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#wij zijn fontys

Hallo! Kom je struinen door onze opleidingen? In dit magazine vind je ze allemaal. Wij zijn heel benieuwd welke studie jou aanspreekt.  

Én naar hoe jij in elkaar zit, wat je leuk vindt, waar je goed in bent en welke opleiding je kiest. 

Wie wij zijn? Wij zijn Fontys. Eén van de grootste hogescholen van Nederland. Stap je bij ons binnen, dan stap je in een nieuw leven.  

Je gaat studeren. Je ontwikkelt je in een vak en vakgebied, gaat stage lopen, aan projecten werken, experimenteren, onderzoeken, leren én 

vrienden maken voor het leven. Ook wij laten je niet meer los. Onze docenten, studieloopbaanbegeleiders en je medestudenten hebben alle 

aandacht voor je. Samen met hen maak je keuzes en zet je stappen die bij jou passen. In elke opleiding hebben we extra aandacht voor techniek, 

ondernemerschap en creativiteit. Omdat we geloven dat die kennis je verder helpt in de wereld van morgen: de wereld waarin jij na je studie 

terecht komt.

Wij zijn veel meer dan Fontys alleen. Want je leert veel sneller én leuker als je samenwerkt met studenten van andere opleidingen en met mensen 

van bedrijven, instellingen en organisaties. Wij zijn onderdeel van een netwerk. We houden elkaar scherp en zorgen voor het allerbeste onderwijs 

dat wij jou kunnen bieden. Wat jij daarvan merkt? Dat jouw opleiding perfect aansluit op wat bedrijven en organisaties vragen bijvoorbeeld. En 

dat je al tijdens je studie projecten draait en onderzoek uitvoert voor echte opdrachtgevers. Dat je de meest leerzame stages kunt lopen. En dat je 

ook na je opleiding verbonden blijft aan Fontys. Zo leer je wat je nodig hebt in de praktijk, en leer je een leven lang.

Start jij jouw studentenleven binnenkort bij Fontys? Kom gerust eens bij ons kijken voordat je je definitieve keuze maakt.  

We ontmoeten je graag!

»
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Studiekiezer
Oriënteer, ervaar en maak je keuze

Oriënteren
Bekijk de Fontyswebsite
Alle informatie over een opleiding vind je op fontys.nl. Bekijk de inhoud van de opleidingen, 
krijg een indruk van het beroepenveld en meld je aan voor een dagje proefstuderen, een 
meeloopdag of open dag. 

Verkennen
Bezoek een open dag
Kom de sfeer bij Fontys eens proeven en neem een kijkje bij de opleidingen. Je krijgt 
voorlichting en hebt alle kans om met studenten en docenten te praten over de opleiding 
die je leuk lijkt.

Verdiepen
Kom proefstuderen
Met een groepje medescholieren ben je een dag te gast bij een opleiding. Je volgt een 
speciaal programma, waardoor je een goed beeld krijgt van hoe de opleiding in elkaar zit. 
Ook ervaar je wat studeren bij Fontys inhoudt.

Beslissen
Studiekeuzecheck
Als je voor Fontys hebt gekozen, krijg je na je aanmelding een uitnodiging voor een 
studiekeuzecheck. Op basis hiervan krijg je een advies. Zo weet je of de studie die je hebt 
gekozen bij je past, wat je kunt doen om deze passend te maken, of hoe je tot een ander 
keuze kunt komen.

fontys.nl/studiekeuze

Verdiepen
Meelopen
Met een student van de opleiding van jouw keuze volg je een aantal lessen, colleges en 
practica die bij die student die dag op het programma staan. Je maakt zo een gewone 
lesdag mee, waardoor je een goed beeld krijgt van studeren bij Fontys. 

»

TIP!
Studiekeuzetest
Wil je weten welke 
opleidingen van Fontys passen 
bij wat je leuk vindt en kan? 
Doe dan de test op  
fontys.nl.

!

TIP!
Persoonlijke studie-
keuzebegeleiding
De onafhankelijke studiekeuze-
adviseurs van Fontys kunnen je 
helpen bij het kiezen van een 
opleiding die bij je past, of die 
nu bij Fontys aangeboden 
wordt of niet. Maak een 
afspraak voor een persoonlijke 
intake. Bel 08850 82222, 
WhatsApp naar nummer 
0634104572 of mail naar 
istudent@fontys.nl. 

!

Algemene vragen
Over Fontysopleidingen
Bel Fontys Klantcontactcentrum 
op nummer 08850 80000. 

!
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Ze zeggen wel eens: ‘een goed product of bedrijf verkoopt zichzelf’. Maar zonder goede mensen geen succesvolle bedrijven, en 

zonder succesvolle organisaties geen bruikbare producten. Bij het runnen van een bedrijf, bij het verkopen van een product of 

dienst, bij het neerzetten van een bruisend evenement of het bouwen van een te gek merk komt heel veel kijken. Geld, creativiteit, 

marketing, gestroomlijnde logistieke processen, om maar wat te noemen. Wil jij later terecht komen in een functie in de boeiende 

werelden van economie of marketing? Struin eens door de volgende pagina’s en maak je keuze uit ons brede aanbod opleidingen. 

Apple, Coca Cola, Nike, Google, YouTube... al deze merken ontwikkelen geregeld nieuwe producten en werken dagelijks aan hun imago en 

naamsbekendheid. Marktonderzoek, marketing, communicatie en relatiebeheer bepalen voor een groot gedeelte het succes. Je kunt hiervoor 

breed worden opgeleid, maar je ook specialiseren in de wereld van bijvoorbeeld sport, vrije tijd, digital publishing, entertainment of fresh business.

Trekt de financieel-economische kant jou meer en ben je geïnteresseerd in geldstromen binnen bedrijven en instellingen? Ga dan voor een studie 

met een bedrijfskundige inhoud. Dan word je de spin in het web binnen een bedrijf of organisatie met brede kennis op het gebied van wet- en 

regelgeving, management en economie. Je zorgt er bijvoorbeeld voor dat alle specialisten en afdelingen in een organisatie zo goed mogelijk 

samenwerken. Dat geldt ook als je kiest voor onze meer logistiek gerichte opleidingen, want dan beheers je de goederen- en dienstenstromen 

binnen een bedrijf.

Wil je zelfstandig ondernemer of leidinggevende worden? Kies dan voor een opleiding waarin je wordt voorbereid op managementfuncties. Kijk 

of werk je graag over grenzen heen, dan bieden we ook meerdere internationaal georiënteerde opleidingen aan. De wereld wordt jouw werkplek.

 Economie & Marketing»

» »
Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van economie en  
marketing bestaat uit:
Accountancy
Finance & Control

˚ 
International Finance & Control

Commerciële Economie 

˚ 
Digital Business Concepts

˚ 
International Event, Music & Entertainment Studies

˚ 
International Marketing

˚ 
International Marketing and Management

˚ 
Leisure Management

˚ 
SPECO Sportmarketing

˚ 
Johan Cruyff Academy 

Finance, Tax and Advice

˚ 
Financial Services Management

˚ 
Fiscaal Recht en Economie

International Business
Logistics Management

˚ 
International Fresh Business Management

International Lifestyle Studies
Leraar Algemene Economie (pag. 75)
Leraar Bedrijfseconomie (pag. 75)
Ondernemerschap & Retail Management 
Small Business & Retail Management (Associate degree)
Technische Bedrijfskunde (pag. 40)

˚ 
Bedrijfsmanagement MKB (pag. 41)

Vastgoed & Makelaardij
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Accountancy

EINDHOVEN

Als accountant ben je de vertrouwenspersoon voor de directie 

van een midden- en kleinbedrijf (MKB). Jij weet immers de 

antwoorden op vragen van ondernemers. Wil iemand zijn zaak 

verkopen, dan geef jij advies over de prijs. Wordt er een nieuwe 

vestiging geopend over grens? Ook dan mag jij meedenken. Of 

wat denk je van een mkb’er die zijn dochter mede-eigenaar wil 

maken omdat hij zelf met pensioen gaat. Allerlei uitdagende 

vraagstukken waar je als accountant mkb’ers mee helpt. 

Inhoud opleiding 

Accountancy is één van de financiële opleidingen van Fontys 

Hogescholen. De opleiding bestaat uit verschillende vakken en 

vaardigheden, maar ook uit projecten die we in samenwerking met 

het werkveld samenstellen. Het zijn stuk voor stuk echte situaties 

die je gaat bekijken. Daarbij kun je denken aan het maken van een 

jaarrekening waarmee je alle cijfers van een bedrijf in beeld brengt. 

Hoe staat het ervoor? En waar gaat het goed of juist niet goed?

Het eerste jaar van de opleiding is gemeenschappelijk met de 

opleidingen Finance, Tax and Advice - Fiscaal Recht en Economie en 

Finance & Control. Aan het einde van het eerste jaar zou je dus zonder 

tijdsverlies kunnen overstappen naar een andere opleiding, als je dat 

zou willen. 

Jouw talenten en interesses

Wil je deze opleiding doen, dan is het belangrijkste dat je laat zien dat 

je wilt werken voor je opleiding. Een accountant is nooit uitgeleerd. 

Je bent een doorzetter die graag met mensen omgaat en zaken 

helder uit weet te leggen. Verder ga je discreet om met vertrouwelijke 

informatie. Cijfers horen natuurlijk bij accountancy. Je wilt leren wat 

ze betekenen, om ze te uit kunnen leggen aan de mensen waarmee 

je werkt. 

Finance & Control

EINDHOVEN

De opleiding Finance & Control leidt je op tot financieel 

raadgever. In die functie weet je precies waar het geld in 

een bedrijf naartoe gaat. Jij weet wat een product kost en of 

bonussen terecht worden uitbetaald. Ook weet je of het slim 

is voor een organisatie om de productie naar het buitenland 

te verplaatsen en hoe je kapitaal inzamelt via crowd funding. 

Jouw advies is ontzettend waardevol voor de directie, je bent 

een sleutelfiguur in het succes van de organisatie. Daarom zit je 

vaak aan de bestuurstafel. 

Inhoud opleiding

Finance & Control is één van de financiële opleidingen van Fontys 

Hogescholen. Het is een Nederlandstalige studie. Tijdens de opleiding 

krijg je verschillende vakken en vaardigheden. Daarnaast doe je 

projecten die we in samenwerking met het werkveld bedenken. Dit zijn 

echte situaties die je met klasgenoten gaat bekijken. Je kijkt 

bijvoorbeeld naar een bedrijf dat enorm gaat groeien. Hoe ga je 

daarmee om? Is er nog wel genoeg voorraad? En is het nodig om een 

nieuwe vestiging te openen?

Het eerste jaar van de opleiding is gemeenschappelijk met de 

opleidingen Finance, Tax and Advice – Fiscaal Recht en Economie en 

Accountancy. Aan het einde van het eerste jaar zou je dus zonder 

tijdsverlies kunnen overstappen. Voorheen heette deze opleiding 

Bedrijfseconomie. 

Jouw talenten en interesses

Wil je deze opleiding gaan doen? Dan is een portie enthousiasme het 

belangrijkste. Je gaat graag met mensen om en geeft niet vlug op. Ook 

kun je zaken goed uitleggen en ga je zorgvuldig om met vertrouwelijke 

informatie. Cijfers zijn een belangrijk onderdeel van je studie, maar het 

helder kunnen toelichten van die cijfers is net zo belangrijk. 
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 Finance & Control

˚ 
International Finance & control	 VENLO

Ieder bedrijf en elke organisatie heeft een financieel hart. 

Het is de motor van de organisatie en moet natuurlijk onder 

alle omstandigheden gezond blijven. Daarom ben je als 

afgestudeerde van de opleiding International Finance & Control 

zeer aantrekkelijk binnen elk bedrijf in elke branche. 

Inhoud opleiding

Het studieprogramma van deze opleiding is breed in vakgebied en 

afwisselend in vorm. De kerngebieden zijn onder meer financiering, 

bedrijfsadministratie, financiële verslaglegging, management, controlling 

en belastingen. Ook onderwerpen als ondernemerschap, duurzaamheid 

en internationalisering komen aan bod. Nadat je afgestudeerd bent, kun 

je aan de slag in tal van financieel-economische functies.

Jouw talenten en interesses

Om je klaar te stomen voor de financieel-economische wereld, moet je 

natuurlijk goed uit de voeten kunnen met cijfers. Verder ben je 

betrouwbaar, praktisch ingesteld, serieus en kun je nauwkeurig werken. 

Ook neem je verantwoording voor je taken. In de toekomst help je 

ondernemers en managers met financiële, administratieve en 

belastingtechnische zaken. Het is daarom belangrijk dat je goed 

zelfstandig kunt werken, maar ook graag samenwerkt. Ook moet je 

internationale ontwikkelingen interessant vinden, want je werkgebied 

kan in principe wereldwijd zijn.

Bedrijfskunde

EINDHOVEN

Ben je gefascineerd door mensen en hun rol in organisaties? 

Vraag jij je wel eens af hoe processen anders of beter kunnen? 

Ben je benieuwd waarom bepaalde bedrijven succesvol zijn 

en anderen niet? Als bedrijfskundige word je opgeleid om 

organisaties op alle vlakken te doorgronden. Je leert hoe je 

bedrijfsprocessen kunt verbeteren en hoe je mensen mee kan 

krijgen in veranderingen binnen een organisatie. Dit doe je door 

naar organisaties te kijken en ze te analyseren. 

Inhoud opleiding

Met de opleiding Bedrijfskunde op zak weet jij straks hoe je ingewikkelde 

vragen over bedrijfsprocessen vanuit alle belangrijke invalshoeken kunt 

bekijken en verbinden. Dit doe je ook in internationale context. De 

wereld is, ondanks alle verschillen, voor een bedrijfskundige in elke 

omgeving prima te doorgronden. We maken je wegwijs in vakgebieden 

als organisatiekunde, recht, bedrijfseconomie, strategisch management, 

operations management, Human Resource Management en ICT. In het 

laatste jaar van de opleiding kies je een specialisatie. Je bent dus breed 

opgeleid, maar maakt wel je eigen onderscheidende profiel. Jij kan straks 

met mensen op vele vlakken samenwerken en daarmee snel tot de kern 

van een probleem komen.

Jouw talenten en interesses

Als bedrijfskundige moet je in verschillende situaties je weg kunnen 

vinden. We verwachten daarom een open houding met interesse in wat 

er om je heen gebeurt. Je vindt het prima om na je opleiding meerdere 

kanten op te kunnen. Welke kant dat ook is: je bent geïnteresseerd in 

hoe organisaties in elkaar steken en zoekt graag naar oplossingen om 

een organisatie efficiënt te laten werken. Je bent kritisch en analytisch. 

Samenwerking, interactie met mensen en communicatie passen bij jou 

als persoon. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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 Commerciële Economie

EINDHOVEN

Als commercieel econoom werk je met consumenten en bedrij-

ven. Jij zorgt ervoor dat de producten die je verkoopt zo goed 

mogelijk passen bij je klanten. Daarnaast bepaal je de promo-

tiestrategie en denk je na over waar je producten verkrijgbaar 

moeten zijn en voor welke prijs. Tijdens je studie in Eindhoven 

doe je veel ervaring op met bedrijven uit de Brainport-regio door 

verschillende projecten die je voor ze uitvoert. Zo begin je in je 

studie al aan het bouwen van een netwerk in het bedrijfsleven. 

Inhoud opleiding

Een studiejaar binnen onze opleiding bestaat uit twee semesters. In elk 

semester staat een ‘beroepsrol’ centraal. Het eerste jaar is een 

gezamenlijke propedeuse met de opleiding Ondernemerschap & Retail 

Management. Aan het einde van dit jaar heb je de mogelijkheid om 

over te stappen naar die opleiding, als je dat zou willen. Vakken die je 

krijgt zijn onder meer marketing, e-marketing, sales, 

marketingcommunicatie, marktonderzoek, consumentengedrag en 

Engels. We hebben veel aandacht creativiteit, mediawijsheid, kritisch 

denken, problemen oplossen en gebruiken moderne onderwijsvormen 

(projectgroepen, persoonlijk, digitaal). Alle semesters zijn 

Nederlandstalig, behalve de eerste helft van het vierde jaar. Dat is 

helemaal Engelstalig. Je maakt in dit semester een exportplan voor een 

bedrijf.

Jouw talenten en interesses

Studenten van onze opleiding zijn nieuwsgierig, hebben zelfdiscipline 

en zijn gemotiveerd om hun (studie)doelen te bereiken. Ze zijn 

geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de wereld om zich heen en het 

lijkt hen leuk om die, op basis van marktonderzoek, te vertalen naar 

marktkansen voor bedrijven. Ze zijn nieuwsgierig naar wat de wensen 

en behoeften zijn van klanten en willen hierop inspelen door het 

bedenken van creatieve oplossingen. Tevreden klanten en goede 

resultaten bepalen het plezier in het werk. Ze kunnen zichzelf goed 

presenteren en zijn vaardig in rekenen, Nederlands en Engels.

TILBURG

De opleiding Commerciële Economie in Tilburg leidt je op tot 

marketing- en salesprofessional ofwel commercieel econoom. 

Een brede opleiding voor iedereen die gevoel heeft voor 

economie en commercie, maar die zich nog niet wil vastleggen 

op een specialisatie. Een opleiding met opdrachtgevers uit de 

praktijk en inhoud van deze tijd. 

Inhoud opleiding

Een studiejaar bestaat uit vier periodes. In elke periode staat een andere 

‘beroepsrol’ centraal. Onderdelen zijn marketing, e-marketing, sales, 

media, marketingcommunicatie, marktonderzoek, consumentengedrag, 

duurzaamheid, online en offline, Engels. Alle semesters zijn 

Nederlandstalig. Je gaat zelf aan de slag met het oplossen van 

vraagstukken. Onze docenten coachen je daarbij. Opdrachten van 

bedrijven uit de regio staan centraal. We hebben veel aandacht voor 

creativiteit, mediawijsheid, kritisch denken, problemen oplossen en 

gebruiken moderne onderwijsvormen (kleine groepen, persoonlijk, 

digitaal). 

Jouw talenten en interesses

Je bent geïnteresseerd in de ontwikkelingen in de wereld om je heen. In 

economie, marketing, media maar ook in een duurzame samenleving 

voor iedereen. Je hebt leiderschap en verantwoordelijkheidsbesef, 

commercieel bewustzijn, kunt initiatief nemen, je hebt 

doorzettingsvermogen en bent creatief. Je bent vaardig in rekenen, en 

je kunt goed communiceren in het Nederlands en Engels.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Commerciële Economie 

˚ Digital Business Concepts
TILBURG

De opleiding Digital Business Concepts bereidt je voor op een 

commerciële toekomst in de digitale wereld. Je leert alles over 

innovatieve (digitale) marketingstrategieën, hoe je een start-

up opzet en over hoe je vernieuwende digitale concepten 

ontwikkelt. Je kunt deze opleiding volgen in het Nederlands of 

in het Engels.

Inhoud opleiding

Je koppelt skills als creativiteit, commercie en mediatechnologie aan 

elkaar en leert ondernemend te zijn én te ondernemen. Alles wordt 

onderbouwd met data. We bereiden je voor op een baan in een 

internationale werkomgeving. Specifieke vakken die je volgt zijn onder 

andere online marketing, concepting en creativiteit, futurologie, big 

data-marketing en media- en (data)technologie. Ook vakken als 

onderzoek, bedrijfseconomie en algemene economie komen aan bod. 

 

Tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven die digital 

experiences ontwikkelen en klanten helpen met online ambities en 

uitdagingen. Dit zijn digital agencies, start-ups of innovatieafdelingen 

van bedrijven. Als commercieel econoom ontwerp en vermarkt je 

digitale concepten; je geeft innovatieadvies of helpt bedrijven met 

online marketingstrategieën. Stagiairs komen terecht bij digital 

agencies, start-ups, online marketing bedrijven of afdelingen van 

bedrijven die zich bezig houden met innovatie en business 

development. Denk aan bedrijven als TamTam, Fresheads, Coolblue, 

Netvlies of grote bedrijven als Heineken en Philips. 

Jouw talenten en interesses

Je wordt enthousiast van innovaties in de digitale wereld. Je hebt 

ambitie, bent creatief en nieuwsgierig. Je bent altijd online en ziet 

commerciële kansen in digitale ontwikkelingen. Het lijkt je leuk om 

vernieuwende ideeën naar commerciële plannen te vertalen. Je droomt 

van een succesvolle start-up of van een carrière als online marketeer 

of als intrapreneur (visionair) binnen een bedrijf. Je wilt straks graag 

voorop lopen in de markt. Je pakt kansen als je ze ziet. 

11
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Commerciële Economie

˚ International Event, Music & Entertainment Studies	 VENLO

Welke wereld is er toffer dan de creatieve wereld van festivals, 

radio, televisie, pretparken, theaters, poppodia, films en games? 

En hoe zou jij het vinden daarin te werken? Met deze opleiding 

op zak kun jij nieuwe producten op een creatieve manier in de 

markt zetten. We zien onze afgestudeerden bijvoorbeeld terug 

in marketingfuncties in de creatieve industrie, maar ook als 

artiestenmanager, producer of eventorganisator.

Inhoud opleiding

Employability (het vermogen om zelf werk te genereren), focus en 

eigenaarschap zijn de elementen waarop wij ons onderwijs bouwen. Je 

gaat aan de slag in vier trajecten: het verwerven van theoretische en 

praktische kennis (Cases), het aanscherpen van je vaardigheden (Tools), 

het bouwen van een professioneel netwerk (Work) en het werken aan je 

persoonlijke groei (Personality). Ieder traject heeft zijn eigen 

speerpunten, maar altijd in context van de creatieve industrie. De 

opleiding biedt je de mogelijkheid om een deel van je studie in het 

buitenland te doen. Daarvoor hebben wij partnerschappen met dertig 

universiteiten. 

Jouw talenten en interesses

Als student van onze opleiding moet je de ambitie hebben om een 

plaats te veroveren in de creatieve industrie. Je bent bereid om hard te 

werken en hebt een neus voor commerciële kansen. Je bent 

klantgericht, weet precies wat er speelt en wilt resultaten boeken. Je 

vindt het leuk om te gaan met creatieve en bijzondere mensen. Je ziet je 

studie als de eerste stap in het opbouwen van een netwerk.

Commerciële Economie

˚ International Marketing	 VENLO

International Marketing is een opleiding Commerciële Economie 

met een internationaal accent. Waarom werkt een reclamecam-

pagne bijvoorbeeld wel in Nederland, maar slaat hij niet aan in 

Duitsland? In deze opleiding leer je hoe je producten en diensten 

in de markt zet, over landsgrenzen heen. Je ontwikkelt marke-

tingstrategieën die werken in de cultuur van je doelgroep. Naast 

kennis van marketing en verschillende culturen ontwikkel je 

jezelf ook in ondernemerschap. Als student start je bijvoorbeeld 

je eigen bedrijf, met echte aandeelhouders en echt geld.

Inhoud opleiding

International Marketing is een brede vierjarige opleiding. We leiden je 

op tot een volwaardige marketingexpert met ervaring in een 

internationale omgeving. Als je wilt, kun je stage lopen in het 

buitenland. Op onze campus kom je al in aanraking met studenten uit 

meer dan vijftig landen! Je doet veel opdrachten voor echte bedrijven 

en je start samen met andere studenten zelf je eigen bedrijf in de 

Start-Up Factory. Deze opleiding kun je doen in het Nederlands, Engels 

of Duits.

Jouw talenten en interesses

Wil jij studeren aan een internationale en interculturele hogeschool, en 

wil je samenwerken met studenten en bedrijven van verschillende 

nationaliteiten? Dan zit je bij ons goed. Verder is het handig als je je 

verbaal goed kunt uitdrukken. Out-of-the-box denken is voor jou een 

automatisme, omdat creatief denken, lef en durf in jouw DNA zit. Je 

kunt je heel gemakkelijk in anderen inleven en verplaatsen. Je bent 

bereid om je de theorie eigen te maken en vindt het leuk om samen met 

je medestudenten aan projecten te werken. Met Nederland, Duitsland 

en misschien de hele wereld als werkgebied is het handig als je 

internationaal georiënteerd bent. Uiteindelijk stel je zelfstandig 

marketing- en communicatieplannen op en ga je aan de slag als 

marketingexpert.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Commerciële Economie 

˚ International Marketing and Management	 TILBURG

We leven in een dynamische wereld die continu verandert 

en waarin we producten en informatie snel met elkaar 

kunnen uitwisselen. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit 

van organisaties en marketingmanagers. Over taal- en 

cultuurbarrières heen leggen zij contacten en door hun 

communicatie-, marketing- en managementvaardigheden zijn 

ze de schakel in de veeleisende internationale zakenwereld. 

De opleiding International Marketing and Management 

bereidt je voor op het internationale zakenleven. Je leert 

op internationaal niveau nieuwe producten en concepten te 

bedenken. Daarbij gebruik je de meest innovatieve tactieken en 

verlies je het financiële resultaat niet uit het oog.

Inhoud opleiding

Omdat dit een internationale opleiding is, spelen de vreemde talen een 

grote rol. Je leert naast business-Engels ook een tweede vreemde taal 

- Frans of Duits - op hoog niveau te beheersen. Ieder semester heeft zijn 

eigen thema. Bijvoorbeeld e-business, the new consumer en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Naast de lessen doe je 

projecten die te maken hebben met het thema. De docenten komen 

bijna allemaal uit het bedrijfsleven en ook de opdrachten waarmee je 

werkt, komen van echte internationale opdrachtgevers.

Jouw talenten en interesses

Zie jij een internationale baan op managementniveau wel zitten? En is 

taal jouw ding? Dan zit je bij deze opleiding helemaal op je plaats. Een 

commerciële instelling en een open blik voor verschillende culturen en 

gebruiken heb je nodig om straks in het internationale zakenleven aan 

de slag te gaan. We verwachten dat je Frans of Duits beheerst op 

havo-eindexamenniveau als je bij ons begint.
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Commerciële Economie 

˚ Leisure Management	 EINDHOVEN

De Efteling, Libéma, Center Parcs, Landal, TUI Nederland, 

Vacansoleil, ANWB, ID&T. Allemaal organisaties die zich richten 

op de vrije tijd, ofwel leisure van consumenten. Tijd waar 

we als mens het allermeest van houden. Als student Leisure 

Management leer je vrije tijd voor anderen interessant te 

maken en te houden. We leiden je op om commercieel haalbare 

en boeiende vrijetijdsproducten te ontwikkelen en te beheren.

Inhoud opleiding

De opleiding duurt vier jaar. Ieder studiejaar bestaat uit twee semesters, 

waarbij in elk semester een ‘beroepsrol’ centraal staat. Het eerste jaar is 

een gezamenlijke propedeuse met de opleiding Ondernemerschap & 

Retail Management. Aan het einde van dit jaar kun je als je dat wilt 

overstappen naar ORM. Vakken die je veel tegenkomt zijn marketing, 

inleiding toerisme, inleiding eventmanagement, vrijetijdskunde, 

marketingcommunicatie, dienstenmarketing en Engels. Alle semesters 

zijn Nederlandstalig, behalve de eerste helft van het vierde jaar. Die doe 

je volledig in het Engels. Je maakt in dit semester een exportplan voor 

een bedrijf in de leisurebranche. 

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig, hebt zelfdiscipline en bent gemotiveerd om je 

(studie)doelen te bereiken. Je bent geïnteresseerd in ontwikkelingen in 

de leisurewereld om je heen. Het lijkt je leuk om die, op basis van 

marktonderzoek, te vertalen naar marktkansen voor bijvoorbeeld 

vakantieparken, gemeenten of theaters. Je bent nieuwsgierig naar wat 

klanten van deze branche willen en je wilt hierop inspelen door het 

bedenken van creatieve oplossingen. Tevreden klanten en goede 

resultaten bepalen het plezier in je werk. Je kunt jezelf goed presenteren 

en je bent goed in rekenen, Nederlands en Engels.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Commerciële Economie 

˚ SPECO Sportmarketing	 TILBURG

De wereld van sport is veel meer dan de sport alleen. Sport 

is ook business. Met helden, sponsorbelangen, grote merken 

en continue media-aandacht. Als je SPECO Sportmarketing 

studeert, kun je na je opleiding meteen aan de slag in de 

onbegrensde sportbusiness. Als sportmarketeer houd je je bezig 

met sponsoring, evenementen, marketing, communicatie, sales, 

management en sportbeleid.

