WAT KIES JIJ?
magazine voor studiejaar 2023-2024

HBO YES OR NO? IK WIL IETS MET...
HOE KIES IK? WEET JE DAT...
WAT KOST STUDEREN?
STUDEREN IN HET BUITENLAND

28

INHOUDSOPGAVE

STUDEREN BIJ FONTYS
Ben jij op zoek naar een studie die draait om wat
jij leuk en interessant vindt in het leven?

SCHEMA’S EN PROFIELEN:

Wil jij van betekenis zijn: voor jezelf, je omgeving
en de wereld om je heen? Wil jij jouw talenten
ontdekken en ontwikkelen, wil jij als persoon
groeien en straks een gewilde professional voor de
arbeidsmarkt zijn? Dan zien we je graag bij Fontys.
Tijdens je studie ga je aan de slag met
opdrachten of projecten uit de praktijk. Samen
met professionals uit het werkveld, met
medestudenten én studenten van andere
opleidingen werk je aan oplossingen voor
vraagstukken die ertoe doen. Iedereen werkt
samen en daardoor leer je van elkaar.
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Precies dat maakt studeren nog leuker. Zo
maken we samen de wereld mooier en beter.
Ons onderwijs en onderzoek dragen bij aan een
duurzame, vitale en inclusieve samenleving.
Fontys for Society! En daar lever jij als student van
Fontys een bijdrage aan!
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Je bent van harte welkom tijdens onze grote én
kleinschalige studiekeuzeactiviteiten. Kom sfeer
proeven, kijken waar je terecht komt en wie je
medestudenten zijn. Onze studenten en docenten
vertellen je graag alles over studeren bij Fontys.
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PRAKTISCHE INFORMATIE:

Fontys is een plek waar jij je thuis voelt. Iedereen
is welkom: dromers, denkers, durvers en doeners.
We vormen samen een groot netwerk: studenten,
docenten en andere medewerkers samen met
organisaties en bedrijven uit de regio. Dat schept
een band, je staat er nooit alleen voor!
Ben je benieuwd naar wie we zijn, wat onze
studenten allemaal doen, waar ze terecht komen,
projecten die we samen met werkveldpartners
doen en welke oplossingen we samen bedenken?
Volg ons dan op onze social media. #wijzijnfontys
#fontysforsociety
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KIES JE STUDIE IN DRIE STAPPEN

WELK TYPE STUDIEKIEZER BEN JIJ?

Een studie kiezen, hoe doe je dat? De volgende stappen helpen jou op weg!
De volgorde van de stappen bepaal jij zelf, passend bij wat jij wilt weten.
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DE VURIGE VISIONAIR

DE GO WITH THE FLOW’R

Jij weet precies wat je wilt en gaat recht op je doel af!
Als je informatie zoekt of met vrienden praat, doe je
dat vooral om je eigen idee te bevestigen. En dat is
prima, want zo kom je precies waar je zijn wilt. Maar
let op Vurige Visionair… soms is het goed om open te
staan voor andere ideeën.

Jij staat niet te springen om je in eindeloos veel
studies te verdiepen. Je gaat met de flow en
vertrouwt erop dat het uiteindelijk allemaal goed
komt. Die ontspannen houding is een kracht. Maar
let wel op. Ga niet te nonchalant om met je keuze. Op
sommige momenten moet je in actie komen. Schakel
daarvoor desnoods wat hulptroepen in.

DE RAZENDE RESEARCHER

DE ONVERSTOORBARE BUDDHA

Jij rust niet voordat je alles hebt gezien. In volle vaart
en met maximale ontdekkingskracht onderzoek jij
alle denkbare mogelijkheden in studieland. En dat
is geweldig! Want zo weet jij zeker dat je niets mist.
Maar, Razende Researcher, hoe meer opties, hoe
moeilijker het is om te kiezen. Zorg er dus voor dat je
op tijd filtert. Dat voorkomt keuzestress!

Jij ligt niet wakker van je toekomst. Ongestoord koers
je de richting op die voor jou het beste voelt. Daarbij
laat jij je niet gek maken door de mening van anderen.
Maar… let op dat jij je toekomstbeeld scherp genoeg
voor ogen hebt om recht in de roos te schieten bij de
keuze van je studie!
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Ben jij sociaal vaardig, empathisch, sta je stevig in je schoenen, ben je flexibel en ben je van
alle markten thuis? Vind jij het leuk om richting te geven en een veilige leeromgeving te
creëren en heb je overwicht vanuit respect? Dan is een van de onderstaande opleidingen
wellicht iets voor jou!

WIL JE IETS GAAN DOEN IN HET
ONDERWIJS?

INTERESSE IN ONDERWIJS
EN ECONOMIE?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

•
•
•
•
•
•
•

• Leraar Algemene Economie
• Leraar Bedrijfseconomie

Leraar Basisonderwijs X
Leraar Basisonderwijs - Jonge kind specialist
Leraar Basisonderwijs - ALO >
Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo
Leraar Lichamelijke Opvoeding - ALO
Leraar Pedagogiek
Leraar Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde,
Biologie of Techniek
• Leraar Aardrijkskunde, Geschiedenis,
Omgangskunde, Godsdienst, Maatschappijleer,
Gezondheidszorg & Welzijn
• Leraar Duits, Engels, Nederlands, Frans of
Spaans
• HBO-ICT - ICT & Education X

Scan deze QR-code
voor meer informatie.

INTERESSE IN ONDERWIJS IN
COMBINATIE MET KUNSTEN?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Muziek
Docent Theater

INTERESSE IN OPVOEDING?
Denk aan deze opleidingen:
• Pedagogiek

Legenda
X Heeft een februari instroom
> Dubbele bevoegdheid/BI-certificering

IETS MET
ONDERWIJS &
OPVOEDING
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Is taal echt jouw ding, zowel schriftelijk als mondeling? Ben je creatief en nieuwsgierig, kun je
zaken helder, to the point en op een aansprekende manier verwoorden? Vind je het leuk om nieuwe vormen van social media te ontdekken, kun je goed contact maken met anderen en ben jij
zelf ook benaderbaar? Denk dan eens aan een opleiding in de richting van taal & communicatie!

WIL JE IETS GAAN DOEN MET
TAAL & COMMUNICATIE?
Denk aan deze opleidingen:
• Communicatie
• Communication - International Communication
Management ++
• Communicatie - Creative Concepts for
Communication
• Journalistiek
• Vormgeving - Art, Communication and Design

INTERESSE IN TAAL &
COMMUNICATIE IN COMBINATIE
MET RECHTEN OF ONDERWIJS?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•

HBO-rechten
Leraar Duits
Leraar Engels
Leraar Frans
Leraar Nederlands
Leraar Spaans

INTERESSE IN TAAL &
COMMUNICATIE IN COMBINATIE
MET SPORT?

INTERESSE IN TAAL &
COMMUNICATIE IN DE
GEZONDHEIDSZORG?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

• Communicatie - SPECO sportcommunicatie

• Logopedie

Kijk voor meer informatie
over de opleidingen op
fontys.nl/opleidingen

IETS MET
TAAL &
COMMUNICATIE
Legenda
++ Alleen Engelstalig
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Wil jij graag iets voor een ander betekenen, kun jij je goed inleven in een ander en lever je graag
een maatschappelijke bijdrage? Ben je geduldig en heb je improvisatievermogen, heb je een gezonde dosis mensenkennis? Kun je goed incasseren en reflecteren, ben je veerkrachtig en sta
je stevig in je schoenen? Dan zou je een van onderstaande opties eens kunnen overwegen.
INTERESSE IN EEN MENS &
MAATSCHAPPIJ OF RECHTEN
OPLEIDING?

IETS MET MENSEN IN DE
GEZONDHEIDSZORG, SPORT OF
ONDERWIJS?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

•
•
•
•
•

HBO-Rechten
Human Resource Management
Pedagogiek
Social Work
Toegepaste Psychologie

INTERESSE IN MENSEN IN
COMBINATIE MET IETS
COMMERCIEELS OF
COMMUNICATIE?
Denk aan deze opleidingen:
• Commerciële Economie + O
• Commerciële Economie (Associate degree) X
• Commerciële Economie - SPECO
sportmarketing
• Commerciële Economie - Creative Marketing
Concepts
• Communicatie
• Communicatie - Creative Concepts for
Communication
• Communication - International Communication
Management ++
• Communicatie - SPECO Sportcommunicatie
• International Business ++
• Journalistiek
• Trend Research & Concept Creation in Lifestyle +

IETS MET
MENSEN
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GEZONDHEIDSZORG MET
BIOLOGIE, CHEMIE EN
NATUURKUNDE OF TECHNIEK?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Docent Dans
Docent Muziek
Docent Theater
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Fysiotherapie +
Gezondheid
Leraar Basisonderwijs X
Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist
Leraar Basisonderwijs - ALO >
Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo
Leraar exacte vakken
Leraar Lichamelijke Opvoeding - ALO
Leraar Mens & Maatschappij vakken
Leraar Pedagogiek
Leraar Talen
Logopedie
Podotherapie
Sportkunde
Verpleegkunde
Verpleegkunde - Technische stroom

INTERESSE IN MENSEN IN
COMBINATIE MET ICT EN
TECHNIEK?
Denk aan deze opleidingen:
• HBO-ICT
• HBO-ICT - ICT & Business X (óók Associate
degree)
• HBO-ICT - ICT & Media Design X (óók Associate
degree)
• Informatica - Software Engineering en Business
Informatics ++
• Mens en Techniek - Orthopedische (schoen)
Technologie

Denk aan deze opleidingen:
• Applied science X
• Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken +
• Mens en Techniek - Orthopedische (schoen)
Technologie
• Zorg en Technologie (Associate degree)

Legenda
X Heeft een februari instroom
> Dubbele bevoegdheid/BI-certificering
+ Ook Engelstalig
++ Alleen Engelstalig
O Ook Duitstalig
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Ben je gezond en fysiek sterk, hou je van bewegen en ga je graag een uitdaging aan? Ben je
praktisch ingesteld, niet bang om vies te worden of aan te pakken? Ben je geïnteresseerd in
het menselijk lichaam, nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen, heb je lef en kom je graag in
actie? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen.

