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Zuyd
Hogeschool
Kies voor
jezelf

Weet
wat je kiest
Welke stappen kun je zetten om de studie
te kiezen die het beste bij jou past

Test jezelf

Voorlichting
op school

Profielwerkstuk

Een interessetest geeft je inzicht in de
opleidingen die passen bij jouw
interesses. Hier komt dus niet één
opleiding uit, maar het geeft je wel een
richtlijn. Gebruik de uitslag om je te
laten inspireren en verder te denken.
Op internet vind je allerlei testen,
waaronder zuyd.icares.com.

Veel middelbare scholen nodigen
studievoorlichters van allerlei
opleidingen uit om jou te informeren.
Populair zijn ook Meet & Greets. Tijdens
speeddates met studenten kun je al je
vragen kwijt over studeren. Vraag bij je
decaan na of een Meet & Greet ook op
jouw school mogelijk is.

Je slaat twee vliegen in één klap. Je
krijgt niet alleen ondersteuning bij het
maken van je profielwerkstuk, je
ervaart ook tijdens de drie
praktijkdagen bij Zuyd de sfeer bij de
opleiding. Interessant? Ga naar
www.zuyd.nl/profielwerkstukken.

september - februari

september - januari

Studiekeuze
adviesgesprek
VEEL KEUZE

JE EIGEN WEG

INTERNATIONALE CONTACTEN

Bij Zuyd Hogeschool kun je kiezen
uit meer dan 30 opleidingen in
Maastricht, Heerlen en Sittard.
In welk gebied je interesse ook ligt,
Zuyd heeft bijna altijd een opleiding
die daarbij aansluit.

Bij Zuyd stel je zelf jouw opleiding
samen. Zo volg je de vakken die jij
kiest, zoek je zelf een stageplek uit
en neem je deel aan projecten die
jij interessant vindt. Je kunt je kennis
verbreden of juist extra verdiepen
door binnen of buiten je eigen studie
een minor te doen. Ook bieden
sommige opleidingen de mogelijkheid
om je studie te versnellen. Welke weg
je ook kiest: zelfstandig werken staat
centraal. Je bent zelf verantwoordelijk
voor je eigen succes. Natuurlijk krijg je
daarbij wel begeleiding. Van docenten
en je persoonlijke studiebegeleider die
jou helpt bij het maken van keuzes
tijdens je hele studie.

Door de ligging in het zuidelijkste
deel van Nederland studeren aan
Zuyd veel Duitse en Belgische
studenten. Met name de opleidingen
in Maastricht trekken studenten uit
de hele wereld. En dat kun je daar
horen en zien! Zuyd heeft veel
contacten met bedrijven en
organisaties in het buitenland,
waardoor jij kunt deelnemen aan
internationale uitwisselings
programma’s of stage kunt lopen
in het buitenland.

AANDACHT VOOR JOU
Bij elke opleiding staat een team van
docenten voor je klaar. Die niet
alleen goed zijn in hun vak, maar ook
het beste uit jou willen halen. Bij
Zuyd ben je geen nummer; je krijgt
veel persoonlijke aandacht en we
helpen je om je snel thuis te voelen.
Daarnaast is het onderwijs zo
ingericht, dat je de geleerde theorie
meteen kunt toepassen in praktijk
opdrachten. Soms in je eentje, maar
vaak ook samen.

VERLEG JE GRENZEN
Bij Zuyd word je uitgedaagd om
je eigen grenzen te verleggen.
Bijvoorbeeld in multidisciplinaire
teams waarin je samenwerkt met
studenten van andere opleidingen
en soms ook met onderzoekers en
professionals uit het werkveld.
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Open Dagen & Avond

Proefstuderen

Kiezen uit meer dan 30 opleidingen,
dat is lastig hè? Heb je nog geen idee
welke richting je op wilt? Of twijfel je
tussen meerdere opleidingen? Een online
gesprek met een van onze studiekeuzeadviseurs kan helpen. Meld je aan
op www.zuyd.nl/adviesgesprek

De Open Dag is je kans om de sfeer bij
een opleiding te proeven. En zo een
indruk te krijgen van het onderwijs, de
docenten en de beroepen. Je kunt met
studenten praten over hun ervaringen.
Op www.zuyd.nl/opendag vind je actuele
data.

