celeste

OVER
OGIE &
CULTURELE ANTROPOL
OGIE
ONTWIKKELINGSSOCIOL

(WO) CULTURELE ANTROPOLOGIE EN
ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE /
INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSTUDIES

Is 20 en zit in haar 2e jaar in Nijmegen

DE OPLEIDING
WAAROM HEB JE VOOR DEZE STUDIE GEKOZEN?
Ik heb een grote interesse in het onbekende: waarom doen mensen
wat ze doen? Worden ze beïnvloed door hun omgeving? Hoe
vormt een cultuur zich? Deze interesse leidde mij naar Culturele
Antropologie.
WAT LEER JE TIJDENS DE STUDIE?
Je leert om naar verschillende aspecten van een samenleving te
kijken (bijvoorbeeld op het gebied van: rituelen, sociale relaties,
economie, armoede en verschillende regio’s). Tijdens theoretische
vakken leer je hoe je onderzoek moet doen. Dit breng je dan in de
praktijk tijdens een leerproject.

Tijdens de studie CULTURELE ANTROPOLOGIE EN ONTWIKKELINGSSOCIOLOGIE bestudeer je religies, gewoontes, opvattingen en normen
en waarden van mensen uit verschillende landen. Je doet vooral
onderzoek naar niet-westerse samenlevingen.
Tijdens de studie INTERNATIONALE ONTWIKKELINGSSTUDIES
onderzoek je thema’s, als armoede, voedselzekerheid en duurzaamheid,
om leefomstandigheden wereldwijd te verbeteren.

De belangrijke vragen

waar je je o.a. mee bezig gaat houden:

?

WELKE INTERESSES EN/OF KARAKTEREIGENSCHAPPEN MOET
JE HEBBEN VOOR DEZE STUDIE?
Iemand die geïnteresseerd is in andere culturen en met een open
blik in het leven staat!

1. Hoe ontstaan culturen, wat verbindt mensen en waarom botsen
sommige groepen?
2. Waarom was Pokemon-Go in Nederland een hype en in China nog
steeds verboden? Wat beweegt goed opgeleide Nederlandse jongeren
om als jihadist te strijden voor IS? Hoe beleven bankiers de financiële
crisis in verschillende landen rond de wereld?
3. Hoe kunnen internationale organisaties beleid ontwikkelen om
bijvoorbeeld vluchtelingen een betere toekomst te kunnen geven?

WAT IS DE VERRASSING VAN JE STUDIE?
Het doen van een onderzoek, een heel semester lang. Dat was super
leerzaam. Het was een hoop werk en soms ook lastig, maar ervaring
opdoen en daar weer van leren is ontzettend leuk!

NOG IETS...

WELKE KENNIS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL KAN JE GOED
GEBRUIKEN?
Een aantal onderwerpen die je hebt gehad bij aardrijkskunde.

WAT IS JOUW DROOMBAAN NA HET DOEN VAN DEZE STUDIE?
Ontwikkelingsprojecten beoordelen door vragen te stellen als: zijn
ze wel relevant? Wat zijn de uitkomsten? Zijn er negatieve gevolgen?

VERWANTE STUDIES:
WO Politicologie, WO European Studies, WO International Studies,
WO Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE), WO American
Studies, HBO Europese Studies

* Het is vooral een theoretische studie, dus je moet houden van lezen,
analytisch denken en schrijven. In de werkgroepen ga je hierover
discussiëren.
* Elke universiteit is gespecialiseerd in een bepaald werelddeel. Zo is
Leiden bijv. gespecialiseerd in Afrika en Zuidoost-Azië.

Verwante studies:
WO Geschiedenis, WO Sociologie, WO Religiewetenschappen
www.kieswijs.nl

FRITS

OVER INFORMATICA

Is 20 en zit in zijn 2e jaar in Amsterdam

(WO) (TECHNISCHE) INFORMATICA /
INFORMATICA EN ECONOMIE / (HBO) ICT

DE OPLEIDING

WAT LEER JE TIJDENS DE STUDIE?
Je leert verschillende programmeertalen. Je leert data te structureren.
Je leert algoritmes begrijpen en ontwerpen. Eigenlijk ga je diep in
op de wiskunde.

