maatschappelijk haalbaar is op het gebied van
duurzame energie, transport en life sciences. Om innovatieproblemen te kunnen oplossen,
combineer je bij Natuurwetenschap en innovatiemanagement kennis van de
natuurwetenschappen (bèta) met kennis uit de sociale wetenschappen en de economie
(gamma).

63

University College Roosevelt
University College Roosevelt

Sector: Multidisciplinair
University College Roosevelt is for those with more than one interest, for those that are
passionate about many different disciplines and topics. You can combine courses from
different disciplines, while building a strong foundation in academic skills. UCR prepares you
for your career in modern-day problem solving. As you study at UCR, you will be living in
guaranteed housing in the historic city of Middelburg.
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Natuur en milieu
64

Vrije Universiteit Amsterdam
Science, Business & Innovation

Sector: Natuur en milieu
Wat is de brandstof van de toekomst? Hoe zetten we nog meer in op duurzame energie met
windturbines? Hoe kun je de zorg op afstand voor patiënten vormgeven in medische apps.
Tijdens de bachelor Science, Business & Innovation houd jij je bezig met innovaties op het
gebied van duurzame energie, gezondheid en levensstijl. De opleiding biedt een uitstekende
combinatie van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen en bedrijfskunde.

65

Wageningen University
Clustervoorlichting Plant en Dier: Biologie / Animal sciences /
Plantenwetenschappen.

Sector: Natuur en milieu
Voorlichting over de BSc-opleidingen Biologie, Animal sciences en Plantenwetenschappen.

66

Wageningen University
Clustervoorlichting Omgeving: Environmental sciences / International land
and watermanagement / Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning /
Soil, water, atmosphere.

Sector: Natuur en milieu
Voorlichting over de BSc-opleidingen Environmental sciences, International land and
watermanagement, Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning en Soil, water,
atmosphere.

67

Vrije Universiteit Amsterdam
Aarde en economie

Sector: Natuur en milieu
Hoe moeten we anticiperen op de stijgende zeespiegel of toenemende bosbranden? Waarom
verloopt de energietransitie zo traag? Tijdens deze bachelor bedenk je duurzame oplossingen
voor ontwikkelingen als klimaatverandering en veranderingen in behoefte aan energie. Je kunt
een vraagstuk bekijken vanuit zowel de natuurlijke processen, menselijk gedrag en alle
betrokken partijen – van een multinational als Shell tot een boer die biologisch teelt.
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68

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting Natuurwetenschappen

Sector: Natuur en milieu
Natuur- en Sterrenkunde, Wiskunde, Biologie, Scheikunde, Moleculaire levenswetenschappen
en Science. Maar wat doe en leer je nou eigenlijk bij die opleidingen op de universiteit? En hoe
verschillen ze zich onderling van elkaar? Dit gaan studenten in deze vakgebieden jou uitleggenin
deze domeinvoorlichting! En niet zomaar, we doe dit namelijk door je mee te nemen op een
reis van de oerknal tot het heden.

69

Universiteit van Amsterdam
Future Planet Studies

Sector: Natuur en milieu
Onze manier van leven is steeds minder houdbaar. Vervuiling neemt toe, hulpbronnen raken
op, diersoorten sterven uit en het klimaat verandert. De oorzaken zijn bekend. De belangrijkste
vraag bij Future Planet Studies is: wat gaan we hieraan doen? De basis van Future Planet
Studies is interdisciplinair, want een duurzame toekomst creëer je niet vanuit één vakgebied.
We zoeken zo naar innovatieve oplossingen.

70

Universiteit van Amsterdam
Natuur- en Sterrenkunde

Sector: Natuur en milieu
Als student Natuur- en Sterrenkunde onderzoek je de wereld om ons heen: van hele kleine
deeltjes, zoals atomen en quarks, tot de allergrootste structuren, van melkwegstelsels tot het
zichtbare heelal. Denk aan vragen zoals: Wat zijn de meest fundamentele bouwstenen van de
materie? Hoe werkt de wereld op (sub)atomaire schaal, de quantumwereld? Wat is donkere
materie? Is er leven op andere planeten? Zijn er alternatieve bronnen van energie?