Tijdens Proefstuderen leer je de
opleiding beter kennen.
Je volgt tijdens een gewone lesdag
hoor- en werkcolleges of practica. Zo
proef je de sfeer onder de studenten en
maak je kennis met docenten.
Zie www.zuyd.nl/proefstuderen

hele schooljaar

oktober, januari en maart

oktober - juni
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Studiekeuzecheck

Selectie

Je kunt je voor meerdere opleidingen
aanmelden via Studielink. Raadpleeg in
verband met inschrijftermijn en
toelatingseisen wel tijdig de website
van de opleiding die je wilt gaan
volgen. Sommige opleidingen hebben
een selectieprocedure en daarom een
vroege aanmelddeadline.

Als afsluiting van jouw studiekeuze
proces volgt er een studiekeuzecheck
om samen te bekijken of de opleiding
echt bij je past. Bij de check horen een
digitale vragenlijst, een contact
moment met de opleiding en een
studiekeuzeadvies.

Sommige opleidingen zijn een selectieopleiding of hebben aanvullende
toelatingseisen. Deze opleidingen
hebben geen studiekeuzecheck, maar
een selectieprocedure of intakeassessment om bijvoorbeeld je talent,
motivatie, taalgevoel, persoonlijkheid of
andere aanvullende eisen te testen.

Vanaf oktober

februari-augustus

Meld je aan
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Zuyd
Hogeschool
Verleg
je grenzen

Open Dag
Zaterdag 8 oktober 2022 en 11 maart 2023
Heerlen, Sittard en Maastricht

*

Proef de sfeer, bezoek presentaties en proeflessen en
stel je vragen aan studenten en docenten. We helpen je
graag!

MAASTRICHT
Locatie Brusselseweg 150

HEERLEN

SITTARD

–
–
–
–

Locatie Nieuw Eyckholt 300

Locatie Ligne 1

MAASTRICHT INSTITUTE OF ARTS

BACHELORS

BACHELORS

Locatie Brusselseweg 150

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Applied Science
Built Environment
Engineering
Ergotherapie
Facility Management
Fysiotherapie
HBO- ICT
Logopedie
Mens en Techniek | Biometrie
Technische Bedrijfskunde
Vaktherapie
Verpleegkunde

ASSOCIATE DEGREES
–
–
–
–

Accountancy
Finance and Control
Commerciële Economie
HBO-Rechten
Business Studies
Social Work

European studies
International Business
Internationale Communicatie
Vertaalacademie

– Communication and Multimedia Design
– Vormgeving | Visuele communicatie
Locatie Herdenkingsplein 12

Locatie Mgr. Claessensstraat 4

–
–
–
–
–

– Leraar Basisonderwijs
(de Nieuwste Pabo)

* CONSERVATORIUM MAASTRICHT

ASSOCIATE DEGREES
– Commercieel Management

Facility Management
ICT
ICT | Software Engineering
Operational Engineering

Autonome Beeldende Kunst
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Interdisciplinary Arts
Vormgeving | Architectuur en Interieur
Vormgeving | Design

Locatie Bonnefantenstraat 15
en Franciscus Romanusweg 90
zie website:
www.conservatoriummaastricht.nl

* TONEELACADEMIE MAASTRICHT
Locatie Lenculenstraat 31-33
zie website: www.toneelacademie.nl
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MELD JE AAN OP WWW.ZUYD.NL/OPENDAG

*

Let op de afwijkende Open Dagen van deze locaties.

ACADEMIE VERLOSKUNDE 		
*MAASTRICHT
Locatie Universiteitssingel 60
8 oktober 2022 en 11 februari 2023
zie website: www.av-m.nl

HOTEL MANAGEMENT
*SCHOOL
MAASTRICHT
Locatie Bethlehemweg 2
zie website: www.hotelschoolmaastricht.nl

Bachelor opleidingen

MANAGEMENT
ECONOMIE
EN RECHT

MANAGEMENT
ECONOMIE
EN RECHT

ACCOUNTANCY

BUSINESS STUDIES

COMMERCIËLE ECONOMIE

FACILITY MANAGEMENT

Jij bijt je vast in de financiële uitdagingen van
een bedrijf. Jij zit met het management aan
tafel maakt ingewikkelde zaken begrijpelijk.
Je geeft toelichting op de jaarrekening of
adviseert over investeringen, financiering of
belastingzaken. Geen stoffige loopbaan
achter een bureau, maar een dynamische job
waarin je bij veel bedrijven over de vloer
komt.

