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1. Inleiding

In dit rapport staan de studie(s) vermeld die het meest op jouw interesses aansluiten. Het rapport is gebaseerd op de
antwoorden die jij hebt gegeven in de studiekeuzetest.

In de vragenlijst is informatie over meer dan 350 HBO en WO-studies opgenomen. Deze studies zijn verdeeld over 50
sectoren.

In het begin van de vragenlijst heb jij per sector aangegeven in hoeverre een sector jou interessant leek. Ook heb je
gekozen of je alleen HBO, WO of zowel HBO als WO- studies wilde onderzoeken. Vervolgens hebben we je in de
vragenlijst inhoudelijke vragen gesteld over de studies die tot de sectoren behoren die jou in meer of mindere mate
interessant leken. In de eerste fase zijn relatief veel studies verkend. Op basis van je antwoorden in de eerste fase, is
in de tweede fase een aantal studies tot in meer detail onderzocht.

De vragen in de vragenlijst zijn gebaseerd op de onderwerpen die je in de eerste twee jaar van een studie tegenkomt.
Aangezien studenten die stoppen of wisselen van studie dit bijna allemaal in de eerste twee jaar doen, is het vooral
van belang om te weten of je de onderwerpen die vroeg in een studie behandeld worden, wel interessant vindt.

In de vragenlijst kon je per onderwerp op een schaal van 1 - 5 aangeven in hoeverre het onderwerp van de vraag jou
aansprak. Vervolgens zijn alle scores opgeteld en is bepaald welke studies jij zeer interessant, interessant, beperkt
interessant of niet interessant vindt.

In hoofdstuk 2 van dit rapport staan de studies die jij (zeer) interessant vindt overzichtelijk weergegeven. Achter elke
studie vind je jouw interesse-score, die maximaal 100 kan zijn.

In hoofdstuk 3 vind je meer achtergrondinformatie over hoe de uitslag tot stand is gekomen, welke studies er precies
zijn onderzocht en welke keuzes jij hebt gemaakt.

Wij raden je aan om de uitslag van deze studiekeuzetest te combineren met de uitslag van de Persoonlijkheidstest.
Ten slotte willen wij je adviseren om te onderzoeken in hoeverre je met een bepaalde studie later (gemakkelijk) een 
baan kunt vinden. Sommige studies zijn namelijk veel gewilder door werkgevers dan andere.

Succes!
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2. Uitslag

Op basis van je antwoorden in de test is voor elke studie die je in de tweede fase hebt onderzocht, een interesse-
score bepaald. De maximale interessescore per studie is 100.

Uit de test blijkt dat je onderstaande studie(s) zeer interessant vindt.

Isat/Croho Opleiding hbo/wo Sector(en) Interesse
score

Zeer interessant

1 34221 Bos- en Natuurbeheer hbo Landschap, Bos,
Platteland en Tuin

67

De hbo bacheloropleiding Bos- en Natuurbeheer is gericht op het begrijpen en beheren van bos- en
natuurgebieden en het maken van beleid voor deze gebieden. Je kunt dan denken aan bossen,
heidevelden en uiterwaarden in Nederland, maar ook aan tropische oerwouden, savannes,
toendra's en allerlei andere natuurgebieden in de wereld. Je krijgt te maken met belangrijke thema's
als bijvoorbeeld klimaatverandering en de effecten daarvan op de natuur, bescherming en opnieuw
uitzetten van dieren, de lokale bevolking en hun relatie met de natuur en ecotoerisme. Je kunt je
specialiseren in beleid, beheer of ecologie.

2 39208 Archeologie hbo Geschiedenis & Cultuur 67

De hbo bacheloropleiding Archeologie is gericht op archeologie. Je leert vaardigheden die je nodig
hebt als archeologisch onderzoeksassistent, ook wel veldtechnicus genaamd, zoals het managen
van een project en het documenteren van vondsten. Een veldtechnicus kan een archeoloog veel
werk uit handen nemen, bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden te verrichten, grondsporen te
interpreteren en veldwerk te documenteren.

3 34859 Management van de Leefomgeving hbo Ruimtelijke Ontwikkeling,
Verkeer en Planologie

67

De hbo bacheloropleiding Plattelandsvernieuwing is gericht op de voortdurende veranderingen van
het landelijk gebied. Je leert leiding geven aan projecten voor de inrichting en het beheer van de
(groene) ruimte in het landelijk gebied en in de daaraan grenzende stedelijke gebieden. Ook leer je
ondernemers in de primaire productie adviseren over de bedrijfsdoelstelling. Je besteedt aandacht
aan ontwikkeling en communicatie, ruimtelijke ordening, regionale economie, natuur en milieu en
bestuurskunde. Je werkt dan bijvoorbeeld aan plattelandsontwikkelingsprojecten en programma's
van de overheid of het bedrijfsleven.