Inhoud opleiding

SPECO is géén sportopleiding; je hoeft dus geen actief sporter te zijn. 

Een passie voor sport brengt je wel ver. Deze opleiding bereidt je voor 

op een baan als sportmarketeer of manager. Ieder studiejaar heeft vier 

perioden, elk met een actueel thema vanuit een bepaalde ‘beroepsrol’. 

Zo leer je de wereld van sport en business goed kennen. In zo’n periode 

krijg je colleges en workshops, maar zijn er ook sportevenementen. 

Tijdens tentamens laat je je kennis zien. Wat je leert pas je toe in gave 

projecten en opdrachten voor echte opdrachtgevers. Elke periode 

sluiten we praktijkgericht af, bijvoorbeeld door een bedrijfspresentatie 

van je sportmarketingplan, sponsorplan of campagne. 

Jouw talenten en interesses

Loop jij warm voor sport en ben je commercieel ingesteld? Word jij 

gezien als een creatieve teamplayer die niet bang is om initiatief te 

tonen en zichzelf te onderscheiden van anderen? Bij SPECO 

Sportmarketing ontmoeten sport en economie elkaar. We stomen je 

klaar voor de veeleisende wereld van sportbusiness van morgen. Een 

wereld waarin de lat hoog ligt. Ben jij er klaar voor?

Johan Cruyff Academy

Wil jij je studie SPECO Sportmarketing combineren met topsport?  

Johan Cruyff Academy geeft student-topsporters de mogelijkheid  

hun sport te combineren met een vierjarige hbo-bacheloropleiding 

sportmarketing. Alleen sporters die -naast talent- beschikken over 

doorzettings-vermogen, discipline en geloof in eigen kunnen, hebben 

kans de top te halen. Daarom kijken we tijdens een intakegesprek of  

jij het in je hebt. Je moet behoren tot de nationale top in jouw sport  

in jouw leeftijdsklasse én gemotiveerd zijn om deze studie te volgen.
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Finance, tax and Advice 

˚ Financial Services Management	 EINDHOVEN

Heb jij wel iets met de dynamische financiële wereld? Lijkt het 

je leuk om mensen en bedrijven te adviseren over hun financi-

ele toekomst? Bij Finance, Tax and Advice – Financial Services 

Management leiden wij je op tot financieel adviseur. Na je oplei-

ding kun je gaan werken bij een bank, een verzekeraar of een 

financieel advieskantoor.

Inhoud opleiding

Bij Financial Services Management leer je hoe je mensen advies geeft 

over financiële zaken. Daarnaast leer je veel over bedrijfsprocessen van 

banken, verzekeraars en andere financiële bedrijven, die tegenwoordig 

steeds meer in een internationale context werken. Jij kunt straks als 

geen ander de wensen van de klant in kaart brengen en deze vertalen 

naar een cijfermatig onderbouwd advies. In dat advies houd je rekening 

met juridische, fiscale en economische aspecten. In de opleiding leer je 

ethisch en verantwoord te handelen. Je leert in te schatten welke risico’s 

een klant kan dragen, om een passend advies uit te brengen voor een 

duurzame toekomst. Wil jij die supergoede adviseur worden? 

Jouw talenten en interesses

Studenten van deze opleiding zijn goed met cijfers. Ze zijn 

ondernemend, commercieel ingesteld en maken gemakkelijk verbinding 

met andere mensen. Werken met mensen vinden ze prettig, ze kunnen 

goed luisteren en zoeken altijd naar de beste financiële oplossing voor 

anderen. 

Finance, tax and Advice 

˚ Fiscaal Recht en Economie	 EINDHOVEN

De belastingaangifte is gevreesd en verplicht. En voor velen 

bovendien ingewikkeld. Want moet je bijvoorbeeld belasting 

betalen over geld dat je erft van je opa? Hoeveel accijns zit er 

eigenlijk op een biertje in de kroeg? En hoe zit het met mul-

tinationals, hoeveel belasting betalen zij eigenlijk? Als fiscaal 

expert ken je alle details van het belastingstelsel. Je weet pre-

cies hoe je de fiscale wetgeving inzet voor bedrijven en parti-

culieren in Nederland en over de grens.

Inhoud opleiding

Het eerste jaar van de opleiding is gemeenschappelijk met de 

opleidingen Accountancy en Finance & Control. Aan het einde van het 

eerste jaar zou je dus zonder tijdsverlies kunnen overstappen. De 

opleiding bestaat uit verschillende vakken en vaardigheden, maar ook 

uit projecten die we in samenwerking met het werkveld samenstellen. 

Het zijn stuk voor stuk echte situaties die je gaat bekijken. Je start met 

een belastingaangifte voor verschillende klanten en bedrijven en je 

weet uiteindelijk hoe het Nederlandse belastingstelsel in elkaar zit. 

Jouw talenten en interesses

Het belangrijkste voor het goed kunnen afronden van deze studie? 

Een portie enthousiasme. Verder helpt het als je klantgericht bent en 

graag zaken uitzoekt. Daarnaast ga je zorgvuldig om met 

vertrouwelijke informatie. Cijfers zijn een belangrijk onderdeel van je 

studie, net zoals alle wet- en regelgeving op fiscaal gebied. Regelmatig 

komt creativiteit ook van pas bij het vinden van de juiste (fiscale) 

oplossing voor de klant.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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International Business

EINDHOVEN, VENLO

Droom jij van een carrière als manager bij een multinational 

of internationaal bedrijf in Nederland of in het buitenland? 

International Business is een Engelstalige opleiding die je 

opleidt voor een managementfunctie in een internationale 

werkomgeving. De studie doe je bij ons in een inspirerende, 

internationale en sfeervolle omgeving. Je werkt samen met 

studenten uit diverse landen met verschillende culturele 

achtergronden.

Inhoud opleiding

Kies je voor deze vierjarige opleiding, dan kom je vanaf het eerste 

moment al in aanraking met verschillende nationaliteiten. Je 

medestudenten komen uit heel Europa en uit Afrika, Azië en de VS. 

Tijdens deze opleiding komen alle aspecten van het internationaal 

zakendoen aan bod, zoals internationale marketing, management en 

E-marketing. Ook leer je over de logistieke, financiële en juridische 

aspecten die een rol spelen in het internationale bedrijfsleven. Je leert 

het ondernemerschap in de praktijk kennen en je stuurt internationale 

teams aan. Je hebt de mogelijkheid om een half jaar te studeren bij een 

van onze partneruniversiteiten in Europa of daarbuiten. Daarnaast kun 

je een bedrijfsstage in het buitenland lopen en ook je studie met een 

internationaal project afsluiten. 

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig en zelfstandig. Je hebt zelfdiscipline en bent 

gemotiveerd om je (studie)doelen te bereiken. Je bent geïnteresseerd in 

ontwikkelingen in de wereld om je heen. Je werkt graag samen met 

studenten uit andere landen. Bovendien ben je ondernemend ingesteld 

en heb je affiniteit met talen en grote interesse in culturen. 
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Logistics management

VENLO

Logistiek is, simpel gezegd, het slim organiseren van 

bedrijfsprocessen. Je kent wel slogans als: ‘Vandaag voor 16.00 

uur besteld, morgen voor 11.00 uur geleverd’. Dit is alleen 

mogelijk door een slim voorraadbeheer. Maar logistiek is meer 

dan alleen snel goederen bezorgen. Hoe beheers je de kosten 

maar waarborg je ook een hoog servicelevel? Hoe zorg je 

ervoor dat de goederen aan de productielijn staan als ze nodig 

zijn? Zijn er slimmere methodes om de vragen van klanten te 

voorspellen, zodat het transportconcept verbeterd kan worden? 

Als ‘logisticus’ ben jij de ontwerper, organisator en manager van 

de opslag-, productie- en distributieprocessen. Je houdt daarbij 

de kosten en de service naar de klant toe in de gaten.

Inhoud opleiding

De opleidingen Logistiek van Fontys in Venlo starten met een 

gezamenlijk programma van anderhalf jaar. Daarin behandelen we alle 

deelgebieden van de logistiek. Vervolgens kies je voor Logistics 

Management of voor Logistics Engineering (zie pag. 38). In iedere 

periode krijg je 6 vakken: logistiek, economie, statistiek, techniek 

(gerelateerd aan logistiek), Engels en skills. Daarnaast werk je aan een 

project. Daarbij ontwikkel je bijvoorbeeld distributiestructuren, ontwerp 

je slimme concepten voor de productie of bedenk je 

samenwerkingsstrategieën voor de hele leverketen. 

Jouw talenten en interesses

Als een toekomstig logistiek manager ben je geïnteresseerd in hoe 

dingen georganiseerd zijn. Je houdt ervan om achterliggende processen 

te doorgronden. Als je een beslissing neemt, doe je dat op basis van 

cijfers. Je raakt gemotiveerd door een goede samenwerking met 

anderen, maar je kunt ook goed zelfstandig werken. Buiten de colleges 

verwachten we van je dat je inzet toont in groepsopdrachten en 

zelfstudie. Je werkt actief aan het verbeteren van je persoonlijke 

competenties. Maar het allerbelangrijkste is dat je de goede keuze 

maakt en plezier hebt in je studie.

Logistics management 

˚ International Fresh Business Management	 VENLO

Foodtrucks, foodbloggers, online bloemen bestellen en ze 

laten thuisbezorgen: de ontwikkelingen in de verswereld gaan 

enorm snel. Supermarkten liggen vol met producten als paprika, 

tomaten, courgettes, melk en bloemen. Maar hoe zit het met de 

productie, hoe bepaal je de prijzen, hoe garandeer je een goede 

kwaliteit en wat wil de consument eigenlijk? Dat leer je tijdens 

de studie International Fresh Business. Toegepaste logistiek 

(bijvoorbeeld transport en productie), marketing (promotie en 

consumentengedrag) en de werkwijze van de verswereld staan 

centraal. 

Inhoud opleiding

Gezonde en veilige voeding zijn belangrijk voor consumenten. Ze 

houden van mooie bloemen en planten. Ze raken geprikkeld door écht 

innovatieve groenten- en fruitconcepten. Ze kiezen voor duurzame en 

diervriendelijke productie. In de wereld van ‘food’, ‘groen’ en ‘vers’ 

maken sterke marketingstrategieën en logistieke concepten het verschil. 

Als versspecialist ben jij daar verantwoordelijk voor. Waarom kiest de 

kritische consument voor mijn product? Liggen mijn producten altijd op 

tijd in de schappen? Zijn mijn diensten toegepast op klantwensen? Hoe 

vergroot ik de kracht van mijn merk? Hoe richt ik mijn 

productieomgeving zo slim mogelijk in? Allemaal vragen waar je tijdens 

deze opleiding antwoorden op vindt. 

Jouw talenten en interesses

Wat je in huis moet hebben om deze opleiding te kunnen gaan doen? 

Ten eerste moet je een grote passie hebben voor de verssector. Verder 

helpt het als je je verbaal goed kunt uitdrukken, bijvoorbeeld in 

presentaties of tijdens projecten. Je staat open voor nieuwe ideeën, 

bent creatief, internationaal georiënteerd en hebt een groot inlevend 

vermogen. Verder vind je het interessant om zaken tot op de bodem uit 

te zoeken en ben je commercieel sterk. Houd je ook gemakkelijk het 

overzicht? Handig, want dan ben je waarschijnlijk heel goed in het 

leggen van verbanden tussen opeenvolgende schakels in de versketens. 

Na deze studie kom je bijvoorbeeld terecht in beroepen als 

marketingmanager, projectmanager of logistiek manager bij bedrijven in 

de verssector.
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International Lifestyle Studies

TILBURG

Wat eten en drinken we de komende tien jaar? Hoe zien we 

er in 2030 uit en hoe wonen we dan? Waar houden we ons nu 

en straks in onze vrije tijd mee bezig en wat beïnvloedt onze 

gezondheid? Bedrijven en organisaties hebben behoefte aan 

inzicht in trends, marktontwikkelingen en doelgroepen. In deze 

studie combineer je kennis daarover met het bedenken van 

creatieve en haalbare concepten voor producten en diensten die 

de kwaliteit van leven verbeteren.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding leer je trends te analyseren en maak je van daaruit 

een creatieve vertaalslag naar nieuwe toekomstbestendige concepten. 

Dat doe je de eerste twee jaar in de context van de lifestylesectoren: 

Food, Living, Appearance, Health, Human Movement, Leisure en Work. 

Elk blok werk je aan een praktijkopdracht voor het werkveld. In het 

laatste jaar specialiseer je jezelf in minimaal twee lifestyle-sectoren en 

verdiep je je verder in de kerntaken trendonderzoek en concepting. 

Tijdens het derde jaar ga je op stage en doe je praktijkervaring op als 

conceptontwikkelaar. In het vierde jaar koppel je jouw 

afstudeeropdracht aan een externe opdrachtgever.

Deze opleiding kun je ook volgen in het Engels. 

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig, open minded, ondernemend en hebt een 

duidelijke mening. Je bent op de hoogte van de nieuwste 

ontwikkelingen in de maatschappij en wil graag een positieve bijdrage 

leveren aan onze veranderende wereld. Je kunt je goed in anderen 

inleven en hen met je ideeën inspireren. Je bent creatief in het oplossen 

van problemen.

Deze opleiding staat officieel geregistreerd als de bachelor Trend 

Research & Concept Creation in Lifestyle. 

Small Business & Retail Management

(ASSOCIATE DEGREE)  EINDHOVEN

Wil je voor jezelf beginnen of wil je doorgroeien naar 

een leidinggevende functie in de dynamische retail- of 

fastfoodbranche? Zit het ondernemen in je bloed en wil 

je in twee jaar stappen vooruit zetten in je professionele 

en persoonlijke ontwikkeling? Dan is de associate degree 

Small Business & Retail Management voor jou een geschikte, 

praktijkgerichte studie op hbo-niveau.

Inhoud opleiding

Het AD-programma is in voltijd en duaal te volgen en duurt twee jaar. 

Veel studenten die kiezen voor voltijd hebben vaak net hun mbo-, 

havo- of vwo-diploma op zak. Studenten die de keuze maken voor 

duaal combineren werken en leren tijdens deze studie. Je volgt colleges, 

workshops en trainingen. In voltijd zijn de lessen verdeeld over de hele 

week en bij de duale variant vinden de lessen plaats op dinsdag. Naast 

meer algemene kennis op het gebied van onder andere retailmarketing, 

management en financiën gaat deze studie specifiek in op onderwerpen 

die voor de retail- en fastfoodbranche erg belangrijk zijn, zoals 

conceptontwikkeling, Engels, creativiteit en branchekennis. Ook doe je 

de nodige praktijkervaring op. Na het behalen van deze opleiding heb je 

de mogelijkheid om in twee jaar de bachelor te behalen.

Jouw talenten en interesses

Je bent ondernemend, zelfstandig en sociaal vaardig. Je hebt een 

commerciële instelling, bent creatief en nieuwsgierig. Je stapt 

gemakkelijk op mensen af en vindt het leuk om initiatief te nemen. Ook 

ben je een doorzetter, want het ondernemerschap en de snel 

veranderende retailwereld vragen dat je kunt omgaan met (nieuwe) 

uitdagingen. Daarnaast ben je een teamplayer en is het belangrijk dat je 

leidinggevende kwaliteiten hebt of wilt ontwikkelen. Verder verwachten 

we een actieve studiehouding en ben je goed in Nederlands, Engels en 

rekenen.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Ondernemerschap & Retail Management

EINDHOVEN

Zit het ondernemen in je bloed? Wil je je eigen bedrijf runnen, 

het familiebedrijf overnemen of wil je doorgroeien naar een 

leidinggevende functie binnen de retail- of fastfoodwereld? 

Kies dan voor de vierjarige hbo-bacheloropleiding 

Ondernemerschap & Retail Management. De weg naar en vorm 

van ondernemerschap kies je uiteindelijk zelf. Zo kan je na je 

opleiding direct starten met je eigen bedrijf, eerst relevante 

werkervaring opdoen in een (online) marketingfunctie bij een 

bedrijf, of kiezen voor een loopbaan in de retail en starten als 

(assistent-) store manager.

Inhoud opleiding

Ondernemerschap & Retailmanagement is een vierjarige opleiding. Elk 

studiejaar is opgesplitst in twee semesters. Tijdens het eerste semester 

van de propedeuse (het eerste jaar) maak je al kennis met het 

ondernemerschap. Later in de opleiding komt retail aan de orde. Je sluit 

je vakken steeds af met een tentamen en/of een individuele- of 

groepsopdracht. De lessen zijn in het Nederlands, maar er is ook veel 

aandacht voor Engels. Wil je succesvol zijn, dan is naast kennis ook het 

ontwikkelen van de juiste houding en vaardigheden belangrijk. We 

begeleiden je hierin intensief en natuurlijk kan je voor vragen terecht bij 

je studieloopbaanbegeleider. Na het doorlopen van de eerste twee 

studiejaren heb je het associate degree-niveau van Small Business & 

Retail Management bereikt. Als je de vier studiejaren succesvol 

doorloopt, dan ontvang je je Bachelor of Business Administration.

Jouw talenten en interesses

Je bent ondernemend, zelfstandig en sociaal vaardig. Je hebt een 

commerciële instelling, bent creatief en nieuwsgierig. Je stapt 

gemakkelijk op mensen af en vindt het leuk om initiatief te nemen. Ook 

ben je een doorzetter, want het ondernemerschap en de snel 

veranderende retailwereld vragen dat je kunt omgaan met (nieuwe) 

uitdagingen. Daarnaast ben je een teamplayer en is het belangrijk dat je 

leidinggevende kwaliteiten hebt of wilt ontwikkelen. Verder verwachten 

we een actieve studiehouding en ben je goed in Nederlands, Engels en 

rekenen.

Vastgoed & Makelaardij

EINDHOVEN

Jij bent gefascineerd door de wereld van gebouwen, woon- en 

werkomgevingen. Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste 

plek? Daar ligt voor jou een uitdaging. In de opleiding Vastgoed 

& Makelaardij leiden we jou op tot vastgoeddeskundige.

Inhoud opleiding

Tijdens de opleiding ga je aan de slag met praktijksituaties in alle 

facetten van het vastgoed. Met een flinke kennisbasis ontwikkel je de 

vaardigheden om alle partijen die met vastgoed te maken hebben, bij te 

kunnen staan met raad en daad. Zo weet jij na je opleiding welke 

gebouwen nodig zijn in de markt en kun je adviseren over sloop, 

herbouw of vernieuwing. Ook kun je mensen begeleiden bij de (aan)

koop en huur van een bedrijfspand of woning. Onze gebouwde 

omgeving bestaat niet alleen uit woningen en bedrijfspanden, maar ook 

uit bijzondere gebouwen. Je kunt hierbij denken aan ziekenhuizen, 

winkelcentra of voetbalstadions. Na vier jaar ga je als 

vastgoedprofessional de markt in, bijvoorbeeld als projectontwikkelaar, 

vastgoedmanager of commercieel beheerder van vastgoed.

Jouw talenten en interesses

Wat moet je zelf in huis hebben om deze opleiding te gaan doen? 

Studenten van deze opleiding worden enthousiast van de uitdagingen 

die door de docenten en de markt worden aangeboden. Ze zijn 

geïnteresseerd in economische ontwikkelingen, die relevant zijn voor 

het vastgoed. Ze zijn innovatief, ondernemend en hebben economisch 

inzicht. Ze zijn goed in talen en rekenen. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Dit magazine van Fontys. De brief die je krijgt van je school. Instagram en Snapchat. Tijdschriften, radio, tv, internet. Allemaal 

zijn het communicatiemiddelen, - kanalen en media. Soms voor een breed publiek, soms voor een selecte groep mensen. Zonder 

professionele communicatiemiddelen -en de mensen die ze bedenken en maken- zouden we nergens van op de hoogte zijn. 

We kunnen niet zonder professionele communicatie. En dus ook niet zonder getrainde mensen die (reclame-)campagnes bedenken, vormgeven 

en uitvoeren, die events organiseren, onderzoek doen naar trends, journalistiek bezig zijn, of die binnen en buiten bedrijven de communicatie in 

goede banen leiden. Vanuit een bureau, een organisatie of als zelfstandige.

Het succes van organisaties hangt steeds meer af van de kwaliteit van hun communicatie. Dat geldt voor ondernemingen, overheden, 

organisaties. De media- en communicatiesector is enorm breed; er zijn allerlei functies en mogelijkheden. 

In dit dynamische beroepenveld is veel behoefte aan energieke mensen die trends en issues kunnen opsporen, die veranderingen kunnen 

begeleiden en verbindingen leggen, en die verrassen en vernieuwen.

Als communicatieprofessional kun je bij alle soorten organisaties aan de slag. Ook binnen je eigen vak is de keuze breed. Iedere specialisatie heeft 

eigen doorgroeimogelijkheden. Of je nu kiest voor onderzoek en beleid, het zelf creatief vormgeven van teksten, beelden, rapportages of je kiest 

meer voor de organisatie en uitvoering. Je vindt bij ons vast de opleiding die bij jou past. 

 

 Communicatie, Media & Vormgeving»

»
Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van  
communicatie, media & vormgeving bestaat uit:
Communicatie - Eindhoven

˚ 
Communicatie Management

˚ 
Communicatie Creatief

Communicatie - Tilburg

˚ 
International Event, Music & Entertainment Studies 

˚ 
SPECO Sportcommunicatie

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (pag. 86)
Journalistiek 
Leraar Nederlands (pag. 76)
Vormgeving (pag. 87)
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Communicatie

EINDHOVEN

Communiceren doe je in gesprekken, on- en offline, over alles wat 

speelt in onze wereld. Maar ook door het beeld dat je neerzet met 

je keuze voor bepaalde kleding of via lichaamstaal. Alles vertelt 

een verhaal. Je kunt niet niet-communiceren. Voor organisaties 

en merken geldt hetzelfde. In de verhalen die ze vertellen en de 

gesprekken die ze voeren, zetten ze bewust een bepaald beeld 

neer. Zo kunnen ze mensen aan zich binden en zich onderscheiden 

van anderen. Jouw taak als communicatieprofessional is dat verhaal 

en dat gesprek te bedenken, te verbeelden en te vertellen via 

brochures, bladen, websites blogs, vlogs en andere (social) media.

Inhoud opleiding

In het eerste jaar leer je de basis van het vak: wat zijn de beste middelen om 

mensen te bereiken, hoe bouw je een succesvol merk, hoe ga je om met de 

ervaring van je klanten, hoe ontwikkel je campagnes? Na dit eerste jaar 

ontwikkel je je verder als allround communicatieprofessional bij de richting 

Communicatie Management of als concept- en campagne-maker bij de 

richting Communicatie Creatief. Je stelt een studietraject samen, waarbij je 

je ook kunt specialiseren in gebieden als merken-management, online 

strategie of gamificatie. Het onderwijs is zowel lokaal als internationaal 

georiënteerd en gericht op de praktijk: de lessen en workshops kun je 

meteen toepassen in projecten. Vanaf je eerste dag werk je voor echte 

merken of bedrijven. Zodat jij in staat bent om dat te doen waar zoveel 

behoefte aan is: veranderingen in gang zetten. 

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig en denkt na over wat er gebeurt, dichtbij huis of verder 

weg. Je wilt samen met anderen een bijdrage leveren aan uitdagende 

ontwikkelingen, hebt het lef om in andere richtingen te denken en brengt 

veranderingen teweeg. Je hebt een duidelijke mening, maar je bent niet bang 

om die op basis van goede argumenten bij te stellen. Deadlines brengen je niet 

van de kook, werken doe je net zo makkelijk zelfstandig als in groepsverband. 

Je bent goed met taal en beeld en handig met computers. Je drukt je verbaal 

en on- en offline makkelijk uit. Je snapt dat bruikbare kennis zowel uit boeken 

als uit de praktijk komt. Je pakt de ruimte om te experimenteren, om fouten te 

maken en daarvan te leren. Je wilt graag leren hoe je met het vormgeven en 

uitvoeren van ideeën iets voor anderen kan betekenen.

Nieuw! In september 2019 start er ook een volledig Engelstalige 

bachelor Communicatie. Meer informatie vind je op 

www.fontys.edu/icm
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˚ Communicatie Management

Bij deze specialisatie ga je voor een carrière als allround 

communicatieprofessional, waarin je nog volop kunt 

experimenteren met de richtingen in het vak, zoals: media, 

branding, reputatie en relatie. Hoe kom je in gesprek met je 

doelgroep – en hoe blijf je in gesprek? Je helpt bedrijven en 

organisaties om hun communicatie in te richten, vorm te geven 

en uit te voeren. Je bent de spin in het web als het gaat om het 

in goede banen leiden van alle on- en offline communicatie. 

Denk hierbij aan het ontwerpen van communicatiemiddelen, zoals een 

website, een blog of een vlog. Of het adviseren van managers over de 

beste manier om intern en extern het verhaal van de organisatie te 

vertellen. Ook het organiseren van een event kan bij je werk horen. Je 

bedenkt dan alles, van locatie tot persvoorlichting en van programma 

tot online mediacampagne. Het belangrijkste wat we je leren is je 

verbeeldingskracht te gebruiken, zodat jij mensen mee kan nemen in 

een overtuigend verhaal.

˚ Communicatie Creatief 

Bij de specialisatie Creatief word je voorbereid op een baan in 

de reclamewereld. Met alle verschillende media en de overdaad 

aan posts en andere berichten is het allang geen zaak meer 

van een goede advertentie, commercial of Facebookpagina. 

De juiste kanalen, interactie met je doelgroep, aantrekkelijke 

content… het hangt allemaal met elkaar samen. Wij leren je hoe 

het werkt. 

Je wordt opgeleid tot copywriter/conceptontwikkelaar. Tussen die twee 

functies staat een schuine streep, omdat het altijd een combinatie is. In 

de beroepspraktijk vorm je als copywriter een team met een art director. 

Samen ontwikkel je een concept (het ‘grote’ creatieve idee). Vanuit dit 

concept kom je tot een pakkende, doelgerichte campagne waar je de 

juiste mensen mee bereikt. Jij neemt hierin de tekstuele uitwerking voor 

je rekening en stuurt de studio aan om het beeld bij de campagne te 

maken. Je hoeft daarom niet alle vormgevingsprogramma’s te 

beheersen. We brengen je uiteraard wel een gevoel voor vormgeving bij 

zodat je met voldoende bagage je ideeën op papier kunt zetten.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Communicatie

TILBURG

De wereld van communicatie verandert iedere dag en toch blijft 

die wereld altijd om drie elementen draaien: media, mensen en 

merken. Of: hoe gaan merken via media een relatie aan met 

mensen? Deze vraag vormt de basis voor onze opleiding.

Inhoud opleiding

De opleiding Communicatie in Tilburg bestaat uit vier jaren met elk 

twee semesters. Ieder studiejaar is verdeeld in twee semesters. Een 

semester bestaat uit twee actieve periodes, met colleges en workshops. 

De opgedane kennis pas je toe in projecten voor echte bedrijven en 

opdrachten uit de praktijk. Het semester sluit je af met individuele 

tentamens en een assessment; een praktijktoets, waarbij je in de rol van 

een professional laat zien wat je kunt. Ook heeft ieder semester zijn 

eigen thema. De inhoud wordt aangedragen door een bedrijf. Alle 

lessen zijn onderdeel van dit thema, zodat er duidelijke samenhang 

bestaat en er geen losse onderdelen zijn. Met deze projecten 

onderscheidt de opleiding zich van anderen. 

Jouw talenten en interesses

Studenten van onze opleiding zijn nieuwsgierig, creatief, ondernemend, 

innovatief en professioneel. Ze zijn zeer geïnteresseerd in media, 

mensen en merken.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Communicatie 

˚ International event, music & entertainment studies

TILBURG

Bij CO IEMES word je opgeleid tot communicatieprofessional 

die op een conceptmatige en creatieve manier omgaat met 

communicatievraagstukken uit de creatieve industrie. Je leert 

creatieve communicatieconcepten en communicatieformats te 

ontwikkelen die tot de verbeelding spreken. Je voert opdrachten 

uit voor festivals, radio, televisie, pretparken, cultuurpodia en/

of de film- en de game-industrie. Onze afgestudeerden zie je 

onder andere terug bij communicatie- en evenementenbureaus, 

tv-producenten, cultuurpodia en pretparken.