Vind jij de juiste collega’s voor
VodafoneZiggo? Verander jij interne
processen binnen een organisatie?
Tijdens de opleiding leer je een vraagstuk
vanuit meerdere invalshoeken benaderen en
organisaties veranderen en verbeteren.

Met de opleiding Commerciële Economie ga
je werken in marketing, communicatie of
sales.

Als facility manager ben jij misschien wel de
belangrijkste schakel in de hele organisatie.
Een spetterend bedrijfsevent organiseren,
goede deals sluiten met leveranciers, een hip
concept bedenken voor een leegstaand
pand, een heerlijke lunch regelen of een
warm welkom voor bezoekers. Jij regelt het!
Want de facility manager zorgt voor de
beleving. Of je nu makelaar bent, een
sportevenement organiseert of manager
bent van een bioscoop, ziekenhuis of
restaurant: jij zorgt ervoor dat alles op
rolletjes loopt en dankzij jou voelen
medewerkers, bezoekers en gasten zich
thuis.

Dit ga je leren:
– Hoe je een jaarrekening opstelt.
– Hoe je de administratie van een bedrijf
opzet.
– Hoe je risico's kunt signaleren.
– Met welke wetten en regels je rekening
moet houden.
– Hoe je informatie overbrengt op de klant.
Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:
– Bedrijfseconomie
– Bedrijfsadministratie
– (Belasting)recht
– Organisatiekunde
Daarnaast:
– Leer je werken met slimme software
pakketten.
– Train je managementvaardigheden.
– Oefen je communicatieve vaardigheden.

In je eerste anderhalf jaar maak je kennis
met alle onderdelen van een onderneming:
management, personeel en organisatie
(HRM), economie, financiën, business
intelligence, marketing en juridische zaken
en je leert hoe deze onderdelen
samenhangen.
Business Studies is een brede
managementopleiding met zowel oog voor
mens als bedrijf. Na anderhalf jaar kies je
voor een afstudeerrichting:
– Human Resource Management (HRM)
– Bedrijfskunde.

Je leert de klant centraal te zetten door het
maken van een pakkende boodschap en het
inzetten van de juiste kanalen zoals
bijvoorbeeld social media. Je doet onderzoek
en volgt trends om kansen voor een bedrijf
óf je eigen bedrijf te zien. Zo ontwikkel je
toffe (online) reclamecampagnes, ontdek je
nieuwe klanten of ontwikkel je een nieuw
product.
Je leert o.a.:
– je in te leven in klantwensen
– met de juiste boodschap en (online)
kanalen de doelgroep te bereiken
– een ondernemingsplan te schrijven
– creatieve teksten en marketing
communicatiecampagnes te bedenken
en te realiseren.

Facility Management is een brede opleiding.
Tijdens je studie onderzoek je wat bij jou
past en kun je je verder specialiseren.
Je leert o.a.:
– Organiseren
– Samenwerken
– Denken vanuit de klant
– Adviseren
– Leidinggeven
– Ondernemen.

MANAGEMENT
ECONOMIE
EN RECHT

TECHNIEK
EN ICT

FINANCE & CONTROL

HBO-RECHTEN

HOTEL MANAGEMENT

INTERNATIONAL BUSINESS

APPLIED SCIENCE

BUILT ENVIRONMENT

Jij bent goed met cijfers. En het verhaal
achter de cijfers fascineert jou. Je analyseert
data en maakt er begrijpelijke informatie van
voor het management. Hoe staat het bedrijf
ervoor, wat zijn goede investeringen, waar
liggen risico’s op de loer? Feilloos combineer
jij financiële kennis met de nieuwste
bedrijfsinzichten en bent zo een belangrijke
adviseur voor het management van je
bedrijf.

Vind jij het interessant om te weten wat
Facebook met jouw gegevens mag doen?
Of wat je rechten zijn wanneer de kwaliteit
van je nieuwe smartphone je tegenvalt?
Wie is aansprakelijk bij een aanrijding?

Hou je van organiseren en uitdagingen? Wil
je een (internationaal) team aansturen en
lijkt het je interessant om nieuwe inzichten
op te doen in de gastvrijheidsindustrie?

Bij International Business staat zaken doen
met en in het buitenland centraal.

Als je het leuk vindt om te experimenteren
en proefjes te doen tijdens scheikunde en
biologie, dan is Applied Science iets voor jou.
Applied Science gaat over moleculen. Je
ontwikkelt nieuwe materialen voor de
sportwereld, onderzoekt DNA en test
medicijnen. Je werkt aan recyclebare
producten, schone fabrieken en efficiënter
gebruik van grondstoffen.