4 56825 Archeologie en Prehistorie wo Geschiedenis & Cultuur 63

De universitaire bacheloropleiding Archeologie en Prehistorie is gericht op de studie van materiële
resten van samenlevingen uit het verleden. Niet alleen om die resten in een museumvitrine te
plaatsen, maar ook om te achterhalen hoe die samenlevingen georganiseerd waren. Aan het einde
van de opleiding heb je geleerd hoe je materiële resten moet opgraven, onderzoeken en
interpreteren.

5 56703 Archeologie wo Geschiedenis & Cultuur 63

De universitaire bacheloropleiding Archeologie is gericht op de hoofdlijnen van de archeologie. Aan
het einde van de opleiding beschik je over de theoretische kennis en praktische vaardigheden die je
nodig heeft voor het opgraven, onderzoeken en interpreteren van materiële resten van vroegere
samenlevingen en culturen.

6 56219 Bos- en Natuurbeheer wo Landschap, Bos,
Platteland en Tuin

63

De universitaire bacheloropleiding Bos- en Natuurbeheer is gericht op het begrijpen en beheren van
bos- en natuurgebieden en het maken van beleid voor deze gebieden. Je kunt dan denken aan
bossen, heidevelden en uiterwaarden in Nederland, maar ook aan tropische oerwouden, savannes,
toendra's en allerlei andere natuurgebieden in de wereld. Je krijgt te maken met belangrijke thema's
als bijvoorbeeld klimaatverandering en de effecten daarvan op de natuur, bescherming en opnieuw
uitzetten van dieren, de lokale bevolking en hun relatie met de natuur en ecotoerisme. Je kunt je
specialiseren in beleid, beheer of ecologie.

7 56951 Bouwkunde wo Bouwkunde en Civiele
techniek

60
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De universitaire bacheloropleiding Bouwkunde is gericht op het leren ontwerpen van gebouwen en
de 'gebouwde omgeving', variërend van woningen tot stadsregio's. Om complexe ontwerpen te
kunnen maken, verdiep je je onder andere in toegepaste mechanica, wiskunde, bouwfysica,
constructie en architectuurgeschiedenis.

Daarnaast blijk je ook interesse te hebben in de volgende studie(s).

Isat/Croho Opleiding hbo/wo Sector(en) Interesse
score

Interessant

8 56604 Psychologie - Onderwijs- en ontwikkelingspsychologie wo Sociaal-onderzoek en
Psychologie

57

De bacheloropleiding Psychologie is gericht op de studie van menselijk gedrag en menselijk
functioneren. De vakgebieden Onderwijspsychologie en Ontwikkelingspsychologie houden zich
beide bezig met de ontwikkeling van mensen. De onderwijspsychologie is gericht op het
optimaliseren van scholen, opleidingen en cursussen, zodat kinderen en volwassen zich door
middel van onderwijs op een goede wijze kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingspsychologie
bestudeert gedrag, denken en beleven van mensen in de verschillende levensfasen, vanaf de
geboorte tot aan het einde van het leven. Wanneer je Onderwijspsychologie of
Ontwikkelingspsychologie wilt studeren, meld je dan aan voor de (algemene) bacheloropleiding
Psychologie. Je krijgt eerst een brede basis aan psychologie vakken uit verschillende vakgebieden
en vervolgens bieden veel universiteiten de mogelijkheid om Onderwijspsychologie of
Ontwikkelingspsychologie als specialisatie te kiezen of een specialisatie die daar op lijkt maar een
net iets andere benaming heeft. Dit verschilt per universiteit.

9 56034 Geschiedenis wo Geschiedenis & Cultuur 53

De universitaire bacheloropleiding Geschiedenis is gericht op de geschiedenis van de eerste
landbouwbeschavingen tot het heden. Je leert historische verschijnselen analyseren in hun
politieke, sociaal-economische en culturele context. Ook kun je snel en adequaat basismateriaal
opsporen dat je nodig hebt om een (historisch) vraagstuk op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de
vraag hoe de conflicten tussen de westerse en islamitische wereld hebben kunnen ontstaan.
Daarnaast leer je historische processen in verband te brengen met de huidige ontwikkelingen in de
samenleving. Tenslotte verdiep je je in de theoretische vooronderstellingen en de historiografie van
het vak.

10 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling hbo Ruimtelijke
Ontwikkeling, Verkeer
en Planologie

50

De hbo bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is gericht op de wereld van de
vastgoedontwikkeling. Je denkt mee over de inrichting van een omgeving. Daarbij kijk je naar
zowel de ruimtelijke, de financiële als de juridische aspecten.