WIL JE IETS GAAN DOEN MET
SPORT EN BEWEGEN?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Gezondheid
Leraar Basisonderwijs - ALO >
Leraar Lichamelijke Opvoeding - ALO
Sportkunde

INTERESSE IN SPORT &
BEWEGEN IN COMBINATIE MET
KUNSTEN?
Denk aan deze opleidingen:
• Circus and Performance Art ++
• Dance ++
• Docent Dans

IETS MET
SPORT &
BEWEGEN
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Legenda
> Dubbele bevoegdheid/BI-certificering
+ Ook Engelstalig
++ Alleen Engelstalig

INTERESSE IN SPORT &
BEWEGEN IN COMBINATIE
MET IETS COMMERCIEELS OF
COMMUNICATIE?
Denk aan deze opleidingen:
• Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing
(ook Johan Cruyff Academy)
• Communicatie - SPECO Sportcommunicatie

INTERESSE IN SPORT &
BEWEGEN IN COMBINATIE MET
GEZONDHEIDSZORG?
Denk aan deze opleidingen:
• Fysiotherapie +
• Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
• Mens en Techniek - Orthopedische (schoen)
Technologie
• Podotherapie
• Sportkunde
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Sta je graag klaar voor een ander? Ben je zelfstandig, sterk, moedig en behulpzaam? Kun je
goed organiseren en overzicht bewaren? Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam en
vertrouwd met mensen? Dan zou een opleiding in de gezondheidszorg iets voor jou kunnen zijn.

INTERESSE IN DE
GEZONDHEIDSZORG?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie +
Gezondheid
Logopedie
Podotherapie
Verpleegkunde
Verpleegkunde - Technische stroom

INTERESSE IN GEZONDHEID
IN COMBINATIE MET MENS
EN MAATSCHAPPIJ EN/OF
ONDERWIJS?

GEZONDHEID IN COMBINATIE
MET BIOLOGIE, CHEMIE EN
NATUURKUNDE OF TECHNIEK?
Denk aan deze opleidingen:
• Applied science X
• Gezondheid
• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken +
• Mens en Techniek - Orthopedische (schoen)
Technologie
• Verpleegkunde - Technische stroom
• Zorg en Technologie (Associate degree)

Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IETS MET
GEZONDHEIDSZORG
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Gezondheid
Leraar Basisonderwijs - ALO X >
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
Leraar Lichamelijke Opvoeding
Leraar Pedagogiek
Management in de zorg
Pedagogiek
Social Work
Sportkunde
Toegepaste psychologie

Legenda
X Heeft een februari instroom
> Dubbele bevoegdheid/BI-certificering
+ Ook Engelstalig
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Ben je geïnteresseerd in techniek, handig met computers? Ben je zorgvuldig, werk je graag met
je handen en zoek je dingen graag tot op de bodem uit? Ben je analytisch, durf je kritische vragen te stellen en ben je vindingrijk en innovatief? Kijk dan eens naar onderstaande opleidingen.
INTERESSE IN TECHNOLOGIE
EN ICT?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applied science X
Automotive X +
Elektrotechniek ++
Engineering (Associate degree)
HBO-ICT met verschillende studieroutes (óók
Associate degree) X
Industrial Design Engineering ++
Industrieel Product Ontwerpen + O
Informatica - Software Engineering en Business
Informatics + O
Mechatronica + X
Technische Natuurkunde
Toegepaste Wiskunde +
Werktuigbouwkunde X +

INTERESSE IN TECHNOLOGIE
IN COMBINATIE MET
IETS COMMERCIEELS,
BEDRIJFSKUNDIG OF LOGISTIEK?
Denk aan deze opleidingen:

IETS MET
TECHNOLOGIE &
ICT
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• Commerciële Economie - Digital Business
Concepts +
• HBO-ICT - ICT & Business X
• HBO-ICT - ICT & Education X
• ICT & Business
• Logistics Engineering + O
• Logistics Management + O
• Technische bedrijfskunde + c
• Technische Bedrijfskunde - Automotive
Management and Mobility Management
• Technische Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement MKB

Legenda
X Heeft een februari instroom
+ Ook Engelstalig
++ Alleen Engelstalig
O Ook Duitstalig

INTERESSE IN TECHNOLOGIE
IN COMBINATIE MET BIOLOGIE,
CHEMIE EN NATUURKUNDE OF
ONDERWIJS?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•

Applied science X
Leraar Biologie
Leraar Natuurkunde
Leraar Scheikunde
Leraar Techniek
Leraar Wiskunde
Technische Natuurkunde

INTERESSE IN TECHNOLOGIE IN
COMBINATIE MET GEZONDHEID?
Denk aan deze opleidingen:
• Gezondheid
• Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken +
• Mens en Techniek - Orthopedische (schoen)
Technologie
• Podotherapie
• Verpleegkunde - Technische stroom
• Zorg en Technologie (Associate degree)

TECHSTART
Wil je een opleiding binnen de technologie volgen,
maar je weet nog niet welke? Kies dan voor
Techstart, een gemeenschappelijke parallelpropedeuse van de opleidingen Technische
bedrijfskunde (inclusief Bedrijfsmanagement MKB
en Automotive Management and Mobility),
Bedrijfsmanagement MKB, Automotive, Elektrotechniek, Mechatronica, Werktuigbouwkunde,
Applied Science en Technische Natuurkunde in
Eindhoven. Het eerste jaar ga je in de eerste fase
op zoek naar de richting die bij je past bv. techniek,
natuurwetenschappen (biologie, chemie,
natuurkunde) en maak je gedurende het jaar een
bewuste keuze voor een opleiding. Meer
informatie vind je op fontys.nl/techstart.
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Gaat jouw passie verder waar die van anderen stopt? Is het je drijfveer om nieuwe dingen te bedenken en te creëren en heb je doorzettingsvermogen, verbeeldingskracht en fantasie? Durf je
buiten de kaders te denken en heb jij honderdduizend ideeën op een dag, ben je origineel, werk
je graag vanuit intuïtie, hou jij van buiten de gebaande paden gaan en volg jij niet ‘wat hoort’ en
beschik je over voldoende talent? Dan inspireren onderstaande opleidingen jou wellicht!
INTERESSE IN EEN
KUNSTZINNIGE, CREATIEVE
OPLEIDING?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•

Circus and performance Art ++
Dance ++
Dans - Musicaltheater
Muziek - Rockacademie
Muziek - Muziektheater
Muziek - Music and Performing Arts ++
Vormgeving - Art, Communication and Design

INTERESSE IN EEN CREATIEVE
OPLEIDING IN COMBINATIE MET
ICT EN TECHNIEK?
Denk aan deze opleidingen:
• HBO - ICT- ICT & Creative Technology X
• HBO-ICT - ICT & Media Design (óók Associate
degree)
• Industrial Design Engineering ++
• Industrieel Product Ontwerpen + O

IETS MET
CREATIVITEIT
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INTERESSE IN EEN CREATIEVE
OPLEIDING IN COMBINATIE
MET IETS COMMERCIEELS OF
COMMUNICATIE?
Denk aan deze opleidingen:
• Commerciële Economie - Digital Business
Concepts +
• Commerciële Economie - Creative Marketing
Concepts
• Communicatie
• Communicatie - Creative Concepts for
Communications
• Communication - International Communication
Management ++
• Journalistiek
• Trend, Research & Concept Creation in Lifestyle +
• Vormgeving - Art, Communication and Design

WIL JE LESGEVEN IN EEN
KUNSTVAK?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Docent Beeldende Kunst & Vormgeving
Docent Dans
Docent Muziek
Docent Theater

Legenda
X Heeft een februari instroom
+ Ook Engelstalig
++ Alleen Engelstalig
O Ook Duitstalig
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Ben je ondernemend, commercieel en ambitieus? Sta je graag voorop, heb je interesse in de
(omzet)cijfers van een organisatie, lijkt het je leuk om je eigen bedrijf te starten of om bedrijfsprocessen aan te sturen en te verbeteren? Kun je procesmatig denken en werk je nauwkeurig,
ben je een geboren leider en durf je risico’s te nemen? Ben je loyaal aan jezelf en aan de ander,
ga je graag een uitdaging of het avontuur aan, neem je initiatieven en geef je nooit op? Dan is
een opleiding in de economische sector misschien iets voor jou.
INTERESSE IN ECONOMIE
IN COMBINATIE MET IETS
COMMERCIEELS, COMMUNICATIE

INTERESSE IN ECONOMIE
IN COMBINATIE MET IETS
BEDRIJFSKUNDIGS, RECHTEN OF

OF ONDERNEMERSCHAP?