Inhoud opleiding

Employability (het vermogen om zelf werk te genereren), focus en 

eigenaarschap zijn de elementen waarop wij ons onderwijs bouwen. Je 

gaat aan de slag op drie terreinen: het verwerven van theoretische en 

praktische kennis (Cases), het bouwen van een professioneel netwerk 

(Work) en het werken aan je persoonlijke groei (Personality). Ieder 

terrein heeft zijn eigen speerpunten, maar altijd in de context van de 

creatieve industrie. De opleiding biedt je de mogelijkheid om een deel 

van je studie in het buitenland te volgen. Daarvoor werken we samen 

met dertig universiteiten. Tijdens de hoofd- en afstudeerfase van je 

opleiding studeer je samen met internationale exchange-studenten.

Jouw talenten en interesses

Je hebt de ambitie om een plaats te veroveren in de creatieve industrie. 

Je bent bereid om hard te werken en wil graag creatieve en vernieuwde 

campagnes en producten bedenken waar je trots op bent. Je vindt het 

prettig om samen te werken en kunt je goed inleven in mensen en 

situaties. Je ziet je studie als de eerste stap in het opbouwen van een 

netwerk in de creatieve industrie.
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Communicatie 

˚ SPECO Sportcommunicatie	 TILBURG

Sneller, hoger, sterker… dat is het Olympische motto. Maar 

inmiddels draait sport om meer dan honderdsten, centimeters 

en persoonlijke records. Want sport is ook emotie, beleving, 

dramatiek. En dat geeft prachtige mogelijkheden voor reclame 

en PR rond een merk. Tel daarbij op al die sportorganisaties die 

hun doelgroepen willen bereiken. Dan begrijp je waarom er zo 

veel vraag is naar hbo-specialisten in de combinatie van sport, 

communicatie en media.

Inhoud opleiding

SPECO is géén sportopleiding; je hoeft dus geen actief sporter te zijn, 

maar een passie voor sport brengt je ver. Deze opleiding bereidt je voor 

op een baan als communicatiedeskundige in de sportwereld. Ieder 

studiejaar heeft twee semesters met elk een actueel thema van waaruit 

je de wereld van sport en media leert kennen. Zo’n semester bevat 

colleges en workshops, maar ook bedrijfsbezoeken en natuurlijk 

sportieve evenementen. Tijdens tentamens laat je je kennis zien en die 

kennis pas je toe in projecten en opdrachten. Elk semester eindigt 

praktijkgericht, bijvoorbeeld door een presentatie van je 

reclamecampagne, een sponsorplan of een voorlichting. 

Jouw talenten en interesses

Ben je iemand die graag contact legt en ben je nieuwsgierig, creatief en 

overtuigend? Houd je van nieuwe media? Ben jij de gangmaker of 

organisator? Houd je van sport en is opgeven geen optie? Dan is dit 

jouw opleiding! Met SPECO Sportcommunicatie ga je voor de 

combinatie sport en reclame, sponsoring, PR en media: als 

woordvoerder van sportorganisaties, als PR-medewerker van 

sportsponsors, als reclamemanager van sportmerken of als multimedia 

manager. Als sportcommunicatiedeskundige ontwikkel je campagnes en 

zet je communicatiemiddelen in om doelstellingen van je organisatie te 

bereiken.
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Journalistiek

TILBURG

Als journalist sta je midden in de maatschappij en volg je het 

nieuws op de voet. Maar daar blijft het niet bij: een journalist 

stelt kritische vragen bij dat nieuws en maakt daar verhalen 

over. Verhalen die lezers, kijkers en luisteraars informeren en 

amuseren. Die kunnen boeien en die soms ook voor discussie 

zorgen. Je moet openstaan voor alles wat er om je heen 

gebeurt en daarover objectief willen berichten.

Inhoud opleiding

De opleiding Journalistiek duurt 4 jaar en is erg praktijkgericht. In het 

eerste jaar leg je de basis voor het journalistieke vak. Je leert wat nieuws 

is en hoe journalisten nieuws verslaan. Je gaat regelmatig op pad voor 

opdrachten (individueel en in groepsverband) en doet meteen ervaring 

op met alle media: krant, radio, televisie, online (internet) en tijdschrift.

Het is ook een selectiejaar waarin wij ‘selecteren’ of je geschikt bent 

voor het vak. Voor jezelf is het een oriënterend jaar: is Journalistiek de 

juiste opleiding is voor mij? Fontys Hogeschool Journalistiek kost je 

gemiddeld 40 uur per week: ongeveer 20 uur voor lessen en 

bijeenkomsten en verder 20 uur voor zelfstudie en praktijk. 

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig, flexibel en creatief. Verder heb je een brede 

interesse, toon je initiatief en ben je actief met (sociale) media. Herken 

je jezelf hierin? Dan heb je een aantal eigenschappen die je goed kunt 

gebruiken als journalist. Je moet kritisch zijn en blijven en vragen 

stellen bij alles wat je om je heen ziet. Verlegenheid is niet handig, 

want soms moet je op mensen afstappen en ze (ook lastige) vragen 

stellen. Tot slot zijn een goed taalgevoel en interesse in de 

maatschappij belangrijk. Je vindt het leuk om verhalen op 

verschillende manieren te vertellen en presenteren.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Als inwoner van Nederland heb je rechten en plichten. Iedereen, persoonlijk of bijvoorbeeld in een organisatie of bedrijf, heeft te 

maken met het recht. Daarbij worden we steeds mondiger, weten we beter wat onze rechten zijn en willen we ons recht halen. 

Daarom is er meer behoefte aan juristen die niet alleen verstand hebben van wet- en regelgeving, maar deze ook helder en 

duidelijk kunnen uitleggen. Juristen dus, die hun kennis direct in de praktijk kunnen toepassen.

Volg je bij ons de opleiding Rechten, dan word jij zo’n jurist. We bieden de opleiding aan binnen de Juridische Hogeschool, in Tilburg en in 

‘s-Hertogenbosch. Natuurlijk krijg je juridische vakken, maar je ontwikkelt ook vaardigheden en kennis op het gebied van communicatie, ICT en taal. 

Juridische zaken vormen ook een stevig onderdeel van veel andere opleidingen. Kies je voor een meer bedrijfskundige studie bijvoorbeeld, dan heb 

je juridische kennis nodig voor het oplossen van organisatievraagstukken, bedrijfsprocessen, crisissituaties of veranderingsprocessen bij organisaties. 

Bij opleidingen als Finance, Tax and Advice zorgt specialistische kennis van belastingwetten en -regels ervoor dat je straks beslagen ten ijs komt.

 Rechten»

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van juridische zaken 
bestaat uit:
Bedrijfskunde (pag. 9)
Finance, Tax and Advice

˚ 
Financial Services Management

˚ 
Fiscaal Recht en Economie (pag. 16) 

HBO-Rechten

»
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HBO-Rechten

TILBURG, ‘S-HERTOGENBOSCH

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met het recht. Steeds 

vaker worden mensen geconfronteerd met juridische 

procedures, waarvoor ze specialistische hulp nodig hebben. Ook 

organisaties hebben zich te houden aan wet- en regelgeving. 

Er is steeds meer behoefte aan juristen die niet alleen verstand 

hebben van allerlei juridische zaken, maar die deze ook 

duidelijk kunnen uitleggen. Bij de Juridische Hogeschool leiden 

we je op tot resultaatgerichte jurist. Met je Bachelor of Laws 

(LLB) kun je veel verschillende functies uitoefenen binnen 

bedrijven én overheidsorganisaties.

Inhoud opleiding

Naast juridische vakken als bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht krijg 

je de vakken management en onderzoekvaardigheden. Ook besteden 

we aandacht aan vaardigheden op het gebied van communicatie en ICT. 

Met dat hele pakket van kennis en vaardigheden ben je na je studie 

goed voorbereid op een baan in het juridische werkveld. Als jurist is taal 

je belangrijkste instrument. Een goede mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid is dan ook onmisbaar. Daarom besteden we in de 

opleiding veel aandacht aan taal.

Je volgt lessen in verschillende vormen: hoorcolleges, werkcolleges en 

trainingen. In de hoorcolleges behandelen we de theorie. Die theorie 

verwerk je tijdens werkcolleges in opdrachten uit de praktijk. Zo vorm je 

je snel een beeld van het juridische werkveld. Daarnaast train je 

vaardigheden als communicatie en management. Zo ontwikkel je een 

sterke beroepshouding.

Jouw talenten en interesses

Ben je communicatief, nauwkeurig, taalgevoelig, zelfstandig en 

systematisch? Vind je het leuk om alledaagse problemen juridisch tot op 

de bodem uit te pluizen? Bekijk dan of HBO-Rechten past bij jou.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Vind je technische hoogstandjes supercool? En ben je nieuwsgierig naar technologische ontwikkelingen? Wil je graag praktisch 

bezig zijn met het ontwerpen van producten en systemen? Dan is een opleiding in de techniek waarschijnlijk de juiste keuze voor 

jou. En bovendien: als je klaar bent met je studie, liggen de banen in de techniek voor het oprapen.

Techniek is breed en heeft raakvlakken met alles wat je in je omgeving tegenkomt. Bij de techniekopleidingen leer je producten maken en 

oplossingen voor problemen bedenken. Wat is de functie van een technisch apparaat of technische toepassing? Waarvoor is het precies bedoeld 

en voor wie? Het uiteindelijke resultaat is een concreet product of concrete oplossing.

Onze techniekopleidingen duren vier jaar. Je krijgt theorie, praktijk en projectwerk. Je bepaalt zelf de richting van je studie door keuzes te maken 

in een minor, een stageplaats en afstudeeropdracht. Kijk voor meer informatie op www.fontys.nl/techniek. Veel van de opleidingen bieden we 

ook aan in het Engels.

 Techniek»

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van techniek bestaat uit: 
Applied Science (pag. 54)
Automotive
Elektrotechniek
Industrieel Product Ontwerpen
Leraar Techniek (pag. 75)
Logistics Engineering
Mechatronica
Mens en Techniek

˚ 
Orthopedische Technologie

Technische Bedrijfskunde

˚ 
Bedrijfsmanagement MKB

Technische Natuurkunde (pag. 55)
Toegepaste Wiskunde
Werktuigbouwkunde

»
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Automotive 

EINDHOVEN

Elektrische voertuigen bepalen steeds meer het straatbeeld. 

Deze voertuigen brengen steeds meer nieuwe, duurzamere 

technieken met zich mee. Er is een enorme vraag naar 

voertuigen die met hun omgeving kunnen communiceren en die 

minder uitstoten. Dit vraagt om vernieuwende technieken. Bij 

de opleiding Automotive leer je deze voertuigen te ontwerpen, 

te maken en te testen. Automotive is een breed werkterrein 

waarin ICT, elektrotechniek, werktuigbouwkunde samenkomen.

Inhoud opleiding

De opleiding duurt vier jaar en de lesstof is een combinatie van theorie, 

praktijk en projectwerk. In de eerste twee jaar volgt iedere student 

hetzelfde programma. Vanaf het derde studiejaar kijk je echt naar naar 

je eigen interesses en vooral bij je stage en je minor geef je aan je studie 

een heel eigen richting en invulling. 

Jouw talenten en interesses

Studenten die bij ons deze opleiding doen, hebben een passie voor 

techniek en auto’s, zijn nieuwsgierig en houden ervan om praktische 

oplossingen voor grote problemen te bedenken. Met inzet, motivatie en 

doorzettingsvermogen is deze studie voor jou in vier jaar af te ronden.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Elektrotechniek 

EINDHOVEN

Elektrotechniek zorgt voor vooruitgang. Ook jij bent 

tegenwoordig omringd door elektrotechnische toepassingen 

en producten en we kunnen én willen niet meer zonder. 

Bij bijna alles wat je doet -of je nu telefoneert, je computer 

gebruikt, (smart)televisie kijkt, mobiele apparaten 

bedient of de verwarming hoger zet met je telefoon via 

een app- ben je afhankelijk van goed functionerende 

elektrotechniek. Als elektrotechnisch engineer kun jij 

bijdragen aan het gemakkelijker en aangenamer maken van 

het leven. Dan hebben we het over amusement, de sport- en 

evenementenwereld, maar ook over industrie, gezondheidszorg 

en zaken als verkeersveiligheid of het intelligenter gebruiken 

van energie. Elektrotechniek helpt ons duurzame oplossingen te 

bedenken die zorgen voor een leefbare samenleving.

Inhoud opleiding

De studie duurt vier jaar. Je kunt hem volgen in het Nederlands of in het 

Engels. De lesstof is een combinatie van theorie, praktijk en projectwerk. 

In de eerste twee jaar volgt iedere student hetzelfde programma. Vanaf 

het derde studiejaar kijk je steeds meer naar je eigen interesses, vooral 

als je de keuze maakt voor een stage en minor. 

Sound engineering

Ben je actief met licht- en geluidstechnieken? Dan kun je binnen de 

opleiding Elektrotechniek kiezen voor het thema geluid (en licht). 

Binnen je studieprojecten, je minor en je stage/afstudeerplek richt je je 

dan op geluid en licht. 

Jouw talenten en interesses

Houd je van spanning, wil je tot op detailniveau uitzoeken hoe iets 

werkt en wil je actief aan de slag met de ontwikkeling van innovatieve 

producten? Als je vindingrijk en nauwkeurig bent en wiskunde als een 

goed toepasbaar hulpmiddel ziet dan is Elektrotechniek de ideale 

opleiding voor jou. Wanneer je je van begin af aan voldoende inzet, je 

leerstof consequent bijhoudt en de juiste vragen leert stellen, dan zijn 

wij ervan overtuigd dat je al snel gewend raakt aan het studieritme van 

het hbo en dat je bij ons de stabiele basis legt voor een prima carrière. 

Industrieel Product Ontwerpen 

VENLO

Industrieel Product Ontwerpen is een combinatie van 

technische kennis, vormgeving en bedrijfskunde. Het gaat 

hierbij dus niet alleen om het uiterlijk van een product maar 

ook om ergonomie, materiaalkeuze, productietechnieken en 

gebruiksgemak. Je brede kennis zet je in om producten te 

ontwerpen: producten die innovatief en gebruiksvriendelijk zijn 

en een esthetisch verantwoorde uitstraling hebben. En vooral: 

producten waar behoefte aan is. 

Inhoud opleiding

De praktijk staat voorop bij deze studie. Je leert gebruiksvoorwerpen te 

ontwerpen en je leert hoe deze moeten worden geproduceerd. Je komt 

alles te weten over hoe je kleur en vorm toepast bij het ontwerpen maar 

ook alles over productietechnieken, materialen en de menselijke 

interactie met producten. Je bouwt tijdens de opleiding ook je eigen 

ontwerpen. Je krijgt een uitdagende mix van theorie en praktijk. Een 

goede industriële productontwerper kan niet alleen mooie en vooral 

ook breed bruikbare voorwerpen ontwerpen. Je weet ook die 

ontwerpen op een slimme, goedkope en efficiënte manier te (laten) 

produceren. Je krijgt vakken als ecodesign, materiaalkunde, 

productietechnieken en ontwerpmethodologie. Daarnaast ontwikkel je 

leidinggevende, commerciële en communicatieve vaardigheden. 

Het eerste semester volg je samen met de studenten van de opleidingen 

Werktuigbouwkunde en Mechatronica. In deze fase krijg je een brede 

basis in engineering. Na dit brede semester begin je met je gekozen 

opleiding, of kun je zonder studievertraging switchen naar één van de 

andere opleidingen.

Jouw talenten en interesses

Je bent vindingrijk, nauwkeurig en je hebt een passie voor techniek. Je 

hebt geen problemen met wiskunde en je weet door te zetten. Je 

begrijpt dat je studiesucces toch vooral afhangt van de manier waarop 

jij met je studie omgaat. Als je je hier vanaf de start serieus mee 

bezighoudt, zijn wij er van overtuigd dat je een goede kans van slagen 

hebt. 
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Logistics engineering

VENLO

Logistiek is het slim organiseren van bedrijfsprocessen met als 

doel een hoog servicelevel naar de klant te kunnen garanderen, 

zonder de kosten uit het oog te verliezen. Om processen op 

elkaar af te stemmen, is er veel communicatie nodig en moeten 

er heldere doelstellingen zijn. Wanneer moeten goederen bij 

de klant zijn? Produceer ik goederen op maat of ga ik voor een 

standaardproduct? Wat betekent dat voor mijn voorraad als 

ik morgen alles wil kunnen leveren en heb ik daar überhaupt 

transportcapaciteiten voor? Er komt dus heel wat bij kijken, 

want vaak heb je ook te maken met andere bedrijven voor 

bijvoorbeeld de toevoer van producten of de klant die hoge 

eisen stelt. Als ‘logisticus’ ben jij de ontwerper, organisator en 

manager van de opslag-, productie- en distributieprocessen en 

bedenk je ook steeds nieuwe dingen. 

Inhoud opleiding

De opleidingen Logistiek in Venlo starten met een gezamenlijk 

programma van anderhalf jaar waar we alle deelgebieden van de 

logistiek behandelen. Vervolgens kies je voor Logistics Engineering of 

voor Logistics Managment (zie pag. 18). Iedere periode krijg je 6 

vakken: logistiek, economie, kwantitatieve technieken, technische 

logistiek, Engels en skills. Ook werk je aan een project. Hierbij ontwerp 

je bijvoorbeeld slimme lay-outs voor magazijnen, bedenk en verbeter je 

productiestructuren of ontwikkel je nieuwe strategieën voor 

voorraadbeheer of transportmodellen. 

Jouw talenten en interesses

Als toekomstig logistics engineer ben je geïnteresseerd in hoe dingen 

georganiseerd zijn. Je houdt ervan om achterliggende processen te 

doorgronden. Als je een beslissing neemt, doe je dat op basis van cijfers. 

Je vindt het leuk om samen te werken met anderen, maar je kunt ook 

goed zelfstandig werken. Buiten de colleges verwachten we van je dat 

je je inzet in groepsopdrachten en zelfstudie. 

Mechatronica

EINDHOVEN, VENLO

Mechatronica is een combinatie van elektrotechniek, 

werktuigbouwkunde en technische informatica. Je kunt het vak 

bijvoorbeeld gebruiken voor de ontwikkeling van apparaten 

die ons helpen zwaar werk lichter te maken of werk uit handen 

te nemen: robotica. Deze apparaten zien we steeds meer. 

Huishoudelijke apparaten worden ook steeds intelligenter. 

Mechatronica speelt ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen 

van apparatuur om zorg op afstand voor ouderen mogelijk te 

maken.

Inhoud opleiding

In de mechatronica ben je een logische denker én een echte doener. Je 

bedenkt hoe je apparaten veiliger of gebruiksvriendelijker maakt én je 

ontwerpt deze. Denk daarbij aan een slimme productierobot, of 

binnen de gezondheidszorg aan een geavanceerde rolstoel of 

vervangende robotarm. Er is grote behoefte aan goed opgeleide 

mechatronica-engineers. Bij Fontys leren we je de theorie en de 

praktijk kennen en we leiden je op tot een specialist in het 

systematisch ontwerpen van bijvoorbeeld besturingstechnieken van 

robotgestuurde producten en machines.

Venlo: Het eerste semester volg je samen met studenten van 

Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen. Zo krijg je een 

brede basis in engineering. Hierna begin je met je gekozen opleiding, of 

kun je zonder studievertraging switchen naar één van de andere 

opleidingen.

Eindhoven: Hier bieden we de opleiding aan in het Nederlands en in het 

Engels. 

Jouw talenten en interesses

Heb jij een uitgesproken passie voor techniek, ben je nieuwsgierig en 

weet je van aanpakken? Dan is de opleiding Mechatronica jou op het lijf 

geschreven. Om de onophoudelijke technische ontwikkelingen te 

kunnen volgen is het van belang dat je - naast het slim en creatief 

toepassen van de weg van wiskunde, theorie en praktijk - snel kunt 

schakelen. Mechatronica biedt veel werkgelegenheid op het gebied van 

ontwikkelingen in de medische wereld en zorgsector, de industrie en op 

het gebied van veiligheid. Als mechatronica-engineer bouw je mee aan 

een leefbare toekomst. 
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Mens en techniek 

˚ Orthopedische Technologie EINDHOVEN, VENLO

De opleiding Mens en Techniek wordt op vijf verschillende 

hogescholen aangeboden en geeft jou de mogelijkheid om te 

kiezen uit verschillende richtingen. Allemaal op het snijvlak van 

techniek en gezondheidszorg, maar elk met een eigen accent. 

Ze gaan van meer technisch tot meer gezondheidszorggericht. 

Orthopedische Technologie is een richting van de 

bacheloropleiding Mens en Techniek die je kunt volgen bij 

Fontys Paramedische Hogeschool.

Wist je dat de snelste gehandicapte atleet die met twee kunstbenen 

sprint, bijna net zo snel is als de beste Nederlandse sprinter met benen 

van vlees en bloed? Ook in het dagelijks leven zijn hulpmiddelen voor 

de persoonlijke mobiliteit voor mensen met een lichamelijke handicap 

steeds belangrijker. Een orthopedisch technoloog is een expert in het 

aanmeten, ontwerpen en maken van deze hulpmiddelen. Daarnaast 

heb je een adviserende functie naar patiënten, over welk hulpmiddel 

het meest geschikt is.

Inhoud opleiding

Studieonderdelen die aan bod komen zijn onder meer: mechanica, 

anatomie, fysiologie, pathologie, inspanningsfysiologie, materiaalkunde, 

elektronica en communicatieve vaardigheden. Tijdens practica pas je de 

theorie toe aan de hand van meet- en beproevingsopstellingen. In 

groepsverband werk je aan opdrachten.

Jouw talenten en interesses

Je hebt een grote interesse in techniek en je hebt gevoel voor exacte 

vakken. Je bent handig en ziet wel iets in kwaliteitsverbetering van leven 

voor je medemens. Als orthopedisch technoloog ben je heel direct met 

cliënten bezig. Je zoekt naar oplossingen voor mobiliteitsproblemen of 

handicaps. Het is dus belangrijk dat je een groot inlevingsvermogen 

hebt en heel goed met mensen kunt omgaan. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Technische Bedrijfskunde

EINDHOVEN

Technische Bedrijfskunde studeren: dat doe je in en vooral 

mèt de internationale Brainport Regio Eindhoven. Juist hier 

bedenken en verbeteren de slimste technische bedrijven de 

nieuwste producten voor afnemers waar ook ter wereld. Bij 

deze studie ligt de nadruk op techniek en analyse. Je ontdekt 

wat je moet kennen en kunnen om Mens, Organisatie, Techniek 

en Economie (MOTE) bij bedrijven te doorgronden en te 

sturen. Je wordt opgeleid tot een breed inzetbare professional 

met name voor technische en commerciële bedrijven in de 

Brainportregio Eindhoven. 

Inhoud opleiding

De opleiding is praktijkgericht. Je volgt colleges in vakken als logistiek, 

organisatiekunde, productietechniek, communicatie en economie. Het 

werken in kleine groepen en contact met het bedrijfsleven staan 

centraal. Je volgt ondersteunende colleges voor de praktijkopdrachten 

waar je mee bezig bent. Ook zoek je zelf naar aanvullende theorie die je 

nodig hebt om een onderwerp goed te begrijpen. Deze opdrachten 

voer je samen met je projectgroep uit. Zo leer je samenwerken en 

tegelijkertijd zelfstandig beslissingen te nemen; onmisbare vaardigheden 

voor een technisch bedrijfskundig ingenieur. 

Jouw talenten en interesses

Later, in de functie van technisch bedrijfskundige, ben jij hèt 

aanspreekpunt voor bijna alle vragen over bedrijfsprocessen en 

organisatieveranderingen. Je beslist over nieuwe producten en markten, 

stuurt medewerkers aan en probeert hen te stimuleren. Zo help je het 

bedrijf beter te presteren. Dus ben je oplossingsgericht, creatief, 

onderzoekend en een teamplayer? Neem je gemakkelijk initiatief en 

vind je het leuk om te onderzoeken hoe bedrijven werken en hoe het 

beter kan? Wil je een praktische, uitdagende en brede technische 

managementopleiding volgen? Dan is deze studie echt iets voor jou!

Industrial Engineering & Management

Wil je de opleiding Technische Bedrijfskunde in het Engels volgen? 

Kijk op fontys.edu/iem voor meer informatie.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Technische Bedrijfskunde 

 ˚ Bedrijfsmanagement MKB EINDHOVEN, TILBURG

Bedrijfsmanagement MKB, een differentiatie van Technische 

Bedrijfskunde, is een praktische, brede managementstudie 

die opleidt voor het midden- & kleinbedrijf (MKB, tot 200 

medewerkers). Je wordt opgeleid voor een veelzijdige 

managementfunctie. Een MKB-manager houdt immers het 

overzicht over alle bedrijfsprocessen. De richting waarin je je 

wilt ontwikkelen kun je nog aangeven tijdens je studie. Zo kan 

het zijn dat je de zaak van je ouders gaat overnemen. Of dat je 

ondernemer wilt worden. Na het eerste jaar kun je daarnaast 

kiezen voor de specialisatie Automotive Management.

Inhoud opleiding

Je leert over organisatie- en personeelsmanagement, logistiek en technisch 

management, commercieel management en financieel management. Je 

bestudeert de onderlinge samenhang van deze domeinen en de 

aansturing ervan. De theorie gebruik je direct tijdens praktijkopdrachten. 

Het managen van een bedrijf leer je immers niet alleen uit de boeken! De 

leerstof die zoal aan bod komt gaat over branches als food, automotive, 

transport, high tech systems en lifestyle. Deze branches spelen een 

belangrijke rol in de Brainportregio (Zuidoost-Brabant). Natuurlijk 

begeleiden wij je bij het maken van een bewuste studiekeuze en eventuele 

branchespecialisatie. Verder ontwikkel je belangrijke vaardigheden op het 

gebied van ontwikkeling van je ondernemende houding, onderzoek, 

communicatie, samenwerken en leidinggeven. 

Jouw talenten en interesses

Studenten van deze opleiding zijn resultaatgericht. Ze kunnen goed 

samenwerken en vinden het leuk om nieuwe, praktische oplossingen te 

vinden voor bedrijven. Ze zien het verband tussen verschillende 

bedrijfsfuncties. Ze passen zich gemakkelijk aan in een bedrijfsomgeving 

en durven initiatief te nemen om mensen te helpen.

Automotive Management (specialisatie)

Heb je iets met auto’s, bussen, trams, motorfietsen, scooters of voertuigen 

in het algemeen? Heb je interesse in mobiliteit en wil je die interesse voor 

motorvoertuigen combineren met je beroep als technisch manager? Kies 

dan na je propedeuse voor Automotive Management, in Nederland een 

unieke specialisatie binnen Bedrijfsmanagement MKB. De jarenlange 

contacten met het bedrijfsleven binnen de Automotive sector in de 

Brainportregio zorgen ervoor dat het domein Automotive binnen Fontys 

een begrip is geworden.
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Toegepaste Wiskunde 

TILBURG

De opleiding Toegepaste Wiskunde bereidt je voor op het 

oplossen van uitdagende vraagstukken en het optimaliseren 

van processen in het bedrijfsleven. Je kunt in verschillende 

functies gaan werken, bijvoorbeeld als data-analist, 

kwaliteitsbeheerder of planner. Bij het oplossen van problemen 

doorloop je een aantal stappen. De uitkomsten van die 

informatiestroom vertaal je naar wiskundige modellen. 

Natuurlijk is het belangrijk dat je de oplossingen en conclusies 

in begrijpelijke taal weergeeft voor de niet-wiskundigen van 

het bedrijf. Daarom besteden we veel aandacht aan het werken 

in projectteams en het ontwikkelen van je communicatieve 

vaardigheden.

Inhoud opleiding

De opleiding duurt vier jaar. Het diploma geeft recht op de titel 

‘Bachelor of Science’. Tijdens de eerste twee jaar maak je kennis met 

verschillende deelgebieden van de wiskunde: analyse, algebra en 

statistiek. Ook doe je projecten binnen de drie specialisaties: data 

analysis, operations research en engineering. In deze projecten leer je 

hoe je in een projectteam op een gestructureerde manier 

bedrijfsproblemen oplost. Ook oriënteer je je op het beroep van de 

toegepaste wiskundige. Je gaat op excursies bij bedrijven en volgt 

gastlezingen. Ten slotte leer je hoe je in een projectteam op een 

gestructureerde manier een bedrijfswiskundig probleem kunt oplossen. 

Al vanaf het eerste jaar is er veel Engelse lesstof en literatuur. De 

colleges zijn in het Nederlands. 