71

Universiteit van Amsterdam
Scheikunde

Sector: Natuur en milieu
In de bachelor Scheikunde bestudeer je de eigenschappen van stoffen en hoe ze onderling op
elkaar reageren. Met behulp van moderne technieken onderzoek je de structuur en
eigenschappen van moleculen en levende cellen en probeert bestaande materialen en
processente begrijpen of verbeteren. Je leert nieuwe moleculen ontwerpen en in het lab
produceren, en computermodellen ontwikkelen waarmee je het gedrag van moleculen kunt
nabootsen en voorspellen
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72

Vrije Universiteit Amsterdam
Aardwetenschappen

Sector: Natuur en milieu
Klimaatverandering, energietransitie, veiligheid bij natuurrampen: zonder grondige kennis van
de Aarde zijn deze vraagstukken onoplosbaar. Aardwetenschappen aan de VU biedt je diep
inzicht in de samenhang van Systeem Aarde. Van kern tot atmosfeer. Aardwetenschappen aan
de VU Amsterdam is al sinds 2015 een Topopleiding. Jij legt als student de beste basis voor een
loopbaan waarin je bijdraagt aan een fundamenteel duurzame toekomst.

Onderwijs
73

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.

74

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!

75

Marnix Academie, Lerarenopleiding basisonderwijs
Driejarige pabo Research & Design in het onderwijs

Sector: Onderwijs
Driejarige Pabo - in drie jaar je hbo Spreekt het nadenken over grote onderwijsvraagstukken je
aan? Wil je graag voor de klas én ontdekken hoe jouw ideale onderwijs er uit ziet? Dan is de
Driejarige pabo: Research & Design in het onderwijs misschien is iets voor jou! De Driejarige
pabo is een ándere pabo, speciaal voor studenten met vwo-denkniveau en ook voor havisten
diemeer uitdaging willen.
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76

Universiteit Utrecht - FSW
Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs ALPO

Sector: Onderwijs
De ALPO leidt je op tot een veelzijdige, academisch geschoolde leraar. In vier jaar behaal je
een pabo-diploma én een universitair bachelordiploma Onderwijswetenschappen. Met twee
diploma's op zak ben je klaar voor de arbeidsmarkt, of een master.

Recht
77

Universiteit Leiden
Rechten

Sector: Recht
Consumentenklachten, de strijd tegen drugs, familiezaken, staatskwesties: Rechtsgeleerdheid
aan de Universiteit Leiden is veelzijdig, maatschappelijk relevant en actueel. Deze
bacheloropleiding heeft vier specialisaties: Rechtsgeleerdheid, Recht en Economie,
Entrepeneurship en Management en International Business Law.

78

Maastricht University
Cluster voorlichting Law: European Law School / Fiscaal Recht /
Rechtsgeleerdheid

Sector: Recht
Voorlichting over de opleidingen: - European Law School - Fiscaal Recht - Rechtsgeleerdheid Vo
informatie check onze website: https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor

79

Universiteit Utrecht - Rechtsgeleerdheid en Economics
Rechtsgeleerdheid

Sector: Recht
RECHT IS OVERAL EN JE HEBT ER ELKE DAG MEE TE MAKEN. Lijkt het je leuk om je
bezig te houden met vragen als: - Wat is rechtvaardigheid? - Wanneer kan iemand
strafrechtelijk worden vervolgd? - Wat zijn de juridische consequenties van (technologische)
innovaties? - Hoe gaan wij om met de consequenties van maatschappelijke uitdagingen, zoals
klimaatverandering ? Dan is de studie Rechtsgeleerdheid misschien iets voor jou.
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80

Universiteit van Amsterdam
Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht

Sector: Recht
Wil jij leren hoe je het recht kunt inzetten voor een rechtvaardige samenleving? Je bent
geïnteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en vind het leuk om zaken te analyseren en
toteen oplossing te komen. Bij ons leer je niet alleen de theorie, maar kom je vanaf dag één in
aanraking met de praktijk. Je krijgt al direct gastcolleges van bijvoorbeeld advocaten, rechters
en raadsheren. Het eerste jaar leer je o.a. omgaan met een wettenbundel.

Taal en cultuur
81

Vrije Universiteit Amsterdam
Communicatie- en Informatiewetenschappen

Sector: Taal en cultuur
Hoe ziet de journalistiek van de toekomst eruit? Waarom roept bepaald woordgebruik
associaties bij je op? Op welke manier maken bedrijven gebruik van social media om jou te
verleiden tot kopen? Deze opleiding is een brede bachelor met vier specialisaties: • Language
Learning and Language Teaching • Language and Media • Media Journalistiek • English
language and communication studies.