11 56123 Oude Culturen van de Mediterrane Wereld wo Geschiedenis & Cultuur 50

De universitaire bacheloropleiding Oude Culturen van de Mediterrane Wereld is een
interdisciplinaire studie gericht op het verre verleden van culturen in het Middellandse Zeegebied.
Uiteindelijk kun je kiezen uit vier trajecten: Egyptische taal en cultuur, Talen en culturen van
Mesopotamië en Anatolië, de Wereld van de Bijbel (Hebreeuws en Aramees) en de Mediterrane
wereld in breed perspectief. Door schriftelijke en materiële bronnen te bestuderen, probeer je het
leven in deze oude maatschappijen en culturen te begrijpen vanuit historische, taalkundige en
archeologische invalshoeken.

12 39280 Built Environment hbo Bouwkunde en Civiele
techniek

50

De hbo bacheloropleiding Built Environment is gericht op de gebouwde omgeving:
gebied/leefomgeving, infrastructuur en gebouwen. Je doet kennis op voor alle fasen van het
bouwproces: initiëren, ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiding en sturing/bewaking van de
uitvoering, beheren. Daarnaast besteed je aandacht aan het bestuurlijke, politieke en
maatschappelijke krachtenveld waarmee de gebouwde omgeving te maken heeft.

13 56848 Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning wo Landschap, Bos,
Platteland en Tuin

50
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De universitaire bacheloropleiding Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning is gericht op de
inrichting van het toekomstige landschap. Je leert plannen maken voor ingrepen in het landschap,
variërend van de ontwikkeling van een sportpark of begraafplaats tot plannen voor een stedelijke
regio. Daarnaast leer je hoe besluiten over ingrepen tot stand komen en op welke manier je het
best kunt omgaan met de beschikbare kennis over het landschap. Kunstzinnige vorming is
onderdeel van de opleiding.

14 34560 Opleiding tot Verpleegkundige hbo Gezondheidszorg
(paramedisch)

47

De hbo bacheloropleiding tot Verpleegkundige leidt op tot het beroep van verpleegkundige. Je leert
welke verpleegkundige zorg de patiënt nodig heeft en hoe je die zorg (in complexere situaties)
verleent en volgens een verpleegplan uitvoert. De verpleegkundige zorg is patiëntgericht en wordt
vastgesteld in overleg met de patiënt en zijn familie. Daarnaast houd je je bezig met
zorgprogramma's, verpleegbeleid, kwaliteitszorg, zorgvernieuwing en deskundigheidsbevordering.

15 39280 Built Environment - Bouwkunde hbo Bouwkunde en Civiele
techniek

47

De hbo bacheloropleiding Built Environment is gericht op de gebouwde omgeving:
gebied/leefomgeving, infrastructuur en gebouwen. Je doet kennis op voor alle fasen van het
bouwproces: initiëren, ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiding en sturing/bewaking van de
uitvoering. Een aantal hogescholen biedt binnen deze opleiding de differentiatie Bouwkunde aan.
In deze differentiatie leer jij alles over het uitwerken van ontwerpen, het voorbereiden, bouwen,
onderhouden en beheren van gebouwen.

16 39280 Built Environment - Civiele techniek hbo Bouwkunde en Civiele
techniek

43

De hbo bacheloropleiding Built Environment is gericht op de gebouwde omgeving:
gebied/leefomgeving, infrastructuur en gebouwen. Je doet kennis op voor alle fasen van het
bouwproces: initiëren, ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiding en sturing/bewaking van de
uitvoering. Een aantal hogescholen biedt binnen deze opleiding de differentiatie Civiele techniek
aan. Deze differentiatie richt zich op het ontwerpen, bouwen, onderhouden en beheren van
infrastructurele bouwwerken zoals bruggen, waterkeringen, auto-, spoor- en waterwegen, havens,
vliegvelden en tunnels.

17 34617 Sociaal Pedagogische Hulpverlening hbo Sociale hulpverlening
en therapie

43

De hbo bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening is gericht op hulp en
dienstverlening aan mensen van alle leeftijden. De problemen die zij hebben, kunnen dusdanige
vormen aannemen dat professionele ondersteuning binnen of buiten de woon-leefsituatie
noodzakelijk is. Het kan gaan om psychische, opvoedkundige, sociale en lichamelijke problemen.
Als sociaal pedagogisch hulpverlener ben je een sleutelfiguur in het alledaagse leven van mensen
die zijn aangewezen op ondersteuning. Je leert individueel of in teamverband hulp te verlenen,
deze hulp af te stemmen op andere vormen van hulpverlening en de zorg te organiseren. Verder
let je erop dat je de belangen van cliënten beschermt en waar nodig behartigt, dat cliënten zich
kunnen ontwikkelen en dat je hun zelfredzaamheid bevordert en handhaaft.