FINANCIEEL ECONOMISCH?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

• Commerciële Economie (óók Associate degree
in E) X + O
• Commerciële Economie - Digital Business
Concepts +
• Commerciële Economie - Creative Marketing
Concepts
• Communicatie
• Communication - International Communication
Management ++
• Communicatie - Creative Concepts for
Communication
• Finance & Control + O
• International Business ++ c
• Logistics Management +
• Ondernemerschap & Retail management (óók
Associate degree)
• Technische Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement MKB
• Trend Research & Concept Creation in Lifestyle +

INTERESSE IN ECONOMIE IN
COMBINATIE MET TECHNIEK, ICT
OF LOGISTIEK?
Denk aan deze opleidingen:

IETS MET
ECONOMIE
20
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• HBO-ICT - ICT & Business (óók Associate
degree) + X
• Logistiscs Management +
• Technische Bedrijfskunde + x
• Technische Bedrijfskunde - Automotive and
Mobility Management
• Technische Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement MKB
Legenda
X Heeft een februari instroom
+ Ook Engelstalig
++ Alleen Engelstalig
O Ook Duitstalig
= Numerus Fixus: aanmelden kan tot 15 januari
E Eindhoven

Scan deze QR-code
voor meer informatie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accountancy
Bedrijfskunde
Commerciële Economie
Finance & Control + O
Finance, Tax and Advice
HBO-rechten
International Business ++ x
Technische Bedrijfskunde + x
Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement
MKB
• Vastgoed en Makelaardij =

INTERESSE IN ECONOMIE
IN COMBINATIE MET
ONDERWIJS, SPORT OF MENS &
MAATSCHAPPIJ?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•

Communicatie - SPECO sportcommunicatie
Human Resource Management
Leraar Algemene Economie
Leraar Bedrijfseconomie
Leraar lichamelijke opoeding
SPECO Sportmarketing (ook Johan Cruyff
Academy)
• Sportkunde

ORIËNTATIEPROPEDEUSE
ECONOMIE & COMMUNICATIE
Je wilt een economische opleiding gaan volgen,
maar je weet nog niet welke precies? Dan is de
oriëntatiepropedeuse Economie & Communicatie
iets voor jou. Deze gezamenlijke propedeuse
van alle economische opleidingen van Fontys
in Eindhoven bied je de mogelijkheid om je
uitgebreid te oriënteren op de verschillende
vakgebieden. Zo ervaar je wat het best bij jou
past! Bij een succesvolle afronding van de
oriëntatiepropedeuse* stroom je direct door naar
het tweede studiejaar van de gekozen opleiding.
* = Accountancy, Bedrijfskunde, Communicatie, Commerciële
Economie, Finance & Control, Finance, Tax & Advice,
International Business, International Communication
Management, Ondernemerschap & Retail Management.
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STUDEREN AAN HET HBO, WAT BETEKENT DAT NOU?
JE KENT WAARSCHIJNLIJK DE VIERJARIGE
OPLEIDING WEL, MAAR ER IS MEER...
Propedeuse
Je propedeuse halen, oftewel je P halen zoals het vaak wordt genoemd, betekent dat je al je studiepunten van het eerste
jaar (60 EC) hebt gehaald. Op het hbo krijg je dan een getuigschrift propedeuse. Voor de meeste opleidingen geldt dat
je je propedeuse niet noodzakelijk in het eerste jaar hoeft te behalen. Dit is afhankelijk het feit of er wel of geen bindend
studieadvies voor jouw opleiding bestaat. Met je propedeuse getuigschrift kun je in een aantal gevallen direct doorstromen
naar de universiteit.
Associate degree
Vind jij de overstap van de middelbare school of het mbo naar het hbo erg spannend? Of lijkt vier jaar studeren je
lang? Misschien is een tweejarige Associate degree dan iets voor jou! In deze tweejarige hbo-opleiding die je in vol- of
deeltijd kunt volgen komen zowel theorie als praktische kennis aan bod. Na het volgen van een Associate degree krijg
je een erkend diploma op niveau tussen mbo-4 en hbo-bachelor. Je kunt dan soepel doorstromen naar een verwante
hbo-bachelor, waardoor je niet meer een volledige vier jaar hoeft te studeren om alsnog een bachelor halen. Of je gaat na
het behalen van je tweejarige Associate degree meteen aan het werk. De opleiding sluit direct aan bij de behoefte vanuit
het werkveld en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bekijk per opleiding de toelatingseisen voor de Associate degrees,
in een aantal gevallen heb je ook een relevante werkplek nodig.

Scan deze QR-code
voor meer informatie.
Bachelor
De welbekende hbo-bacheloropleidingen hebben doorgaans een studieduur van vier jaar. In deze vier jaar word je opgeleid
tot een ware professional. De theorie sluit net zoals bij de Associate degree goed aan op het werkveld. Je opgedane
theoretische kennis kun je tijdens je stage in praktijk brengen. Je zult zien dat je met zelfvertrouwen aan de slag kunt
binnen het door jou gekozen vakgebied. Op naar je droombaan! Of na de bachelor door met een master?
Voltijd, deeltijd of duaal?
Wist je dat er naast voltijd studeren meer mogelijkheden zijn? Als je voltijd studeert ben je ongeveer 40 uur per week bezig
met je studie en heb je recht op studiefinanciering. Je bent regelmatig op school en stage. Als je deeltijd gaat studeren
heb je vaak in de avonduren les. Hier kun je voor kiezen als je bijvoorbeeld wilt gaan werken en daarnaast wilt studeren. Als
deeltijdstudent heb je geen recht op studiefinanciering. Ook is er soms de mogelijkheid om een duale opleiding te volgen.
Hierbij worden werk en studie gecombineerd en sterk op elkaar afgestemd. Een voorwaarde voor een duale studie is dat je
een baan hebt in hetzelfde vakgebied als je opleiding. In de periode dat je studeert heb je recht op studiefinanciering.
Wist je dat je tegenwoordig bij Fontys blended learning aangeboden krijgt? Dat betekent dat je zowel fysiek als online
onderwijs volgt.

Scan deze QR-code
voor meer informatie.
Master
Na het behalen van je bachelor, kun je doorstromen naar een master. Een masteropleiding geeft je nog meer verdieping
of verbreedt je kennis. Je kunt je dus nog verder ontwikkelen. Dat versterkt jouw carrière en persoonlijke ontwikkeling.
Masteropleidingen hebben minimaal een lengte van een jaar. Ook bestaan er masteropleidingen die langer duren.

Scan deze QR-code
voor meer informatie.
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TOELATING EN AANVULLENDE EISEN
Je bent toelaatbaar tot een opleiding van Fontys met een havo- of vwo-diploma óf een mbo-diploma op niveau 4. Per opleiding
gelden er specifieke vooropleidingseisen, die staan vermeld in het overzicht met profieleisen op de volgende pagina’s.
Voor toelating tot enkele Fontys opleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed gevolg
een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij de
lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding en bij de opleiding Sportkunde. Dit doen we niet voor niets: we willen er zeker van zijn dat
je, doordat je bepaalde basisvaardigheden hebt, een goede kans hebt om deze opleiding tot een goed einde te brengen.

SELECTIE, AUDITIE, NUMERUS FIXUS EN
TOELATINGSTESTEN
Numerus fixus Opleiding Vastgoed en Makelaardij
Voor deze opleiding geldt in studiejaar 2023-2024 een
numerus fixus. Dat houdt in dat er een maximumaantal
opleidingsplaatsen beschikbaar is. De aanmelddeadline
voor de fixusopleidingen is 15 januari 2023. Kijk voor meer
informatie op de opleidingspagina van Vastgoed & Makelaardij
op fontys.nl.
Audities Kunsten
Voor alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de
Kunsten geldt dat je eerst toelatingsexamen (auditie) moet
doen. Je aanmelding bestaat uit twee stappen: je aanmelding bij
Studielink en je aanmelding voor toelating van de opleiding van
Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Bekijk via fontys.nl/kunsten
wat de toelatingseisen voor jouw opleiding inhouden.
Selectie Opleiding Sportkunde
Als je de opleiding Sportkunde wilt starten, moet je vooraf
deelnemen aan een toelating. Tijdens deze dag krijgen wij als
opleiding een beeld van jouw talenten en ambities en jij krijgt een
duidelijker beeld van de opleiding. Na inschrijving via Studielink
krijg je toegang tot de inhoud, voorbereiding, planning en
beoordeling van de toelating. De toelating is online georganiseerd
en het advies wat je krijgt is bindend. Tot slot moet je voor
de start van de opleiding een medische (basis)sportkeuring
ondergaan. Deze is verplicht en bindend. Meer informatie over de
toelatingsdag vind je op fontys.nl/sportkunde.
Selectie Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding
Als je de Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding wilt volgen,
moet je deelnemen aan een fysieke toelating en een online
toelatings-advies gesprek. Als toekomstig leraar Lichamelijke
Opvoeding moet je namelijk het goede voorbeeld geven, kennis
hebben van de techniek en een veilige les kunnen creëren.
Die eigen vaardigheid op de verschillende beweegdomeinen
willen we toetsen tijdens een fysieke toelatingsdag. Kort na
de fysieke toelating volgt een online adviesgesprek. In dit
gesprek kijken we hoe het met je motivatie en je oriëntatie
op de opleiding gesteld is. Na afloop van je fysieke toelating,
het onlinegesprek over je motivatie en het invullen van de
Studiekeuzecheck, geven we jou een advies. Dit advies is
erop gericht je te helpen in het maken van de juiste keuze. Jij
bent uiteindelijk zelf degene die een definitieve keuze maakt.
Tot slot moet je voor de start van de opleiding een medische
(basis)sportkeuring ondergaan. Deze is verplicht en bindend.
Meer informatie vind je op fontys.nl/alo.