Tijdens de studie INFORMATICA leer je software en ICT-systemen analyseren,
ontwerpen en programmeren. Dit doe je van automatiseringssystemen voor grote
(financiële) bedrijven en de gezondheidszorg tot (educatieve) games. Daarbij
houd je rekening met de gebruiker en leer je hoe je software gebruiksvriendelijk,
veilig en betrouwbaar maakt.
Bij de studie TECHNISCHE INFORMATICA leer je slimme soft- en hardware
oplossingen bedenken voor complexe informatiesystemen en netwerken, met
de nadruk op grote datastructuren.
Tijdens de HBO-opleiding ICT leer je slimme en creatieve ICT-oplossingen
bedenken voor bedrijven, zoals software en games ontwerpen, ontwikkelen en
programmeren.

WELKE KENNIS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL KAN JE GOED
GEBRUIKEN?
Wiskunde! Informatice is ook handig, maar wiskunde is echt
belangrijk.

De belangrijke vragen

WAAROM HEB JE VOOR DEZE STUDIE GEKOZEN?
Omdat ik graag mijn eigen software wil leren programmeren, zodat
ik een game kan maken.

WELKE INTERESSES EN/OF KARAKTEREIGENSCHAPPEN MOET
JE HEBBEN VOOR DEZE STUDIE?
Je moet precies en geduldig zijn. Wiskunde moet je echt goed liggen,
liever Wiskunde D dan B. Je moet het niet erg vinden om veel tijd
aan je studie te besteden, de opdrachten zijn lang en moeilijk.
WAT IS DE VERRASSING VAN DEZE STUDIE?
Ik dacht dat ik ging leren programmeren, maar ik heb veel meer
geleerd. Door deze studie leer je een programmeertaal bouwen. Dit
hoop ik volgend jaar ook in mijn afstudeerproject te doen!
Daarnaast is er de optie om Informatica te combineren met een
andere opleiding. Ik zit zelf te denken aan wiskunde of economie.
WAT IS JOUW DROOMBAAN NA HET DOEN VAN DEZE STUDIE?
Werken bij Google in Silicon Valley.

waar je je o.a. mee bezig gaat houden:

?

1. Hoe zit de hardware van een computer in elkaar? Hoe programmeer ik
software? Hoe implementeer ik verschillende programmeertalen?
2. Hoe werken besturingssystemen en welke wiskundige methodes worden
daarbij gebruikt?
3. Welke ICT-toepassing kan ons leven nog aangenamer maken? Hoe kunnen
bedrijven gebruik maken van steeds slimmere ICT? Hoe maak ik een apparaat
dat zijn eigen fouten corrigeert?

NOG IETS...

* Voor (Technische) Informatica moet je een goed gevoel hebben voor exacte vakken
(vooral wiskunde B).
* Bij alle HBO ICT en Informatica opleidingen is er keuze uit diverse leerroutes met
ieder een eigen focus: op management, programmeren, databases, veiligheid of
games. Elke universiteit heeft een eigen accent binnen Informatica: Software Science,
Web Science, Computer Science, Cyber Security, Game Technology en Informatica en
Economie.

Verwante studies:

WO Informatiekunde, WO Wiskunde, HBO Toegepaste Wiskunde, WO Data Science,
WO Kunstmatige Intelligentie, HBO Creative Media and Game Technologies, WO Data
Science and Knowledge Engineering, HBO Communication and Multimedia Design
www.kieswijs.nl