Jouw talenten en interesses

Voor deze opleiding moet je uiteraard een passie voor wiskunde 

hebben. Je vindt het leuk om cijfermatige problemen binnen een bedrijf 

te onderzoeken en op te lossen. Daarbij ben je je ervan bewust dat er 

nooit één oplossing is. Je kiest de beste oplossing op basis van feiten en 

theorieën. Je vindt het leuk om in een team samen te werken en bent 

niet bang om je oplossingen en conclusies aan anderen te presenteren. 

Je bent goed gemotiveerd en wilt jezelf ontwikkelen.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Werktuigbouwkunde 

EINDHOVEN, VENLO

Met een brede techniekachtergrond kun je als 

werktuigbouwkundige werkelijk overal aan de slag; in de 

hightechsector of de installatie-techniek, maar ook in de 

plasticindustrie. Of je kunt bijvoorbeeld op een boorplatform 

gaan werken. Tijdens je opleiding leer je nieuwe producten 

te bedenken, machines te verbeteren en (3D-) ontwerpen te 

maken. Theorie en praktijk gaan hand in hand en maken dat 

je straks, met je diploma op zak, alle kanten op kunt. Ga jij 

klanten helpen met het energiezuiniger maken van apparatuur 

en machines, of zorgen dat een ingewikkeld productieproces 

minder afval oplevert? 

Inhoud opleiding

De opleiding duurt 4 jaar en kun je in Eindhoven zowel in het 

Nederlands als in het Engels volgen. De studiestof bestaat uit theorie- en 

praktijklessen. In de eerste twee jaren volgen alle studenten hetzelfde 

programma. Vanaf het derde studiejaar ga je jouw persoonlijke interesse 

verder ontwikkelen binnen een minor en stage, waarna je je in het 

vierde jaar kunt specialiseren in een door jou gekozen richting. Je volgt 

vakken als energie- en procestechnologie, construeren en mechanica, 

productietechniek- en materiaalkunde, meet- en regeltechniek en 

wiskunde en natuurkunde. Daarnaast ontwikkel je technische en 

communicatieve vaardigheden.

Werktuigbouwkunde Venlo: Het eerste semester volg je samen met 

studenten van Mechatronica en Industrieel Product Ontwerpen, waar je 

een brede basis in engineering krijgt. Hierna begin je met je gekozen 

opleiding, of kun je zonder studievertraging switchen naar één van de 

andere opleidingen.

Jouw talenten en interesses

Wil je deze opleiding met succes doen, dan begint het met een passie 

voor techniek. Maar dat alleen is niet genoeg. Je moet ook nieuwsgierig 

zijn en oplossingsgericht kunnen denken. Ben je vindingrijk en 

nauwkeurig, zie je wiskunde als een hulpmiddel en weet je van 

doorzetten? Dan heb je alles in huis om te slagen!

De studiestof die we aanbieden is pittig, maar als je vanaf de start je 

studie serieus neemt, je leerstof bijhoudt en de juiste vragen leert stellen 

dan zijn wij er van overtuigd dat je al snel in het hbo-studieritme 

terechtkomt. 
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ICT is niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken ICT bijvoorbeeld om te bellen, te surfen op internet, te Snapchatten, 

te Instagrammen, onze favoriete game te spelen of om muziek te luisteren. Het zorgt ervoor dat auto’s kunnen rijden, bedrijven 

functioneren of dat artsen in ziekenhuizen hun werk kunnen doen. Onze moderne wereld draait op ICT!

De ontwikkeling van Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) staat nooit stil. Er gaat geen dag voorbij of er wordt gewerkt aan de 

ontwikkeling van nieuwe toepassingen, en dagelijks spelen er uitdagingen die vragen om een elektronische oplossing. Dat vraagt om veelzijdige en 

flexibele ICT-opleidingen, die snel inspelen op alles wat er op dit gebied om ons heen gebeurt. Opleidingen dus die zelf actief betrokken zijn bij 

vernieuwingen. 

 

Bij Fontys bieden we die opleidingen. In Eindhoven en Tilburg bieden we ICT-opleidingen aan binnen één brede bacheloropleiding: HBO-ICT.  

Deze opleiding heeft maar liefst 11 afstudeerrichtingen. Jij kunt dus precies die kant van ICT kiezen die je het meest interessant vindt.

 

In Venlo bieden we een opleiding Informatica aan met verdieping op het gebied van Business Informatics en Software Engineering. Je leert hier 

praktische oplossingen te vinden voor problemen in bedrijven en organisaties door het inzetten van ICT.

 ICT»

HBO-ICT
Profielen:

˚ 
ICT & Business

˚ 
ICT & Media Design

˚ 
ICT & Software Engineering

˚ 
ICT & Technology

Specialisaties:

˚ 
ICT & Applied Data Science

˚ 
ICT & Cyber Security

˚ 
ICT & Digital Publishing

˚ 
ICT & Education

˚ 
ICT & Game Design and Technology

˚ 
ICT & Management and Security

˚ 
ICT & Open Innovation

˚ 
ICT & Smart Mobile

Software Engineering en Business Informatics

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van ICT bestaat uit:
»
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HBO-ICT

EINDHOVEN, TILBURG

Zoek jij een opleiding die je voorbereidt op een beroep in de 

ICT-wereld? Kies dan voor HBO-ICT bij Fontys. Je krijgt een brede 

basis in ICT en heel veel keuzemogelijkheden. Na je studie is er 

volop werk voor een prima salaris.

Inhoud opleiding

HBO-ICT is een 4-jarige brede bacheloropleiding. Je ontvangt bij je 

afstuderen de graad Bachelor of Science. In het eerste studiejaar maak 

je kennis met vier profielen. Samen geven ze jou een beeld van de 

volledige breedte van het vakgebied ICT. De profielen zijn toekomstvast. 

Dat wil zeggen dat de kennis die je opdoet in deze profielen als het 

ware je ‘gereedschapskist’ vormt voor de toekomst. 

De vier profielen zijn:

• ICT & Business

• ICT & Media Design

• ICT & Software Engineering

• ICT & Technology 

Vanaf je tweede studiejaar maak je ook kennis met specialisaties. Door 

onze intensieve samenwerking met bijna 100 gerenommeerde 

ICT-bedrijven in de regio kunnen wij steeds de meest recente 

ICT-ontwikkelingen volgen en hierop inspelen door nieuwe specialisaties 

aan te bieden. Zo ben jij er zeker van dat jouw ICT-opleiding steeds 

actueel is en goed aansluit op wat werkgevers van jou als afgestudeerd 

ICT’er verwachten.

De zeven specialisaties zijn:

• ICT & Applied Data Science

• ICT & Cyber Security

• ICT & Education

• ICT & Game Design and Technology

• ICT & Management and Security

• ICT & Open Innovation

• ICT & Smart Mobile 

Als je wilt, kun je de bacheloropleiding HBO-ICT in het Engels volgen. 

Deze opleiding is toegankelijk voor buitenlandse studenten én 

Nederlandse studenten. Bovendien kun je internationaal stagelopen of 

een deel van je opleiding in het buitenland studeren.
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Jouw talenten en interesses

Wat je in huis moet hebben om onze opleiding te kunnen doen? 

Studenten die de opleiding HBO-ICT volgen, zijn vaak nieuwsgierig, 

flexibel en initiatiefrijk. Ze hebben doorzettingsvermogen en werken 

graag samen met anderen. Ze realiseren zich dat wat ze vandaag leren, 

morgen alweer verouderd kan zijn. Onze studenten vinden het leuk 

onderzoek- en ontwikkelingsgericht te leren, zodat ze in de toekomst 

weten hoe ze nieuwe kennis opdoen. Ze kiezen zelf hun 

afstudeerrichting, ontwikkelen hun talenten en zijn nieuwsgierig naar 

ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Ze kunnen deelnemen aan 

excellentieprogramma’s of internationaal studeren, maar dat hoeft niet. 

Ze nemen hun opleiding serieus; ze zijn immers zelf verantwoordelijk 

voor hun studie.

De vier profielen:

˚ ICT & Business

Als bedrijfskundig informaticus zorg je dat organisaties beter 

functioneren door het inzetten van slimme ICT-toepassingen. 

Slimme ICT leidt tot klantvriendelijkere, snellere en goedkopere 

bedrijfsprocessen en zorgt dat bedrijven gebruik kunnen maken 

van de enorme hoeveelheid data die tegenwoordig binnen 

en buiten de organisatie beschikbaar is. Met die data kunnen 

organisaties nog beter hun klanten vinden en voorzien van 

producten en diensten. Je slaat dus als het ware een brug tussen 

het management en de gebruikers aan de ene kant en technici 

en beheerders aan de andere kant. Om met zoveel verschillende 

soorten mensen over de inzet van ICT te kunnen communiceren 

moet een bedrijfskundig informaticus niet alleen verstand 

hebben van ICT, maar ook handig zijn in de omgang, kunnen 

presenteren, schrijven en rapporteren. Werken aan spreek- en 

schrijfvaardigheid is dan ook onderdeel van de opleiding. 

Je ontwikkelt bijvoorbeeld een ‘management cockpit’, zodat de 

manager van een bedrijf vanaf zijn werkplek alle processen in de gaten 

kan houden. Zo kan hij direct ingrijpen als dat ergens nodig is. Om 

dat voor elkaar te krijgen, moet je niet alleen weten wat er technisch 

mogelijk is. Het is zeker zo belangrijk dat je mensen kunt motiveren 

om te veranderen. Bedrijven halen dan ook graag mensen binnen die 

zo’n dubbelrol kunnen vervullen. 

Daarnaast help je dus het management gebruik te maken van 

de steeds grotere beschikbaarheid van data en gegevens over 

consumentengedrag, sociale media en track & trace data (inchecken, 

betalen, etc.). Wiskunde, onderzoek en statistiek worden belangrijker 

in ICT & Business, omdat er meer en meer vraag is naar deze Data 

Scientists. 

˚ ICT & Media Design

De creatieve denker/maker van nú werkt in een uitdagend 

medialandschap gebaseerd op innovatieve ICT. Daarom geven 

wij je een goede en sterke ICT-expertise (Bachelor of Science). Je 

studeert bij ons in een wereld vol inventiviteit, experiment en 

onderzoek. 

Bij ICT & Media Design ben je constant bezig waardevolle, op ICT 

gebaseerde toepassingen voor nieuwe media te bedenken en te maken. 

Je leert kritisch kijken naar de rol van media in onze maatschappij en 

gaat op zoek naar jouw talenten. Tijdens deze studie krijg je concepten 

aangereikt waarmee jij een creatieve denker en maker kunt zijn op basis 

van een gedegen ICT-expertise. Je bedenkt ICT-gebaseerde 

mediaconcepten waarmee je verhalen aan jouw doelgroep kunt 

overbrengen. Je leert nuttige applicaties bouwen en je krijgt ruimte om 

te experimenteren en jouw technische- en artistieke talenten te 

ontwikkelen. Je leert échte software te ontwikkelen om de opgedane 

kennis en jouw ideeën tot leven te wekken. In groepsvorm ga je, onder 

begeleiding van een tutor, aan de slag met interessante projecten van 

opdrachtgevers uit de praktijk.

˚ ICT & Software Engineering

Zelfs de beste computer stelt weinig voor zonder goede 

software. Een software engineer zorgt dat informatie veilig en 

efficiënt voor gebruikers beschikbaar is en bewerkt kan worden. 

In het profiel ICT & Software Engineering ontwikkel je vaardigheden om 

informatie te kunnen analyseren. Je leert hoe software kan helpen bij 

het beheren en verwerken van informatie. Daarbij houd je rekening met 

wie de gebruikers zijn en hoe zij het beste met jouw software kunnen 

werken. Binnen dit profiel bepaal jij of je het accent op technische of 

niet-technische software legt. Bij technische software gaat het 

bijvoorbeeld om het besturen van apparaten. Voorbeelden van software 

voor niet-technische processen zijn de ondersteuning van een 

webwinkel, een spel of een studentenadministratie.
Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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˚ ICT & Technology

Bij het profiel ICT & Technology gaat het om software voor 

technische systemen, die door mensen niet zo snel als computer 

herkend worden. Denk bijvoorbeeld aan software in een MRI-

scanner in het ziekenhuis, voor het motormanagementsysteem 

in de nieuwe BMW, de automatisering van het productieproces 

van een bierbrouwerij, je navigatiesysteem of environmental 

monitoring systems voor het Wereld Natuur Fonds. 

ICT & Technology kent twee aandachtsgebieden: software voor 

embedded systems en industriële automatisering. Bij embedded systems 

maakt de software onderdeel uit van het product zelf, bijvoorbeeld bij 

het besturen van een 3D-printer. Bij industriële automatisering kun je 

denken aan het opzetten van een volautomatische assemblagelijn, 

waarbij robots van losse componenten een kant-en-klaar eindproduct 

maken. Sterk in opkomst is the internet of things. 

De zeven specialisaties:

˚ ICT & Applied Data Science

Binnen deze specialisatie leer je om te gaan met Big Data. 

Het gaat hierbij om het verzamelen, opslaan, analyseren en 

interpreteren van data. Je levert een bijdrage aan bedrijven, 

overheidsinstellingen, ziekenhuizen en andere organisaties, 

zodat zij hun werk beter kunnen doen met behulp van die data. 

Je leert in deze specialisatie meer over het opschonen van data, 

algoritmes waarmee je data kunt analyseren en schaalbare 

databasesystemen. Maar ook onderwerpen als data-visualisatie 

en rapporteren met behulp van data komen aan bod. Ook 

besteden we aandacht aan privacy en juridische en ethische 

aspecten van persoonsgegevens.

Hou jij van puzzelen met cijfers, draai jij je hand niet om voor wat 

programmeerwerk en heb je affiniteit met wiskunde en/of statistiek? 

Dan is dit wellicht een goede specialisatie voor jou. Na het volgen van 

deze specialisatie ben je een expert op het gebied van data. Je weet wat 

datakwaliteit inhoudt en kunt gegevens opslaan met schaalbare ICT- 

oplossingen. Je kunt grote hoeveelheden data analyseren met state-of-

the-art algoritmes en je kunt de gevonden resultaten visualiseren en 

interpreteren. Dit is voor veel organisaties essentieel, aangezien datasets 

snel groeien en een steeds belangrijkere asset wordt.

Na je studie

Het werkveld van toegepaste datawetenschappen is volop in 

ontwikkeling, dus we weten nog niet precies hoe het er over vier jaar 

uitziet. Maar we weten al wel dat je na het volgen van deze specialisatie 

erg gewild bent voor de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar 

dataspecialisten. Je kunt aan het werk als data-practitioner bij een 

bestaande organisatie of wie weet start je als zelfstandig ondernemer je 

eigen data-sciencebedrijf. 

˚ ICT & Cyber Security

Het internet kent vele bedreigingen. Door alle vormen van 

cybercrime zijn steeds meer securityprofessionals nodig om 

veilige systemen te ontwikkelen en om op tijd en efficiënt te 

kunnen reageren op de overgebleven bedreigingen. Onderdeel 

hiervan is het opzetten van securitymonitoringomgevingen om 

securitygevaren te kunnen detecteren en om trends in malware 

en hackingaanvallen te kunnen volgen. Grote bedrijven 

hebben daarnaast ook specialistische security response teams 

(CSIRT), waarin security-incidentonderzoek wordt gedaan zoals 

securitytesten (pentesten), malware onderzoek, forensisch 

onderzoek of breder security-incidentonderzoek. 

Binnen deze specialisatie leer je alles over security: de bedreigingen, 

detectie en analyse daarvan en de mogelijke oplossingen. Hierbij is een 

hackermindset belangrijk. Als security-engineer leer je een 

beveiligingsfunctionaliteit gestructureerd te ontwikkelen. Je ontwikkelt 

kennis van netwerk- en servertechnologie. Hiermee leer je 

securitymonitoring opzetten om bijvoorbeeld voor bedrijven hacking-

aanvallen, malware-infecties of ander misbruik zichtbaar te maken. Ook 

leer je over het opzetten en uitvoeren van security-onderzoek zoals 

pentesten, forensisch onderzoek of malware-analyse. Techniek staat 

voorop, maar een securityspecialist kan geen technische oogkleppen 

hebben en leert bijvoorbeeld ook over oorzaken en vormen van 

cybercrime, de mens als zwakke schakel in de beveiliging, 

securitygerelateerde wetgeving en ethiek. 
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˚ ICT & Education

Het gebruiken van ICT in het onderwijs is continu in 

ontwikkeling en verandert de manier waarop mensen leren. Het 

is de kunst voor het onderwijs daarin bij te blijven en daarop in 

te spelen. ICT’ers die de vertaalslag kunnen maken tussen ICT 

en leren zijn daarbij onmisbaar. 

Binnen de specialisatie ICT & Education ligt de focus op het leren 

lesgeven. Je leert hoe je toepassingen van ICT helder kunt uitleggen 

aan leerlingen. Daarnaast leer je een vraag uit het onderwijsveld te 

vertalen naar bruikbare ICT-middelen en -concepten. De vakgebieden 

ICT, onderwijskunde en communicatie komen samen in deze 

specialisatie. Je leert in te spelen op de nieuwste trends om zo 

onderwijsinnovaties tot stand te brengen. 

 

Na het volgen van de volledige specialisatie heb je twee 

bevoegdheden: je bent 2e graads docent én HBO-ICT’er. Je mag 

lesgeven in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en je kunt 

trainingen gaan geven binnen het bedrijfsleven.

˚ ICT & Game Design and Technology

Games veranderen continu. De markt voor games als 

amusementsvorm is reusachtig en groeit nog steeds. Daarnaast 

worden games steeds vaker ingezet in het onderwijs, bij 

trainingen of voor productinnovatie: de applied games. 

Binnen ICT & Game Design and Technology leer je hoe je je ICT-

kennis kunt toepassen bij de creatieve ontwikkeling van games. Je 

werkt met de meest actuele game-ontwikkeltools. De games die 

ontwikkeld worden zijn een mix van entertainment en applied games 

waarbij je voor echte opdrachtgevers werkt. We dagen je daarbij uit 

onderzoekend en innovatief te zijn, door gebruik te maken van nieuwe 

technologieën zoals augmented reality (AR) en virtual reality (VR). Ook 

dagen we je uit games te maken in nieuwe omgevingen, zoals het 

zwembad of het bos.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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˚ ICT & Management and Security 

Het aanbieden, managen en beveiligen van ICT is een hele 

uitdaging, zeker met steeds nieuwe gebruikersdevices, 

gebruiksmogelijkheden en ICT-technologie. Gebruikers hebben 

vaak hoge verwachtingen van computersystemen, applicaties en 

internetdiensten. ICT-management maakt deze verwachtingen 

zo veel mogelijk waar en geeft aan wat de beperkingen zijn. 

Daarnaast moeten ICT-systemen en services ook goed beveiligd zijn. 

Vertrouwelijke informatie en documenten mogen natuurlijk niet op 

straat belanden en ook uitval kan een bedrijf veel geld kosten. Daarom 

is er steeds meer vraag naar goed geschoolde servicemanagers die 

nieuwe ontwikkelingen onder kunnen brengen in nieuwe of bestaande 

organisaties. Binnen deze specialisatie leer je alles over het beheren en 

beveiligen van ICT in een veranderende wereld waarin veel innovaties 

plaatsvinden. Het laten landen van deze innovaties in bestaande 

organisaties vereist kennis van bestaande ICT-beheer- en 

-governancemodellen. Daarnaast krijg je inzicht in ICT- technologie en 

haar mogelijkheden en beperkingen, zodat je juiste keuzes kunt maken. 

Kennis van zaken als risicomanagement, ICT-wetgeving, ICT-beleid en 

gebruikersawareness zorgen dat je het belang van beveiliging goed 

kunt waarborgen in de bedrijfsvoering. Zo heb je al het gereedschap in 

handen om te kunnen zorgen voor innovatieve en stabiele ICT-services. 

Daardoor kunnen gebruikers beschikken over de juiste gegevens op het 

juiste moment, onafhankelijk van plaats en device.

˚ ICT & Open Innovation 

ICT & Open Innovation is onze nieuwste specialisatie. Je hebt 

hierbij veel vrijheid. Binnen bepaalde grenzen ligt het open 

wat (inhoud en niveau) en hoe (tempo en leerstijl) je gaat 

leren. Bij de start van deze specialisatie maak je een persoonlijk 

competentieprofiel. Daarin geef je aan waarin je je wilt 

ontwikkelen, je leerdoelen en hoe je die wilt bereiken.

Als uitgangspunt kies je een richting, gebaseerd op een ontwikkeling in 

het veld. Bijvoorbeeld Internet of Things, Big Data, Encryptie, UX of AR/

VR. Deze richting koppel je aan een context, bijvoorbeeld gezondheids-

zorg, onderwijs of bewegen. Op basis daarvan word je (al dan niet in 

een groepje) gecoached naar een eigen competentieprofiel en een 

uitvoeringsplan. Je wordt begeleid door een team van docenten, 

waarbij elk teamlid een mogelijke bron is om je te helpen. 

Daarnaast krijg je sturing op het ontdekken en verder ontwikkelen van 

je persoonlijke talenten binnen de context van ICT.

˚ ICT & Smart Mobile

Mobiele IT en Media is sinds de komst van de smartphone een 

enorm grote rol gaan spelen in onze samenleving. Inmiddels 

maakt ook persoonlijke draagbare IT de nodige stappen door. 

De komst van bijvoorbeeld optical wearables (Google Glass) en 

biometrische sensoriek wordt al redelijk normaal gevonden. En 

ook daar staan we pas aan het begin van een exploderende 

industrie. De vorm van deze IT zal nog wel veranderen, maar de 

persoonlijk draagbare IT gaat niet meer weg.

Binnen de specialisatie ICT & Smart Mobile leer je de werking en 

mogelijkheden van mobiele devices kennen. Dat kan gaan van de 

geëigende devices als een smartphone of tablet tot interactive watches, 

biometric wearables of optical wearables zoals Google Glass. Hierbij 

gaat het over wat zich op het device afspeelt, ook in termen van 

interactie, maar ook om wat er op de achtergrond geregeld moet 

worden om het te laten werken.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Software Engineering en Business Informatics 

VENLO

We leven in een wereld vol verbindingen. Mensen zijn 

verbonden door middel van sociale media, maar ook steeds 

meer apparaten zijn verbonden met elkaar (The Internet of 

Things). Zowel ons zakelijke als ons privéleven wordt steeds 

meer beïnvloed door computersystemen. Denk aan apps op 

mobiele devices, webapplicaties, games of ‘intelligente’ auto’s. 

Om deze op software gebaseerde systemen te ontwikkelen, zijn 

slimme mensen nodig. Mensen met verstand van techniek, maar 

ook van toepassingsgebieden.

Inhoud opleiding

Tijdens de gezamenlijke propedeuse (voor zowel Software Engineering 

als Business Informatics) maak je kennis met het vakgebied 

Informatica. Daarna maak je een keuze.

Bij Software Engineering gaat het om het hele proces rond het maken 

en verbeteren van computertoepassingen, van idee tot implementatie 

en beheer. Het gaat dus om veel meer dan programmeren alleen; 

denk aan het analyseren en in kaart brengen van klanteisen en 

-wensen, het adviseren van opdrachtgevers, systeemontwerp 

en projectmanagement. Het kan gaan over de ontwikkeling 

van een game, maar bijvoorbeeld ook over een app voor een 

bedrijfstoepassing, of over de aansturing van een apparaat.

Met de opleiding Business Informatics op zak, heb je kennis van 

het volledige software-ontwikkelproces en ben je daarnaast sterk 

op het gebied van data, organiseren en adviseren. Je weet hoe IT 

ingezet kan worden om bedrijfsprocessen te ondersteunen en hoe 

je het management van een organisatie van de juiste informatie kan 

voorzien voor (strategische) besluitvorming (bijvoorbeeld met behulp 

van business intelligence). Je vormt de brug tussen de business 

(opdrachtgevers) en de makers van technische oplossingen.

Jouw talenten en interesses

Wat je in huis moet hebben om onze opleiding te kunnen doen? 

Studenten die de studie volgen, hebben een passie voor ICT, 

interesse in het oplossen van complexe problemen en zijn vindingrijk 

en nauwkeurig. Het zijn doorzetters die het fijn vinden om samen 

te werken in teams. Ze zien kansen in de zinvolle toepassing van 

technologie. Ze weten een brug te slaan tussen de makers en de 

uiteindelijke gebruikers van ICT-oplossingen.



5252

#wij zijn fontys



NATUURWETENSCHAPPEN | 53

Creativiteit en kennis combineren en daarmee bijdragen aan een betere wereld. Daar draait het om bij Toegepaste 

Natuurwetenschappen. Je werkt mee aan ontwikkelingen op medisch, chemisch, biologisch, technologisch of natuurkundig gebied. 

Je draagt je steentje bij aan de verbetering van het welzijn van mens, dier en milieu. Dat doe je vaak samen met mensen uit andere 

vakgebieden. Zo kom je tot de beste resultaten.

De opleidingen binnen natuurwetenschappen zijn bij uitstek geschikt voor nieuwsgierige, creatieve en ondernemende mensen. Als je vraagtekens 

zet bij de dingen om je heen, als je allerlei zaken die je tegenkomt in het dagelijks leven wilt verklaren en je wilt oplossingen zoeken en vinden, 

dan ben je hier aan het goede adres. De opleidingen bereiden je voor op een toekomst waarin technologie een grote rol speelt. Daarbij verliezen 

we nooit uit het oog dat het welzijn van de mens centraal staat. 

Ben jij geïnteresseerd in biologie, scheikunde en technologie? Als je kiest voor Applied Science leer je kennis en technieken uit de 

natuurwetenschappen te combineren om slimme oplossingen te bedenken voor vraagstukken op het gebied van gezondheid, technologie, milieu 

of voeding. Wil je liever je interesse voor natuurkunde combineren met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen op technologisch gebied? 

Denk dan eens aan Technische Natuurkunde.

Na je studie is de kans groot dat je aan de slag gaat bij één van de vele hightechbedrijven in de regio Zuidoost-Nederland. Het is daarom 

belangrijk dat je opleiding goed aansluit op de behoeftes van het bedrijfsleven. Dit is één van de redenen waarom je bij Fontys vanaf de eerste 

dag kennismaakt met het werkveld en projecten uitvoert in opdracht van bedrijven en instellingen. Zo sluiten de opleidingen aan bij actuele 

ontwikkelingen in jouw toekomstige beroepspraktijk. 

 Natuurwetenschappen»

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van  
natuurwetenschappen bestaat uit:
Applied Science
Profielen:

˚ 
Science & Life

˚ 
Science & Technology

˚ 
Science & Materials

˚ 
Science & Food

Leraar Biologie (pag. 75 )
Leraar Natuurkunde (pag. 75)
Leraar Scheikunde (pag. 75)
Technische Natuurkunde

»
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Applied Science

EINDHOVEN

Applied Science is een boeiende opleiding op het gebied van 

biologie, scheikunde, voeding en technologie. Vakgebieden 

met enorm veel mogelijkheden. Wil je medicijnen ontwikkelen? 

Vind je het belangrijk dat we gezond eten? Wil je een bijdrage 

leveren aan een toekomst waarin technologie de hoofdrol 

speelt? Je inzetten voor de oplossing van milieuproblemen 

of meewerken aan een betere wereld voor toekomstige 

generaties? Of ga je voor medisch onderzoek om mensen te 

helpen? Het kan allemaal.

Inhoud opleiding

Het eerste jaar is breed. Dit jaar biedt je de mogelijkheid om te 

ontdekken waar je interesses liggen en wat je talenten zijn. Je volgt 

chemie, (micro)biologie, wiskunde, statistiek, natuurkunde en 

technologie. Bij de meeste vakken horen practica. Na dit eerste jaar kies 

je voor een richting die past bij jouw interesse, kennis en talenten:

• Science & Life (biologie)

• Science & Materials (chemie)

• Science & Technology (technologie)

• Science & Food (voeding)

De opleiding biedt veel mogelijkheden. In overleg met je docenten stel 

je een studiepad samen dat past bij jouw talenten en interesses. In het 

tweede jaar volg je vakken en practica die passen bij jouw keuze. 

Daarnaast werk je aan projecten die door bedrijven worden 

aangeleverd. Je maakt dus al snel kennis met je toekomstige werkveld. 

Het derde jaar bestaat voor de helft uit een stage en je kiest een minor. 

In het vierde jaar studeer je af bij een bedrijf of instelling.