Built Environment gaat over het ontwerpen,
gebruiken en beheren van ruimte. Je kijkt
naar de omgeving, op zoek naar
mogelijkheden. Om wijken groener te
maken, te bouwen met duurzame
materialen of om ervoor te zorgen dat er
minder files zijn.

Dit ga je leren:
– Hoe je een jaarrekening en begroting
opstelt.
– Hoe je een financiële administratie
inricht.
– Hoe je cijfers vertaalt naar begrijpelijke
management adviezen.
– Hoe je bedrijven helpt met het bereiken
van hun doelen.
Belangrijke vakken in het eerste jaar zijn:
– Bedrijfseconomie
– Bedrijfsadministratie
– (Belasting)recht
– Organisatiekunde
Daarnaast:
– Leer je werken met slimme software
pakketten.
– Train je managementvaardigheden.
– Oefen je communicatieve vaardigheden.

Tijdens de opleiding HBO-Rechten leer je
hoe je juridische problemen kunt voorkomen
en oplossen, op welke wijze je onderzoek
doet, en ook hoe je gesprekken voert met
verschillende soorten cliënten.
Je krijgt les in de belangrijkste
rechtsgebieden zoals arbeidsrecht,
strafrecht, bestuursrecht, personen- en
familierecht, Europees recht en
vermogensrecht. Maar je leert ook om
juridische documenten op te stellen, zoals
een dagvaarding, adviesbrief en beschikking.
Tijdens je studie loop je stage in de praktijk
waardoor je ook kunt ervaren hoe het is om
als jurist aan de slag te gaan in verschillende
organisaties. Of je maakt kennis met ons
Legal Lab, waar je ook werkt aan
praktijkopdrachten en je verder kunt
verdiepen in preventieve juridische
dienstverlening.
Na je studie ga je aan de slag als juridisch
medewerker bij een gemeente,
advocatenkantoor of in het bedrijfsleven.

De Hotel Management School Maastricht
leidt jou op tot een competente hospitality
professional. Je richt je op innovaties en gaat
de ‘World of Hospitality’ verder ontwikkelen.
Hotelmanagement heeft een sterk
economisch en business gefocust
lesprogramma, met vakken als management
accounting, statistiek en financieel
management. Je gaat twee keer op stage
waarvan in ieder geval één keer in het
buitenland. Je leert talen en communicatie.
De keuze voor een Nederlandstalige óf
Engelstalige opleiding is aan jou. Beide zijn
kleinschalig en intensief. In het Engelstalige
programma maak je deel uit van de
internationale groep.
Het eerste jaar woon je in de Student
Residence en je praktische vaardigheden
ontwikkel je in het Teaching Hotel. Vanaf de
eerste dag word je opgenomen in een
wereldwijd netwerk dat je gedurende je hele
carrière tot voordeel zal zijn.

Vanaf de eerste dag werk je met echte
klanten: (internationale) bedrijven en
organisaties. Aan jou de taak om hun
bedrijfsprobleem op te lossen. Er zijn geen
klassikale lessen waarin je pasklare
oplossingen krijgt aangereikt, maar je doet
samen met medestudenten onderzoek naar
de juiste theorie en je werkt een plan uit
voor je klant. Je hebt zelf een grote invloed
op wat je wilt leren en in welke sectoren je
actief wilt zijn. Er wordt daarbij een erg
ondernemende en actieve houding van je
verwacht.
De opleiding is volledig Engelstalig en je hebt
medestudenten uit de hele wereld.
Belangrijke vakken zijn:
– Marketing
– Management en organisatie
– Bedrijfseconomie
– Supply chain management
– Interculturele communicatie
– Sustainable international business.

Na een algemeen eerste jaar kies je één van
onze drie programma’s. Bij Molecular Health
leer je bijvoorbeeld hoe je erfelijke ziektes
kunt vaststellen. Binnen Sustainable
Chemistry ga je aan de slag met het maken
van grondstoffen. Of kies je voor Circular
Materials en ga je aan de slag met
materialen? Hoe maak je bijvoorbeeld een
fiets zo licht mogelijk maar toch stevig?
Applied Science is meer dan een opleiding, je
wordt onderdeel van een bijzondere
community. Een community waarin je leert
en samenwerkt in kleine teams. De docent is
je coach. Je maakt al snel kennis met
bedrijven die jouw werkgever kunnen
worden. En je werkt aan je persoonlijke
ontwikkeling. Je komt terecht in een
omgeving waar je het beste uit jezelf haalt
en iets moois kunt doen voor een betere
samenleving.