18 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling - Stedenbouwkundig
ontwerpen

hbo Ruimtelijke
Ontwikkeling, Verkeer
en Planologie

43

De hbo bacheloropleiding Ruimtelijke Ontwikkeling is gericht op de wereld van de
vastgoedontwikkeling. Je denkt mee over de inrichting van een omgeving. Daarbij kijk je naar
zowel de ruimtelijke, de financiële als de juridische aspecten. Een aantal hogescholen biedt binnen
deze opleiding de differentiatie Stedenbouwkundig ontwerpen aan. In deze differentiatie leer jij jou
hoe je als stedenbouwkundig ontwerper bij kan dragen aan de ontwikkeling van de stad en
samenleving.

19 39280 Built Environment - Urban Design hbo Ruimtelijke
Ontwikkeling, Verkeer
en Planologie

43

De hbo bacheloropleiding Built Environment is gericht op de gebouwde omgeving:
gebied/leefomgeving, infrastructuur en gebouwen. Je doet kennis op voor alle fasen van het
bouwproces: initiëren, ontwikkelen, ontwerpen, voorbereiding en sturing/bewaking van de
uitvoering. Eén hogeschool biedt binnen deze opleiding de differentiatie Urban Design aan. In deze
differentiatie leer jij eisen en wensen vanuit de ruimtelijke ordening om te zetten in het
toekomstbeeld van een gebied. Je gaat aan de slag met schetsen en ontwerpen van gebieden,
maar ook met het bouwen van maquettes.
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20 34220 Tuin- en Landschapsinrichting hbo Landschap, Bos,
Platteland en Tuin

43

De hbo bacheloropleiding Tuin- en Landschapsinrichting is gericht op de vormgeving van de
buitenruimte in stedelijk en landelijk gebied. Je leert hoe je de openbare ruimte, vooral het groen in
de stad en de omgeving daarvan, ontwerpt, aanlegt en in stand houdt. Verder leer je hoe je
inrichtingsplannen opstelt en uitvoert. Deze plannen moeten recht doen aan de eisen voor
architectuur, stedenbouw, natuur en recreatie. Belangrijke objecten zijn het openbaar groen en de
tuinen van particulieren en instellingen. In landelijke gebieden wordt vorm gegeven aan de
landschappelijke, ecologische en recreatieve structuur en aan specifieke groenobjecten, zoals
recreatieobjecten en natuur(ontwikkelings)gebieden.

21 56704 Oudheidkunde wo Geschiedenis & Cultuur 40

De universitaire bacheloropleiding Oudheidkunde is gericht op de oude beschavingen in het
Middellandse Zeegebied, zoals de Griekse, Romeinse, West-Aziatische en Egyptische
beschaving. Deze culturen, die de bakermat van de Europese beschaving zijn, bestudeer je vanuit
verschillende invalshoeken (vakgebieden). Ook besteed je aandacht aan de verbanden tussen de
verschillende vakgebieden en aan de invloed van de antieke culturen op de moderne tijd.

22 34074 Watermanagement hbo Aarde & Water 40

De hbo bacheloropleiding Watermanagement is gericht op het organiseren van een duurzaam en
veilig watersysteem. Je krijgt vakken als planologie, hydrologie, management en
waterkunstwerken. Daarnaast leer je algemene vaardigheden als onderzoek verrichten en
communicatieve vaardigheden. Na je studie kun je internationaal en binnen Nederland terecht als
bijvoorbeeld onderzoeker, adviseur, projectmanager of ontwikkelaar.

23 34868 Tuinbouw en Akkerbouw hbo Landbouw, Tuinbouw
en Veeteelt

40

De hbo bacheloropleiding Tuinbouw en Akkerbouw is gericht op de productie, het gebruik en de
verwerking van akkerbouw- en tuinbouwproducten. De tuinbouw is door een groot aantal teelten
een veelzijdige en dynamische sector. Je krijgt te maken met de teelt van tuinbouw- en
akkerbouwproducten, maar ook met onderwerpen als techniek, economie en bedrijfskunde. Je
besteedt aandacht aan de tuin- en akkerbouw in Nederland en in andere gebieden met een
vergelijkbaar klimaat.

24 34263 Bouwkunde hbo Bouwkunde en Civiele
techniek

40

De hbo bacheloropleiding Bouwkunde is gericht op projecten voor wonen, werken en recreëren.
Deze projecten leren je bouwen, beheren en inrichten. Je doet de kennis op die je nodig hebt voor
het bouw- ontwerp- en uitvoeringsproces, zoals inzicht in zaken als ontwerp, beheer, constructie
en uitvoering. Daarnaast besteed je aandacht aan de economische, maatschappelijke,
architectonische, technische en stedenbouwkundige aspecten van bouwen.
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3. Achtergrondinformatie

Op basis van jouw globale interesses, zijn in de eerste fase van de studie-interessetest uit het totale aanbod van 50
sectoren, de volgende 21 sectoren onderzocht.