Jouw talenten en interesses

Studenten van onze opleidingen zijn nieuwsgierig, enthousiast en 

hebben doorzettingsvermogen. Ze willen zich inzetten voor de opleiding 

van je keuze. Neem jij ook niet alles klakkeloos aan en zoek je naar de 

beste oplossing? Wil je bijdragen aan een mooiere, gezondere 

maatschappij? Werk je graag samen, maar alleen aan de slag gaan vind 

je ook niet erg? Zoek en vind je je eigen weg in een wereld vol 

mogelijkheden? Dan past Applied Science bij je.
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De vier profielen: 

˚ Science & Life (biologie) 
Hier staat de mens centraal. Vragen op het gebied van ziekte, 

gezondheid en duurzaamheid komen aan de orde. Je werkt mee aan de 

verbetering van de kwaliteit van leven. Wat kan dat voor jou 

betekenen? Je kunt je bezig gaan houden met het ontwikkelen, 

onderzoeken en testen van medicijnen. Of het ontwikkelen van tests 

voor bijvoorbeeld allergieën, zwangerschappen en diabetes, de 

zogenaamde Home Diagnostics (doe-het-zelf-testers). Maar je kunt ook 

onderzoek doen naar de optimale samenstelling van ons voedsel. En, 

heel iets anders: je kunt ingezet worden voor DNA-onderzoek naar 

genetische afwijkingen.

˚ Science & Materials (chemie)
De ontwikkeling van nieuwe materialen en innovatieve producten staat 

in deze studie centraal. Je werkt aan ‘slimme’ materialen voor de 

toekomst. Daarbij kun je denken aan de ontwikkeling van verantwoorde 

cosmetica- en verzorgingsproducten zoals zonnecrèmes. Maar ook aan 

materialen voor productontwikkeling in de industrie, de ruimtevaart, de 

sport en de medische wereld of materialen voor de verbetering van ons 

leefmilieu.

˚ Science & Technology (technologie)
Je gaat meewerken aan de realisatie van een duurzame wereld. 

Belangrijk in een wereld waar milieu en een dreigend energietekort 

hoog op de agenda staan. Aan de orde komen onder andere: het 

opschalen van labprocessen naar fabrieksschaal, het realiseren van 

energiezuinige, schone en veilige productieprocessen, ervoor zorgen dat 

grote (petro-)chemische installaties veilig kunnen werken, maar ook de 

nanotechnologie.

˚ Science & Food (voeding) 
Je gaat je bezig houden met de nieuwste ontwikkelingen op 

het gebied van gezonde en verantwoorde voeding. Daarbij zijn 

onderzoek, nieuwe technieken en een verantwoorde productie 

van voedingsmiddelen van belang. Vanuit een brede kennis op het 

gebied van microbiologie, chemie en technologie kun je werken aan 

de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen, zoals vervangers 

voor vlees, smakelijke producten met minder vet en voeding 

met minder suiker of verbetering van bestaande processen in de 

voedingsmiddelenindustrie. Je kunt ook gaan werken binnen het 

vakgebied van voedingsmiddelenanalyse en kwaliteitsverbetering.

Technische Natuurkunde 

EINDHOVEN

Met Technische Natuurkunde combineer je jouw interesse voor 

natuurkunde met de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen 

op technologisch gebied. Ben je nieuwsgierig, creatief en 

ondernemend en wil je bijdragen aan ontwikkelingen in de 

medische wereld, of bij de verbetering van sportprestaties? 

Werk je mee aan de verdere ontwikkeling van zonnecellen? Of 

wil je meedenken over de akoestiek in grote theaters? Dit zijn 

nog maar een paar toepassingsmogelijkheden van natuurkunde. 

Natuurkunde is echt overal.

Inhoud opleiding

In het eerste jaar werk je ieder kwartaal aan een thema. Daar horen 

vakken en practica bij: wiskunde, optica, mechanica, warmteleer, 

meettechniek, atoom- & kernfysica, elektronica, elektromagnetisme, 

data-acquisitie en programmeren. In elke periode zitten twee 

wiskundevakken. Het tweede jaar staat ook in het teken van thema’s en 

projecten met vakken als meettechniek, quantummechanica, 

transportfysica, thermodynamica en akoestiek. Het derde jaar bestaat 

voor de helft uit een bedrijfsstage en voor de helft uit weer twee 

thema’s. In het vierde jaar volg je een minor en je studeert af in het 

bedrijfsleven.

Jouw talenten en interesses

Nieuwsgierigheid, enthousiasme en doorzettingsvermogen. Dat zijn 

belangrijke eigenschappen voor deze studie. Je neemt niet alles 

klakkeloos aan. Je zoekt naar de beste oplossing en je wilt bijdragen aan 

de maatschappij van de toekomst. Je werkt graag met anderen samen, 

maar alleen aan de slag gaan vind je ook niet erg. Je wilt hard werken. 

Je hebt aanleg voor en interesse in wiskunde. Je zoekt en vindt je eigen 

weg in een wereld vol mogelijkheden.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Wil jij van mensenwerk je levenswerk maken? Wil jij mensen helpen, stimuleren zich verder te ontwikkelen of bijvoorbeeld uit de 

put helpen? Of als specialist bedrijven en organisaties adviseren over groepen mensen? Ben jij echt geïnteresseerd in mensen, hun 

gedrag, welzijn en redenen waarom ze de dingen doen zoals ze die doen? Blader dan eens door de volgende pagina’s en vind de 

opleiding die bij je past.

Ligt jouw interesse vooral bij de mens in ontwikkeling? Kies dan een studie in die richting. Jij probeert die ontwikkeling mogelijk te maken, te 

stimuleren en remmingen weg te nemen. Je kunt daarbij gaan werken met peuters, kleuters, kinderen, tieners, volwassenen of ouderen, maar 

ook met mensen met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 

In ieders leven gebeuren dingen die een enorme impact hebben. Mensen kunnen het dan soms niet meer alleen aan. Ze zoeken naar een 

professional die helpt om alles weer eens ‘op een rijtje’ te krijgen, die ondersteuning biedt en hen net dat zetje geeft om weer zelfstandig verder 

te gaan. Wij hebben opleidingen in huis die je opleiden tot zo’n professional. Het is fijn als je ouders kunt helpen bij opvoedingsproblemen met 

hun kinderen bijvoorbeeld. Maar ook als je kunt bemiddelen bij huiselijk geweld, verslaving, psychische stoornissen, scheiding, werkeloosheid of 

bijvoorbeeld seniorenproblematieken. 

Het menselijk gedrag is een prachtige bron van studie. Mensen verschillen immers van elkaar in allerlei opzichten. Wat drijft of bezielt zo iemand? 

Waarom handelt een persoon zo? Hoe kun je dat gedrag positief beïnvloeden? Ook daar is een studie voor. Onze opleidingen leiden je op voor 

een beroep in onder meer de volgende werkvelden: onderwijs, sport, media, personeel en organisatie, (geestelijke) zorg en welzijn.

 Mens & Maatschappij»

»
Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van  
mens en maatschappij bestaat uit:
Geestelijk Begeleider
Human Resource Management
Leraar Levensbeschouwing (pag. 75)
Leraar Maatschappijleer (pag. 75)
Leraar Omgangskunde (pag. 75)
Leraar Pedagogiek (pag. 75)
Leraar Religie en Levensbeschouwing (pag. 75)
Pedagogiek
Pedagogisch Management (Kinderopvang)
Sociale Studies
Sportkunde (pag. 82)
Toegepaste Gerontologie
Toegepaste Psychologie
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Geestelijk begeleider

UTRECHT

De aandacht voor zingeving en spiritualiteit neemt toe. In de 

opleiding Geestelijk begeleider leer je ter sprake te brengen 

wat mensen uiteindelijk het belangrijkst vinden in hun leven, 

wat ‘zin’ geeft. Wat maakt het leven betekenisvol? Hoe ga ik 

om met dilemma’s? Als geestelijk verzorger, ritueel begeleider, 

zingevings- of levenscoach begeleid je cliënten bij deze en 

andere levensvragen.

Inhoud opleiding

In het eerste jaar van je studie maak je kennis de vakken, zoals filosofie, 

wereldreligies, geschiedenis van het christendom, levensbeschouwelijke 

gespreksvoering, oosterse en westerse spiritualiteit, theologie van de 

beroepspraktijk en communicatieve vaardigheden. Een studiejaar 

bestaat uit 2 perioden van 18 lesweken en daarnaast heb je 

tentamenweken en assessments. Tijdens je studie ga je steeds dieper op 

de stof in. Elk studiejaar loop je stage. Nieuwe vaardigheden train je dan 

ook zowel in de colleges als op je stageplaats.

Jouw talenten en interesses

Je zoekt inzicht in je eigen geloof en bent nieuwsgierig naar de 

levensbeschouwelijke en spirituele achtergrond van anderen. 

Als toekomstig geestelijk begeleider wil je levensbeschouwelijke 

gesprekken leren voeren. Je bent een sociaal mens, maar ook 

leergierig en een kritische onderzoeker. Je bent bereid om je volledig 

in te zetten. Je bent niet bang om op je eigen handelen te reflecteren. 

Je wilt rituelen leren, samenwerken met andere professionals en je wilt 

bovenal mensen begeleiden.
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Human Resource Management

EINDHOVEN, TILBURG

Wil jij werken met mensen én organisaties? Ben jij 

geïnteresseerd in de loopbaan van een werknemer? Als human 

resource manager ben je dé professional die zich bezighoudt 

met zaken als werving en selectie, loopbaanbegeleiding, 

beoordeling. Je werkt met mensen vanuit zakelijk oogpunt en 

helpt ze graag bij het maken de juiste keuzes op het gebied van 

carrière.

Inhoud opleiding 

Ieder studiejaar bestaat uit vier perioden, een periode bestaat uit tien 

weken. Je begint met een propedeusejaar (je eerste jaar) waarin het 

behalen van je propedeuse centraal staat. In dit jaar kom je vakken tegen 

als personeelsmanagement, recht en arbeidsbemiddeling. Daarnaast ben 

je actief bezig met het ontwikkelen van vaardigheden: gesprekken 

voeren, schrijven, presenteren, methoden en technieken van onderzoek. 

In het eerste en tweede studiejaar doe je praktijkopdrachten binnen de 

omgeving van je opleiding. In het derde en vierde jaar ga je opdrachten 

in en voor de beroepspraktijk uitvoeren met begeleiding vanuit de 

opleiding. Zo ontwikkel je je tot beginnend beroepsprofessional en ga je 

de arbeidsmarkt op met voldoende bagage.

Jouw talenten en interesses

Een HRM’er kan in zijn of haar beroep communiceren, adviseren, 

stimuleren en organiseren. Het is voor deze opleiding goed als je graag 

wilt werken met mensen vanuit een zakelijk oogpunt. Je haalt straks 

graag het beste uit werknemers zodat ze goed tot hun recht komen 

en ze de doelen van het bedrijf waar ze werken bereiken.

Pedagogiek

EINDHOVEN, ‘S-HERTOGENBOSCH, SITTARD, TILBURG

Opvoeden krijgt meer aandacht, ook in de media en politiek. 

Vragen als: ‘Hoe ga je om met kinderen die gepest worden?’ en 

‘Hoe maak je jongeren bewust van de gevaren van internet?’ 

zijn steeds actueler. Een pedagoog ondersteunt ouders en 

andere verzorgers bij opvoeding en het beantwoorden van dit 

soort vragen. Als student Pedagogiek leer je de ontwikkeling 

van kinderen of jongeren te stimuleren en eventuele 

problemen te voorkomen of op te lossen, samen met ouders of 

professionals.

Inhoud opleiding 

In vier jaar leiden we je op tot allround pedagoog. Tijdens de opleiding 

volg je vakken als pedagogiek, psychologie en 

opvoedingsondersteuning. Daarnaast leer je jezelf ontwikkelen en krijg 

je trainingen gericht op gespreksvoering, onderzoekvaardigheden en 

speltechnieken. Meteen in het eerste jaar loop je stage. Samen met het 

werkveld hebben we vastgesteld wat een pedagoog in de praktijk moet 

kunnen. Tijdens de hele opleiding staan deze ‘beroepstaken’ centraal.

Jouw talenten en interesses

Je kunt je goed inleven in andere mensen. Je hebt interesse in de 

ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Daarnaast zoek 

je graag oplossingen voor (problematische) situaties en vind je 

pedagogiek en psychologie interessant. Jij wilt iets betekenen voor de 

maatschappij. Je bent ambitieus en verantwoordelijk en laat je niet snel 

uit het veld slaan. Je bent ondernemend en staat voor je zaak. 

Bovendien kun je goed samenwerken met verschillende doelgroepen 

(zoals jongeren, ouders en andere professionals) en houd je je eigen 

doelstelling helder voor ogen. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Pedagogisch Management Kinderopvang 

’S-HERTOGENBOSCH 

Wil jij leidinggeven of coachen in een omgeving waarin 

de ontwikkeling van kinderen centraal staat? In onze 

opleiding Pedagogisch Management Kinderopvang leer je 

om als pedagogisch leidinggevende, pedagogisch coach of 

beleidsmedewerker een bijdrage te leveren aan de optimale 

ontwikkeling van kinderen. De wereld waarin kinderen 

opgroeien, verandert immers in hoog tempo. In vergelijking 

met vroeger brengen kinderen tegenwoordig meer tijd door 

bij onderwijs en opvang. Ook gaan deze organisaties steeds 

vaker samenwerken met scholen en andere instellingen, in 

bijvoorbeeld een kindcentrum.

Inhoud opleiding 

Het eerste jaar bestaat uit vier periodes. In elke periode staat een ander 

domein centraal: Pedagogiek, Educatie, Management of Ondernemer-

schap. Zo focus je bijvoorbeeld tijdens de periode ‘Pedagogiek’ op een 

deel van het kindnetwerk en leer je een relatie te leggen tussen kind, het 

gezin en onderwijs & opvang. Ontwikkelingspsychologie is daarbij een 

belangrijk vak. Tijdens de periode ‘Management’ maak je kennis met 

vakken als organisatiekunde, recht, sociologie en managementvaardig-

heden. Je leert verbanden leggen tussen de visie van de organisatie, de 

manier waarop de organisatie is ingericht en de impact die dit heeft op 

de pedagogische visie. Ook werk je aan de ontwikkeling van 

professionele vaardigheden zoals communicatievaardigheden (het 

voeren van oudergesprekken of – later in de opleiding - coachings-

gesprekken en personeelsgesprekken) en observatievaardigheden 

(waarbij je leert kijken naar het kind of juist naar de interactie-

vaardigheden van een medewerker). Op deze manier krijg je snel een 

beeld van het brede vakgebied van een pedagogisch coach, 

leidinggevende of beleidsmedewerker. Dat beeld wordt versterkt omdat 

je al meteen in het eerste jaar van de opleiding minimaal acht uur per 

week stage loopt. 

De opleiding bestaat uit een vast programma en een keuzedeel (minor) 

van een half jaar in het derde jaar van de opleiding. Het vierde jaar staat 

in het teken van opzetten en uitvoeren van een onderzoek en een 

implementatieplan waarin je actief aan de slag gaat met implementatie 

van aanbevelingen uit je onderzoek.
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Jouw talenten en interesses

Naast een nieuwsgierige houding naar kinderen en naar medewerkers 

moet je ook een nieuwsgierige houding hebben naar jezelf en je eigen 

handelen. Als toekomstig pedagogisch leidinggevende - of vanuit een 

coachende of adviserende rol – is het fijn als je een vertrouwensband 

met medewerkers kunt opbouwen. Ook moet je een ‘sparringpartner’ 

willen zijn voor (andere) leidinggevenden en externen (denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een gemeente). Talent voor organiseren is ook handig, 

want je krijgt vaak te maken met meer praktische zaken van 

management en leidinggeven zoals het maken van roosters en 

budgetbeheer. Verder helpt het als je goed kunt omgaan met 

veranderingen en ondernemend bent.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Sociale Studies 

EINDHOVEN 

Bij Fontys Hogeschool Sociale Studies leiden we je op tot 

iemand die kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven van 

mensen en hun netwerken, aan veerkracht en welzijn en aan 

de kwaliteit van de samenleving in zijn geheel. Als social 

worker sta je voor welzijn, welbevinden, geluk en de rechten 

van kinderen en volwassenen. Het is een internationaal erkend 

beroep. Met deze opleiding kan je op heel veel verschillende 

plekken gaan werken: van zorgorganisaties, gemeenten, tot een 

eigen bedrijf(je) beginnen. Van het begeleiden van kinderen op 

een woongroep tot een leidinggevende functie.

De ideale sociaal werker heeft een ‘warm hart’ voor mensen, maar ook 

een ‘koel hoofd’. Een koel hoofd is nodig om in complexe situaties 

uiteenlopende belangen te kunnen managen en processen zowel te 

kunnen beïnvloeden. Daarbij wordt er aanspraak gedaan op je sociaal 

en moreel inzicht, maar ook op organisatorisch en financieel inzicht.

Inhoud opleiding

Het sociaal domein vraagt om breed opgeleide professionals. Daarom 

leiden wij je breed op, en kun je je vanaf je derde studiejaar verder 

verdiepen of verbreden in de richting die je zelf het meest interessant 

vindt. Verdiep je bijvoorbeeld in een specialistisch werkveld of specifiek 

thema. Je houdt je in het eerste jaar bezig met vraagstukken als wat is 

helpen? en Wie is de ander?. In het tweede jaar bouw je verder op 

samenlevingsgerichte thema’s zoals sociale gelijkheid. In jaar 3 en 4 ga 

je je verder verdiepen of verbreden in de verschillende domeinen van het 

werkveld zoals jeugd, zorg, GGz, wijk & samenleving. Als social worker 

is het belangrijk dat je leert maatschappelijke verantwoordelijkheid te 

dragen, expertise in te zetten en te werken aan (innovatieve) sociale 

oplossingen. Contact maken met mensen is onmisbaar. Real Life 

Challenges spelen een belangrijke rol in onze opleiding. Binnen deze 

onderwijsvorm ga je ervaren wat het betekent om sociale vraagstukken 

in het werkveld tegen te komen en hoe je hier als social worker mee om 

moet gaan. Het afstudeerjaar staat helemaal in het teken van een ‘Real 

Life Challenges meesterproef’ in de vorm van praktijkleren en het 

onderzoeken en aanpakken van sociale vraagstukken.

Jouw talenten en interesses

Je bent nieuwsgierig en flexibel. Je vindt het leuk om samen te werken 

met verschillende typen mensen, je kunt mensen met elkaar verbinden 

door contact te maken en je kunt goed omgaan met onverwachte en 

complexe zaken. Daarnaast ben je sociaal ondernemend en 

maatschappelijk bewust. Je kunt de kracht die mensen zelf hebben 

activeren zodat ze minder hulp nodig hebben, maar je weet ook 

wanneer je zorg moet bieden waar het nodig is.



MENS & MAATSCHAPPIJ | 63

Toegepaste Gerontologie  
Age-friendly Design and Innovation

EINDHOVEN 

In ons land, en op andere plekken in de wereld, wordt de groep 

‘ouderen’ steeds groter. Dat brengt uitdagingen met zich mee. 

Hoe kunnen mensen langer en beter aan het werk blijven, hoe 

willen ouderen wonen, welke technieken kunnen we hiervoor 

ontwikkelen? Deze en nog veel meer vragen worden gesteld 

door ouderen zelf, maar vooral ook door organisaties, bedrijven 

en overheden. Met deze opleiding op zak, ga jij deze vragen 

aanpakken en er oplossingen voor zoeken. Dit doe je samen 

met de doelgroep, dus met de inbreng van ouderen. Je bent dus 

geen zorgverlener. Jouw klanten zijn organisaties, bedrijven of 

overheden die hun diensten en producten meer toegankelijk 

willen maken voor oudere mensen.

Inhoud opleiding 

Je werkt tijdens je studie veel met realistische opdrachten uit het 

werkveld. Dit doe je samen met een opdrachtgever en met de 

doelgroep, dus samen met de mensen waarvoor je een dienst of 

product ontwikkelt. Opdrachten kunnen bijvoorbeeld gaan over 

vrijetijdsbesteding, toepassingen van technologieën of duurzame 

inzetbaarheid van werknemers. Stap voor stap leer je hoe je 

leeftijdsvriendelijk diensten en producten kunt ontwikkelen en 

verbeteren en wat daar allemaal voor nodig is. Het bestuderen van 

theorieën en begrippen hoort daar ook bij maar je bent vooral ook veel 

praktisch bezig. Regelmatig komen er vakmensen uit de praktijk in de 

klas en ga je op werkbezoek naar bedrijven en instellingen. In het derde 

jaar volg je een minor en loop je stage, bijvoorbeeld in het buitenland. 

Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject. 

Jouw talenten en interesses

Je bent maatschappelijk betrokken, ondernemend, creatief en nieuws-

gierig. Je ziet veroudering niet als een probleem, maar denkt in moge-

lijkheden. Je wil de maatschappij zo helpen inrichten dat die voor 

iedereen toegankelijk is, ook voor ouderen. Je werkt graag samen, bent 

resultaatgericht en kunt mensen met elkaar verbinden.

Toegepaste Psychologie

EINDHOVEN 

Toegepaste Psychologie is een opleiding waarbij het 

onderzoeken en beïnvloeden van menselijk gedrag en het 

praktisch toepassen van deze kennis centraal staat. Informatie 

hebben over gedrag is nuttig in verschillende situaties. Vertaald 

naar het werkveld kun je denken aan het adviseren van 

werknemers, individuele cliënten vooruit helpen en omgaan 

met verschillende denkpatronen. Maar ook de juiste persoon 

voor een baan selecteren, een voorlichtingscampagne opzetten 

over gezond eten of een geheugentraining ontwikkelen voor 

ouderen zijn voorbeelden uit het werkveld van de toegepaste 

psychologie.

Inhoud opleiding 

Tijdens de opleiding leer je veel over menselijk gedrag en ga je er 

praktisch mee aan de slag. Je wordt getraind in het ondersteunen, 

coachen of begeleiden van mensen. Daarnaast leer je veel over 

psychologie en vaardigheden die nodig zijn om het vak goed te kunnen 

uitvoeren. Bijvoorbeeld: hoe voer je een gesprek? Op welke manier kun 

je iemand beoordelen? Hoe stel je een diagnose op? En hoe verwerk je 

cijfers van een psychologisch onderzoek? Je leert professioneel om te 

gaan met methoden, technieken en instrumenten om menselijk gedrag 

te analyseren, beoordelen en beïnvloeden. In de rol van toegepast 

psycholoog kun je in de praktijk inspelen op vragen als hoe kun je 

mensen helpen om beter te leren en hoe voorkom je dat ze zonder 

diploma het onderwijs verlaten? Wanneer ervaren mensen stress op hun 

werk? Hoe maak je mensen bewust van hun gedrag?

Jouw talenten en interesses

Studenten die bij ons deze opleiding volgen, zijn geïnteresseerd in het 

gedrag van mensen. Ook hebben ze een onderzoekende houding en 

gevoel voor exacte vakken zoals wiskunde. Je leert tijdens de studie 

kritisch naar jezelf te kijken, dus je moet niet bang zijn om dat te doen.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Ben jij iemand die zich helemaal wil inzetten voor het welzijn van een ander? Wil jij mensen met lichamelijke en/of psychische 

klachten helpen? Hen leren daarmee om te gaan en ze vooruit helpen? Als je zeker weet dat je ‘iets’ met gezondheidszorg wil, ben 

je bij Fontys op de goede plek. Wij bieden veel opleidingen op dit vlak, van fysiotherapie tot verpleegkunde.

Gezondheidszorg is op de eerste plaats mensenwerk. Elke patiënt of cliënt is anders en vraagt een specifieke benadering en behandeling.  

Leeftijd, culturele en sociale achtergrond, maar ook de psychische en lichamelijke gesteldheid spelen een rol. Natuurlijk is de kwaliteit van zorg 

voor iedereen even belangrijk.

In de gezondheidszorg werk je niet alleen. Vaak zijn meerdere specialisten en ondersteuners betrokken bij het wel en wee van een patiënt.  

Zij doen allemaal een beroep op elkaars kennis en kunde. Goed teamwork is dus een essentieel aspect van werken in de gezondheidszorg.  

Naast patiënten en hun familieleden heb je ook te maken met collega’s, artsen, specialisten en andere paramedici. Ook al beheers je de theorie, 

sociale vaardigheden zijn minstens zo belangrijk voor het goed uitoefenen van je beroep. 

Het werk in de gezondheidszorg blijft niet beperkt tot het verhelpen en voorkomen van klachten. Een belangrijk doel van de gezondheidszorg is 

het voortdurend verbeteren van de zorg. Dat doe je op basis van onderzoek en ervaringen, samen met je collega’s. Het maakt werken in de zorg 

uitdagend. 

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van gezondheid  
bestaat uit:
Fysiotherapie
Logopedie
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken
Podotherapie
Verpleegkunde
Verpleegkunde-Technische stroom
Mens en Techniek

˚ 
Orthopedische Technologie (pag. 39)

Toegepaste Gerontologie (pag. 63)
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn (pag. 75)

 Gezondheidszorg»

»
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Fysiotherapie

EINDHOVEN 

Lopen, dingen optillen, sporten: je doet het elke dag zonder er 

echt bij na te denken. Je komt pas terecht bij een fysiotherapeut 

als er iets niet goed gaat: je hebt een blessure opgelopen bij 

het sporten, je hebt last van een hernia of pijn bij het lopen en 

weet niet goed waar het vandaan komt. Een fysiotherapeut 

helpt mensen om te bewegen zonder pijn en zoekt uit hoe je 

klachten in de toekomst kunt voorkomen.

Inhoud opleiding 

De bacheloropleiding Fysiotherapie duurt vier jaar. Ongeveer de helft 

van de studietijd besteed je aan zelfstudie, thuis of op school. De andere 

helft besteed je aan hoorcolleges, werkcolleges en praktijklessen. Bij de 

hoorcolleges wordt de theorie in een grote groep behandeld. In de 

praktijklessen oefen je met en op elkaar de fysiotherapeutische 

vaardigheden, zoals massagetherapie en bewegingstherapie. Tijdens de 

medische practica leer je over de bouw en werking van je eigen lichaam. 

Alle vakken hangen onderling samen. Ook staat jouw omgang met 

mensen centraal, heel belangrijk bij een beroep als fysiotherapeut.

Jouw talenten en interesses

Studenten die bij ons de opleiding Fysiotherapie volgen, willen mensen 

graag helpen om te bewegen zonder pijn. Ze vinden het interessant om 

uit te zoeken hoe je klachten in de toekomst kunt voorkomen. Wij 

verwachten van jou als student dat je geïnteresseerd bent in mensen 

van alle leeftijden, zowel op medisch als op sociaal gebied. Je hebt een 

groot inlevingsvermogens en bent bereid om kritisch te kijken naar je 

eigen manier van omgang met anderen. Daarnaast is besluitvaardigheid 

een belangrijke karaktereigenschap, net als een oplossingsgerichte 

instelling. Verder moet je bereid zijn om hard te studeren: naast de 

praktijklessen krijg je ook veel theoretische vakken.
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Logopedie

EINDHOVEN 

Een logopedist behandelt mensen met spraak-, taal-, stem-, 

gehoor- of slikproblemen. Logopedie omvat dus een breed 

gebied. Het is een specialisme gericht op het ontwikkelen, 

herstellen en onderhouden van de communicatie. Daarnaast 

houdt een logopedist zich bezig met de belangrijke 

mondfuncties kauwen en slikken. Als logopedist zorg je ervoor 

dat iemand zoveel mogelijk zelf richting geeft aan zijn of 

haar leven en daardoor actief deel kan blijven nemen aan de 

maatschappij.

Inhoud opleiding 

De bacheloropleiding Logopedie duurt vier jaar. Je bent gemiddeld zo’n 

40 uur per week met je studie bezig. Je krijgt hoorcolleges, 

werkcolleges, praktijklessen en opdrachten voor zelfstudie. Bovendien 

werk je intensief samen met medestudenten aan praktijkopdrachten. 

Tijdens de opleiding leer je welke communicatiestoornissen er zijn en 

welke problemen mensen kunnen hebben met kauwen en slikken. Je 

leert onderzoeken uit te voeren, diagnoses te stellen, behandelplannen 

op te stellen en uit te voeren. Er is binnen de opleiding ook veel 

aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling in sociale en 

therapeutische vaardigheden.