Tijdens de opleiding maak je kennis met alles
wat met de gebouwde omgeving te maken
heeft. In het eerste jaar krijg je een brede
basiskennis. Vervolgens kies je de richting die
bij jou past:
– Bouwkunde: je focust je op gebouwen en
ontwerpt detailtekeningen of
visualisaties. Je leert duurzame materialen
te gebruiken, zorgt ervoor dat de
constructie stevig is en dat alles voldoet
aan de wet- en regelgeving.
– Civiele techniek: je specialiseert in de
infrastructuur. Denk aan snelwegen,
bruggen, spoorlijnen of tunnels. Jij
bedenkt oplossingen voor files,
parkeerproblemen en hoogwater.
– Ruimtelijk ontwikkeling: Jij denkt in
mogelijkheden en hebt ideeën voor
gebouwen en de omgeving. Zo maak je
bijvoorbeeld een plan om de beste wijk te
worden van de provincie of bedenk je een
nieuw concept voor een leegstaand
gebouw.

TECHNIEK
EN ICT

TAAL EN
COMMUNICATIE

ENGINEERING

HBO - ICT

Met Engineering kun je echt iets veranderen.
Je bedenkt en maakt machines en installaties
van begin tot eind. Je ontwerpt slimme
gadgets en zoekt alternatieven voor fossiele
brandstoffen.

Kijk eens om je heen. Eigenlijk heb je
dagelijks te maken met ICT. Denk maar aan
je smartphone, Spotify app of de betaling via
Ideal. Je kunt ICT inzetten om mensen te
helpen door creatieve oplossingen te
bedenken voor dagelijkse problemen. Of je
gebruikt ICT om bedrijven innovatiever en
winstgevender te maken. Wil jij slimme
ICT-systemen bouwen met behulp van
Artificial Intelligence? Lijkt het je leuk om een
app te bouwen voor een mobiele telefoon?
Of duik je liever in de wereld van cybercrime?
Dan is ICT iets voor jou!

Jij bent een maker. Een goed idee is voor jou
niet genoeg. Jij wilt het product kunnen
maken en testen. Daarom leer je over
materialen en productietechnieken. En over
elektriciteit. Want eerlijk, zonder kunnen we
niet. Hangen jouw draadloze oortjes
dagelijks aan de lader? Dan bedenk je een
duurzamere oplossing zoals een oplader die
werkt op zonne-energie.
Wat ga je leren?
- Je ontwerpt, maakt en verbetert totdat je
de beste versie van jouw idee hebt.
- Je gebruikt de juiste materialen.
- Je zorgt dat de productielijn of het
besturingssysteem werkt.
- Je zoekt de duurzaamste oplossing.
- Je werkt in kleine groepjes en maakt
samen de gaafste dingen.
Na het algemene eerste jaar kies je een van
deze drie richtingen:
– Werktuigbouwkunde
– Elektrotechniek
– Energietechniek.

Tijdens de opleiding maak je kennis met de
verschillende aandachtsgebieden van ICT:
– Applied Artificial Intelligence
– Software Engineering
– Interaction Design
– Cloud Infrastructure.
Je bouwt een brede basis ICT kennis en
vaardigheden op. Via keuzemodules, laat je
je opleiding aansluiten bij jouw persoonlijke
interesses. Daarnaast werk je aan het
ontwikkelen van vaardigheden zoals
samenwerken, communiceren, presenteren,
klantgericht werken, projectmanagement en
interviewen.

TECHNISCHE
BEDRIJFSKUNDE
Jij ziet meteen hoe iets slimmer kan werken.
Je werkt met de nieuwste technologieën, je
adviseert het management, je geeft leiding
aan een team en zorgt voor verbetering.
Je leert de processen onderzoeken,
ontwerpen en verbeteren. Je maakt
organisaties duurzamer, vergroot de winst
en verbetert de kwaliteit van de producten.
Daarvoor combineer je kennis over menselijk
gedrag, van bedrijfskunde, data, economie en
techniek. Met die achtergrond kun je het ver
schoppen. Je komt vaak terecht in een
leidinggevende of adviserende rol.
De opleiding is een combinatie van
management en technologie. Na afstuderen
staan bedrijven voor je in de rij en start je
met een van de hoogste startsalarissen voor
hbo studenten.
Tijdens de opleiding werk je nauw samen
met het bedrijfsleven, want daar word je
mede door opgeleid. De vele stages en
keuzevakken bieden jou de kans om je te
specialiseren in de richting waar jouw passie
ligt.