Sector Omschrijving

Logistiek & Vervoer Het onderzoeken en oplossen van problemen op het gebied van (internationaal)
goederenvervoer, opslag en productie.

Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer
en Planologie

Het zo goed mogelijk inrichten van de ruimte in Nederland, zodat de leefbaarheid van
mens, dier en plant gewaarborgd blijft. Waar plan je woonruimte, waar wegen, waar
heb je bos nodig?

Management & Organisatie Het leiden en ontwikkelen van een (internationale) commerciële organisatie in de
breedste zin van het woord met kennis van o.a. organisatiekunde, marketing,
economie, talen, (internationale) bedrijfsculturen en managementkunde.

Management en Techniek Het toepassen van techniek in organisaties vanuit een technische, economische en
organistiekundige invalshoek.

Natuurkunde en sterrenkunde Het onderzoeken en berekenen van natuurkundige verschijnselen zoals straling,
energie, kracht, licht, magnetisme en het bestuderen van (sterren)stelsels en planeten.

Geschiedenis & Cultuur Het bestuderen en beschrijven van ontwikkelingen en conflicten in huidige en vroegere
culturen en het onderzoeken van historische verbanden tussen belangrijke personen,
groepen en samenlevingen.

Sociaal-onderzoek en
Psychologie

Het onderzoeken en bestuderen van het gedrag van mensen, groepen en
samenlevingen.

Horeca, Toerisme en
Vrijetijdskunde

Het ontwikkelen en in de markt zetten van producten en diensten en het aansturen van
organisaties op het gebied van toerisme, horeca en vrijetijdsbesteding.

Economie Het onderzoeken en toepassen van economische modellen en theorieen en het
bestuderen en oplossen van economische (financiele) vraagstukken binnen een bedrijf.

Milieu Het onderzoeken van de invloed van wonen, recreatie, vervoer en industrie op de
bodem, het water, de lucht, de planten en dieren en het vinden van milieuvriendelijke
oplossingen.

Gezondheidszorg (paramedisch) Het medisch behandelen of verplegen van mensen met lichamelijke problemen en
ziektes, zonder arts te zijn.

Bouwkunde en Civiele techniek Het ontwerpen en bouwen van huizen, kantoren, bruggen, wegen, dijken en viaducten.

Ontwerp en Vormgeving Het creatief vormgeven van (technische) producten, bladen, advertenties, websites en
ruimtes.

Medisch technische
toepassingen

Het toepassen van technische oplossingen voor medische problemen. Het kan gaan
om verbetering van het leven van de patient of het in beeld brengen van het menselijk
lichaam.

Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt Het runnen van een boerenbedrijf, het verkopen van land- en tuinbouw producten en
het onderzoeken van o.a. teeltwijzen en irrigatiemethoden

Landschap, Bos, Platteland en
Tuin

Het ontwerpen, onderzoeken en beheren van bossen, natuurgebieden en tuinen.

Aarde & Water Het bestuderen van alle natuurlijke processen die in de aardbodem en op de aarde
plaatsvinden.

Sociale hulpverlening en therapie Het begeleiden, ondersteunen en behandelen van mensen met sociale en/of
psychische problemen.

Onderwijs - lesgeven Het lesgeven in één of meerdere vakken aan leerlingen in het basis, voortgezet of
hoger onderwijs.

Financiën, Accounting en
Belasting

Het vastleggen en controleren van alle activteiten van een organisatie in goede
cijfermatig overzichten (b.v. financiele jaarverslagen). Het adviseren hoe de financiele
positie en de administratieve processen van een organisatie verbeterd kunnen worden.

Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

Het ontwerpen en bouwen van machines, apparaten, voertuigen en constructies zoals
motoren, koelsystemen, energieopwekking, robots of productiesystemen.
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4. Gedetailleerde informatie

In de studie-interessetest heb jij de 182 studies die in onderstaande tabel staan onderzocht. In de tabel staat per
studie jouw intereressescore vermeld. De maximale interessescore per studie is 100.