floor

OVER
INDUSTRIEEL
ONTWERP

Is 22 en zit in haar 3e jaar in Delft

WAAROM HEB JE VOOR DEZE STUDIE GEKOZEN?
Ik hield ervan om creatief bezig te zijn (ook al was ik er niet heel
goed in!) en de vakken natuurkunde en wiskunde lagen mij goed.
WAT LEER JE TIJDENS DE STUDIE?
Ik leer de toegevoegde waarde te ontwerpen. Je ontwerpt dus iets
wat nodig is. Er zijn over het algemeen drie richtingen; mensen en
producten/diensten (interactie), bedrijven en strategieën (business)
en technische producten (ontwerp). Buiten deze richtingen leer je
heel erg toegepast werken in projectgroepen.
WELKE KENNIS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL KAN JE GOED
GEBRUIKEN?
Wiskunde B en natuurkunde!
WELKE INTERESSES EN/OF KARAKTEREIGENSCHAPPEN MOET
JE HEBBEN VOOR DEZE STUDIE?
Iemand die creatief en veelzijdig is. Je moet houden van aanpakken
en van werken in teamverband. Ook moet je de techniek interessant
vinden.
WAT IS DE VERRASSING VAN DEZE STUDIE?
Je hoeft niet creatief te zijn of goed te kunnen tekenen. Je leert alles
van begin af aan! Daarnaast is het geen ‘knippen, plakken, lijmen’
studie, we hebben veel wiskundige en natuurkundige vakken.
WAT IS JOUW DROOMBAAN NA HET DOEN VAN DEZE STUDIE?
Een eigen bedrijf opzetten, die een product op de markt brengt wat
ik heb ontworpen!

(WO) INDUSTRIEEL ONTWERPEN /
(HBO) INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN

DE OPLEIDING
Tijdens de studie INDUSTRIEEL ONTWERPEN leer je hoe je allerlei
soorten gebruiksvoorwerpen (van paraplu tot auto) die van waarde zijn
voor gebruiker, markt en samenleving ontwerpt en verbetert. Je houdt bij
het maken van het product rekening met interactie, business, techniek
en design. Zo leer je niet een nieuwe biersmaak ontwikkelen, maar het
blikje te ontwerpen dat het biertje koud houdt en aantrekkelijk maakt.
Bij de HBO INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN leer je creatieve
producten te bedenken, en ze daadwerkelijk te vervaardigen.

De belangrijke vragen

waar je je o.a. mee bezig gaat houden:

?

1. Wat voor een product zouden mensen graag willen gebruiken? Hoe
maak ik een goed ontwerp voor een product? Hoe maak ik een technische
tekening van een idee dat ik in mijn hoofd heb?
2. Hoe zorg ik dat een product technisch goed in elkaar zit?
3. Welke rol hebben producten in het leven van mensen en wat is de
culturele betekenis van zo’n product? Hoe ontwikkel ik een product voor
een bedrijf? Hoe breng ik het product op de markt?

NOG
IETS...
* Voor deze studie moet je goed zijn in natuurkunde en wiskunde B, maar
ook ruimtelijk inzicht en een super creatieve kijk op dingen hebben.
* Omdat je dit vak niet vanuit de boeken leert, is de opleiding praktisch
opgezet.
* Wil je meer ontwerpen en bezig zijn, en heb je een VWO diploma? Kijk
dan bij Industrial Design. Voor de Havisten is er HBO Productontwerpen.

Verwante studies:

WO Creative Technology, WO Werktuigbouwkunde, WO Bouwkunde,
HBO Design Academy, WO Advanced Technology
www.kieswijs.nl

myrthe

OVER INTERNATIONAL
COMMUNICATION
MANAGEMENT

(WO) INTERNATIONAL COMMUNICATION AND MEDIA /
MEDIA AND INFORMATION / MEDIA STUDIES

DE OPLEIDING

Is 21 en zit in haar 3e jaar in Den Haag

Tijdens de studie INTERNATIONAL COMMUNICATION AND MEDIA onderzoek je
wat de impact van de media is op de politiek, cultuur en economie wereldwijd. Je
bestudeert alle aspecten van communicatie, marketing en media.
Tijdens de studie MEDIA STUDIES kijk je naar het effect van de media (print en
digitaal) op de samenleving (politiek, economisch en cultureel) en de rol die media
spelen in onze maatschappij; onze ideeën, gebruiken en sociaal gedrag.
Tijdens de studie MEDIA AND INFORMATION houd je je bezig met nieuwe
media, journalistiek, informatie- en archiefwetenschappen en digitale
geesteswetenschappen. Je onderzoekt de toenemende digitalisering van onze
wereld in de media, cultuur en economie en hoe mensen daarin informatie begrijpen.

