
Welkom bij de  
Interessegebied Voorlichting Universiteiten 

  

Mens & 
Maatschappij 

Discover people, discover society! 
 

 
 Informatie over universitaire bacheloropleidingen 



Waar gaan we het over hebben? 

• Waar gaat het interessegebied over? 

• Welke opleidingen vallen onder dit interessegebied ? 

• Thema’s binnen het interessegebied  

• Hoe zijn universitaire studies opgebouwd? 

• Na je studie: toekomstmogelijkheden 

• Jouw studiekeuzeproces: stellingen en stappen 

 



Waar gaat dit interessegebied over? 

Mens en samenleving staan centraal 

 
 

Verbinding met de buitenwereld 



Opleidingen in dit interessegebied  

Psychologie 

Bestuurskunde 

Sociologie 

Pedagogische Wetenschappen 

University College 



Thema: Psychologie 



Thema: Pedagogische Wetenschappen 



Thema: Bestuurskunde 



Thema: Sociologie 



Welke universiteit? 

De opleidingen uit dit interessegebied  
kun je volgen bij: 
Universiteit Maastricht 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Radboud Universiteit 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit Utrecht 
Universiteit Leiden 
Universiteit Groningen 

De belangrijkste verschillen zijn:     

• Grootte/aantal studenten/sfeer 

• Soort onderwijs en samenstelling opleiding 

• Keuzemogelijkheden 

• Stad en studentenleven 

 



Opbouw opleidingen 

Bachelor: 3 jaar 

Hoorcolleges, werkcolleges, specialisatie/major, 
stage/exchange,  bachelorthesis 

 

Master: 1 (algemeen) of 2 jaar (technisch, medisch) 

Verdiepingsvakken/specialisatie, onderzoek, 
masterthesis 



Beroepsmogelijkheden 

Psychologie: GZ-psycholoog, organisatiepsycholoog, coach, 
beleidsadviseur, programmaontwerper 
 
Pedagogische Wetenschappen: Gezinspedagoog, orthopedagoog, 
onderwijswetenschapper 
 
Bestuurskunde: beleidsmedewerker, consultant, projectmanager, HR-
manager, lobbyist of onderzoeker 
 
Sociologie: beleidsadviseur, marktonderzoeker, organisatieadviseur, 
HRM-medewerker 



Wat vind jij leuk/waar ben jij goed in? 



Stellingen 

 

Je kunt het beste een opleiding kiezen 
waarvan de baankansen goed zijn 



Stellingen 

 

Je cijfers zijn belangrijker dan je motivatie 



Stellingen 

 
Wiskunde is voor veel opleidingen 

belangrijker dan taal 



Je studiekeuze in 4 stappen 

Stap 1  Ga naar de beursstand van 2 universiteiten & bekijk het aanbod 

 

Stap 2  Stel studenten in de stand de volgende vragen  

 - Tussen welke studies twijfelde jij? 

 - Welke activiteiten hielpen jou het beste bij je studiekeuze? 

 

Stap 3  Laat je mailadres achter bij 1 of 2 universiteiten/hbo stands en  
 ontvang informatie, uitnodiging voor open dag, meeloopdag, etc.  

 

Stap 4  Bezoek minimaal 2 voorlichtingsevenementen (wo + hbo):  
 vraag, verdiep, vergelijk! 





Vragen? 

Stel je vragen aan ons of aan de 
studenten hier op de beurs 

  

Veel plezier vandaag en succes met je studiekeuze!! 