82

Universiteit Leiden
International Studies

Sector: Taal en cultuur
Wil je meer weten over globalisering? In de Engelstalige bachelor International Studies van
Universiteit Leiden kies je een wereldregio en bestudeer je hoe de globalisering met andere
regio’s en landen de geschiedenis, cultuur, economie en politiek beïnvloedt. Daarnaast leer je
ook een van de belangrijke talen uit die regio spreken en schrijven.
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83

Universiteit Leiden
Geschiedenis

Sector: Taal en cultuur
Geschiedenis is een fascinerend vak: door het verleden te bestuderen, leer je het heden beter
tebegrijpen. Bij de bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden heb je de kans om de
geschiedenis in haar volle breedte te bestuderen, van de vroege oudheid tot de moderne tijd,
inNederland en in andere landen. Je verdiept je in de vele facetten van geschiedenis, en je
ontwikkelt je tegelijkertijd tot een kritisch denker met een prima startpositie

84

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting Cultuur

Sector: Taal en cultuur
Hoe komt het dat mensen overal ter wereld op heel verschillende manieren leven en wonen?
Vind jij het leuk om je in deze thema’s te verdiepen en nieuwe werelden te ontdekken? Dan
past één van deze studies misschien wel bij jou: Algemene cultuurwetenschappen, American
Studies, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Kunstgeschiedenis, Islam,Politiek&
Samenleving, Religie, Politiek & Samenleving, Theologie.

85

Radboud Universiteit
Domeinvoorlichting: Talen & Culturen

Sector: Taal en cultuur
Een taal studeren betekent een nieuwe wereld induiken waarin je alles leert over die taal en
alles daaromheen, zoals de culturele, politieke en sociale context in de landen waar de taal
gesproken wordt. Ontdek in deze presentatie alle ins & outs over de studies American Studies,
Duits, Frans, Spaans, Engels, Islam, Politiek & Samenleving of Griekse & Latijnse Taal en
Cultuur.

86

Maastricht University
Cluster voorlichting Social Sciences & Humanities

Sector: Taal en cultuur
Voorlichting over de opleidingen: · Arts and Culture · Digital Society · European Studies · Global
University College Maastricht . University College Venlo Voor meer informatie check onze websi
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor
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87

Universiteit van Amsterdam
Cognition Language & Communication

Sector: Taal en cultuur
Heb je je ooit afgevraagd hoe denken werkt? Of hoe taal geleerd, verwerkt of geproduceerd
wordt? Bij Cognition, Language and Communication onderzoek je vanuit de psychologie en de
exacte wetenschappen de relatie tussen denken, taal en communicatie.

Techniek
88

Universiteit Twente
Information Technology

Sector: Techniek
Deze presentatie behandelt de opleidingen: Business Information Technology, Electrical
Engineering en Technical Computer Science (Technische Informatica) Uitdagende studies om
met de nieuwste technologieën creatieve toepassingen te ontwikkelen.

89

TU Delft
Industrieel Ontwerpen

Sector: Techniek
Een apparaat dat atleten helpt om verzwikkingen te voorkomen, een paraplu die de
sterkstewind weerstaat, sanitaire centra voor sloppenwijken in India, spelletjes die mensen
met dementie helpen: dit zijn slechts een aantal voorbeelden

90

TU Delft
Aerospace Engineering

Sector: Techniek
De internationaal georiënteerde studie Aerospace Engineering richt zich op ontwikkeling,
ontwerp en toepassing van luchtvaart-, ruimtevaart- en aardobservatie-techniek. Thema's
veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie spelen een belangrijke rol.
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91

Universiteit Twente
Engineering Technology

Sector: Techniek
Deze presentatie behandelt de opleidingen Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde),
Industrial Design (Industrieel Ontwerpen) en Civil Engineering (Civiele Techniek). Uitdagende
studies waar ontwerpen, berekenen en management samenkomen; van klein product tot
vliegtuig tot stuwdam.

92

Wageningen University
Clustervoorlichting Bèta: Agrotechnologie / Biotechnologie / Moleculaire
levenswetenschappen / Plantenwetenschappen

Sector: Techniek
Voorlichting over de BSc-opleidingen Agrotechnologie, Biotechnologie, Moleculaire
levenswetenschappen en Plantenwetenschappen.

93

Vrije Universiteit Amsterdam
Artificial Intelligence en ICT bachelors VU

Sector: Techniek
Gecombineerde voorlichting over Artificial Intelligence, Computer Science (informatica) en
Information Sciences: Engelstalige ict bachelors van de Vrije Universiteit Amsterdam.

94

Universiteit van Amsterdam
Wiskunde

Sector: Techniek
Als student Wiskunde bestudeer je de wereld achter getallen en formules. Wiskunde is een
veelzijdig en dynamisch vakgebied. Als wiskundige wil je bijvoorbeeld begrijpen waarom er
oneindig veel priemgetallen bestaan en leer je denken in meer dan drie dimensies. Er zijn ook
talloze toepassingen: getaltheorie stond aan de wieg van veilige digitale communicatie,
numerieke wiskunde maakt snelle berekeningen mogelijk en stochastiek speelt ook een rol.
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95

TU Delft
Technische Natuurkunde

Sector: Techniek
Wil je weten hoe protonen kunnen worden gebruikt om mensen te genezen? Of hoe je met
nanotechnologie veel betere zonnecellen kunt maken? Ben je benieuwd of de
kwantumcomputer en kwantum-internet mogelijk worden? Bij Technische Natuurkunde aan de
TU Delft.