Isat/Croho Opleiding hbo/wo Sector(en) Interesse
score

Zeer interessant

1 34221 Bos- en Natuurbeheer hbo Landschap, Bos, Platteland en Tuin 67

2 39208 Archeologie hbo Geschiedenis & Cultuur 67

3 34859 Management van de Leefomgeving hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

67

4 56825 Archeologie en Prehistorie wo Geschiedenis & Cultuur 63

5 56703 Archeologie wo Geschiedenis & Cultuur 63

6 56219 Bos- en Natuurbeheer wo Landschap, Bos, Platteland en Tuin 63

7 56951 Bouwkunde wo Bouwkunde en Civiele techniek 60

Interessant

8 56604 Psychologie - Onderwijs- en
ontwikkelingspsychologie

wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 57

9 56034 Geschiedenis wo Geschiedenis & Cultuur 53

10 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

50

11 56123 Oude Culturen van de Mediterrane
Wereld

wo Geschiedenis & Cultuur 50

12 39280 Built Environment hbo Bouwkunde en Civiele techniek 50

13 56848 Landschapsarchitectuur en ruimtelijke
planning

wo Landschap, Bos, Platteland en Tuin 50

14 34560 Opleiding tot Verpleegkundige hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 47

15 39280 Built Environment - Bouwkunde hbo Bouwkunde en Civiele techniek 47

16 39280 Built Environment - Civiele techniek hbo Bouwkunde en Civiele techniek 43

17 34617 Sociaal Pedagogische Hulpverlening hbo Sociale hulpverlening en therapie 43

18 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling -
Stedenbouwkundig ontwerpen

hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

43

19 39280 Built Environment - Urban Design hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

43

20 34220 Tuin- en Landschapsinrichting hbo Landschap, Bos, Platteland en Tuin 43

21 56704 Oudheidkunde wo Geschiedenis & Cultuur 40

22 34074 Watermanagement hbo Aarde & Water 40

23 34868 Tuinbouw en Akkerbouw hbo Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 40

24 34263 Bouwkunde hbo Bouwkunde en Civiele techniek 40

Beperkte interesse

25 34279 Civiele Techniek hbo Bouwkunde en Civiele techniek 37

26 56968 Bodem, Water, Atmosfeer wo Aarde & Water 37

27 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling -
Bouwmanagement en Vastgoed

hbo Bouwkunde en Civiele techniek 37

28 56952 Civiele Techniek wo Bouwkunde en Civiele techniek 33
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29 56194 Technische Planologie wo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

33

30 56986 Aardwetenschappen wo Aarde & Water 33

31 50018 Gezondheid en Maatschappij wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 30

32 56801 Taal- en Cultuurstudies wo Geschiedenis & Cultuur 30

33 34538 Management in de Zorg hbo Management & Organisatie 30

34 35201 Lerarenopleiding 2e graad
Aardrijkskunde

hbo Aarde & Water 30

35 50250 Bèta-gamma wo Natuurkunde en sterrenkunde 27

36 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling - Climate en
Management

hbo Bouwkunde en Civiele techniek 27

37 35197 Lerarenopleiding 2e graad
Geschiedenis

hbo Geschiedenis & Cultuur 27

38 34808 Lerarenopleiding Basisonderwijs hbo Onderwijs - lesgeven 27

39 39280 Built Environment - Bouwtechnische
bedrijfskunde

hbo Bouwkunde en Civiele techniek 27

40 34401 Bedrijfseconomie hbo Financiën, Accounting en Belasting 27

41 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling - Ruimtelijke
ordening en planologie

hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

27

42 56994 Technische Bedrijfskunde wo Management & Organisatie 27

43 39280 Built Environment - Ruimtelijke
ordening en planologie

hbo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

27

44 50100 Internationaal Land- en Waterbeheer wo Aarde & Water 27

45 34406 Accountancy hbo Financiën, Accounting en Belasting 27

46 34866 Bedrijfskunde en Agribusiness hbo Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 27

Niet interessant

47 50668 Aarde en Economie wo Aarde & Water 23

48 30023 Medische Hulpverlening hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 23

49 34116 Social Work hbo Sociale hulpverlening en therapie 23

50 34616 Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening

hbo Sociale hulpverlening en therapie 23

51 34130 Business Management hbo Management & Organisatie 20

52 56950 Bewegingswetenschappen wo Medisch technische toepassingen 20

53 34869 Dier- en Veehouderij hbo Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 20

54 34421 Technische Bedrijfskunde hbo Management & Organisatie 20

55 34572 Opleiding tot Oefentherapeut-
Mensendieck

hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 20

56 34571 Oefentherapie Cesar hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 20

57 56984 Natuur- en Sterrenkunde wo Natuurkunde en sterrenkunde 20

58 50429 Liberal Arts and Sciences: Global
Challenges

wo Geschiedenis & Cultuur 20

59 55013 Natuur- en Sterrenkunde (joint
degree)

wo Natuurkunde en sterrenkunde 20

60 50205 Sterrenkunde wo Natuurkunde en sterrenkunde 20

61 50425 Future Planet Studies wo Milieu 20

62 55007 Klinische Technologie (joint degree) wo Medisch technische toepassingen 20
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63 56947 Geografie, Planologie en Milieu wo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