WAAROM HEB JE VOOR DEZE STUDIE GEKOZEN?
Het onderwerp sprak mij aan, en de Open Dag gaf toen de doorslag.
Het is een algemene studie met een internationaal aspect, een
3-jarig programma en helemaal in het Engels, dit leek mij een leuke
uitdaging!
WAT LEER JE TIJDENS DE STUDIE?
Van alles over communicatie, zowel intern als extern. Op
internationaal vlak kijken we naar communicatie met en tussen
verschillende culturen en wat dit voor barrières kan veroorzaken.
Daarnaast werk je veel samen aan projecten en leer je hoe je
problemen praktisch kan aanpakken.

lo

WELKE KENNIS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL KAN JE GOED
GEBRUIKEN?
Engels en samenwerken.
WELKE INTERESSES EN/OF KARAKTEREIGENSCHAPPEN MOET
JE HEBBEN VOOR DEZE STUDIE?
Over het algemeen iemand die internationaal georiënteerd is en
geïnteresseerd is in cultuurverschillen. Iemand die praktisch is
ingesteld en goed kan samenwerken. Daarnaast hangt het af van
welke draai jij zelf aan je opleiding geeft!
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De belangrijke vragen
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waar je je o.a. mee bezig gaat houden:
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WAT IS DE VERRASSING VAN DEZE STUDIE?
Dat je door keuzevakken en minoren een hele eigen invulling aan de
opleiding kan geven. Zo kun je meer de journalistieke en politieke
kant op, of richting de commerciële kant.
WAT IS JOUW DROOMBAAN NA HET DOEN VAN DEZE STUDIE?
Event manager!

con
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1. Hoe communiceren mensen, welke media gebruiken ze en welke invloed heeft hun
manier van communiceren op hun sociale leven? Hoe werken massamedia en welke rol
hebben ze gehad in de geschiedenis?
2. Welke invloed hebben media en communicatieprocessen op een cultuur of de economie?
Hoe kunnen media gebruikt worden om verandering teweeg te brengen in de politiek?
Welke invloed heeft de technologie op communicatie van mensen?
3. Hoe voer ik een goed wetenschappelijk onderzoek uit?

NOG IETS...

* Bij Communication and Multimedia Design ligt de nadruk op het ontwerpen. Bij de
meeste andere communicatiestudies ligt de nadruk op communiceren en schrijven (met
stem en pen).
* Wil je communicatie combineren met marketing? Kijk dan op de New School en MIC.
* Wil je communicatie combineren met sport? Kijk dan op SPECO, Tilburg.
* Wil je communicatie combineren met organisatie? Kijk dan bij Communicatie-management.
* Wil je communicatie combineren met entertainment en muziek? Kijk dan op Fontys in
Tilburg (IEMES).
* Deze Engelstalige studie kun je op WO-niveau volgen aan de EUR.
* Bij een HBO-opleiding ga je snel in de praktijk aan de slag. Op WO pas in je derde jaar.

Verwante studies: WO Communicatiewetenschap, WO Communicatie- en

Informatiewetenschappen, HBO Communicatiemanagement (Schoevers),
HBO Communicatie en Marketing (The New School), HBO Media, Informatie en
Communicatie, HBO Journalistiek, WO Media en Cultuur, HBO Media Studies (NHTV),
HBO international Communication Management (3jr, VWO vereist)
www.kieswijs.nl