EUROPEAN STUDIES
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis,
cultuur, politiek, economie en het recht in
Europa? En wil je communiceren in
meerdere Europese talen? Combineer je
interesse voor Europa, je liefde voor het
buitenland en je talent voor internationale
samenwerking in European Studies.
De opleiding is geheel Engelstalig. Je leert
welke belangrijke historische gebeurtenissen het Europese continent hebben
gevormd, hoe de politiek, economie en het
recht in de Europese Unie functioneert
en je leert naast Engels een andere Europese
taal. Daarbij kun je kiezen uit Duits, Frans of
Spaans.
Teamwerk is een belangrijk onderdeel van de
opleiding. Daarnaast ontwikkel je essentiële
vaardigheden zoals het organiseren en
plannen van je projecten, schrijven,
presenteren en interculturele communicatie.

INTERNATIONALE
COMMUNICATIE
Lijkt het jou leuk om te werken in de
communicatie met andere werelden en
culturen? Ben je nieuwsgierig, heb je een
open mind en een flinke dosis energie? Kies
dan voor deze opleiding en werk elke dag op
een praktische manier aan je interculturele
toekomst. Wij helpen je vreemde talen te
leren en andere culturen te onderzoeken en
begrijpen.
Natuurlijk leer je alles over operationele en
strategische communicatie in internationaal
verband. Soms werk je alleen, andere keren
in een team. Maar je wordt altijd goed
gecoacht. En je werkt voortdurend met
echte opdrachtgevers met actuele
vraagstukken, zodat je ook altijd een
relevante bijdrage levert. Zo schrijf je een
marketingplan voor een nieuw duurzaam
beautymerk, bedenk je creatieve social
media posts voor een gemeente om
bewoners in een multiculturele wijk te
bereiken, of organiseer je een evenement
voor internationale studenten.

VERTAALACADEMIE
Zie je op een Spaans vliegveld dat de balie
‘Gevonden voorwerpen’ daar ‘Verloren
voorwerpen’ (Objetos perdidos) heet? Zie jij
het meteen als ondertitels niet kloppen? En
puzzel je graag met woorden tot de zin goed
loopt en de boodschap duidelijk is? Dan ben
jij op je plek bij de Vertaalacademie.
Op de Vertaalacademie leer je niet alleen
talen. Je leert er het vak vertalen. Dat is veel
meer dan een tekst woord voor woord
omzetten in een andere taal. Je verdiept je in
het onderwerp van je tekst en je leert je te
verplaatsen in de cultuur van de landen
waarvan jij de taal leert. Zo zeggen
Nederlanders makkelijker ‘jij’ dan
bijvoorbeeld Duitsers en Fransen. En vinden
Spanjaarden Nederlanders vaak te direct.
Daarnaast studeer je Engels en kies je één
van de drie keuzetalen: Duits, Frans of
Spaans. Ook kies je een vakgebied: juridisch,
economisch of technisch.

GEZONDHEID
ONDERWIJS
EN WELZIJN

GEZONDHEID
ONDERWIJS EN
WELZIJN

ERGOTHERAPIE

FYSIOTHERAPIE

LERAAR
BASISONDERWIJS

Als ergotherapeut help je mensen die
door een lichamelijke of psychische
beperking de dagelijkse activiteiten niet
of moeilijk kunnen uitvoeren. Samen
met de cliënt en diens omgeving ga je
kijken naar oplossingen om dit wel weer
te kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan
het trainen van een man die door een
beroerte niet meer voor zichzelf kan
zorgen, het ondersteunen van een
autistisch meisje bij het functioneren in
een klas of het adviseren van een
oudere mevrouw over een
loophulpmiddel.

Bij fysiotherapie denken veel mensen aan
sporters met een blessure, maar als
fysiotherapeut behandel je ook mensen die
weinig (kunnen) bewegen zoals ouderen en
chronisch zieken.

Lesgeven is veel meer dan kinderen leren
lezen en rekenen. Een goede leerkracht
geeft kinderen de ruimte om zelf keuzes te
maken en daagt ze uit om het allerbeste uit
zichzelf te halen.

Je leert hoe je mensen met lichamelijke
klachten kunt behandelen zodat zij weer zo
goed mogelijk de dingen kunnen doen die
voor hen belangrijk zijn. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden leer je de theorie en
vaardigheden die je nodig hebt om je patiënt
te helpen.