17

64 34574 Opleiding voor Ergotherapie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 17

65 56959 Technische Aardwetenschappen wo Aarde & Water 17

66 59312 Politics, Psychology, Law and
Economics - Economics en Business

wo Economie 17

67 56283 Milieuwetenschappen wo Milieu 17

68 59312 Politics, Psychology, Law and
Economics - Psychology

wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 17

69 35421 Lerarenopleiding 2e graad
Omgangskunde

hbo Sociale hulpverlening en therapie 17

70 34570 Opleiding tot Fysiotherapeut hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 17

71 50754 Organisatiewetenschappen wo Management & Organisatie 17

72 34134 Verloskunde hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 17

73 34735 Cultureel Erfgoed hbo Geschiedenis & Cultuur 13

74 35146 Godsdienst-pastoraal Werk hbo Sociale hulpverlening en therapie 13

75 34436 Logistiek en Economie hbo Logistiek & Vervoer 13

76 34284 Milieukunde hbo Milieu 13

77 35423 Lerarenopleiding 2e graad
Consumptieve Techniek I en II

hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 13

78 50035 Culturele Antropologie en
Ontwikkelingssociologie

wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 13

79 35203 Lerarenopleiding 2e graad
Bedrijfseconomie

hbo Economie 13

80 35207 Lerarenopleiding 2e graad Economie hbo Economie 13

81 35411 Lerarenopleiding 2e graad
Maatschappijleer

hbo Onderwijs - lesgeven 13

82 35202 Lerarenopleiding 2e graad Algemene
Economie

hbo Economie 13

83 35261 Lerarenopleiding 2e graad
Natuurkunde

hbo Natuurkunde en sterrenkunde 13

84 39112 Docent Muziek hbo Onderwijs - lesgeven 13

85 50905 Economie en Bedrijfskunde wo Management & Organisatie 13

86 34139 Bedrijfskunde MER hbo Management & Organisatie 13

87 34125 People and Business Management hbo Management & Organisatie 13

88 56265 Technische Innovatiewetenschappen-
Sustainable Innovation - Sustainable
Energy

wo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

13

89 34421 Technische Bedrijfskunde -
Bedrijfsmanagement MKB

hbo Management & Organisatie 13

90 56604 Psychologie - Brein en
cognitie/Neuropsychologie

wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 10

91 34268 Technische Natuurkunde hbo Natuurkunde en sterrenkunde 10

92 56962 Technische Natuurkunde wo Natuurkunde en sterrenkunde 10

93 56966 Werktuigbouwkunde wo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

10

94 56988 Milieu-natuurwetenschappen wo Milieu 10
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95 50014 Psychobiologie wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 10

96 56995 Technische Bestuurskunde wo Logistiek & Vervoer 10

97 34390 Logistics Engineering hbo Logistiek & Vervoer 10

98 50645 Bedrijfskunde wo Management & Organisatie 10

99 56401 Economie wo Management & Organisatie 10

100 30039 Mens en Techniek -
Bewegingstechnologie

hbo Medisch technische toepassingen 10

101 34506 Kunstzinnige Therapie hbo Sociale hulpverlening en therapie 10

102 50950 Economie en Bedrijfseconomie wo Financiën, Accounting en Belasting 10

103 34500 Facility Management hbo Management & Organisatie 10

104 34422 Small Business en Retail
Management

hbo Management & Organisatie 10

105 56838 Sociale Geografie en Planologie wo Ruimtelijke Ontwikkeling, Verkeer en
Planologie

10

106 56226 Biomedische Technologie wo Medisch technische toepassingen 10

107 50033 Klinische Technologie wo Medisch technische toepassingen 10

108 56823 Algemene Cultuurwetenschappen wo Geschiedenis & Cultuur 10

109 50206 Natuurkunde wo Natuurkunde en sterrenkunde 10

110 56824 Kunstgeschiedenis wo Geschiedenis & Cultuur 10

111 34414 Financial Services Management hbo Financiën, Accounting en Belasting 10

112 34585 Psychomotorische Therapie en
Bewegingsagogie

hbo Sociale hulpverlening en therapie 10

113 56833 Econometrie en Operationele
Research

wo Economie 10

114 56265 Technische Innovatiewetenschappen
- Psychology en Technology -
Bouwkunde

wo Bouwkunde en Civiele techniek 7

115 34578 Opleiding voor Logopedie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 7

116 34145 Business Studies hbo Management & Organisatie 7

117 56265 Technische Innovatiewetenschappen
- Sustainable Innovation -
Sustainability in the built environment

wo Bouwkunde en Civiele techniek 7

118 30029 International Business hbo Management & Organisatie 7

119 34091 Huidtherapie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 7

120 56978 Informatica - Economie en
Informatica

wo Economie 7

121 50447 Creative Technology wo Ontwerp en Vormgeving 7

122 50004 Cultuurwetenschappen wo Geschiedenis & Cultuur 3

123 30038 Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit hbo Logistiek & Vervoer 3