Selectie Pabo-ALO: Leraar Basisonderwijs (Pabo) en Leraar
Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Om toegelaten te kunnen worden tot het Pabo-ALO excellentietraject is deelname aan een uitgebreid studiekeuzecheck
(SKC) Pabo-ALO verplicht. Het advies dat op basis van de SKC
afgegeven wordt is bindend voor het Pabo-ALO excellentietraject.
De SKC Pabo-ALO bestaat uit de volgende onderdelen: een
online-vragenlijst, het schrijven van een motivatiebrief voor
dit traject, deelname aan een aantal toetsen voor Pabo, een
fysieke toets op je eigen bewegingsvaardigheid voor ALO en
een persoonlijk adviesgesprek. Op basis van de uitkomsten van
eerdergenoemde onderdelen wordt in het adviesgesprek een
bindend advies afgegeven voor het Pabo-ALO excellentietraject,
of een niet-bindend advies afgegeven om te starten met het
reguliere Pabo- of ALO-traject. Het is raadzaam om één van onze
proefstudeerdagen bezocht te hebben. Meer informatie vind je op
fontys.nl/pabo-alo.
Leraar Basisonderwijs (Pabo)
Je bent toelaatbaar tot de opleiding Leraar Basisonderwijs
(Pabo) als je havo, vwo of mbo-niveau 4 hebt afgerond en
beschikt over het vereiste kennisniveau van aardrijkskunde,
geschiedenis en natuur en techniek. Als je nog niet aan alle
eisen voldoet zal je aan één of meerdere instroomtoetsen
moeten deelnemen. Deze landelijke toelatingstoetsen maak
en behaal je voor je start aan de pabo of uiterlijk in het eerste
jaar van je opleiding Leraar Basisonderwijs.
Niet het juiste profiel? Doe dan de toelatingstoetsen havo/vwo
Bij het succesvol behalen van de toets krijg je een certificaat
waarmee je alsnog toelaatbaar bent voor de opleiding van
jouw keuze. Kijk voor de toelatingseisen op de webpagina van
de opleiding die je wilt gaan volgen. Let op: voor een aantal
opleidingen gelden afwijkende toelatingsprocedures zoals
voor de Pabo, of aanvullende eisen zoals voor Sportkunde, de
kunstopleiding en Leraar Lichamelijke Opvoeding.
Niet de juiste vooropleiding?
Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen
havo-, vwo- of mbo-niveau 4-diploma op zak en ben je 21
jaar of ouder? Dan kun je toelating aanvragen middels het
toelatingsonderzoek 21+ voor de Fontys-opleiding van je
keuze, met uitzondering van de Fontys-opleiding HBO-Rechten
en de Nieuwste Pabo.

Scan deze QR-code
voor meer informatie.
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PROFIELEISEN HAVO/VWO
havo
CM
Accountancy

vwo
EM

NG

NT

CM

NG

NT

met ec of
m&o of be

met ec of m&o of be +
wia of wib

E
E

Applied Science
na of nlt

Automotive

havo

Lesplaats
EM

na

na of nlt

E

Bedrijfskunde

E

Circus and Performance Art *

T

Leraar Frans

vwo

CM

EM

NG

NT

Franse taal en cultuur

Franse
taal en
cultuur

Franse taal
en cultuur

Franse taal
en cultuur

CM

Lesplaats
EM

NG

NT
T

Leraar Geschiedenis

S/T

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

T

Leraar Godsdienst

T/U

Leraar Lichamelijke Opvoeding (vo, 1e graad, ALO) *

E

Commerciële Economie (óók Associate degree ** in E)

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

E/T/V

Commerciële Economie - Digital Business Concepts

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Leraar Natuurkunde

Commerciële Economie - Creative Marketing Concepts

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Leraar Nederlands

S/T

Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing
(ook Johan Cruyff Academy)

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

Leraar Omgangskunde

T

Communicatie

wia of wib

E/T

Communication - International Communication
Management

wia of wib

E

Communicatie - Creative Concepts for Communication

wia of wib

T

Communicatie - SPECO Sportcommunicatie

wia of wib

T

T

T

Leraar Maatschappijleer
na of nlt

E/S
sk of
nlt

T

Leraar Techniek

na of
nlt

T
T

Leraar Spaans
Leraar Wiskunde

wib

Dans - Musicaltheater

T

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving *

T

Docent Dans *

T

Logopedie

Docent Muziek *

T

Mechatronica

Docent Religie Levensbeschouwing

U

Docent Theater *

T

Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken

Elektrotechniek
Finance & Control
Finance, Tax and Advice

na

na of nlt

E/V

na of nlt

na

na of nlt

E

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o
of be

E/V

(ec of m&o of be) +
(wia of wib*)

ec of m&o
of be

E

Fysiotherapie

E

Gezondheid

E

Geestelijk begeleider

U

HBO-ICT (óók Associate degree**) en alle studieroutes

E/T

HBO - Rechten

T

Human Resource Management

E/T

Industrial Design Engineering

na

na of nlt

V

Industrieel Product Ontwerpen

na

na of nlt

V
V

Informatica - Software Engineering en Business
Informatics
International Business

E/V

ec of m&o of be of
wia of wib

Journalistiek

T

Leraar Aardrijkskunde

S/T

Leraar Algemene Economie

ec of m&o
of be

ec

ec of m&o
of be

ec

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

S/T
E/'sH/T/S/V

Leraar Basisonderwijs *
Leraar Basisonderwijs - ALO *

E

Leraar Basisonderwijs - Jonge Kind Specialist

’s-H

Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo

T

Leraar Bedrijfseconomie

ec

Leraar Biologie

bi of nlt

bi of nlt

Leraar Duits

Duitse taal en cultuur

Duitse
taal en
cultuur

Leraar Engels
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ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

Duitse taal
en cultuur

Duitse taal
en cultuur

ec
bi of nlt

ec of m&o
of be
bi of nlt

ec of m&o
of be

S/T
T
T

S/T

Leraar Scheikunde

T

na of nlt

na of nlt

Leraar Pedagogiek

Dance

Engineering (Associate degree**)

na of
nlt

wib

wia of wib

wib

S/T
V

Logistics Engineering
Logistics Management

ec of m&o
of be

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

V
E

na of nlt

na

na of nlt

E/V
E

wia of wib

Mens en Techniek: Orthopedische (schoen)
Technologie

E

Music - Academy of Music and Performing Arts *

T

Muziek - Muziektheater *

T
T

Muziek - Rockacademie *
Ondernemerschap & Retail Management
(óók Associate degree**)

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

E

Pedagogiek

E/'s-H/S/T

Podotherapie

E

Social Work

E
E

Sportkunde *
Technische Bedrijfskunde

wia of wib

wia of wib

E

Technische Bedrijfskunde - Automotive Management

wia of wib

wia of wib

E/T

Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement MKB

wia of wib

wia of wib
na of nlt

Technische Natuurkunde

E/T
na

na of nlt

E
U

Theologie
Toegepaste Psychologie

wia of wib

Toegepaste Wiskunde

wib

E
wia of wib

wib

E
T

Trend Research & Concept Creation in Lifestyle
Vastgoed en Makelaardij

ec of m&o of be

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

E

Verpleegkunde

E/T

Verpleegkunde - Technische stroom

E
T

Vormgeving - Art, Communication and Design
na of nlt

Werktuigbouwkunde

na

na of nlt

E/V
E

Zorg en Technologie (Associate degree**)
* Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
** Associate degree (Ad) is een tweejarige studie op hbo-niveau
Lesplaatsen:

E = Eindhoven

‘s-H = ‘s-Hertogenbosch

S = Sittard

T = Tilburg U= Utrecht

V = Venlo

S/T
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#WIJZIJNFONTYS
Wij zijn Fontys. Eén van de grootste kennisinstellingen
van Nederland. Onze studenten en medewerkers
vormen een groot netwerk, een community. Samen met
professionals van bedrijven en organisaties waar wij
mee samenwerken. Benieuwd naar wie we zijn, wat we
allemaal doen, waar we terecht komen, welke oplossingen
we bedenken en op welke fronten we samenwerken?
Volg ons op onze social media. #wijzijnfontys

Volg ons op

AANMELDEN
WANNEER AANMELDEN?
Meld je zo snel mogelijk aan via Studielink.
Normaal gesproken doe je dat uiterlijk vóór
1 mei. Voor een numerus fixus opleiding kun je
je aanmelden tot 15 januari 2023. Aanmelden
kan voor meerdere opleidingen tegelijk. Let op!
Een paar opleidingen hebben aanvullende eisen,
blader daarvoor even terug naar pagina 23.
Voor meer informatie kun je kijken op fontys.nl/
aanmelden.

STUDIEFINANCIERING
AANVRAGEN

VRAAG JE OV-KAART AAN!
Met het studentenreisproduct reis je tijdens je
studie gratis of met korting met het openbaar
vervoer. Aanvragen doe je via DUO. Doe dit voor
de zomer, zodat je je ov-kaart op tijd in huis hebt.
Je krijgt automatisch een weekabonnement,
maar je kan gratis wisselen naar een
weekendabonnement via Mijn DUO.

Drie maanden voordat je opleiding start vraag je bij
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) studiefinanciering
aan. Dit doe je ook als je nog niet zeker weet of
je geslaagd bent of toegelaten zal worden op je
opleiding naar keuze. Ben je gezakt of besluit je toch
een andere opleiding te gaan doen? Geef wijzigingen
dan zo snel mogelijk door aan DUO.

STUDIEKEUZECHECK: JOUW
CHECK-IN BIJ FONTYS
Wij vinden het heel belangrijk dat je met een
fijn gevoel aan je studie begint. Daar helpen de
Studiekeuzecheck en het bijbehorende ‘check-in’
gesprek bij. Hoe werkt het? Na aanmelding in
Studielink krijg je een uitnodiging voor een gesprek
en beantwoord je een paar vragen over de stappen
die je hebt gezet om tot deze studiekeuze te komen.
Op basis hiervan krijg je een serieus en goed
onderbouwd studieadvies. Dit advies is niet bindend,
jij bepaalt uiteindelijk zelf wat je ermee doet.
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ALLES GEREGELD EN DAN?
Voor meer informatie over de stad waar jij gaat
studeren kun je doorbladeren naar de volgende
bladzijde. Vergeet vooral niet om alvast de datum
van de introductieweek in je agenda te plaatsen.
Deze vindt altijd plaats in de week voorafgaand aan
de eerste lesweek! Meer over Purple kun je vinden
op bladzijde 37!
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FONTYSSTEDEN
EEN STAD DIE NOOIT
VERVEELT

EINDHOVEN DE GEKSTE!