zoë

OVER
RECHTSGELEERDHEID

Is 21 en zit in haar 3e jaar in Groningen

WAAROM HEB JE VOOR DEZE STUDIE GEKOZEN?
Rechten sprak mij aan omdat het een hele maatschappelijk en
actuele studie is. Daarnaast kon ik er mijn ambities goed in kwijt.
WAT LEER JE TIJDENS DE STUDIE?
Eigenlijk alles over het recht. De beginselen van in ieder geval het
straf-, bestuurs-, privaat- en staatsrecht. Ook krijg je internationaal
en Europees recht, rechtsfilosofie en handelsrecht. In je tweede
jaar kan je een richting kiezen zoals: Recht en ICT, Notarieel Recht,
Fiscaal Recht of gewoon het breed houden en blijven bij Nederlands
recht!
WELKE KENNIS VAN DE MIDDELBARE SCHOOL KAN JE GOED
GEBRUIKEN?
Geschiedenis en maatschappijleer een beetje.
WELKE INTERESSES EN/OF KARAKTEREIGENSCHAPPEN MOET
JE HEBBEN VOOR DEZE STUDIE?
Je moet veel lezen!! Dus dat moet je niet erg vinden. Ook is de stof
vaak droog, en moet je gewoon wetsartikelen begrijpen. Je moet
erg zelfstandig zijn, er zijn weinig contacturen dus je moet het op
je eigen houtje doen!
WAT IS DE VERRASSING VAN DEZE STUDIE?
Dat je er heel veel naast kan doen. Je hebt veel vrije tijd, dus je hebt
de ruimte om commissies te doen of bijvoorbeeld te werken bij de
Rechtswinkel!
WAT IS JOUW DROOMBAAN NA HET DOEN VAN DEZE STUDIE?
Curator worden van kinderen in een scheiding.

(WO) RECHTSGELEERDHEID / (HBO) RECHTEN

DE OPLEIDING

Tijdens de WO-studie RECHTSGELEERDHEID leer je alle ins en outs van het
Nederlandse rechtssysteem; je leert veel theorie over wetten en regels en hoe
je deze in de praktijk toepast. Daarnaast leer je juridische teksten schrijven,
pleidooien voeren en verdiep je je in uitspraken van rechters over belastingfraude,
auteursrecht, intellectueel eigendom en mensenrechten.
Tijdens de HBO-opleiding RECHTEN word je opgeleid tot een praktijkgerichte jurist
die meewerkt aan de effectieve organisatie van juridische processen.

De belangrijke vragen

waar je je o.a. mee bezig gaat houden:

?

1. Hoe zit het Nederlandse rechtssysteem in elkaar? Hoe kan de overheid wetten
en regels opleggen aan de burger en hoe doet de overheid dat? Hoe kan Europa
verplichtingen opleggen aan lidstaten? Aan welke internationale verdragen is
Nederland gebonden? Wanneer kan een burger zich beroepen op het EVRM?
2. Wat staat er in de Grondwet? Wat is het verschil tussen schuld en aansprakelijkheid?
Wanneer is iemand ontoerekeningsvatbaar? Wanneer is een product echt tot jouw
eigendom gaan behoren? Wanneer moet iemand alimentatie betalen?
3. Hoe stel ik een beroepschrift op? Hoe houd ik een pleidooi in de rechtszaal? Hoe
argumenteer en discussieer ik op een overtuigende manier?

Nog IETS...

* Naaste de reguliere studie Rechtsgeleerdheid heeft Utrecht ook Utrecht Law College,
rechten verpakt in een honoursprogramma voor de student die zich intensiever wil
voorbereiden op de juridische praktijk, naast de verplichte theorie. ULC heeft een strenge
selectieprocedure.
* Iedere stad heeft zijn eigen tracks na de propedeuse, bijvoorbeeld Bedrijfswetenschappen,
International Business Law of Economie.
* Wil je een combinatie met economie? Check Recht en Economie of Recht en Management.
* Wil je echt een togaberoep (rechter, advocaat of Officier van Justitie) uitoefenen dan moet
je na je bachelor een juridische master volgen.
* Na University College (in Utrecht en Leiden) kan je door een speciale track ook nog je
BA Rechten halen.

Verwante studies:

WO Criminologie, WO Internationaal Recht, WO Fiscaal Recht, WO Notarieel
Recht, HBO Sociaal Juridische Dienstverlening, HBO Bestuurskunde
www.kieswijs.nl