124 50019 International Business wo Management & Organisatie 3

125 30107 Engineering hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

3

126 56469 Criminologie wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 3

127 39280 Built Environment - Mobiliteit hbo Logistiek & Vervoer 3

128 56601 Sociologie wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 3
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129 56604 Psychologie - Arbeids- en
organisatiepsychologie

wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 3

130 50670 Science, Business en Innovation wo Management en Techniek 3

131 34577 Orthoptie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 3

132 56631 Algemene Sociale Wetenschappen wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 3

133 34936 International Business and
Management Studies

hbo Management & Organisatie 3

134 50750 Bedrijfseconomie wo Financiën, Accounting en Belasting 3

135 34935 Hogere Managementopleiding voor
de Mobiliteitsbranche

hbo Management & Organisatie 3

136 50393 Liberal Arts and Sciences wo Geschiedenis & Cultuur 3

137 34410 Hoger Toeristisch en Recreatief
Onderwijs

hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 3

138 50623 American Studies wo Geschiedenis & Cultuur 3

139 30018 Automotive hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

3

140 50101 Economie en Beleid wo Economie 3

141 56402 Fiscale Economie wo Financiën, Accounting en Belasting 3

142 56983 Lifestyle Informatics wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 3

143 56955 Industrieel Ontwerpen wo Ontwerp en Vormgeving 0

144 56604 Psychologie - Klinische Psychologie wo Sociale hulpverlening en therapie 0

145 34389 Industrieel Product Ontwerpen hbo Ontwerp en Vormgeving 0

146 56831 Agrotechnologie wo Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 0

147 30003 Leisure Management hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 0

148 50441 Industrial Design wo Ontwerp en Vormgeving 0

149 34438 Vrijetijdsmanagement hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 0

150 50952 International Business Administration wo Management & Organisatie 0

151 56981 Kunstmatige Intelligentie wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 0

152 34549 Optometrie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 0

153 56837 Internationale Ontwikkelingsstudies wo Sociaal-onderzoek en Psychologie 0

154 30026 Mechatronica hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0

155 30107 Engineering - Engineering, Design
and Innovation

hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0

156 34140 Fiscaal Recht en Economie hbo Financiën, Accounting en Belasting 0

157 34411 Hotel Management hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 0

158 56411 Actuariële Wetenschappen wo Financiën, Accounting en Belasting 0

159 34278 Luchtvaarttechnologie hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0

160 34280 Werktuigbouwkunde hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0

161 34644 Creatieve Therapie hbo Sociale hulpverlening en therapie 0

162 30036 Creative Media and Game
Technologies

hbo Ontwerp en Vormgeving 0

163 56956 Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0
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164 34581 Opleiding Podotherapie hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 0

165 34610 Culturele en Maatschappelijke
Vorming

hbo Sociale hulpverlening en therapie 0

166 56827 Fiscaal Recht wo Financiën, Accounting en Belasting 0

167 39225 Aviation hbo Werktuigbouw, Installaties en
Voertuigen

0

168 30036 Creative Media and Game
Technologies - Kunst en Techniek

hbo Ontwerp en Vormgeving 0

169 56836 Bedrijfs- en
Consumentenwetenschappen

wo Management & Organisatie 0

170 34561 Medisch Beeldvormende en
Radiotherapeutische Technieken

hbo Medisch technische toepassingen 0

171 34576 Mondzorgkunde hbo Gezondheidszorg (paramedisch) 0

172 35025 Lerarenopleiding 1e graad
Lichamelijke Opvoeding

hbo Onderwijs - lesgeven 0

173 30110 Vitaliteitsmanagement en Toerisme hbo Horeca, Toerisme en Vrijetijdskunde 0

174 34059 Sport en Bewegingseducatie hbo Sociale hulpverlening en therapie 0

175 39110 Autonome Beeldende Kunst -
Interieurarchitectuur

hbo Ontwerp en Vormgeving 0

176 39110 Autonome Beeldende Kunst -
Grafisch ontwerper

hbo Ontwerp en Vormgeving 0

177 55003 Nanobiologie (joint degree) wo Medisch technische toepassingen 0

178 34507 Toegepaste Psychologie hbo Sociale hulpverlening en therapie 0

179 34092 Communication and Multimedia
Design

hbo Ontwerp en Vormgeving 0

180 56948 Science wo Natuurkunde en sterrenkunde 0

181 56835 Plantenwetenschappen wo Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt 0

182 34407 International Business and
Languages

hbo Management & Organisatie 0
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