Jouw talenten en interesses

Wat je in huis moet hebben om deze studie te kunnen doen? Je wilt 

graag met mensen werken. De manier waarop je met patiënten 

omgaat, is net zo belangrijk als het stellen van de juiste diagnose en het 

inzetten van de juiste behandeling. Een groot inlevingsvermogen is 

daarvoor belangrijk. Als logopedist krijg je namelijk met allemaal 

verschillende mensen te maken, met allemaal verschillende 

beperkingen. Sociaal en communicatief ben je sterk en je hebt een 

nieuwsgierige en onderzoekende houding. Je bent creatief, geduldig en 

bereid om zowel zelfstandig als samen met je medestudenten hard te 

werken.

Medisch Beeldvormende en 
Radiotherapeutische Technieken 

EINDHOVEN 

Als professional in de medisch beeldvormende en 

radiotherapeutische technieken (MBRT) gebruik je 

medische apparatuur om beeldvormend onderzoek en 

bestralingsbehandelingen voor te bereiden, uit te voeren en te 

verwerken. Je wordt een schakel tussen technologie, veiligheid 

en de zorg voor de patiënt. Als afgestudeerd MBRT’er kun je 

aan de slag op in een ziekenhuis op de afdelingen Radiologie, 

Echografie, Nucleaire Geneeskunde en Radiotherapie of 

eventueel in de industrie.

Inhoud opleiding 

De opleiding MBRT duurt vier jaar. Tijdens de opleiding leer je hoe het 

menselijk lichaam werkt, welke onderzoeken je bij welk ziektebeeld 

kunt uitvoeren, welke apparatuur je daarvoor gebruikt en hoe deze 

apparaten werken. We leren je wat straling en radioactiviteit doet met 

het lichaam en hoe je jezelf en patiënten daartegen beschermt. 

Jouw talenten en interesses

Studenten die bij ons deze opleiding doen, willen graag in de 

gezondheidszorg werken en kunnen goed met mensen omgaan. Maar 

ook de nieuwste technische ontwikkelingen spreken hen erg aan. Het is 

een uitdaging om deze toe te passen, bijvoorbeeld om hiermee een 

patiënt de optimale diagnostiek en behandeling te bieden. Wil je deze 

opleiding gaan volgen, dan is het vanwege de technische aard van de 

opleiding van belang dat je gevoel hebt voor exacte vakken. Daarnaast 

is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat, want de kans is groot 

dat je met (ernstig) zieke mensen gaat werken.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Podotherapie

EINDHOVEN 

Een podotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken, 

behandelen en voorkomen van klachten aan de rug, heupen, 

knieën, enkels en voeten. Een verkeerd looppatroon of een 

afwijkende voetstand kunnen de oorzaak zijn van klachten. Een 

podotherapeut kan klachten behandelen door bijvoorbeeld het 

maken van podotherapeutische zolen, maar ook door het geven 

van voorlichting en advies.

Inhoud opleiding 

De opleiding Podotherapie duurt vier jaar. Een groot deel van de studie 

is praktijkgericht. Theorie en praktijk wisselen elkaar af. Tijdens de 

medische practica leer je over de bouw en werking van je eigen lichaam. 

Binnen het vak sociale vaardigheden staat jouw omgang met mensen 

centraal. Je bent gemiddeld zo’n 40 uur per week met je studie bezig. 

Ongeveer 20 procent van de lessen wordt gegeven in de vorm van 

hoorcolleges. De rest van de tijd besteed je aan zelfstudie, thuis of op 

school. Daarnaast oefen je met en op medestudenten. In kleine groepen 

maak je werkstukken en werk je aan praktijkopdrachten.

Jouw talenten en interesses

Hoe weet je of deze opleiding bij je past? Je hebt om te beginnen een 

grote interesse in het menselijk lichaam. Met behulp van bijzondere 

technieken en verfijnde instrumenten maak je passende hulpstukken. 

Om dat goed te kunnen doen, moet je technisch inzicht hebben en erg 

goed met je handen kunnen werken. Je bent sociaal en meedenkend. 

Ook al blink je uit in technische vakken, sociale vaardigheden zijn 

minstens zo belangrijk voor het goed uitoefenen van je beroep. 

Podotherapie is namelijk mensenwerk. Je bent continu in contact met 

mensen; patiënten en collega’s.
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Verpleegkunde

EINDHOVEN, TILBURG 

Verpleegkunde gaat over mensen en als verpleegkundige ben 

je altijd met mensen bezig. De zorg die iemand nodig heeft en 

die het beste bij iemand past bespreek je samen met de patiënt 

(en zijn naasten). Jij houdt hierbij het overzicht, want er kan 

zorg nodig zijn op zowel lichamelijk als op psychisch en sociaal 

vlak. Ook stem je af met collega’s en andere disciplines. Geen 

routinewerk dus.

Inhoud opleiding 

In kleine leergroepen ga je aan de slag met een mix van theorie en 

praktische vaardigheden. Je bestudeert hoe een lichaam in elkaar zit, 

hoe het werkt en welke ziektes er zijn. Je leert hoe je een probleem stap 

voor stap en in samenwerking kunt aanpakken. Ook zijn er veel 

praktische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen zoals het 

verzorgen van wonden en injecteren. Je doet tijdens de opleiding veel 

praktijkervaring op, want stage maakt vanaf het eerste jaar deel uit van 

de opleiding.

Jouw talenten en interesses

Zelfstandig, moedig en behulpzaam. Dat zijn eigenschappen die je 

nodig hebt als je verpleegkundige wilt worden. En je hebt een flinke 

portie mensenkennis nodig, want iedereen is anders en iedereen gaat 

weer anders om met zijn gezondheidsproblemen. Je werkt graag 

met mensen en laat je niet vlug van je stuk brengen. Je kunt goed 

organiseren, hebt geduld en bent een actieve luisteraar. Je kunt je 

focussen op een bepaald probleem, terwijl je overzicht houdt over het 

geheel.

Verpleegkunde - Technische stroom

EINDHOVEN 

Wil je de opleiding Verpleegkunde – Technische stroom 

doen, dan heb je technisch inzicht en energie genoeg om 

voor twee beroepen tegelijk te studeren: Verpleegkunde én 

Operatieassistent of Anesthesiemedewerker. Je vindt beide 

beroepen boeiend en je motivatie om deze opleiding te volgen 

speelt dan ook een grote rol in de selectieprocedure die je 

doorloopt voor de opleiding. Omdat je voor twee beroepen 

tegelijkertijd studeert, moet je rekenen op een studiebelasting 

van 48 uur per week. Voor harde werkers dus!

Inhoud opleiding 

Vóór de start van deze opleiding kies je voor de richting 

Anesthesiemedewerker of Operatieassistent. Binnen dit gedeelte, het 

honoursprogramma, volg je 4 à 5 uur per week specifieke lessen voor 

operatieassistent of anesthesiemedewerker, bovenop de lessen van de 

opleiding Verpleegkunde. Na twee jaar solliciteer je bij een 

operatieafdeling voor een opleidingsplaats. Hier ga je het derde en 

vierde jaar werken en leren. Een dag in de week volg je dan nog lessen 

op school. Je sluit de opleiding af met een onderzoeksproject. 

Jouw talenten en interesses

Wil je voor deze opleiding gaan, dan vind je beide beroepen boeiend: 

verpleegkundige én operatieassistent of anesthesiemedewerker. Je kunt 

het één niet zonder het ander. De combinatie van beide beroepen kan 

het beste in je boven halen. De deskundigheid van een verpleegkundige 

helpt je in je vak op de operatiekamer en andersom uiteraard ook. Je 

hebt technisch inzicht en energie genoeg om voor twee beroepen 

tegelijk te studeren. Je bent zorgvuldig, zorgzaam en kunt goed 

samenwerken.

Selectie 

Voordat je deze opleiding kunt gaan doen, doorloop je een 

selectieprocedure bij ons. Heb je daar vragen over, neem dan contact 

met ons op.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Juf of brandweerman. Oké, óf prinses. Vraag een kleuter wat hij later wil worden, en de kans is groot dat er iets uitkomt dat wijst naar 

een baan in het onderwijs. Ook op latere leeftijd, als je voor de stap staat een opleiding te kiezen, gaan veel mensen nog steeds voor 

die droom die ze als klein kind al hadden. Als jij zeker weet dat je ‘iets’ in het onderwijs wilt, maar nog geen idee hebt welke opleiding 

precies, blader dan eens door de volgende pagina’s. Je krijgt daarmee een beeld van de vele lerarenopleidingen die wij bieden. We 

leiden je op tot leraar basisonderwijs (bo), leraar voortgezet onderwijs (vo) of tot leraar in de beroeps- en volwasseneneducatie (bve).

Leraar zijn is een beroep waarin je veel zelfstandigheid en veel verantwoordelijkheid hebt. Het is ook een pittig beroep. Het betekent kinderen en 

jeugdigen coachen, ze uitdagen het beste uit zichzelf te halen en ze de ruimte geven om zelf keuzes te maken. Dat is hard nodig binnen onze 

samenleving, die steeds verandert. De kwaliteit van het onderwijs begint bij de kwaliteit van de leraar. Het belangrijkste in het beroep van leraar is de 

persoon van de leraar zelf. Daarom is er voor jouw persoonlijke ontwikkeling veel aandacht. Niet alleen tijdens de opleiding, ook op je stageschool. 

Daar vindt de combinatie van theorie en de praktijk van het lesgeven plaats. Je ervaart al vanaf het begin van je opleiding hoe het is om voor de klas te 

staan en leert toepassen wat je in de opleiding geleerd hebt. Hoe verder je komt in je opleiding, hoe meer uren je werkt op je stageschool.

Door de jaren heen zie je dat niet alleen de samenleving, maar ook het onderwijs verandert. Tegenwoordig is er een en al activiteit in een lokaal 

en begeleid je als leraar het leerproces van je leerlingen met behulp van allerlei (digitale) hulpmiddelen en materialen. Ook die kant komt aan bod 

in onze lerarenopleidingen.

 Onderwijs»

Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van onderwijs bestaat uit:
Leraar Basisonderwijs
Academische Pabo
Pabo University
Leraar voortgezet onderwijs in
 Exacte vakken:

˚ 
Biologie

˚ 
Natuurkunde

˚ 
Scheikunde

˚ 
Wiskunde

˚ 
Science and Technology  

 Kunstvakken:

˚ 
Beeldende Kunst en Vormgeving (pag. 86)

˚ 
Dans (pag. 88)

˚ 
Muziek (pag. 90)

˚ 
Theater (pag. 92)

˚ 
Lichamelijke Opvoeding (ALO) (pag. 80)

 Mens- en Maatschappijvakken:

˚ 
Aardrijkskunde

˚ 
Algemene Economie

˚ 
Bedrijfseconomie

˚ 
Geschiedenis

˚ 
Gezondheidszorg en Welzijn

˚ 
Levensbeschouwing

˚ 
Maatschappijleer

˚ 
Omgangskunde

˚ 
Pedagogiek

˚ 
Religie Levensbeschouwing 

Talen:

˚ 
Duits

˚ 
Engels

˚ 
Frans

˚ 
Nederlands

˚ 
Spaans

De lerarenopleidingen op een rijtje (overzicht op pag. 77)

» »
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Word jij een goede leraar?

Als leraar ben je van vele markten thuis. Je draagt behoorlijk wat 

verantwoordelijkheid en je bent sociaal vaardig. Je kunt goed lesgeven 

en je begeleidt jouw leerlingen. Daarnaast verzorg je ouderavonden en 

ontwerp je onderwijsprogramma’s. Samen met collega’s kies je, vaak na 

grondig onderzoek, de beste lesmaterialen zoals leerboeken en digitale 

programma’s. En vaak voeg je zelfgemaakt materiaal toe. Je leert je 

leerlingen zelfstandig werken en studeren en helpt ze bij hun 

ontwikkeling naar volwassenheid en hun vervolgstudie. Daarbij zorg je 

er ook voor dat iedere leerling krijgt wat hij op dat moment nodig heeft. 

Kortom: je wordt expert in het leren van jonge en oudere leerlingen.

Onze lerarenopleidingen

Binnen onze lerarenopleidingen voer je praktijkopdrachten uit, werk je in 

projectgroepen en loop je stage vanaf het begin van de studie. Bovendien 

maak je gebruik van moderne multimediale voorzieningen. Het onderwijs 

wordt gegeven in kleine groepen, zodat je nauwe contacten onderhoudt 

met docenten en medestudenten. Belangrijk is de studieloopbaan-

begeleider die elke student bij het begin van zijn studie toegewezen 

krijgt. Samen met hem of haar stel je jouw persoonlijke opleidingsplan 

vast en bespreek je je studieresultaten en eventuele problemen. Goed 

overleg en de juiste studiebegeleiding maken het mogelijk je 

studieprogramma zo in te richten dat het voor jou studeerbaar is.

Getuigschrift

Met een getuigschrift Leraar Basisonderwijs mag je lesgeven in alle 

groepen van het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs. Met een 

getuigschrift van een bachelor Leraar vo en mbo heb je bevoegdheid 

voor het voortgezet onderwijs (vmbo en onderbouw van havo en vwo), 

beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie. Voor het lesgeven in 

de bovenbouw van havo/vwo heb je een eerstegraads bevoegdheid 

nodig. Die behaal je door na je bachelor een masterstudie te volgen. Dat 

geldt alleen niet voor de opleiding leraar Lichamelijke Opvoeding, 

omdat je daarmee al in één keer een eerstegraads bevoegdheid behaalt.

Beroepsperspectief

Een moderne leraar is breed inzetbaar in een schoolorganisatie. Je hebt 

dan ook volop de kans je verder te ontwikkelen of te specialiseren. De 

werkgelegenheid in het onderwijs zal naar verwachting de komende 

jaren toenemen. Uit vele publicaties blijkt de vrees voor een tekort aan 

leraren, doordat veel leraren met pensioen zullen gaan. Zo neemt 

bijvoorbeeld de werkgelegenheid in het basisonderwijs de komende 

jaren flink toe.
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Een lerarenopleiding vormt ook een uitstekende opstap naar andere 

beroepen. Na een lerarenopleiding kun je heel goed een baan in het 

bedrijfsleven of andere sectoren vinden. Dit komt doordat je je binnen 

de studie breed oriënteert. Je ontwikkelt behalve vakkennis ook 

vaardigheden op sociaal en communicatief gebied, zodat leidinggeven 

en een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal sterke 

vaardigheden van je worden. Je kunt in het bedrijfsleven bijvoorbeeld 

aan de slag als trainer, opleidingsdeskundige of ontwikkelaar van 

onderwijsaanbod en onderwijsprogramma’s. Een aantal leraren komt 

ook terecht in een baan ‘rond’ het onderwijs. Bijvoorbeeld als 

beleidsambtenaar op een onderwijsafdeling van een overheids-

instelling, als stafmedewerker bij een onderwijsadviesbureau of als 

medewerker op de redactie van onderwijsbladen of als auteur bij 

uitgevers van schoolboeken en/of leermaterialen.

Leraar Basisonderwijs
FONTYS HOGESCHOOL KIND EN EDUCATIE | DE NIEUWSTE PABO 
EINDHOVEN, ‘S-HERTOGENBOSCH, TILBURG, VEGHEL, VENLO | SITTARD

Goed onderwijs begint op de basisschool. Daarom leiden we jou 

op als leraar met vakkennis én kennis van de ontwikkeling van 

kinderen. Jouw eigen talentontwikkeling staat centraal in onze 

opleiding Leraar Basisonderwijs. 

Inhoud van de opleiding

In de opleiding komen onder meer de volgende vakgebieden aan bod: 

rekenen/wiskunde, taal, Engels, schrijven, bewegingsonderwijs, 

beeldende vorming, drama en muziek. Oriëntatie op jezelf en de wereld 

met als onderdelen: natuur en techniek, geschiedenis, aardrijkskunde en 

levensbeschouwing. Ook ontwikkel je je kennis en vaardigheden op het 

vlak van pedagogiek, psychologie, onderwijskunde, sociale 

redzaamheid, logopedie, mediawijsheid, algemene studievaardigheden, 

specifieke leerkrachtvaardigheden zoals het observeren van kinderen of 

het ontwerpen van lessen en leren onderzoek doen.

Toetsen voor rekenen, taal en wereldoriëntatie

Als toekomstige leraar moet je goed zijn in rekenen en taalvaardig zijn. 

Daarnaast moet je veel kennis hebben van vakken als aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur & techniek. In het onderwijsprogramma is meer 

dan voldoende ruimte om je hierop voor te bereiden. In het eerste jaar 

van de opleiding toon je jouw entreeniveau voor de vakken rekenen en 

taal aan. Je blijft de hele opleiding werken aan het verhogen van je 

kennisniveau van deze kernvakken. In de hoofdfase doe je opnieuw 

landelijke toetsen voor de vakken rekenen en taal. Aankomende 

studenten moeten het entreeniveau voor de vakken aardrijkskunde, 

geschiedenis en natuur & techniek aantonen voor zij met de opleiding 

starten. Studenten die zich op tijd hebben ingeschreven, kunnen de 

extra cursus taal of rekenen volgen op onze opleiding. Deze wordt 

doorgaans in juni voorafgaand aan het studiejaar aangeboden. Tijdens 

deze cursus ga je met begeleiding van vakdocenten aan de slag om op 

het gewenste niveau te komen.

Talenttraject Paboplus

Behoor je op dit moment tot de betere leerlingen van je klas? En wil je 

extra uitdaging in je studie? Dan is het talenttraject Paboplus geknipt 

voor jou! Het biedt nog meer diepgang en een hoger studietempo dan 

de reguliere opleiding Leraar Basisonderwijs. Je kunt zelfs tijdens dit 

traject al onderdelen van de masteropleidingen Leren en Innoveren of 

Special Educational Needs volgen. Daarmee kun je na de Pabo de 

desbetreffende master versneld afronden.

Bicertificering

Heb je de behoefte en het talent om een aantal jaren intensief te 

investeren in je studie door twee hbo-studies te verbinden? Dan biedt 

Fontys de mogelijkheid om twee onderwijsbevoegdheden te behalen.

Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Veghel, Venlo

Na je propedeusejaar ga je in de hoofdfase tegelijkertijd aan de Fontys 

Lerarenopleiding Tilburg studeren. Je behaalt dan de bevoegdheid voor 

het basisonderwijs én een tweedegraads bevoegdheid voor een 

specifiek vakgebied in vier jaar.

Sittard

Je hebt de mogelijkheid om een apart te traject volgen waardoor je na 

vijf jaar je Pabo-diploma hebt én gecertificeerd bent om leraar 

aardrijkskunde, geschiedenis of Nederlands te worden in het voortgezet 

onderwijs. Halverwege het derde jaar start je met dit traject (deeltijd), na 

jaar vier behaal je je diploma van de Nieuwste Pabo en vervolgens 

studeer je nog een jaar fulltime aan de Fontys Lerarenopleiding Sittard, 

die in hetzelfde gebouw zit.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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˚ Academische Pabo Sittard   

In het eerste jaar van je opleiding Leraar Basisonderwijs kun je na een 

aparte toelatingsprocedure starten met de Academische Pabo. Je volgt 

dan extra modulen die vooral gericht zijn op onderwijskundige kennis 

en academische- en onderzoeksvaardigheden. Het volgen van het 

volledige programma maakt het mogelijk om binnen vijf jaar de master 

Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit te behalen. 

˚ Pabo University 

Dit is een combinatie van de hbo-bacheloropleiding Leraar 

Basisonderwijs en een universitaire Master of Arts. In deze - voor 

Nederland - unieke opleiding ontwikkel je je in vier jaar tot een 

leerkracht die de onderwijskwaliteit op school een extra impuls gaat 

geven. Pabo University heeft een eigen profiel en leidt je op tot een 

leraar met kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur, communicatie 

en media. Deze pittige opleiding is speciaal bedoeld voor vwo’ers en 

hbo-afgestudeerden en wordt gegeven in samenwerking met Tilburg 

University. Voordat je kunt beginnen met deze opleiding krijg je een 

studiekeuzecheck én volg je een speciale intakedag.

De eerste drie jaar studeer je aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie 

en loop je vanaf het eerste studiejaar twee dagen per week stage in 

het basisonderwijs. Ook start je in het eerste jaar met het volgen van 

enkele vakken aan de universiteit. In het derde studiejaar rond je je 

premasterprogramma af, dat je voorbereidt op de universitaire Master 

of Arts, die in het vierde leerjaar start. Je volgt lessen en je neemt deel 

aan werkgroepen en begeleidingsbijeenkomsten. 

Je kunt kiezen uit een vijftal masteropleidingen aan Tilburg University: 

* master Art, Media and Society

* master Global Communication

* master Jeugdliteratuur

* master Management of Cultural Diversity

* master Ritual in Society

Na je opleiding kun je in het basisonderwijs aan de slag maar ook in 

andere sectoren, zoals in het bedrijfsleven en bij de overheid. Steeds 

meer werkgevers in het basisonderwijs zijn op zoek naar leraren met 

een universitaire masteropleiding. Dit geeft afgestudeerden van Pabo 

University een duidelijke pré op de arbeidsmarkt. Je bent bij uitstek 

geschikt om naast je werk in de klas speciale taken uit te voeren op 

schoolniveau en op bovenschools niveau.
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Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs 
EINDHOVEN, SITTARD, TILBURG E.A.

Voor alle vakken in het voortgezet onderwijs biedt Fontys een 

lerarenopleiding aan. Vaak ook met een bijbehorende master. In 

het schema op de volgende pagina vind je een overzicht van de 

voltijd bacheloropleidingen.

Exacte vakken (vo en bve, 2e graad) 

SITTARD, TILBURG 

Altijd al een passie voor wetenschap gehad? Of ben je gewoon 

nieuwsgierig hoe de wereld in elkaar zit en zie je jezelf wel voor de klas 

staan? Wat betreft de exacte of bètavakken biedt Fontys de 

lerarenopleidingen Biologie*, Natuurkunde, Scheikunde* en 

Wiskunde aan (* alleen in Tilburg). 

Heb jij interesse in wetenschap, techniek en technologie en zou je 

daarin zelf les willen gaan geven? Spreken onderwerpen als 

duurzaamheid, voeding en gezondheid en robotica je aan? Kies dan 

voor de lerarenopleiding Science & Technology. Deze opleiding is 

breed van opzet, waardoor je verschillende vakken zoals natuurkunde, 

techniek, scheikunde en biologie kunt combineren. 

Heb je wel een passie voor wiskunde maar wil je geen les gaan geven, 

dan is de opleiding Toegepaste wiskunde* misschien iets voor jou (* 

alleen in Tilburg). Zie ook pagina 42 van dit magazine.

Mens- en Maatschappijvakken  
(vo en bve, 2e graad)

EINDHOVEN, SITTARD, TILBURG, UTRECHT

Jouw interesse in lesgeven kun je met allerlei maatschappelijke vakken 

combineren. Zo kun je bijvoorbeeld je belangstelling voor alles wat met 

kinderen of jongeren en opvoeding te maken heeft, combineren met 

een lerarenopleiding Pedagogiek. Deze kun je volgen in Eindhoven en 

Sittard. In Den Bosch, Eindhoven, Sittard en Tilburg kun je ook een 

niet-lerarenvariant volgen. Zie pagina 60 van dit magazine.

Onder mens- en maatschappijvakken vallen verder de 

lerarenopleidingen: Aardrijkskunde, Algemene Economie, 

Bedrijfseconomie, Geschiedenis, Gezondheidszorg en Welzijn*, 

Maatschappijleer* en Omgangskunde*.  

Je kunt voor deze opleidingen terecht in Tilburg en Sittard (* alleen 

Tilburg). In Utrecht kun je de opleiding tot Docent Religie 

Levensbeschouwing volgen en kun je ook terecht voor een niet-

lerarenvariant: Geestelijk Begeleider (Zie pag. 58). 

In Tilburg kun je de opleiding volgen tot Leraar Levensbeschouwing. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Talen (vo en bve, 2e graad) 

TILBURG, SITTARD

Ben je goed in talen? Wil je dat graag overbrengen aan andere mensen, 

zodat ook zij zich in de toekomst verstaanbaar kunnen maken in een 

vreemde taal? Dan kun je bij Fontys in Tilburg en vaak ook in Sittard de 

lerarenopleidingen Duits, Engels, Frans, Nederlands of Spaans 

volgen.

5-jarig master traject voor Nederlands, Engels en wiskunde in 

Sittard

Voor vwo’ers bestaat de mogelijkheid om de bacheloropleiding te 

versnellen. Je doet de bachelor Engels, Nederlands of wiskunde in drie 

jaar en aansluitend in twee jaar de master. Je hebt in vijf jaar een 

tweedegraads- én eerstegraadslesbevoegdheid. Je mag dan lesgeven in 

het hele voortgezet onderwijs (bovenbouw en onderbouw), middelbaar 

beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs. Het voordeel van deze 

lerarenopleiding bij Fontys in Sittard boven een universitaire opleiding 

tot docent, die ook vijf jaar duurt, is dat je al vanaf het begin van de 

opleiding bezig bent met je onderwijskundige ontwikkeling. Je ervaart 

wat het betekent om als docent voor de klas te staan, terwijl je toch 

diepgaande vakkennis beheerst.

Toelatingseisen lerarenopleidingen vo

Uiteraard kies je voor een lerarenopleiding van het vak waarvoor je op 

de middelbare school al een goed cijfer op je eindexamen verwacht of 

hebt gehaald. Kijk voor de instroomprofielen op onze website of in het 

profiel- en toelatingsschema in dit magazine.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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De lerarenopleidingen op een rijtje 

Bachelor lerarenopleidingen basisonderwijs

Opleiding Lesplaats

Leraar Basisonderwijs Eindhoven

Leraar Basisonderwijs ‘s-Hertogenbosch

Leraar Basisonderwijs Sittard

Leraar Basisonderwijs Tilburg

Leraar Basisonderwijs Veghel

Leraar Basisonderwijs Venlo

Bachelor lerarenopleidingen algemene vakken voortgezet 

onderwijs (vmbo/havo/vwo), beroepsonderwijs (mbo) en 

volwasseneneducatie (ve)

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in: 

Opleiding Lesplaats

Aardrijkskunde Sittard / Tilburg

Algemene Economie Sittard / Tilburg

Bedrijfseconomie Sittard / Tilburg

Biologie Tilburg

Duits Sittard / Tilburg

Engels Sittard / Tilburg

Frans Tilburg

Geschiedenis Sittard / Tilburg

Gezondheidszorg en Welzijn Tilburg

Levensbeschouwing Tilburg

Maatschappijleer Tilburg

Natuurkunde Sittard / Tilburg

Nederlands Sittard / Tilburg

Omgangskunde Tilburg

Pedagogiek Eindhoven / Sittard

Religie Levensbeschouwing Utrecht

Scheikunde Tilburg

Science and Technology Sittard / Tilburg

Spaans Tilburg

Wiskunde Sittard / Tilburg

Wiskunde Sittard / Tilburg

Opleiding tot leraar Lichamelijke Opvoeding

Opleiding tot leraar Lichamelijk Opvoeding van de eerste graad in:

Opleiding Lesplaats

Lichamelijke Opvoeding Eindhoven

Lerarenopleidingen kunstvakken voortgezet onderwijs 

(vmbo/havo/vwo), beroepsonderwijs (mbo) en 

volwasseneneducatie (ve)

Opleiding Lesplaats

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving Tilburg

Docent Dans Tilburg

Docent Muziek Tilburg

Docent Theater Tilburg
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Sport is emotie. Sport maakt je blij, fit, sterk. Sport is samenwerken en samen plezier hebben. Sport is business. Sport is overal.

Wil jij van je hobby je beroep maken? Wil je anderen -bijvoorbeeld kinderen op een school- leren hoe leuk en belangrijk bewegen is? 

Wil je een groep sporters coachen of beweegprogramma’s ontwikkelen? Welke kant je ook op wilt in de sportwereld, wij bieden je de 

passende opleidingen. 

Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Met onze opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO) kun je na je studie gaan lesgeven binnen het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of 

speciaal onderwijs. Je leert leerlingen (beter) te bewegen en je leert ze scheidsrechter of coach te zijn. Met deze opleiding krijg je alle skills om een 

goede leraar te zijn en verzamel je veel kennis over bewegen en sport. 