96

TU Delft
Molecular Science & Technology

Sector: Techniek
Met de scheikundeopleiding Molecular Science & Technology (MST) van de Universiteit
Leiden en de TU Delft word je opgeleid tot chemicus of chemisch technoloog. Je dagelijkse
leven zit vol chemie: van kleding tot energie en van geneesmiddelen tot voeding.

97

TU Delft
Technische Bestuurskunde

Sector: Techniek
Je bent bezig met complexe technische vraagstukken in de maatschappij. Je verdiept je in
problemen waarbij meerdere partijen met tegengestelde belangen betrokken zijn en niet
alleentechniek, maar ook economische, juridische of maatschappelijk aspecten.

98

TU Delft
Nanobiology

Sector: Techniek
Nanobiologie gebruikt de taal van de wiskunde in de context van natuurkunde om de
complexiteit van de biologie te doorgronden. Het doel is dat vakoverstijgend denken standaard
wordt, zodat er gemakkelijk bruggen kunnen worden geslagen.
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99

Universiteit Twente
Naturual Sciences

Sector: Techniek
Deze presentatie behandelt de opleidingen Applied Mathematics (Technische Wiskunde),
Chemical Science & Engineering (Scheikundige Technologie) en Technische Natuurkunde.
Uitdagende studies die verklaringen en oplossingen vinden met behulp van kennis in
Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde.
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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.
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Maastricht University
Cluster voorlichting Data Science, Technology, Engineering & Ma

Sector: Techniek
Voorlichting over de opleidingen: · Data Science & Knowledge Engineering · Maastricht Science
Business Engineering . Circular Engineering Voor meer informatie check onze website:
https://www.maastrichtuniversity.nl/nl/onderwijs/bachelor
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Breda University of Applied Sciences
Games en Data Sciences & AI

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 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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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.
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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.
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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.
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Technische Universiteit Eindhoven
Bachelor College Technische Opleidingen

Sector: Techniek
Kies je voor een bacheloropleiding aan de Technische Universiteit Eindhoven? Dan kies je voor
een opleiding tot ‘future proof’ engineer. Een engineer die niet alleen nu, maar ook in de
toekomst technologische oplossingen kan bedenken voor uitdagingen die zich in de wereld
voordoen? Als student krijg je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van wat
jij echt interessant vindt.
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Tussenjaar / Studie in het buitenland
107

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

Activity International

Enschede

AIS Flight Academy

Lelystad

Breda University of Applied Sciences

Breda

Cultural Care Au Pair Nederland

Amsterdam

EF Education First

Amsterdam

EuroCollege

Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,
Eindhovenen Groningen

Hogeschool Tio

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Utrecht

Hotelschool The Hague

Den Haag

In Studium

Amsterdam

Marnix Academie, Lerarenopleiding
basisonderwijs

Utrecht

Rijksuniversiteit Groningen

Groningen

SOMT University of Physiotherapy

Amersfoort

TMO Fashion Business School

Doorn

TU Delft

Delft

Universiteit Twente

Enschede

Universiteit Utrecht

Utrecht

Universiteit van Amsterdam

Amsterdam

University College Roosevelt

Middelburg

University College Utrecht

Utrecht

Vrije Universiteit Amsterdam

Amsterdam

Wageningen University

Wageningen

Wismon Onderwijsinstituut

Utrecht
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OP ZOEK NAAR EEN
BACHELOR OF MASTER?
Een studie kiezen lijkt soms wel een wetenschap op zich.
Wat ga je studeren en waar? De Universiteit Twente helpt
jou kiezen met de studiekeuzeagenda!
JIJ EN UT, DE JUISTE MATCH?
Kies je voor de Universiteit Twente, dan kies je voor actueel, persoonlijk
onderwijs waarin je aan de slag gaat met de maatschappelijke uitdagingen
van vandaag en morgen.
Of je nu wilt bijdragen aan een duurzamere, gezondere of slimmere wereld...
wij bieden een breed scala aan opleidingen. Van Technische Geneeskunde tot
Business Administration en van Nanotechnology tot Computer Science.
Welke keuze je ook maakt, je leert technologie en gedragswetenschappen te
combineren en zo impactvolle, creatieve oplossingen te bedenken.

UTWENTE.NL/STUDIEKIEZEN

HIGH TECH HUMAN TOUCH
2100256 UT Advertentie Studiekeuzekalender 183x258mm v1.indd 2

21-12-2021 16:57