DEN BOSCH
MIDDEN IN HET RIJKE
BRABANTSE LEVEN
Den Bosch is een veelzijdige stad in
het midden van Noord-Brabant. Het
heeft een oud historisch centrum en
ligt in een mooie, groene omgeving.
Met een boottocht over de stadsrivier
de Binnendieze kun je met eigen ogen
zien hoe mooi de omgeving én de
stad zijn. Den Bosch staat bekend om
haar gemoedelijke sfeer, de vele leuke
winkelstraatjes, terrasjes en kroegen.
Je vindt er talloze restaurants en
eetcafés. Daarnaast valt er van alles
te beleven op het gebied van theater
en evenementen. Na een dag hard
studeren en colleges volgen, heb je
wel wat ontspanning verdiend. Dat
komt goed uit, want er is altijd wel
wat leuks te doen in Den Bosch!
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Eindhoven ligt in de hightech- en
designregio Brainport, een regio die
voortdurend in ontwikkeling is. De
sfeer in de stad is dynamisch en
Eindhoven herbergt een
gemeenschap van internationale
studenten en kenniswerkers. De
samenwerking tussen industrie,
wetenschap, onderwijs en design
maakt Eindhoven aantrekkelijk voor
innovatieve bedrijfstakken én voor
studenten. Op het gebied van cultuur
en uitgaan is er van alles te zien en te
beleven. Bij studentenverenigingen,
sportclubs en festivals, maar ook op
de vele terrassen in de stad en de
bars op het Stratumseind. Kortom:
Eindhoven biedt jou de ideale mix
voor een onvergetelijke studententijd.

E I N D H OV E N

T IL B U R G
S IT TA R D
EEN STAD MET HISTORIE,
RUST EN GEZELLIGHEID
Studeren in Sittard is studeren in één
van de oudere steden van Nederland.
De stad is rijk aan monumenten
en musea. Monumentale panden
en vakwerkwoningen sieren het
stadsbeeld. De vele cafeetjes en
terrasjes in het centrum en op de
historische markt staan garant
voor een gezellig uitgaansleven.
Wil je na een dag hard studeren
juist de rust opzoeken? Dan kun je
die prima vinden in de recreatie- en
natuurgebieden die rond Sittard te
vinden zijn.

HET HART VAN BRABANT
Tilburg staat bekend als een heel
knusse en gezellige studentenstad.
Vergeleken met andere
studentensteden heeft Tilburg een
kleinere binnenstad, maar wel een
binnenstad met een hoge en
bruisende ‘kroegdichtheid’. Tilburg
heeft daarnaast uitstekende
mogelijkheden voor cultuur, sport en
ontspanning. De stad ademt een
sfeer van creativiteit, vernieuwing en
lef, met onder andere een groot
aantal opnamestudio’s en poppodia.
Alles wat er voor en door studenten
georganiseerd wordt draait om
ontmoeten, ondernemen,
ontwikkelen én ontspannen.

Met ruim 65.000 studenten en vele
studentenverenigingen is Utrecht
een echte studentenstad. Utrecht
staat bekend om zijn historische
binnenstad, de Domtoren en
grachten. Met haar gezellige
terrassen, vele restaurants, leuke
straatjes met trendy of bijzondere
winkeltjes en de vele festivals, bruist
Utrecht van het leven. Je zult je als
student niet snel vervelen. Utrecht
ligt in het Groene Hart. Een heerlijk
gebied om eens lekker uit te waaien
na een dagje hard studeren. Huur
bijvoorbeeld eens een bootje met
een stel vrienden om een dagje te
varen op één van de vaarroutes. Het
studentenleven is goed in Utrecht!

VENLO
KLEINE STAD, VAN
INTERNATIONALE ALLURE
Venlo is een levendige stad die
weliswaar een provinciale schaal
kent, maar die in toenemende mate
internationaal georiënteerd is.
Studeren in Venlo betekent studeren
in het middelpunt van een bloeiende
en duurzame regio. Zo is de regio
Venlo het wereldwijde
expertisecentrum van cradle-tocradle. Venlo ligt aan de grens met
Duitsland en is het culturele
epicentrum van Noord-Limburg. Met
volop evenementen en activiteiten,
een mooie binnenstad met veel
winkels en een breed aanbod in kunst
en cultuur, is Venlo aantrekkelijk voor
jonge mensen die hier graag willen
studeren. Bovendien sluiten de banen
in de regio uitstekend aan bij de
opleidingen in Venlo. Venlo is een
stad van lol en plezier: een stad die
het hele jaar door bruist vanwege de
feesten en festivals.

U T R E C HT
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WEET JE DAT...
80/20 REGEL

GOEDE START

de kans groot is dat je meerdere opleidingen
leuk vindt? Toch heeft iedere opleiding
waarschijnlijk zaken die jou minder
aanspreken. Ga daarom uit van de 80/20
regel: als je een opleiding vindt die voor 80%
alles in zich heeft en voor 20% elementen
heeft die je niet aanspreken, zoals bepaalde
vakken, dan kun je er toch vanuit gaan dat
deze opleiding voor jou zeker de moeite
waard is!

wanneer je voor een studie kiest je ervan op
aan kunt dat de zaken goed en overzichtelijk
geregeld zijn? Dat begint al voor de start van
je studie. Online bieden onze opleidingen een
handig overzicht waar je alle informatie kunt
vinden die je nodig hebt voor een goede start
van je studie. Meer info: fontys.nl/
goedestart

ONLINE STUDIEKEUZE

je tijdens je studie gebruik kan maken van de
Fontys app? Hierin vind je onder andere je
rooster(s), cijfers en nieuws. Zo ben je altijd
op de hoogte en heb je alle informatie over
jouw opleiding overzichtelijk bij elkaar.

je online heel veel aan studiekeuze kunt
doen? Je kunt op onze site bijvoorbeeld het
oriëntatiepad doorlopen of studiekeuzeadviesgesprekken aanvragen. Ook kun je een
studiekeuzetest doen of een sneak preview
krijgen van een studieweek. Direct contact
zoeken kan ook: WhatsApp met ons
klantcontactcentrum, studenten,
studiekeuzeadviseurs of docenten.

NIET ALLEEN IN HET NEDERLANDS
Fontys verschillende bachelors en masters
aanbiedt in de Engelse en Duitse taal? Op
fontys.edu vind je meer informatie.

MINOR
je een eigen kleur aan je opleiding kunt
geven? Dit heet een minor: een keuzevak in
het 3e jaar waarmee je jezelf specialiseert in
een onderwerp dat jij interessant vindt. Dat
vak kun je ook bij een andere studie volgen.

STARTTHERMOMETER
eerstejaarsstudenten ongeveer tien weken
nodig hebben om te landen? Daarna kunnen
ze pas aan leren gaan denken. Dat blijkt uit
een onderzoek van de startthermometer, een
meetinstrument waarbij studenten nadenken
over of zij zich thuis voelen bij hun studie, de
klas en manier van leren.
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FONTYS APP

HBO-BACHELOR
je na je hbo-opleiding een (hbo-)bachelor in
handen hebt? Je bent dan klaar voor de
arbeidsmarkt. Ook kun je nog verder studeren
en bijvoorbeeld een master gaan doen.

NIEUWSPLATFORM
Fontys een eigen nieuwsplatform heeft? Op
bron.fontys.nl lees je dagelijks nieuws over
Fontys Hogeschool. Een journalistieke
redactie schrijft, blogt en vlogt over
onderwijs, studenten, docenten en
lectoraten. Zo blijf je altijd op de hoogte van
ontwikkelingen binnen Fontys. Als je dit
magazine doorbladert kom je ook artikelen
tegen van Bron.

ONDERWIJSREIS
VAN
STEPHANIE ROGGEKAMP

ESMEE KAPPERS

Een gewilde stageplek bij RTL Nieuws, mooie
projecten bij grote opdrachtgevers en een baan
als verslaggever. Het heeft Journalistiekstudente
Stephanie Roggekamp nogal wat opgeleverd om
voor Condor te kiezen. Op die manier kon ze zich
in het derde semester al specialiseren in
datajournalistiek en zo heel gericht aan de slag
gaan. Ook startte ze, samen met drie
medestudenten, een eigen bedrijf op: DataBewijst.
‘Het werk was nooit klaar.’

Het verschil tussen een fictieve
opdracht en een opdracht voor
een werkgever is voor Esmee Kappers
heel groot. Ze kan door de route
Praktijkatelier écht haar steentje
bijdragen. Daarnaast werd haar ook
duidelijk dat dit het vak is waar ze voor
wil gaan. ‘Ik weet nu hoe het is om als
toegepast psycholoog aan de slag te zijn.’

‘In het tweede studiejaar werd DataBewijst geboren,
een bedrijf dat data uitleest én hulp kan bieden bij
het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
We ondervonden hoe het is om een eigen bedrijf
te hebben. Ik kan je vertellen: dat ging gepaard
met heel hard vallen en opstaan. Van succesvolle
opdrachten voor de politie en Brabants Dagblad tot
de leermomenten waarbij we ons mooie praatje niet
konden waarmaken.
Een avontuurlijke stage
Het heeft me uiteindelijk meer dan nieuwe kennis
en een goed netwerk opgeleverd. Ik mocht namelijk
stagelopen op de onderzoeksredactie van RTL
Nieuws. Normaal gesproken nemen ze daar
alleen universitair geschoolden aan. Omdat ik kon
aantonen dat ik het kon én mede-eigenaar was van
DataBewijst geloofden ze in me. Dat is me toch
maar even mooi gelukt als hbo’er!
Een nieuwe kans
Inmiddels heb ik mijn studie
afgerond en heb ik wat meer
afstand gedaan van
DataBewijst. Ik kreeg
namelijk een hele
mooie, nieuwe kans.
Ik werk nu als verslaggever bij RTV Dordrecht
namens NOS. Totaal
iets anders, maar dat
is alleen maar leuk.
Zo blijf ik, ook na
mijn studie, nieuwe
dingen leren.’