Sportkunde

We zijn ons steeds meer bewust van het belang van sport en bewegen. Om een rol te kunnen spelen in het ontwikkelen en aanbieden van sport- en 

beweegprogramma’s, kies je voor de bacheloropleiding Sportkunde. Wij leiden je op tot sportkundige. Je wordt professional op het gebied van 

verschillende thema’s: gedrag, presteren, organiseren en ondernemen. Na je studie kun je op een verantwoorde en onderbouwde manier de 

gezondheid en prestaties van sporters bevorderen. Aan de andere kant lever je een positieve bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van 

sportdeelnemers óf aan een hoger (sociaal-maatschappelijk) doel door beweegprogramma’s te ontwikkelen en te realiseren.

Niet actief zelf sporten?

Sport is uitgegroeid tot een bedrijfstak van betekenis. Dus ook als jijzelf een minder actief sporter bent maar veel belangstelling hebt voor de 

sportwereld, biedt Fontys je verschillende opleidingen. Daarmee kom je bijvoorbeeld terecht in functies in de sportmarketing en sportmanagement. 

Sport is immers business. Steeds meer organisaties zoeken naar medewerkers die sterk zijn op commercieel gebied én de sportwereld van binnen en 

van buiten kennen.

 Sport»

»
Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van sport bestaat uit:
Commerciële Economie

˚ 
Johan Cruyff Academy (pag. 15)

˚ 
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

˚ 
SPECO Sportmarketing (pag. 15)

Communicatie

˚ 
SPECO Sportcommunicatie (pag. 28)

Sportkunde
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Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)

EINDHOVEN

Als leraar Lichamelijke Opvoeding (LO) leer je leerlingen (beter) 

te bewegen. Daarnaast leer je ze om samen met anderen te 

bewegen; soms in de rol van medespeler of tegenstander, maar 

bijvoorbeeld ook in de rol van coach of organisator. Verder leer 

je leerlingen ook om gezond en verstandig om te gaan met 

hun lichaam. Het doel van lessen lichamelijke opvoeding op 

scholen is namelijk om alle leerlingen voor te bereiden op een 

actieve en gezonde leefstijl. Om deze taak als docent goed uit 

te kunnen voeren, moet je als leraar lessen inhoudelijk goed 

kunnen verzorgen, in een prettig lesklimaat waarin je rekening 

houdt met de verschillen tussen leerlingen. Jouw lessen moeten 

bijdragen aan de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de 

betrokkenheid van leerlingen. Dit doe je door ervoor te zorgen 

dat ze zichzelf kunnen zijn en het beste uit zichzelf naar boven 

kunnen halen op het gebied van sport en bewegen.

Inhoud opleiding

In het eerste jaar van onze opleiding werk je in vier blokken aan 

verschillende thema’s. 

In blok 1 staat de oriëntatie op het beroep van de docent Lichamelijke 

Opvoeding centraal; je maakt kennis met het vak en de verschillende 

doelgroepen. 

In blok 2 leer je hoe je een les kunt organiseren en hoe je leerlingen 

goed en snel in beweging kunt zetten. Extra aandacht is er voor het op 

een stimulerende en positieve manier begeleiden van leerlingen tijdens 

de lessen die je geeft. Deze vaardigheden ga je voor een groot deel in 

de praktijk ontwikkelen: vanaf blok 2 verzorg je twee dagen in de week 

lessen bewegings-onderwijs op een basisschool. 

In blok 3 leer je hoe je op basis van de beginsituatie van kinderen 

haalbare leerdoelen kunt formuleren en hoe je vervolgens op basis van 

deze doelstellingen een lessenreeks kunt ontwikkelen. 

In het laatste blok, blok 4, ligt het accent op hoe je leerlingen 

individuele leerhulp kunt bieden in de gymzaal, maar bijvoorbeeld ook 

op het schoolplein. In het eerste jaar van je studie werk je ook aan je 

eigen bewegingsvaardigheid. Je gaat aan de slag binnen de 

beweegdomeinen atletiek, bewegen op muziek, spel, turnen, klimmen, 
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zwemmen en STenW (Stoeien, Treffen en Weerbaarheid). Ook besteden 

we aandacht aan de ontwikkeling van jouw rol als scheidsrechter (bij 

spelvormen) of hulpverlener (bij turnactiviteiten).

Jouw talenten en interesses

Studenten die deze opleiding doen, hebben een ondernemende, 

nieuwsgierige en proactieve houding. Ze vinden het leuk om zelf actief 

te zijn met sport- en beweegactiviteiten, maar vinden het vooral een 

uitdaging om kinderen en jongeren les te geven binnen het 

bewegingsonderwijs. Ze vinden het prettig om samen te werken met 

anderen en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Sportkunde

EINDHOVEN

Sport en bewegen is voor iedereen, van jong tot oud. Het kan 

een bindende factor zijn binnen de samenleving. Daarnaast 

neemt het belang van gezondheid steeds meer toe. Zowel 

de overheid als het bedrijfsleven investeren steeds vaker in 

preventie en gezondheidsbevordering, waarbij de focus ligt op 

sport en bewegen. Naast plezier, sociale binding en gezondheid 

speelt ook de beleving een steeds belangrijkere rol. Sport- en 

beweegaanbieders beseffen steeds meer dat hun producten en 

diensten waarde moeten hebben. Beleving, erbij horen én uniek 

zijn, zijn enorm belangrijk. Sport en bewegen wordt steeds 

meer a way of life. Een sportkundige kan daarbij het verschil 

maken. Om een rol te kunnen spelen in het ontwikkelen en 

aanbieden van sport- en beweegprogramma’s, kies je voor de 

bacheloropleiding Sportkunde. 

Inhoud opleiding

Als student Sportkunde word je opgeleid tot sportprofessional binnen 

verschillende contexten: gezondheid, ondernemen en de sociaal-

maatschappelijke context. Het accent binnen de opleiding Sportkunde 

in Eindhoven ligt op gezondheid en maatschappij. Wij stimuleren een 

ondernemende houding bij onze studenten. In het eerste en tweede 

jaar volgt elke student hetzelfde basisprogramma. In het derde en vierde 

jaar kies je voor één van de zes studieroutes waarin je jezelf kan gaan 

profileren richting de arbeidsmarkt.

Het eerste jaar van je studie ziet er zo uit:

In blok 1 leer je hoe je veilig en verantwoord een beweegactiviteit kunt 

voorbereiden én begeleiden, met als doel het creëren van 

beweegplezier bij de deelnemers. 

 In blok 2 ga je aan de slag met het versterken van verenigingsaanbod: 

binnen een bestaande sport- en beweegorganisatie of eigen 

onderneming zet je een eerste stap op het gebied van 

ondernemerschap en weet je ideeën om te zetten naar duurzame 

oplossingen voor een sportvereniging.
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 In blok 3 ontwerp je een trainingsprogramma voor een medestudent die 

gaat deelnemen aan een obstacle run of mountainbike-evenement. Je 

ontwerpt een trainingssessie voor deze medestudent op het gebied van 

uithoudingsvermogen, kracht en techniek. Hierbij ontwikkel je jezelf als 

trainer. 

In blok 4 ga je een bewegingsactiviteit voorbereiden, realiseren en 

evalueren. Samen met een projectgroep bereid je, in de weken voor de 

Sportweek, een aantal verschillende activiteiten voor die zijn gekoppeld 

aan een basisschool of aan een bepaalde wijk.

Jouw talenten en interesses

Studenten die deze opleiding volgen, hebben een ondernemende en 

proactieve houding en vinden het prettig om -zowel zelfstandig als 

samen met medestudenten- te werken in een interactieve omgeving. Ze 

kunnen kritisch kijken naar hun eigen professionele handelen met als 

doel zichzelf te ontwikkelen én de ontwikkeling van anderen te 

stimuleren. Ze willen graag leren in de praktijk en zijn zich daarbij 

bewust van waarden en normen die bij het beroep van sportkundige 

komen kijken. 

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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De één verliest zichzelf in moderne dans. De ander wil elke dag weer iets moois laten ontstaan met verf en een doek. En de een 

droomt van een nummer 1 hit met zijn eigen band, een ander van een hoofdrol in een succesvolle musical. Al deze mensen kun je 

zomaar tegenkomen in het gebouw van de kunstopleidingen van Fontys, midden in het centrum van Tilburg. Daar werken onze 

studenten elke dag aan hun droom. Aan hun passie, op het gebied van beeldende kunst, dans, muziek of theater. Heb jij een 

creatief talent en wil je dat verder ontwikkelen? Wil je niets liever dan je passie volgen en van je kunst je werk maken? Wij bieden 

14 bachelor- en masteropleidingen binnen verschillende kunstdisciplines.

Het ontwikkelen van creatief talent staat bij ons centraal. Je krijgt alle mogelijkheden om te gaan behoren tot de top in de kunstdiscipline waar jij 

een grote passie voor hebt. Je moet daarvoor wel over je eigen grenzen heen durven gaan. We dagen je uit om bij de andere academies en 

disciplines te gaan kijken, je te laten inspireren en samenwerking aan te gaan. Dat kan bij ons heel gemakkelijk, omdat alle kunstopleidingen 

‘samenwonen’ onder één dak. Kom kijken in Tilburg, proef de bijzondere sfeer, laat je verwonderen en kies de opleiding die bij je past. 

Sector Muziek 
Docent Muziek

Muziek 

Popmuziek (Rockacademie)

Sector Theater 
Docent Theater

Circus and Performance Art

Dans (Musicaltheater)

Muziek (Muziektheater / Muziektheater Klassiek)

 Kunsten»

» »
Het bachelor voltijdaanbod op het gebied van kunsten bestaat uit:

Sector Beeldend 
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

Vormgeving (ArtCoDe)

Sector Dans 
Docent Dans

Dans (Theaterdans Uitvoerend / Choreografie)



86

Voortrajecten - Een goede voorbereiding

Bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten bieden we verschillende 

voortrajecten aan. Zo heb je alle gelegenheid om te ervaren of een 

kunstopleiding iets voor jou is. Want niets is zo vervelend om in je  

eerste jaar te moeten stoppen omdat de opleiding toch niet jouw  

ding is. Twijfel je helemaal niet en heb jij je keuze al gemaakt?  

Dan zijn de voortrajecten een goede voorbereiding op de audities  

en toelatingsexamens. We hebben alle voortrajecten voor je op een 

rijtje gezet. Kijk voor meer informatie en aanmelding op  

fontys.nl/kunsten.

Sector beeldend

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving

TILBURG

Met deze opleiding combineer je beeldende kunst, vormgeving 

en leraar zijn. Na het afronden van deze studie kun je in 

Nederland in alle onderwijsvormen lesgeven, maar ook in 

allerlei creatieve centra. Tijdens je studie leer je jouw ideeën 

om te zetten in beelden, je leert hoe je daarover vertelt en hoe 

je die ideeën overbrengt aan andere mensen. Je leert anderen 

enthousiast te maken voor het beeldende en helpt ze bij het 

zelf maken van beelden.

Inhoud opleiding

De vaklijn Kunsttheorie richt zich op inhoudelijke kennis over 

kunstgeschiedenis en kunstbeschouwing. De vaklijn Kunsteducatie richt 

zich vooral op het toekomstige beroep gerelateerd aan de beeldende 

kunst en vormgeving. In de vaklijn Beeldende praktijk maak je kennis 

met uiteenlopende materialen, werkwijzen en technieken. In de 

geïntegreerde leerlijn komen verschillende vakgebieden in samenhang 

met elkaar aan bod. Je toekomstig beroep en de werkplek staan 

centraal. De vaklijnen wisselen elkaar af met keuzevakken, vrije ruimte, 

vakbeschouwing en reflectie & ontwikkeling. Binnen de ‘cross-labs’ ga 

je aan de slag met de beroepspraktijk. In projectgroepen werk je aan 

een onderzoeksvraag of ontwerpopdracht vanuit het werkveld.

In verschillende stages ervaar je hoe het is om te werken als 

kunstvakdocent in het onderwijs of buiten het onderwijs, bijvoorbeeld 

in een museum of culturele instelling.

Jouw talenten en interesses

Wat je in huis moet hebben om deze opleiding te kunnen volgen? Je 

kijkt graag om je heen, je ziet dingen die anderen niet op die manier 

zien. Je bent nieuwsgierig en onderzoekend. Jij wil de beelden die je in 

je hoofd hebt graag aan anderen laten zien en ze daarover vertellen.
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Vormgeving -  
Art, Communication and design (ArtCoDe)

TILBURG

Deze opleiding leidt je op tot autonome allround ontwerper 

of experience designer. Voor experience designers staat 

de beleving centraal in het ontwerpproces. Ze zetten het 

product, de ruimte en beeldende vormen van het ontwerp in 

voor de complete ervaring die het publiek of de doelgroep 

ondergaat. Vanuit een brede praktische en theoretische basis 

ontwikkel je je tijdens deze studie in de richting die je kiest 

binnen het designvakgebied. Persoonlijke, sociale en culturele 

ontwerpersvraagstukken komen aan bod.

Inhoud opleiding

Je krijgt praktijk- en theorielessen en een aantal (internationale) 

projecten. De projecten zijn divers, beroepsgericht en worden deels 

gevoed vanuit het werkveld. Binnen de praktijkvakken onderzoek je 

verschillende manieren van ontwerpen. Binnen workshops ontwikkel je 

techniek en ambacht. In het theoretische onderdeel van de studie 

onderzoek je de werking van beelden, leer je analyseren en kaderen en 

onderzoek je de rol van communicatie, gedragswetenschappen en 

ervaring/beleving. 

Jouw talenten en interesses

ArtCoDe-studenten vinden het fijn om over eigen grenzen heen te 

kijken, samen te werken en diversiteit te ondersteunen. Ze zijn 

nieuwsgierig, kritisch op de wereld, niet bang voor techniek én niet 

bang voor vieze handen. ArtCoDe studenten dromen groot, over wat ze 

willen maken en vinden het fijn om hun handen uit de mouwen te 

steken.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Sector dans

Docent Dans

TILBURG

Je hebt een passie voor dans. En jouw passie gaat verder waar 

die van anderen stopt. Je leven draait om dansen en je maakt er 

ook anderen enthousiast voor. Je hebt talent en je droom is om 

van dans je werk te maken. Je wilt je dans verder ontdekken 

en ontwikkelen en je danservaring doorgeven. Als (kunstvak-)

docent Dans kun je na deze studie breed aan de slag. Vanuit 

je dansspecialisatie en danspassie vertaal je je deskundigheid 

niet alleen naar docentschap, maar ook naar dansmaker- en 

performerschap. Je loopt stages in verschillende werkvelden 

en verschillende doelgroepen. Zo ontwikkel jij je tot brede 

dansdocent.

Inhoud opleiding

Docent zijn en tegelijkertijd kunstenaar (danser) zijn, staat centraal in 

deze vierjarige opleiding. Het accent binnen de opleiding ligt op de 

combinatie van ontwikkeling en onderzoek uitgaande van je eigen 

techniek, creativiteit en didactiek, gericht op de verschillende 

doelgroepen. De propedeuse (je eerste studiejaar) is een brede 

introductie. Vanaf jaar twee loop je stage en staan ervarend leren (leren 

door iets zelf te doen en te ervaren), jouw artistieke ontwikkeling en 

verdieping voorop. De lessen zijn in het Nederlands. Wil je als 

danskunstenaar aan de slag? Dan kun je gebruik maken van onze vele 

internationale samenwerkingsverbanden.

Jouw talenten en interesses

Jij wilt je danspassie professioneel vormgeven, delen en overbrengen. Je 

wilt breed worden opgeleid en proeven van alle docentrollen: docent, 

onderwijsontwikkelaar, ondernemer, dansmaker en performer. Je wilt 

een docent worden die out-of-the-box denkt, experimenteert en steeds 

weer iets nieuws bedenkt. Je wilt jouw eigen danservaring doorgeven 

en jouw eigen dansstijl ontdekken en ontwikkelen. Je wilt lesgeven in 

verschillende dansstijlen, theorielessen verzorgen of werken als 

performer en dansmaker.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Dans - Theaterdans Uitvoerend / Choreografie

TILBURG

Je hebt danstalent en danst graag, of je bent graag bezig 

met het ontwikkelen van dans. Je wilt je danspassie in een 

inspirerende omgeving professioneel vormgeven en nog beter 

worden in dans. Je wilt de artistieke en de commerciële kant 

van de danswereld leren kennen. Onder onze deskundige 

begeleiding vind je je weg als allround danser of choreograaf 

binnen de wereld van hedendaagse dans. Je ontwikkelen als 

creatief ondernemer, zodat je als professional zelfstandig aan 

de slag kunt.

Inhoud opleiding

De Dance Academy leidt je binnen de bachelor Dans op tot een 

authentieke, eigenzinnige, betrokken en bevlogen danskunstenaar. Wij 

bieden de kaders waarmee je je ontwikkelt tot een hedendaagse, 

internationaal georiënteerde, creatieve danskunstenaar met een hoog 

professioneel en creatief niveau, met oog voor innovatief 

ondernemerschap. Talentontwikkeling, het fysieke dansaspect, creërend 

danskunstenaarschap, de verbinding naar beroep en maatschappij en 

vakoverstijgende projecten krijgen veel aandacht. Je ontmoet al vroeg 

mensen en organisaties uit het werkveld. Je kunt bij ons invloed 

uitoefenen op jouw leertraject. In een uitdagende leeromgeving is de 

praktijk onlosmakelijk verbonden met de theorie. Aan het eind van het 

eerste studiejaar kies je je afstudeerrichting: Theaterdans Uitvoerend 

danser (Dance Arts in Context of Contemporary Urban) of Choreograaf. 

We hebben vele internationale samenwerkingsverbanden en verzorgen 

het onderwijs in het Engels.

Jouw talenten en interesses

Deze kunstenopleiding betekent hard werken aan een opleiding 

rond jouw passie: dans. We verwachten van je dat je heel goed 

bent en wordt in je eigen (dans)discipline en dat je samenwerkt met 

andere kunstdisciplines. Je bent gedreven, nieuwsgierig en creatief. 

Je wilt je ontwikkelen tot creërende danskunstenaar van nu, met 

een hoog ambachtelijk en creatief niveau. Je bent bereid om zowel 

zelfstandig als met je medestudenten gedisciplineerd te werken om de 

danstheorie je eigen te maken, aan projecten te werken en innovatief 

te ondernemen. Om uiteindelijk aan de slag te gaan als danser of 

choreograaf.



90

Sector muziek

Docent muziek 

TILBURG

Is muziek jouw passie en wil je die overbrengen aan kinderen, 

in het onderwijs? Dan is een studie aan de Academie voor 

Muziekeducatie iets voor jou! In de opleiding Docent Muziek 

leiden we je op als docent in alle soorten onderwijs, van basis- 

tot hoger onderwijs. Je kunt ook aan de slag als 

muziekconsulent, bandcoach, performer of koor- en 

orkestdirigent. 

Inhoud opleiding

De opleiding duurt 4 jaar en bestaat uit verschillende programmalijnen: 

Beroepsoriëntatie, Docentschap, Historie, Interdisciplinair, Musiceren en 

Muziektheorie. Na het eerste jaar kent de opleiding twee 

zwaartepunten: de ontwikkeling van je eigen muzikale kennis, 

vaardigheden en houding en je zogenoemde pedagogische en 

didactische ontwikkeling. De kunst van het lesgeven binnen 

uiteenlopende werkvelden en de reflectie daarop krijg je in kernvakken 

als didactiek en onderwijskunde. Praktische leservaring doe je op in 

uiteenlopende onderwijssituaties. In de studie besteed je ruim aandacht 

aan de ontwikkeling van vocale en instrumentale vaardigheden. 

Poppractica, workshops, spreekstemscholing, zang, gitaar, pianoles en 

het vak ensembleleiding komen ook aan bod. Tijdens de vakken 

muziek- en cultuurgeschiedenis, solfège, harmonieleer, analyse en 

praktische schrijftechnieken, werk je aan je gehoorontwikkeling en de 

vorming van een breed muzikaal inzicht.

Jouw talenten en interesses

Je bent breed geïnteresseerd in muziek. Je bent al behoorlijk technisch 

onderlegd. Je wilt graag leren hoe je die interesse en kennis als leraar op 

kinderen of andere groepen mensen kunt overbrengen. Het lijkt je 

fantastisch om les te gaan geven of om aan de slag te gaan als 

muziekconsulent, muziekdocent op de lerarenopleiding of als docent 

Algemene Muzikale Vorming (AMV) aan centra voor kunsteducatie. Je 

kunt ook leren je eigen onderwijsproducten te ontwerpen om deze 

vervolgens aan te bieden bij instellingen en scholen.
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Muziek - Klassiek / Jazz

TILBURG

De Engelstalige conservatoriumopleiding Academy of Music 

and Performing Arts is naast een kwalitatieve, eigentijdse 

vakopleiding een opleiding die veel aandacht heeft voor 

het samenspelen en creëren van muziek. Ook verbindt de 

opleiding verschillende kunstvormen, zoals dans, theater en 

beeldende kunst met muziek. Uitgangspunten zijn een hoog 

artistiek niveau, het versterken van de sociaal-maatschappelijke 

verbinding via co-creatie, een onderwijsprogramma waarin 

allerlei disciplines aan bod komen in een internationale 

leeromgeving. Onze afgestudeerden spelen een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe visies op het 

muziekkunstenaarschap.

Inhoud opleiding

We vormen je tot voorloper die een belangrijke rol speelt in de 

ontwikkeling van nieuwe visies op het muziekkunstenaarschap. In onze 

visie rust dat kunstenaarschap, naast hoogstaande artistieke kwaliteit, 

op zes belangrijke pilaren: Ensemblespel, Zelfmanagement, 

Interdisciplinariteit, Praktijkgericht onderzoek, Collectief 

ondernemerschap en Internationale verbondenheid. Onze topdocenten 

zijn verbonden met het werkveld en coachen je om jouw talenten en 

artistieke vaardigheden verder te ontwikkelen. Hiervoor zetten we ook 

(inter)nationale ensembles in residentie in. 

Jouw talenten en interesses

Een kunstopleiding betekent hard werken aan je passie: muziek. Je bent 

een muzikaal talent met hbo-kwaliteiten. We verwachten van je dat je 

heel goed bent en wordt in je eigen (muziek)discipline en dat je wat jij 

kunt toepast binnen andere kunstdisciplines. Je bent gedreven, 

nieuwsgierig en creatief. Je ontwikkelt je vanuit je eigen instrument en 

het ensemblespel tot een muziekkunstenaar met een hoog ambachtelijk 

en creatief niveau. Je bent bereid om zelfstandig en samen met je 

medestudenten hard te werken en creatief te ondernemen. Putting your 
musical talent to work!

Popmuziek - Rockacademie

TILBURG

De popsector (inclusief dance) is een dynamische wereld. Bij 

de Rockacademie matchen we jouw talent en ambitie met 

de kansen en mogelijkheden in de popsector van vandaag 

en morgen. Je kunt instromen bij bas, drums, gitaar, keys, 

electronic music production, rap, songwriting en vocals. Samen 

werken we aan het vergroten van je netwerk. Wij baseren 

onze uitstroomprofielen op de vraag vanuit de popsector en 

betrekken experts uit deze wereld om ons onderwijs up-to-date 

te houden.

Inhoud opleiding

In de propedeuse ontwikkel je jouw talent en brengen we je de basics 

bij op gebied van samenwerken, ondernemen, muzikaal gehoor en 

meer. In de hoofdfase ga je meer en meer werken in (opdracht van) de 

praktijk, en krijg je steeds meer regie over je eigen programma. 

Uiteindelijk studeer je af voor een ‘gemengde beroepspraktijk’ in een 

van de vijf uitstroomprofielen: eigen act, audio engineer, 

sessiemuzikant, skills- en bandcoach of businessmanager. Onderzoek 

loopt als een rode draad door het onderwijsprogramma. Eerst 

onderzoek je je eigen roots en visie, daarna de werkterreinen in de 

popsector. Uiteindelijk maak je een marktanalyse waarbij je onderzoekt 

waar en op welke manier je na de opleiding de popsector instroomt.

Onze lessen en de begeleiding worden gegeven door professionals die 

zelf een actieve rol spelen in de hedendaagse popsector.

Jouw talenten en interesses

Jij bent talentvol, ondernemend en hebt passie voor muziek. Je bent 

creatief, eigenzinnig en beheerst je discipline(s). Jouw doel is om jouw 

weg te vinden en om succesvol te zijn in de popsector van de toekomst. 

Wij zeggen: de student is de update van onze opleiding. En: wij leiden 

muzikanten op tot ondernemende professionals die de popsector mede 

gaan bepalen. Jouw ambitie is onze ambitie. De merknaam 

Rockacademie staat voor kwaliteit, en mede door jouw successen wordt 

onze reputatie verder gevestigd.

Kijk voor toelatingseisen op pag. 98
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Sector theater 

Docent theater

TILBURG

De Academie voor Theater leidt je op tot Docent Theater, 

een van de meest inspirerende beroepen die er zijn. Een 

theaterdocent maakt theater, helpt verhalen vertellen en 

reflecteert op de wereld. Als je bent afgestudeerd, kun je 

lesgeven, regisseren en theater maken. Je hebt praktische 

vaardigheden, een creatieve eigen stijl en een persoonlijke visie 

op theater. Je bent een geëngageerde, artistieke persoonlijkheid 

en je weet wat er speelt in het werkveld.

Inhoud opleiding

De opleiding kent een creatief en afwisselend programma van lessen, 

trainingen, producties, praktijklessen en stages. Je krijgt kennis, inzicht 

en vaardigheden op het gebied van toneelspel, theorie, stem, 

beweging, didactiek en theater maken. Je volgt vakken als elementair 

spel, improvisatiespel, teksttoneel, spelprojecten, kunstgeschiedenis, 

dramaturgie, pedagogiek, didactiek, scènografie, koorzang en 

conceptontwikkeling. Bij de opleiding hebben we een docententeam 

dat je helpt je doelen te realiseren. Daarbij hebben we veel aandacht 

voor je eigenheid en persoonlijke ontwikkeling.

Jouw talenten en interesses

Jij wilt jouw passie voor theater delen en overbrengen op anderen. Je 

wilt acteren, regisseren en lesgeven. Je voelt je verantwoordelijk voor je 

eigen leerproces en heb daarnaast een grote mate van zelfstandigheid 

en doorzettingsvermogen.

Circus and Performance Art

TILBURG

De Engelstalige opleiding Circus and Performance Art 

onderscheidt zich van de andere Europese circusopleidingen 

doordat ze een brug slaat tussen het klassieke en het ‘nieuwe’ 

circus van nu. Deze circuskunst wordt gevoed door andere 

kunstvormen zoals beeldende kunst, dans, muziek en theater. 

Bij deze opleiding leer je verschillende onderdelen van het 

circusvak kennen en kijk je over grenzen heen. Ook letterlijk:  

de opleiding heeft een sterk internationaal karakter. We werken 

met gastdocenten uit heel Europa.

Inhoud opleiding

We stemmen jouw onderwijsprogramma helemaal af op jouw skills en 

talenten. Vanuit de traditie is er aandacht voor acrobatiek, trapezewerk, 

jongleren en clownerie en vanuit de hedendaagse ontwikkelingen staan 

mime, beweging, performance en het werken met objecten op het 

programma. Daarnaast komen ook nog decorontwerp, multimedia en 

theatertechniek aan bod. Een professionele circusartiest is een hoog 

opgeleide kunstenaar, die een of twee circustechnieken beheerst op een 

uitzonderlijk niveau. Daarnaast doe je uitgebreide kennis en 

vaardigheden op in andere kunstvormen (dans, theater, performance 

art, scenografie, muziek).

Jouw talenten en interesses

Wat je nodig hebt voor deze opleiding? Dat je er volledig voor gaat! Je 

traint dagelijks jouw skills en dat doe je niet alleen tussen negen en vijf. 

Circusartiest worden en zijn vraagt oefenen, oefenen en nog eens 

oefenen vanuit een eigen drive, een eigen passie. Daarnaast ben jij in 

staat om te experimenteren, om kunstvormen te mengen, samen te 

voegen en om betekenis te geven aan je optredens.



Dans - Musicaltheater 

TILBURG

De beroepspraktijk van nu stelt hoge eisen aan zangers, 

dansers en theatermakers. Verschillende disciplines als theater, 

musical, dans en cabaret worden meer en meer vermengd in 

een en dezelfde voorstelling. In deze studie word je opgeleid 

tot zanger/acteur of danser/zanger/acteur met kwaliteiten op 

een authentiek en solistisch niveau. Het karakter van je stem, 

je bewegingsaanleg, je talent en je persoonlijkheid bepalen in 

welk genre je gaat werken: musicaltheater, muziektheater of 

muziektheater klassiek. 