Tijdens je studie kunt je de theorie direct in
praktijk brengen op ‘jouw’ opleidingsschool.
Hierbij word je niet alleen begeleid door
docenten van de opleiding, maar ook door
leerkrachten van de basisschool waar jij 40%
van je tijd lid van het team bent.

Tijdens de opleiding leer je onder andere
hoe je een beeld krijgt van de
mogelijkheden en beperkingen van een
cliënt, hoe je cliënten kunt begeleiden
en hoe je komt tot passende
oplossingen. Je komt hierbij veel te
weten over het menselijk lichaam en
gedrag, waarbij je leert om dit praktisch
in te zetten om cliënten zo goed
mogelijk te kunnen begeleiden tijdens
dagelijkse activiteiten.

Vanuit de opleiding krijg je volop begeleiding
en ondersteuning om jezelf te ontwikkelen.
Niet alleen als fysiotherapeut, maar ook als
persoon.

Na de basis in de eerste twee jaar van je
opleiding, kies je in het derde jaar voor een
specifieke leeftijdsgroep. Het onderwijs en
de groepen aan wie je lesgeeft op je
opleidingsschool zijn gekoppeld aan deze
leeftijdsgroep. Dit betekent niet dat je na
je opleiding alleen in die groep aan de slag
kunt. Je mag aan alle klassen lesgeven.

LOGOPEDIE

SOCIAL WORK

VAKTHERAPIE

Communiceren doe je elke dag. Kletsen met
een vriendin, meedoen aan een discussie of
een presentatie geven. Als dat niet goed lukt,
heeft dat een grote impact op je leven. Als
logopedist help je mensen met hun
communicatie. Denk bijvoorbeeld aan
kinderen met een taalachterstand of mensen
die door ziekte moeite hebben met praten,
slikken of ademen. Je levert een positieve
bijdrage aan iemands leven: meer
zelfvertrouwen, meer zekerheid en meer
meedoen in de maatschappij.

Soms loopt het in het leven niet zoals
mensen willen. Ze ervaren problemen
door bijvoorbeeld schulden, ziektes,
verslavingen, werkloosheid of onveilige
situaties. Als social worker help jij mensen
om hun woon-, werk- of gezinssituatie
te verbeteren. Andere mensen hebben
langdurig ondersteuning nodig, zoals
mensen met een verstandelijke handicap of
jongeren met gedragsproblemen. Of
misschien zie jij het als jouw missie om een
hele buurt socialer, gezonder of veiliger te
maken?

Wil jij mensen helpen hun psychische
problemen aan te pakken? En ben jij
daarnaast kunstzinnig en creatief?

In de opleiding Logopedie leer je hoe je
problemen met stem, spraak, gehoor en taal
herkent, behandelt en voorkomt. Alles wat je
moet weten om straks aan de slag te gaan
als erkend logopedist. En nog belangrijker: je
ontwikkelt ook je eigen professionele
persoonlijkheid. Daardoor kun je niet alleen
mensen ondersteunen, maar weet je zelf ook
waar jij voor staat. En wat jóuw geluid is.

Wat leer je?
Je maakt kennis met alle vakgebieden van
social work. Je werkt met kinderen,
volwassenen en ouderen. Je begeleidt deze
mensen, verbetert hun leefsituatie en zorgt
ervoor dat ze de regie over hun eigen leven
kunnen nemen. In de laatste twee jaar
specialiseer je je in één van de volgende
profielen:
– Welzijn en Samenleving
– Zorg
– Maatschappelijk werk.

Bij de opleiding Vaktherapie leer je hoe je
mensen kunt helpen met:
– muziek
– dans en beweging
– drama
– beeldend vormen.
Je kiest bij de start van de opleiding voor één
van de vier therapievormen. Mensen die niet
kunnen praten over hun probleem, leer je op
een andere manier met situaties en klachten
om te gaan. Je helpt kinderen, volwassenen
en ouderen met bijvoorbeeld depressie,
trauma’s, persoonlijkheids- of
gedragsstoornissen.