‘Jeugdspelers coachen voor profvoetbalclub
Willem II: dat is een van de mooiste
projecten waar ik aan heb gewerkt. Het
was onze taak om het mentale aspect
bij deze jongeren te trainen, zodat ze
het beste uit zichzelf kunnen halen.
Ik werd gekoppeld aan een jongen van
veertien jaar oud. Hoe ik aan de slag ging?
Ik focuste mij op één onderwerp per gesprek
waarna ik hem een opdracht meegaf. Dit bood
overzicht én een goede aftrap voor de afspraak die
volgde. Daarnaast heb ik gebruikgemaakt van tools
op het gebied van motivatie en veerkracht. Die tools
gaven hem handvatten die hij, op momenten dat het
nodig is, kan inzetten. Zo’n coachtraject was nieuw
voor mij. Ik had dan ook niet verwacht dat ik hem
écht kon helpen. Maar hij had er zeker iets aan. Dat
maakt me trots en heeft me meer zelfvertrouwen
gegeven.
Minder houvast
Het is mooi dat je door deze manier van leren in
het diepe wordt gegooid, maar tegelijkertijd moest
ik ook heel erg wennen. In een regulier studiejaar
krijg je een handleiding en weet je precies wat je
te wachten staat. Bij Praktijkatelier heb je minder
houvast, ik had tijd nodig om op een andere
manier te werken. Maar toen de eerste opdrachten
binnenkwamen, volgde de rest vanzelf!’
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HBO YES OR NO?
Wil jij weten of het hbo iets voor jou is? Doe dan de test ‘Hbo, YES of NO’.
In de interactieve video krijg je een aantal stellingen. Geef aan of ze wel
of niet op jou van toepassing zijn. Hierna hoor je of het hbo, op basis van jouw
antwoorden, iets voor jou is YES or NO. Ben je klaar met je opleiding aan het mbo en nog
niet klaar met jouw persoonlijke ontwikkeling? Dan is doorleren aan het hbo een goede keuze.
Hoe en wanneer je dat doet is aan jou; direct of na een tussenjaar. Voltijd of deeltijd met een baan erbij.
Of… je gaat voor een tweejarige associate degree. Voor meer informatie over onze opleidingen kun je
terugbladeren naar pagina 22.

Onderwijs
Per periode en per opleiding verschilt het aantal lessen dat je volgt. Soms heb je veel verschillende vakken en moet je je op
uiteenlopende onderwerpen focussen. In een andere periode heb je minder vakken, maar moet je wel meer doen.
Wat is er anders op het hbo?

Waar krijg je mee te maken?

Je kunt je hierop voorbereiden door:

•
•
•
•

• Er wordt meer lesstof behandeld in korte tijd.
• Er wordt van je verwacht dat je van tevoren
de lesstof doorneemt en/of je voorbereidt.
• Opdrachten die om een onderzoekende
houding vragen.
• Je werkt samen aan projecten en
opdrachten uit de praktijk.
• Je krijgt meer te maken met mensen uit het
werkveld.

• Goed bij te blijven door aanwezig te zijn in
de lessen.
• Hulp te vragen wanneer je dat nodig hebt.
• Je planning op orde te houden.
• Na elke les de behandelde stof bij te houden.

Wat is er anders op het hbo?

Waar krijg je mee te maken?

Je kunt je hierop voorbereiden door:

•
•
•
•
•
•

• Docenten controleren niet of jij jezelf hebt
voorbereid op de les.
• De aanwezigheid wordt niet altijd
bijgehouden.
• Je krijgt begeleiding van een coach, maar
je zult zelf aan de bel moeten trekken als je
ergens tegenaan loopt.
• Je medestudenten kunnen van alle leeftijden
zijn, soms een stuk ouder of jonger dan jij
zelf bent.

• Van elk vak op de hoogte te zijn wat er
van je wordt verwacht (zoals tussentijdse
opdrachten/zelfstudie/toetsen).
• Een globale planning te maken voor de hele
periode.
• Elke week een planning te maken.
• Prioriteiten te leren stellen.
• Bij introductiedagen aanwezig te zijn, zo leer jij
jouw medestudenten al snel beter kennen.
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Tip: Kijk eens op bladzijde 42 voor reflectietools
geschreven door onze studiekeuzeadviseur.

Cheyenne, Jaleesa en Angela hadden eigenlijk
geen idee wat ze van het hbo moesten
verwachten. Maar nu ze er eenmaal zitten,
vallen de verschillen eigenlijk best mee.

Voorbereid zijn
Op het hbo gaan veel docenten ervan uit dat je zelf de opdrachten bijhoudt. Daarnaast moet je voor toetsen nu vaak
meer leren en ook anders: waar je eerst lijstjes uit je hoofd moest leren en kennis moest reproduceren, zul je nu de
lesstof vaker leren toepassen. Dat vraagt om een andere manier van leren en studeren.
Wat is er anders op het hbo?

Waar krijg je mee te maken?

Je kunt je hierop voorbereiden door:

•
•
•
•
•

• Je krijgt meerdere vakken met deadlines of
toetsmomenten op verschillende momenten.
• Je moet meer tijd besteden aan studeren en
zelfstudie.
• Je leert verder onderzoek te doen.
• Je krijgt in het begin nog begeleiding bij de
onderzoeken, gaandeweg leer je steeds meer
zelfstandig onderzoek te doen.
• Je leert hoe je bronnen moet gebruiken en
hoe je hiernaar op de juiste manier moet
verwijzen door middel van APA.

• In je laatste jaar van je school al (week-,
maand-, of jaar)planningen te maken.
• Proactief te zijn (niet te wachten tot je
docent je vertelt iets te doen).
• Zelf contact op te nemen met de docent
wanneer je hulp of ondersteuning nodig hebt.
• Aantekeningen te maken tijdens de lessen,
zodat je die kunt gebruiken tijdens het leren.
• De Fontys cursus “zoekwijzer” te volgen.

Je kan niet meer zonder een planning.
Je bent meer tijd kwijt aan studeren.
Je maakt opdrachten in je eigen tijd.
Je studeert op een andere manier.
Je ontwikkelt je onderzoek vaardigheden.

Tip: Volg een van de vijfdaagse
ervaringsprogramma’s van Fontys, bezoek onze
open dagen en doe mee aan onze proeflessen.

Je studiehouding
Op het hbo wordt er meer van jouw zelfstandigheid gevraagd: je krijgt minder begeleiding buiten de lessen om, je hebt
minder verplichtingen en er zijn minder tot geen controles. Je krijgt dus meer verantwoordelijkheid. Naast de lessen die
je volgt, werk je ook veel aan projecten en opdrachten, dat vraagt naast samenwerking ook vrije tijd.

Je bent zelfstandiger.
Je krijgt meer verantwoordelijkheid.
Je doet meer zelf.
Je zit met een diverse groep studenten.
Je werkt meer samen.
Er wordt een groter beroep gedaan op je
intrinsieke motivatie.

‘HET HBO VALT ECHT MEE’
Joris, Dionne en Lotte gingen van het mbo naar
het hbo en voelen zich er nu helemaal thuis. De
overstap viel voor hen erg mee.

DOORSTROOMWIJZER

Lesstof wordt sneller behandeld.
Minder verplichte lessen.
Je doet meer aan zelfstudie.
Je werkt meer projectmatig, deze zijn groter
en complexer.

‘HBO IS ANDERS, MAAR NIET TE MOEILIJK’

Taal
Op het hbo lees en schrijf je heel veel. Het is dus belangrijk dat je bekend bent met verschillende leesstrategieën.
Daarnaast is het van belang dat je de juiste basiskennis hebt van de Nederlandse taalregels, zodat je (vrijwel) foutloos
een verslag kunt schrijven. Ook Engelse taalvaardigheid is belangrijk, omdat je hier in je studie ook mee te maken kunt
gaan krijgen.
Wat is er anders op het hbo?

Waar krijg je mee te maken?

Je kunt je hierop voorbereiden door:

Lezen en schrijven
• Je leest langere, abstracte teksten.
• Je leest meer vakliteratuur.
• Je krijgt Engelse teksten.
• Je krijgt meer theoretische teksten.

Lezen en schrijven
• Je leest teksten die complexer van aard zijn
en de structuur is niet altijd even duidelijk.
• Je maakt gebruik van meerdere
informatiebronnen en je kan in je teksten
op de juiste manier naar deze bronnen
verwijzen.
• Je schrijft formeel en professioneel.

Lezen en schrijven
• Vakliteratuur te lezen
• Samenvattingen te maken van wat je hebt
gelezen.
• Feedback te vragen aan taaldocenten of
medestudenten.

Spreken en luisteren
• Je presenteert gestructureerd voor een
divers publiek.
• Je neemt actief deel aan discussies of
gesprekken in de les.
• Je stelt kritische vragen

Spreken en luisteren
• Je presenteert over complexe onderwerpen
die binnen je vakgebied vallen, maar ook
daarbuiten.