Inhoud opleiding

Het ontwikkelen van jouw creatief talent en je professionele 

uitvoeringskwaliteiten staat centraal. Je krijgt steeds meer zicht op het 

samenspel tussen alle elementen die bepalend zijn voor een muziek- en 

musicaltheaterproductie: regie, choreografie, dans, muziek, 

dramaturgie, licht-, decor- en kostuumontwerp. Je moet wel over je 

eigen grenzen heen durven kijken. Je wordt uitgedaagd om bij de 

andere academies en disciplines te gaan kijken, elkaar te inspireren en 

de samenwerking op te zoeken.

Jouw talenten en interesses

Tijdens de opleiding ontwikkel je je communicatieve, analytische, 

ondernemende en reflectieve vaardigheden. Deze zijn mede bepalend 

voor het succesvol functioneren als professional in de muziek- en 

musicaltheaterwereld. Je moet over voldoende zang-, dans-, speel- en 

creatieve vaardigheden beschikken. Tijdens de audities letten we op 

zang, dans, spel, beweging, liedinterpretatie, solfège, algemene 

muziekleer, creativiteit en motivatie.

Muziek - Muziektheater - Muziektheater Klassiek

TILBURG

Inhoud opleiding

Muziektheater heeft de richtingen:

˚  
Muziektheater: afstudeerrichting van de Bachelor of Music. Deze 

studie leidt je op tot zanger/acteur op internationaal topniveau voor 

het musicaltheater- en muziektheaterwerkveld. 

˚  
Muziektheater Klassiek: afstudeerrichting van de Bachelor of 

Music. Deze studie leidt je op tot zanger/acteur op internationaal 

topniveau voor het klassieke muziektheaterwerkveld, zoals opera, 

operette, klassieke musicals en modern muziektheater. Je wordt een 

zeer goede klassiek geschoolde zanger die zeer goed kan acteren en 

lichaamsbewust op een podium staat. 

Je loopt tijdens deze opleiding in principe geen stage, omdat je vier jaar 

studie nodig hebt om op Europees topniveau te komen. In overleg zijn 

er in het vierde studiejaar eventuele korte stages. Dit gaat dan meestal 

om een grote bijdrage aan een voorstelling. Je volgt een volledig rooster 

in aanloop naar audities en het eindexamen (een solovoorstelling). We 

houden ook proefaudities. We hebben intensief contact met vele 

productiehuizen. Masterclasses en workshops vormen een belangrijk 

onderdeel van je studie.

Jouw talenten en interesses

Tijdens de opleiding ontwikkel je jezelf op communicatief, analytisch, 

ondernemend en reflectief vlak. Dit is mede bepalend voor het succesvol 

functioneren als professional in de muziek- en musicaltheaterwereld. Je 

moet over voldoende zang-, dans-, speel- en creatieve vaardigheden 

beschikken. Tijdens de audities letten we op zang, dans, spel, 

beweging, liedinterpretatie, solfège, algemene muziekleer, creativiteit 

en motivatie.
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van mbo naar hbo: Step up!

Heb jij een mbo-4 diploma op zak? Dan wacht er een wereld aan mogelijkheden. Je begint aan je 

droombaan, je kiest voor een combinatie van werken en studeren, of je gaat voltijd doorstuderen. Volop 

keuzes dus! Een hbo-diploma biedt je andere en nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Bij ons ben je met een 

mbo-diploma op zak van harte welkom. 

Studeren bij Fontys

Kom je van het mbo, dan kun je bij Fontys een opleiding volgen in voltijd of deeltijd. Studenten die voor deeltijd kiezen, 

gaan naast hun studie meestal werken. Je kunt doorstuderen in dezelfde richting als die je op het mbo volgde (een 

‘verwante’ opleiding), of je kiest voor een opleiding in een ander vakgebied. 

Open dagen, meeloopdagen, proefstuderen: kom ‘proefdraaien’ op het hbo

Denk je erover om op het hbo verder te gaan studeren? Laat je dan goed informeren en nog belangrijker: kom eens 

bij ons kijken en proeven. Dan krijg je een goed beeld van de opleiding én van wat studeren op het hbo inhoudt. 

Op Fontys.nl vind je een overzicht van open dagen, meeloopdagen en proefstudeerdagen. Daarnaast bieden veel 

mbo-opleidingen doorstroomprogramma’s en keuzedelen gericht op een goede voorbereiding op een hbo-opleiding. 

Je docent op school weet welke keuzedelen of doorstroomprogramma’s er zijn. Of neem contact op met ons, om te 

overleggen wat je kunt doen om je op en top voor te bereiden. 

Verschillen tussen mbo en hbo: wat moet je in huis hebben?

Op het hbo wordt de lesstof over het algemeen wat sneller behandeld. Analyseren, mondeling en schriftelijk 

communiceren, samenwerken in groepen, projectonderwijs, plannen, reflecteren, onderzoeken en de toetsen: het gaat 

allemaal net even anders dan je gewend bent. Het niveau van de lesstof is hoger. Je krijgt wat minder uitgebreide uitleg 

van je docenten en je gaat zelfstandiger aan de slag. Dat is in het begin soms best lastig, maar je staat er nooit alleen 

voor. Natuurlijk krijg je tijdens je opleiding ondersteuning van ons als dat nodig is. Aan de andere kant: als mbo-student 

heb je wel al flink wat praktijkervaring en weet je wat het is om stage te lopen. In die zin heb je een voorsprong op je 

medestudenten die van de havo of het vwo komen. 

»
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»

Kevin van den Wildenberg (22 jaar)
Van mbo Juridisch Medewerker P&O naar hbo Communicatie Management

            ‘Toen ik tijdens mijn eerste stage op het mbo mocht 

meedenken over de lay out van een nieuwe website en logo, 

kwam ik erachter dat ik dat veel leuker vond dan waarin ik 

les kreeg op school. Samen met mijn mentor ben ik toen op 

zoek gegaan naar een andere, creatieve opleiding. Ik volgde 

verschillende proefstudeerdagen. Zo kon ik ontdekken of ik 

me thuis voelde bij bepaalde opleidingen. De studie die ik 

nu doe vind ik super leuk. De projecten doe je voor echte 

opdrachtgevers met echte vraagstukken uit de praktijk. 

Wat ik vooral merkte in het eerste jaar, was dat de havisten 

de tentamens makkelijk halen en mbo’ers beter zijn in de 

praktijk. Ik zag ook dat ik op sommige vlakken al wel voorliep 

qua vaardigheden. Sommige havisten hadden nog geen CV 

bijvoorbeeld, terwijl ik daarin les kreeg op het mbo. Ik vond 

mezelf wel voldoende toegerust om aan de slag te kunnen 

op het hbo. In het begin moest ik even wennen omdat alles nieuw was maar daarna ging 

het wel. Plannen leer je snel genoeg zodra er tentamens en deadlines komen voor projecten. Bij Fontys krijg je een soort 

mentor, een studieloopbaanbegeleider. Als je vragen hebt of hulp wilt, dan is deze docent er altijd voor je. Ik ben heel 

blij dat ik ben gaan doorstuderen. Ik heb mezelf in het begin onderschat, ik dacht dat het ontzettend veel blokken werd 

en dat ik veel sociale activiteiten zou moeten afzeggen, maar dat valt wel mee. Vooral nu is het van belang om de juiste 

papiertjes te hebben voor een baan die je graag wil. En als ik het kan, dan moeten anderen het ook kunnen. Wat je zeker 

niet moet doen is jezelf onderschatten. Denk groter, mbo’er!’

‘Wat je zeker niet moet doen, 
is jezelf onderschatten’
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Maud van Melis (20 jaar)
Van mbo Junior Assistent Accountant naar hbo Financieel Management

            ‘Ik wilde altijd al doorstuderen en nu ik daadwerkelijk op het hbo zit, vind ik dat voor mezelf best al een prestatie. 

Ik moet er wel heel hard voor werken maar ik wil het wel graag, dus doe ik er ook heel erg mijn best voor. Als je denkt 

dat je na je mbo het hbo aankan, zeg ik: probeer het. Wie niet 

waagt wie niet wint. Je moet dan ook wel de instelling hebben 

dat je het echt wilt, want het is moeilijk en pittig. Het is niet 

hetzelfde als het mbo. De snelheid van de behandeling van de 

stof ligt hoger en de theorie die je krijgt is veel. Maar je went er 

ook wel snel aan. Ik raad zeker aan het doorstroomprogramma 

te volgen, als dat via je mbo-school wordt aangeboden. Je krijgt 

dan een goed beeld van de opleiding en van studeren op het 

hbo. Ik heb het ook gedaan en daarna wist ik zeker dat ik bij 

Fontys wilde studeren. Ik heb er geen moment spijt van gehad. 

Financieel Management, en de wereld waarin ik straks wil gaan 

werken, past bij mij.’

»

‘Ik raad je aan het  
doorstroomprogramma  
te volgen’



Bart Verrijt (22 jaar)
Van mbo Filiaalmanager Detailhandel niveau 4 naar hbo International Business

            ‘International Business is een intensieve opleiding, mede doordat een groot deel in het Engels is. Dat werd me al 

duidelijk tijdens de meeloopdag. Toch heb ik ervoor gekozen vanwege de internationale insteek: een mooie aanvulling op 

mijn mbo-opleiding. De hoeveelheid werk die je moet doen is groot. Dat vraagt om een zorgvuldige planning. Op het mbo 

had ik geen projecten, dus het was voor mij behoorlijk wennen. Zelfstandigheid is hier vele malen belangrijker dan bij een 

mbo-opleiding. Er wordt aangegeven wat je opdracht is, maar de weg ernaartoe moet je zelf ontdekken. Kom je er niet 

uit dan kun je wel altijd terecht bij de docenten voor persoonlijk 

overleg. De begeleiding is heel goed, ook de introductieweek 

vond ik heel zinvol. Ik heb geen spijt van mijn overstap naar 

het hbo. Er is nog zoveel waar ik me in kan ontwikkelen en 

deze opleiding gaat me absoluut meerwaarde bieden in mijn 

carrière. De kennis die je opdoet kun je altijd gebruiken. Zo 

kun je een bedrijf nog meer bieden. Er is absoluut een grote 

grens tussen mbo niveau 4 en hbo. Heb je gemakkelijk niveau 

4 gehaald, dan kun je met extra tijd en inzet ook goed hbo 

doen denk ik. Had je best wat moeite om je mbo te halen, 

dan zou ik misschien kiezen voor een associate degree 

(niveau 5). Zorg dat je altijd een meestudeerdag doet en goed 

informeert over de studie, zodat de kans op spijt zo klein 

mogelijk is. En vraag eventueel huidige studenten hoe zij het 

ervaren. Mij bijvoorbeeld!’
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»

‘Zelfstandigheid is hier vele  
malen belangrijker dan bij  
een mbo-opleiding’
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Profieleisen havo/vwo»
havo vwo
CM EM NG NT CM EM NG NT

Economie & Marketing
Accountancy (ec of m&o)+(wia of wib) + ec of m&o + + + + +
Finance & Control (ec of m&o)+(wia of wib) + ec of m&o + + + + +
International Finance & Control (ec of m&o)+(wia of wib) + ec of m&o + + + + +
Bedrijfskunde (ec of m&o) of (mw) + ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) of (mw) + ec of m&o ec of m&o
Commerciële Economie (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o + + +
Digital Business Concepts (ec of m&o) + (wia of wib*) + ec of m&o ec of m&o ec of m&o + ec of m&o ec of m&o
International Event, Music & Entertainment Studies (ec of m&o) + (wia of wib*) + ec of m&o ec of m&o ec of m&o + ec of m&o ec of m&o
International Marketing (ec of m&o) + (wia of wib*) + ec of m&o ec of m&o ec of m&o + ec of m&o ec of m&o
International Marketing and Management (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o* + + +
Leisure Management (ec of m&o)+(wia of wib) + + + ec of m&o* + + +
SPECO Sportmarketing (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o* + + +
Johan Cruyff Academy (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o* + + +
Financial Services Management (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o + + +
Fiscaal Recht en Economie (ec of m&o)+(wia of wib) + ec of m&o + + + + +
International Business + + + + + + + +
Logistics Management (ec of m&o) + (wia of wib) + ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + (wia of wib) + ec of m&o ec of m&o
International Fresh Business Management (ec of m&o) + (wia of wib) + ec of m&o ec of m&o (ec of m&o) + ec of m&o ec of m&o
International Lifestyle Studies + + + + + + + +
Small Business and Retail Management (AD) ec of m&o + ec of m&o ec of m&o ec of m&o + ec of m&o ec of m&o
Ondernemerschap & Retail Management ec of m&o + ec of m&o ec of m&o ec of m&o + ec of m&o ec of m&o
Technische Bedrijfskunde wia of wib + + + wia of wib + + +
Bedrijfsmanagement MKB wia of wib + + + wia of wib + + +
Vastgoed & Makelaardij (ec of m&o) + (wia of wib) + + + ec of m&o + + +
Communicatie, Media & Vormgeving
Communicatie wia of wib* + + + + + + +
International Event, Music & Entertainment Studies wia of wib* + + + + + + +
SPECO Sportcommunicatie wia of wib* + + + + + + +
Journalistiek + + + + + + + +
Vormgeving (Arts, Communication and Design) + + + + + + + +
Rechten
HBO- Rechten + + + + + + + +
Techniek
Applied Science (en alle profielen) - - + + - - + +
Automotive - - na of nl&t + - na na of nl&t +
Elektrotechniek - - na of nl&t + + na na of nl&t +
Industrieel Product Ontwerpen - nat nat of nlt + - + + +
Logistics Engineering - + + + - + + +
Mechatronica - - na of nl&t + - na na of nl&t +
Mens en Techniek:  Orthopedische Technologie - + + + - + + +
Technische Bedrijfskunde wia of wib + + + wia of wib + + +
Bedrijfsmanagement MKB wia of wib + + + wia of wib + + +
Technische Natuurkunde - - na of nl&t + - na na of nl&t +
Toegepaste Wiskunde wib wib + + wia of wib + + +
Werktuigbouwkunde - - na of nl&t + - na na of nl&t +
ICT
HBO-ICT (en alle ICT-studieroutes) + + + + + + + +
Software Engineering and Business Informatics + + + + + + + +
Natuurwetenschappen
Applied Science (en alle profielen) - - + + - - + +
Technische Natuurkunde - - na of nl&t + - na na of nl&t +
Mens en Maatschappij
Age-friendly Design and Innovation + + + + + + + +
Geestelijk begeleider + + + + + + + +
Human Resource Management + + + + + + + +
Pedagogiek + + + + + + + +



havo vwo
CM EM NG NT CM EM NG NT

Mens en Maatschappij
Pedagogisch Management (kinderopvang) + + + + + + + +
Sociale Studies + + + + + + + +
Toegepaste Psychologie wia of wib + + + + + + +
Gezondheidszorg
Age-friendly Design and Innovation + + + + + + + +
Fysiotherapie + + + + + + + +
Logopedie + + + + + + + +
Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken wia of wib + + + + + + +
Mens en Techniek: Orthopedische Technologie - + + + - + + +
Podotherapie + + + + + + + +
Verpleegkunde + + + + + + + +
Verpleegkunde – Technische stroom - - + + - - + +
Onderwijs
Leraar Basisonderwijs + + + + + + + +
Leraar Voortgezet Onderwijs + + + + + + + +
Exacte vakken (vo en bve, 2e graad)
Biologie + + + + + + + +
Natuurkunde + + + + + + + +
Scheikunde + + + + + + + +
Wiskunde + + + + + + + +
Science and Technology + + + + + + + +
Kunstvakken
Beeldende Kunst en Vormgeving + + + + + + + +
Dans + + + + + + + +
Muziek + + + + + + + +
Theater + + + + + + + +
Leraar Lichamelijke Opvoeding (vo, 1e graad, ALO) + + + + + + + +
Mens en Maatschappijvakken (vo en bve, 2e graad)
Aardrijkskunde + + + + + + + +
Algemene Economie + + + + + + + +
Bedrijfseconomie + + + + + + + +
Geschiedenis + + + + + + + +
Gezondheidszorg en Welzijn + + + + + + + +
Levensbeschouwing + + + + + + + +
Maatschappijleer + + + + + + + +
Omgangskunde + + + + + + + +
Pedagogiek + + + + + + + +
Religie en Levensbeschouwing + + + + + + + +
Talen (vo en bve, 2e graad)
Duits + + + + + + + +
Engels + + + + + + + +
Frans + + + + + + + +
Nederlands + + + + + + + +
Spaans + + + + + + + +
Sport
Commerciële Economie (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o + + +
Johan Cruyff Academy (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o* + + +
SPECO Sportmarketing (ec of m&o)+(wia of wib*) + + + ec of m&o* + + +
SPECO Sportcommunicatie wia of wib* + + + + + + +
Sportkunde + + + + + + + +
Kunsten
Sector Beeldend
Vormgeving (ArtCoDe) + + + + + + + +
Sector Dans
Dans (theaterdans uitvoerend/choreografie) + + + + + + + +
Sector Muziek
Muziek (Klassiek/jazz) + + + + + + + +
Popmuziek (Rockacademie) + + + + + + + +
Sector Theater
Circus and Performance Art + + + + + + + +
Dans (musicaltheater) + + + + + + + +
Muziek (muziektheater/muziektheater klassiek) + + + + + + + +
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Aanvullende eisen»
Opleiding Aanvullende toelatingseisen
Zie je de opleiding van jouw keuze niet in dit schema staan? Dan gelden er geen aanvullende toelatingseisen of andere bijzonderheden.
Economie & Marketing E
Commerciële Economie
Digital Business Concepts
International Event, Music & Entertainment Studies
International Marketing and Management
SPECO Sportmarketing
Financial Services Management

Geen wia/wib/ec/m&o? Dan kun je toch toegelaten worden na het afleggen van een toelatingstoets.

Communicatie, Media & Vormgeving
Communicatie 
International Event, Music & Entertainment Studies
SPECO Sportcommunicatie

Geen wia/wib? Dan kun je toch toegelaten worden na het afleggen en halen van een wiskundetoets.

Techniek / Natuurwetenschappen
Applied Science Met een vwo-diploma kun je de opleiding in 3,5 jaar afronden.
Automotive Met een vwo-diploma met het profiel N&T of N&G kun je de opleiding in 3,5 jaar afronden.
Technische Natuurkunde Met een vwo-diploma met het profiel N&T kun je de opleiding in 3,5 jaar afronden.
Mens en Maatschappij
Toegepaste Psychologie Als je de profielen N&T of N&T hebt gekozen, dan zal deze opleiding goed aansluiten bij jouw kennis en dus meer garant staan voor studiesucces. Voor de andere 

profielen geldt dat je rekening moet houden met extra zelfstudie op het gebied van wiskunde en statistiek tijdens het eerste jaar.
Gezondheidszorg
Fysiotherapie Biologie en/of natuurkunde gewenst.
Logopedie Voor je aan de opleiding begint, doe je een stemtest.
Onderwijs - Kunstvakken
Beeldende Kunst en Vormgeving Je krijgt een persoonlijk gesprek en een intake-assessment gebaseerd op je praktijkwerk en affiniteit met de kunsttheorie. Het assessment duurt ongeveer een dag 

(meestal een zaterdag) en bestaat uit een thuisopdracht en een praktische opdracht waaraan tijdens de toelatingsdag gewerkt kan worden. De aanwezige docenten 
zullen korte gesprekken met je voeren naar aanleiding van jouw beeldende werk, je motivatie en je portfolio. Je hoort zo snel mogelijk of je toegelaten bent. 

Dans Om toegelaten te worden, doe je auditie. Deze bestaat uit twee rondes. Tijdens de eerste ronde krijg je een aantal lessen, waarin je geobserveerd wordt. Dansfysieke 
mogelijkheden, aanleg, danskwaliteit en creativiteit zijn de belangrijkste criteria, maar ook de wijze waarop je weet om te gaan met de gegeven aanwijzingen en 
jouw persoonlijke interpretatie. De tweede ronde bestaat uit een gesprek naar aanleiding van je motivatieverslag. Na positieve beoordeling volgt nog een algemeen 
medisch onderzoek door de aan de sector Dans verbonden sportarts. Het aantal plaatsen voor de audities is beperkt.

Muziek Voordat je met de opleiding kunt beginnen, moet je een toelatingsexamen doen voor zowel theorie als praktijk. In de eerste ronde worden je theoretische kennis en 
solfège-vaardigheden getoetst. Persoonlijke presentatie, musiceren op je eigen instrument en zang zijn geïntegreerd in de tweede ronde.

Theater Je wordt definitief toegelaten als je drie selectiedagen met goed gevolg hebt afgerond. Aan het eind van de eerste dag hoor je of je door bent naar de volgende 
twee dagen. De dagen bestaan uit: lessen toneelspel (tekst en improvisatie), opdrachten theater maken, een bewegingsles, een stemtest en een motivatiegesprek. Er 
zijn speciale trainingsdagen om je op deze selectie voor te bereiden. 

Leraar Lichamelijke Opvoeding (vo, 1e graad, ALO) Je dient vooraf deel te nemen aan het Onderzoek Aanvullende Eisen. Meer informatie vind je op: fontys.nl/alo
Sport
Sportkunde Je dient vooraf deel te nemen aan het Onderzoek Aanvullende Eisen. Meer informatie vind je op: fontys.nl/sportkunde.
Kunsten
Sector Beeldend
Vormgeving (ArtCoDe) Je krijgt een persoonlijk gesprek en een intake-assessment gebaseerd op je praktijkwerk en affiniteit met de kunsttheorie. Het assessment duurt ongeveer een dag 

(meestal een zaterdag) en bestaat uit een thuisopdracht en een praktische opdracht waaraan tijdens de toelatingsdag gewerkt kan worden. De aanwezige docenten 
zullen korte gesprekken met je voeren naar aanleiding van jouw beeldende werk, je motivatie en je portfolio. Je hoort zo snel mogelijk of je toegelaten bent. 

Sector Dans
Dans (theaterdans uitvoerend/choreografie) Om toegelaten te kunnen worden moet je over voldoende danstechnische en danscreatieve vaardigheden beschikken. Je dansante en fysieke aanleg worden 

getest tijdens de auditie. Voorafgaand aan de uiteindelijke beoordeling krijg je tijdens de auditiedag een aantal lessen, waarin je wordt geobserveerd. Dansfysieke 
mogelijkheden, aanleg, danskwaliteit en creativiteit zijn de belangrijkste criteria, maar ook de wijze waarop je weet om te gaan met en reageert op de aangeboden 
lesstof en op de gegeven aanwijzingen, en je persoonlijke interpretatie. Na positieve beoordeling volgt nog een algemeen medisch onderzoek door de aan de 
Dansacademie verbonden sportarts.

Sector Muziek
Muziek (Klassiek/jazz) Je toelatingsexamen is een auditie voor het hoofdvak en een test op het gebied van solfège en algemene muziekleer. 
Popmuziek (Rockacademie) Je meldt je aan voor toelating. Deze aanmelding wordt beoordeeld door een commissie van docenten van de Rockacademie. Als de bedoordeling positief is, word je 

uitgenodigd voor een toelatingsexamen. Dit bestaat uit een auditie, een gehoortest en een motivatiegesprek met een commissie van minimaal 3 docenten.
Sector Theater
Circus and Performance Art De auditie bestaat uit 2 rondes. In de eerste ronde presenteer je een individuele performance. Daarnaast testen we je fysiek op technische, creatieve en artistieke 

aanleg en fysieke capaciteiten. Na een positieve beoordeling volgt een tweede ronde waarin je individueel en als groep wordt beoordeeld op het vervullen van 
opdrachten op het gebied van vloeracrobatiek, dans, theater en circustechnieken. 

Dans (musicaltheater) Je moet 3 auditierondes doorlopen: een auditie voor zang en drama, een voor dans en een auditie waaruit je creativiteit en motivatie voor deze studie blijkt. Samen 
vormen de audities het toelatingsexamen. De opleiding is veelomvattend en daarom is onze selectie streng. 

Muziek (muziektheater/muziektheater klassiek) Je doorloopt 3 auditierondes:  een auditie voor zang en drama, een voor dans en een auditie waaruit je creativiteit en motivatie voor deze studie blijkt. Samen vor-
men de audities het toelatingsexamen. De opleiding is veelomvattend en daarom is onze selectie streng.
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Toelatingseisen voor alle opleidingen in dit magazine,  
behalve die hieronder genoemd staan 

Je bent toelaatbaar met een mbo-diploma niveau 4. Zorg wel voor voldoende aansluiting bij de opleiding die je gaat volgen.  Voor informatie over instroom vanuit 
het mbo naar niet-verwante hbo-opleidingen kun je rechtstreeks contact opnemen met de opleiding die je wilt gaan doen. Of kijk op de site van de betreffende 
opleiding. 

Bijzonderheden andere opleidingen:
Commerciële Economie
Communicatie
Financial Services Management
International Business
International Marketing and Management
Leisure Management
Ondernemerschap & Retail Management
Small Business & Retail Management
SPECO Sportcommunicatie
SPECO Sportmarketing

Met een mbo-4 diploma ben je direct toelaatbaar. Een uitzondering hierop is een mbo-4 diploma uit een van de volgende domeinen: Techniek en procesindustrie, 
Zorg en welzijn, Voedsel, natuur en leefomgeving. Op basis van een toelatingsonderzoek bepalen we of je alsnog toegelaten kunt worden.

Accountancy
Finance & Control
Fiscaal Recht en Economie

Zit je op dit moment op een mbo-opleiding en twijfel je over de aansluiting met deze opleiding? 
Neem dan contact op met Mathijs Feijen: m.feijen@fontys.nl of tel. 08850 77233.

HBO-Rechten Als je geen verwant mbo-diploma niveau 4 hebt, wordt je toelaatbaarheid bepaald via een deficiëntietoets.
Verpleegkunde Met een mbo-diploma Verpleegkunde kun je in 2,5 jaar de hbo-opleiding Verpleegkunde afronden. Dat kan op 2 manieren: via het duale traject waarbij je een 

contract hebt als werknemer in een zorgorganisatie en waar je tenminste 24 uur werkt in de praktijk. Je volgt dan 1 dag in de week lessen op school. Een andere 
mogelijkheid is het volgen van het instroomprogramma (voltijd) waarin je nog ook nog 2 stages doorloopt, op hbo-niveau uiteraard.

Verpleegkunde – technische stroom Je bent vanuit het mbo alleen toelaatbaar met een diploma mbo-verpleegkunde. 
Applied Science Met een mbo-diploma van een aanverwante opleiding kun je deze opleiding in 3 tot 3,5 jaar afronden. Heb je geen aanverwante opleiding, maar ben je wel 

toelaatbaar dan duurt de opleiding 4 jaar. Directe toelating geldt niet voor een mbo-diploma binnen de domeinen Handel en ondernemerschap en Economie en 
administratie. Voor deze domeinen bepaalt de opleiding welke toelatingseisen gelden. 

Toelatingseisen mbo-vooropleiding»
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Al je vragen stellen aan studenten en docenten? Rondkijken en sfeer proeven bij de opleidingen? Kom naar een open 
dag. Daar krijg je informatie over onze opleidingen en het studeren bij Fontys. Je maakt kennis met docenten en 
studenten en je kunt uitgebreid ervaren hoe het bij ons is. Ga in gesprek met een van onze docenten en stel al je vragen 
over de opleiding die jij op het oog hebt.

  2018

Zaterdag 17 november 10.00 - 16.00 uur   Tilburg, Venlo, Sittard 
Zaterdag 24 november 10.00 - 16.00 uur   Eindhoven, Veghel, Den Bosch, Utrecht

  2019

Zondag 20 januari 10.00 - 15.00 uur   Tilburg, Venlo, Sittard
Zondag 27 januari 10.00 - 15.00 uur   Eindhoven, Veghel, Den Bosch, Utrecht
Zaterdag 16 maart 10.00 - 14.00 uur   Alle locaties

Meld je aan op fontys.nl

Open dagen»

»

»
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Algemene vragen over de Fontysopleidingen? Bel Fontys Klantcontactcentrum: 08850 80000

COLOFON

Concept, inhoud & vormgeving - Fontys Hogescholen, Dienst Marketing & Communicatie

Fotografie - In opdracht van Fontys Hogescholen

Drukwerk - Drukkerij Zalsman B.V.

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Fontys Hogescholen, september 2018

Introweek Purple
Hèt 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.

Tot purple»