Spreken en luisteren
• Jezelf op te nemen tijdens een presentatie.
• Aantekeningen maken tijdens de lessen (zo
luister je actief).
• Er een groot beroep gedaan op luisteren. Je
moet horen wat de ander zegt, niet alleen wat
jij zelf zegt.
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REKENHULP
Het is slim om alle kosten op een
rijtje te zetten om te kijken hoeveel
studiefinanciering jij nodig hebt.
Lenen betekent namelijk dat je
een studieschuld opbouwt. Met
de ‘rekenhulp studiefinanciering’
van DUO bereken je hoeveel
studiefinanciering je kunt krijgen en
hoe hoog jouw studieschuld aan
het einde van je studietijd is. Kijk op
www.duo.nl

TOESLAGEN

WAT KOST STUDEREN?
MET WELKE KOSTEN MOET JE REKENING
HOUDEN ALS JE GAAT STUDEREN?
COLLEGEGELD

STUDIEFINANCIERING

Het collegegeld voor een voltijdstudie in het hoger onderwijs
wordt per jaar opnieuw door de
overheid vastgesteld. Voor sommige
studenten die voor het eerst gaan
studeren geldt dat ze in aanmerking
komen voor compensatie en betalen
in het eerste jaar de helft van het
wettelijk collegegeld. Het kan ook zijn
dat studenten instellingscollegegeld
moeten betalen in plaats van
collegegeld. Dit gebeurt wanneer
je bijvoorbeeld al eens eerder
een bachelor hebt afgerond. Wil
je weten hoeveel collegegeld jij
precies moet betalen? Vul dan de
collegemeter van Fontys in en zie
welk collegegeldtarief voor jou geldt.
Kijk op: fontys.nl/collegegeld

Wanneer je gaat studeren aan
het mbo, hbo of universiteit heb
je recht op studiefinanciering. Er
geldt geen minimumleeftijd voor
studiefinanciering op het hbo of
universiteit. Voor het mbo geldt een
minimumleeftijd van 18 jaar. Ieder
die gaat studeren heeft recht op
studiefinanciering (in de vorm van
een renteloze lening). De hoogte
van deze lening is afhankelijk van
het inkomen van de ouders en kan
worden aangevraagd bij de Dienst
Uitvoering Onderwijs (DUO). Regel
dit op tijd, zo’n 3 maanden voor de
start van de studie. Is het nog niet
zeker dat je geslaagd bent? Of twijfel
je nog over de studiekeuze? Vraag
dan toch alvast studiefinanciering
aan. Verandert er nog iets, geef dat
dan zo snel mogelijk door aan DUO.
Meer informatie vind je hier: duo.nl/
particulier/studiefinanciering
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Als je weinig inkomen hebt, kom
je misschien in aanmerking voor
zorgtoeslag, dit kun je nakijken bij de
belastingdienst. Ook kun je als je op jezelf
woont en weinig inkomen hebt wellicht
in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Als laatste kunnen studenten met een
beperking ook in aanmerking komen voor
een studietoeslag, dit kan bijvoorbeeld
wanneer je niet kunt bijverdienen vanwege
een beperking of ziekte.

KINDERBIJSLAG
Als jij recht hebt op studiefinanciering,
vervalt voor jouw ouders het recht op
kinderbijslag en op een kindgebonden
budget. Dat geldt ook als de
studiefinanciering niet is aangevraagd.

KOSTENPLAATJE
Naast collegegeld, moet je ook rekening
houden met kosten voor levensonderhoud en
verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur
een grote kostenpost. Als je op jezelf woont,
houd dan ongeveer rekening met de volgende
maandelijkse kosten in euro’s:

Dit zijn de gemiddelde uitgaven van studenten.
Bron: Nibud: (Wat kost studeren?, 2021)
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NAAM: SIMON VAN BEEK (23)
STUDIE: INTERNATIONAL FINANCE AND
CONTROL, VENLO
STAGE: SPANJE

Get to know
a country from
different
perspectives

Grow beyond
yourself!

STUDEREN
IN HET
BUITENLAND

Get out of your
comfor t zone!

Werkgevers hechten grote waarde aan de internationale ervaring die je opdoet tijdens een studie of stage in
het buitenland. Een tijdje in het buitenland doorbrengen maakt je een stuk zelfstandiger. Je krijgt een grotere
talenkennis en meer inzicht in andere culturen. Fontys heeft een groot aantal internationale partners en
samenwerkingsovereenkomsten, zowel binnen als buiten Europa. Waar zou jij heen willen?

BUITENLANDMINOR

VOORBEREIDING

Bij de meeste studies is het mogelijk om voor je studie
en/of stage naar het buitenland te gaan. Een mooie
manier om je horizon te verbreden en met andere
culturen in aanraking te komen! Bij Fontys kan je
bijvoorbeeld je minor in het buitenland doen. In dat
geval kies je er voor een half jaar (semester) aan een
buitenlandse universiteit te studeren.

Wil je graag tijdens je studie naar het buitenland,
bereid je dan goed voor. Het is namelijk niet iets wat je
snel kunt regelen en het kost flink wat voorbereiding;
denk bijvoorbeeld aan taalvoorbereiding, financiën,
selectieprocedures, beursaanvragen en eventuele
visumaanvragen. Iedere opleiding heeft een
coördinator internationalisering die jou op weg kan
helpen en je kan vertellen wat de mogelijkheden zijn en
waar je de juiste informatie kunt vinden.

BUITENLANDSTAGE
Een (afstudeer)stage in het buitenland staat bijzonder
goed op je CV en het werkt positief bij het zoeken naar
een toekomstige baan. Sommige opleidingen hebben
een database met mogelijke stagebedrijven maar in de
meeste gevallen zul je zelf een stageplaats moeten
zoeken. Informatie over het zoeken en vinden van een
passende stageplaats krijg je tijdens je opleiding.
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‘For my study abroad semester I lived for one
semester in Barcelona. I studied at the Tecnocampus
in Mataró, just outside Barcelona. My initial idea was
to go to New Zealand, but due to covid-19 this was
not possible. Spain, the city and the people positively
surprised me and it was a great experience to see
many different European cultures come together in
this Catalan area. I met many international friends
and realized how beautiful the European countries
are. The great thing is that now I have friends in all
these countries, so I hope we can visit each other.
The teaching style at the University was similar to
what I was used to at Fontys, but I realized that in the
Netherlands they ask you to be more independent
and that it is important to carefully choose your
courses, as they can be different from what you are
used to. If you have an opportunity to go anywhere
abroad, take it. In addition, a great thing is the
Erasmus+ grant you get to support you financially.’

NAAM: SJOERD KESSELS (20)
STUDIE: LERAAR BASISONDERWIJS,
DEN BOSCH
STAGE: FINLAND
‘Tijdens het 3e jaar van mijn opleiding liep ik stage aan
de Kielo International School in Helsinki. Daar hielp ik
de leerkrachten en gaf ik taal- en muziekles. Met andere
studenten samen deed ik onderzoek naar armoede in
verschillende landen. Mijn keuze voor stage in Finland
werd mede bepaald doordat het Finse onderwijssysteem
erg goed staat aangeschreven. Eén van de leukste
momenten vond ik toen we spelenderwijs met de hele
school werkten aan het maken van een moestuin.
Het zwaarste moment was afscheid nemen van
nieuwe vrienden toen ik terug naar huis moest. Het
studentencomplex waar ik woonde was een ideale plek
om veel internationale studenten te ontmoeten en te
leren zelfstandig te worden. Ik heb tijdens de stage niet
alleen veel geleerd voor mijn toekomstig beroep, maar
ook een persoonlijke groei doorgemaakt.’
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PURPLE
Het begin van jouw studie bij Fontys! Een supervette week vol kennismaking met je
studiegenoten, je opleiding, jouw hogeschool én
de stad waarin je gaat studeren. Een
onvergetelijke ervaring en een geweldig begin van
je studententijd. De Purple introductieweek vindt
plaats in de week voor de eerste lesweek, van
21 tot en met 25 augustus 2023.
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STUDEREN EN ONDERNEMEN
Heb jij de ambitie om naast jouw studie een bedrijf te hebben? Binnen Fontys zijn er een hoop Studentondernemers.
Deze studenten hebben bijvoorbeeld een eigen bedrijf in de E-Commerce, Fashion & Beauty, Events & Leisure,
Techniek, Gezondheid & Sport, Horeca, Sport & Logistiek, Beeld & Design en Online Marketing. Hieronder lees je
enkele verhalen van studenten die de keuze hebben gemaakt om met de Studentondernemersregeling een eigen
bedrijf te starten naast hun studie.

Altijd heeft Yaniek Vekemans al een passie gehad voor exclusieve merkkleding.Dit vooral
voor twee merken: Stone Island en CP Company. Elke keer opzoek naar de juiste kleding
voor de beste prijs. Zijn vrienden en familie zagen dit en vroegen zich af of hij dit ook voor
hen kon doen. De Studentondernemersregeling zorgt ervoor dat Yaniek genoeg tijd krijgt om
zijn studie met zijn onderneming te combineren. Ook wordt er vanuit zijn opleiding
meegedacht met zijn onderneming en kan hij altijd een goede sparringpartner vinden.

Yaniek Vekemans

B
Bedrijfsmanagement MK
EDCasualClothing

Fesly is de sieradenwebshop van Lynn Feskens, student
Lifestyle Research & Concept Creation in Tilburg, die vooral
bekend is van haar insta-account. Lynn is altijd al bezig
geweest met het maken en verzamelen van de mooiste sieraden, als klein meisje verkocht
ze al zelfgemaakte armbanden. Een webshop beginnen ging toen nog niet door haar hoofd
maar ze wist dat ze uiteindelijk iets zou gaan doen met deze creativiteit. Door haar grote
passie voor mode en het volgen van trends liep Lynn telkens tegen het feit aan dat veel
webshops bepaalde trends niet of laat oppikken.

Lynn Feskens

Meer verhalen lezen van studenten met een eigen bedrijf? Scan deze QR-code:

Lifestyle Research &
Concept Creation Fesly

In het hbo wordt een grote zelfstandigheid
van je verwacht, wat in het begin even wennen
kan zijn. In je eerste jaar word je daarom
aan een studentcoach gekoppeld. Hij of zij
is docent aan jouw opleiding én jouw eerste
aanspreekpunt bij allerlei soorten vragen.
Ook volgt je studentcoach je prestaties en
geeft waar nodig handige tips en advies. Met
extra ondersteuningsvragen of twijfels kun
je daarnaast ook terecht bij Fontys Helpt.
Fontys Helpt is een website waar je naast extra
ondersteuning ook praktische informatie en
initiatieven vindt waarbij je je kunt aansluiten,
zoals communities.

WE STAAN VOOR JE KLAAR
We helpen je graag op weg naar de juiste
ondersteuning, ook buiten je opleiding. Wanneer
je hulp nodig hebt bij zaken als faalangst, een
moeilijke thuissituatie of ondersteuning bij adhd,
staan onze studentendecanen en psychologen
voor je klaar. Ook zijn er verschillende trainingen
die je kunt volgen.

KEUZEMOMENTEN

STUDEREN EN TOPSPORT
Fontys is trots op haar sportende studenten en ondersteunt hen zo optimaal mogelijk om de combinatie tussen
topsport en studie mogelijk te maken. Dus ben jij een topsporter of aanstormend talent, dan kun je rekenen op
voorzieningen van Fontys die studeren haalbaar maken voor jou!
Thom roeit in het Aegon Nationaal RoeiTeam in de Dutch PR 4+. Eind 2017 raakte hij door een ongeluk
op zijn werk blind en op het revalidatiecentrum zagen ze zijn talent voor roeien. Thom combineert zijn
topsport met zijn studie Automotive Management in Eindhoven. Door goed te communiceren met
zowel zijn docenten als medestudenten zorgt hij ervoor dat hij alles kan combineren. Meer weten over
Thom en zijn topsport? Scan dan de QR-code voor zijn verhaal op camera:

Thom Kuus

FONTYS HELPT

Softbalt bij het Nederlands softbalteam en speelt
op internationaal niveau wedstrijden. Als studie
heeft Wies voor verpleegkunde gekozen, omdat ze
het leuk vindt om voor mensen te zorgen, maar
ook om mensen beter te maken. De combinatie
tussen studeren en topsport is niet altijd even
makkelijk, maar Wies volgt haar hart. Weten
waarom Wies gekozen heeft voor
verpleegkunde? Kijk dan dit filmpje:

Na je studiekeuze houdt het maken van keuzes
niet op. Tijdens je opleiding krijg je namelijk te
maken met verschillende keuzemomenten, zoals
wanneer je een specialisatie of keuzevak kiest, je
stageplek, je minor en je afstudeertraject. Het
kan ook gebeuren dat je er na een tijdje achter
komt dat je wil switchen van opleiding. Dan
maak je dus een nieuwe studiekeuze, met hulp
van je studentcoach of een van onze
studiekeuzeadviseurs. Neem ook eens een kijkje
op fontys.nl/helpt. Dan weet je alvast waar je als
Fontys student terechtkunt.

HULP BIJ STUDIEKEUZE
Je bent gestart met een opleiding bij Fontys en
je komt erachter dat je niet op je plek zit. Dat kan
gebeuren! Fontys is er om jou hierin te begeleiden.
Dit doen we door het aanbieden van een:
Workshop voor studiekiezers
In een klein groepje ga je een dagdeel aan de slag
met opdrachten waardoor je beter weet wat voor
type persoon jij bent en welke stap jij kunt zetten
om verder te komen in je studiekeuzeproces.
Individueel (studie) keuzetraject
In een individueel keuzetraject onderzoek je
samen met de studiekeuzeadviseur jouw twijfels,
vragen en ideeën over je studieloopbaan. Dit
resulteert in een passend traject zodat je zelf een
bewuste (studie)keuze kunt maken.
Groepstraject Explore
Tijdens het groepstraject Explore kom je
gedurende twee maanden, één dag per week bij
elkaar om aan de slag te gaan met het maken van
een nieuwe keuze. Met als doel dat je na afloop
veel beter weet wie je bent en waar je naartoe wilt.
Een stevige basis om je toekomstige keuzes op te
baseren. Voor meer informatie: fontys.nl/explore.
Fontys Empower
Fontys Empower is een voltijds onderwijsprogramma (30 ECTS) van 20 weken dat je kunt
volgen als je hulp wilt bij het maken van een
opleidingskeuze en tegelijkertijd wilt (blijven)
studeren. Je kunt aan het programma deelnemen
als je voor de eerste keer een studiekeuze maakt,
maar ook als je je (Fontys) opleiding stopt en een
nieuwe keuze wilt maken. Tijdens het programma
krijg je coaching om je talenten en interesses te
ontdekken, ontwikkel je (toekomstige) vaardigheden en maak je kennis met de Fontys domeinen.
Op basis hiervan helpen wij je om een keuze te
maken die echt bij jouw identiteit past. Als je het
programma succesvol voltooit, ontvang je een
bewijs van 30 studiepunten. Als je doorstroomt
binnen Fontys, kun je op basis van dit bewijs
aanspraak maken op vrijstelling (tenzij er sprake is
van uitzondering) voor de minor van je opleiding.
Voor meer informatie: fontys.nl/empowertec

Wies Ligtvoet
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STUDIEKEUZEADVISEUR
ELKE AAN HET WOORD
Wat heb ik een haat-liefde verhouding met het woord ‘reflecteren’.
Ik moet denken aan serieuze, zware dingen en ‘moeten vanuit school’.
Tegelijkertijd denk ik aan hoe leuk ik het vind om als studiekeuzeadviseur anderen aan te zetten tot reflecteren. De studenten die ik
spreek hebben allemaal de behoefte om even stil te staan bij hun
studiekeuze, net zoals jij op dit moment doet. Misschien ben je al
naar een open dag of andere studiekeuzeactiviteit geweest en heb je
al besloten wat je volgende stap wordt, of juist nog niet.
Natuurlijk maak je het liefst al meteen de juiste studiekeuze.
Uiteindelijk ga je pas na de start van je studie écht ervaren hoe het
is om die opleiding te volgen. Als studiekeuzeadviseur spreek ik
vooral studenten die al een studiekeuze hebben gemaakt en die
twijfelen, bijvoorbeeld omdat ze de vakken toch niet zo interessant
vinden als gedacht. Dan sta je stil bij de gemaakte keuze en kies je
opnieuw. Ook dat is oké en hoort erbij. Reflecteren helpt je naar een keuze die bij jou past en waar jij blij van wordt.
Dus waar ga jij de volgende keer reflecteren; onder de douche, op de bank of op de fiets? Sta dan eens stil bij wat jij
meeneemt uit dit magazine. Wie weet brengt het je verder in je studiekeuze!

Scan deze QR-code
voor meer informatie.

KOM KENNISMAKEN

BIJ FONTYS

Wist je dat jij op verschillende manieren kennis kunt maken met Fontys? Je kan ons zowel online als
op de campus vinden. Je bent bijvoorbeeld van harte welkom op onze open dagen, iets met...
voorlichtingen, meeloopdagen en bij het proefstuderen. Ook kun je sneak previews bekijken,
deelnemen aan onze meet&greets en met onze studenten WhatsAppen! Hieronder een uitleg van al
onze studiekeuze activiteiten.
 ijdens de open dagen ligt de focus op beleving en ervaring van de opleiding en de campus. Je kan
T
hier in gesprek gaan met docenten en het echte verhaal horen van studenten. Weten is mooi, maar
beleven is ervaren.
Onze iets met... voorlichtingen helpen jou als je nog niet precies weet welke opleiding je wilt gaan
volgen binnen jouw interessegebied. Deze voorlichtingen vinden online plaats.
Met de meeloopdagen kun je écht ervaren hoe het is om bij de door jouw gekozen opleiding te
studeren. Je loopt een dag mee met studenten van deze opleiding.
 ijdens proefstuderen ga je de opleiding samen met andere scholieren ervaren. Je vormt een klas
T
voor een dagdeel en volgt een programma in een realistische setting, bijvoorbeeld met een college en
een case.
In onze meet & greet maak je kennis met docenten en studenten van de opleiding die jouw interesse
heeft. Je kunt hier al je vragen stellen. Onze studenten vertellen over hun ervaringen, er is informatie
over het soort werk dat je na deze opleiding kunt doen.

VIJF REFLECTIEVRAGEN VOOR WANNEER JIJ MEEDOET MET EEN STUDIEKEUZE ACTIVITEIT:
1. Wat maakt dat jij voor deze open dag/meeloop/proefstudeer dag hebt gekozen?
2. Welke vragen hoop je vandaag beantwoord te krijgen?
3. Zijn er nog andere aspecten die je vandaag helder wilt krijgen?
4. In welke mate denk jij dat deze opleiding past bij jouw talenten/kwaliteiten?
5. Wat is jouw vervolgstap na deze open dag/meeloop/proefstudeer dag?

Bij een aantal van onze opleidingen kun je een sneak preview krijgen van hoe een studieweek eruitziet.
Kijk bij het aanbod van studieactiviteiten of de opleiding van jouw keuze een sneak preview aanbiedt.
 il je weten hoe studenten van nu hun studiekeuze maakten? Heb je vragen over hun
W
opleiding of over Fontys? Onze studenten vinden het leuk om hun ervaringen te delen en jouw
vragen te beantwoorden via WhatsApp! Meld je hier aan voor een studiekeuzeactiviteit:

VIJF REFLECTIEVRAGEN NA AFLOOP VAN EEN ORIËNTATIEACTIVITEIT:
1. Wat was je eerste indruk van deze dag?
2. Welke vragen hoopte je vandaag beantwoord te krijgen en in hoeverre is dat gelukt?
3. Bij welke activiteiten had jij het gevoel; yes dit vind ik leuk om te doen, dit past bij mijn kwaliteiten?
4. Op basis van wat je nu ervaren hebt; welk cijfer zou jij deze opleiding geven?
5. Als je nog 1 ding zou mogen vragen aan de opleiding, wat zou dat dan zijn? Welke vervolgstap hoort daarbij?
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