GEZONDHEID
ONDERWIJS EN
WELZIJN

KUNSTEN

VERLOSKUNDE

VERPLEEGKUNDE

MENS EN TECHNIEK |
BIOMETRIE

AUTONOME
BEELDENDE KUNST

COMMUNICATION AND
MULTIMEDIA DESIGN

DOCENT BEELDENDE
KUNST EN VORMGEVING

Als verloskundige ben je een zelfstandige
medische professional. Je begeleidt normaal
verlopende zwangerschappen en doet de
bevalling. Tijdens deze hele periode draag je
de verantwoordelijkheid voor de gezondheid
van moeder en kind.

Werk je graag met mensen en vind je
het leuk om daarbij je hoofd, je hart
en je handen te gebruiken?

Letterlijk vertaald betekent biometrie: meten
aan het lichaam. Metingen aan longen, hart,
hersenen of spieren.

Als verpleegkundige zorg je ervoor dat
je patiënt de juiste zorg krijgt. En dat
betekent méér dan alleen verzorgen.
Je bekijkt wat de patiënt nodig heeft en
hoe je dit kunt regelen. Je leert hoe je zorg
plant, organiseert en coördineert. Er zijn
verschillende speciale studietrajecten
mogelijk. Ook kun je tegelijkertijd de
opleiding tot anesthesiemedewerker of
operatieassistent volgen. Je hbo-diploma
staat garant voor een boeiende en
afwisselende baan in de zorg, bijvoorbeeld
in een ziekenhuis, psychiatrisch centrum
of in de ouderen-, verslavings-,
verstandelijk gehandicapten, thuis- of
jeugdgezondheidszorg.

In de opleiding Biometrie leer je hoe het
menselijk lichaam functioneert en hoe je
dit kunt meten. Hiervoor moet je natuurlijk
weten hoe meetapparatuur werkt, hoe
je gegevens analyseert en tot een
diagnose komt.

Vernieuwend, uitdagend en veeleisend!
Als je kiest voor Autonome Beeldende Kunst,
dan wil je voortdurend dingen onderzoeken,
zonder dat al van tevoren duidelijk is waar
dat toe zou kunnen leiden. Je vindt het
onderzoeken en ontdekken op zichzelf al
uitdagend genoeg. Je bent vindingrijk en
je valt op door de eigenzinnige manier
waarop je tegen de wereld aankijkt.

Jij ontwerpt digitale producten die je nog
niet eerder hebt gezien. Je maakt een virtual
reality wandeling voor ouderen, een
interactieve stellage op een festival of je
eigen 3D-animatiefilm. Met de nieuwste
technologieën en veel creativiteit bedenk jij
communicatie-oplossingen die impact
hebben op het dagelijks leven van mensen:
you design for human needs.

Ben jij een doener die graag met materialen
experimenteert. Ben je creatief en wil je
meer dan alleen beeldend werk maken? In de
opleiding Docent Beeldende Kunst en
Vormgeving gebruik je jouw creativiteit om
andere mensen in contact te brengen met
kunst en cultuur. Natuurlijk in alle vormen
van onderwijs, maar ook in een wijk,
museum of met andere kunstenaars.

Tijdens de opleiding Autonome Beeldende
Kunst raak je bekend met verschillende
werkomgevingen, media en technieken,
maar ook met idee-ontwikkeling en
kunsttheorie. Je volgt niet alleen een
‘opleiding’, maar krijgt ook een ‘plek’ waar
je zelfstandig, van binnenuit en in je eigen
tempo kan werken aan de ontwikkeling
van je kunstenaarschap.

Tijdens de opleiding Communication and
Multimedia Design leer je alles over digitale
communicatie en interactie, op het snijvlak
van technologie en creativiteit. Jij leert hoe
je jouw idee ontwikkelt tot een werkend
digitaal product. Je omarmt nieuwe
technologische trends. Je denkt en werkt
vanuit het gedrag, de behoeften en de
wensen van de doelgroep. De nadruk ligt
hierbij op het verbeteren van welzijn met
behulp van slimme media-oplossingen.

Deze opleiding biedt veel meer dan lesgeven
alleen. Binnen de bachelor Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving zoek je als student
verdieping binnen de verschillende
kunstdisciplines (kunst en Vormgeving) en
gaat verbindingen aan met de samenleving
om te komen tot innovatieve oplossingen
voor eigentijdse vraagstukken.

Tijdens deze vierjarige studie krijg je
theorie- en praktijkles in een moderne
medische onderwijsomgeving pal naast de
Universiteit Maastricht. Elk jaar heeft een
eigen thema: zwangerschap, baring en
kraambed. Hierin komen verschillende
onderwerpen aan bod: anatomie,
psychologie, recht. Vanaf het eerste jaar doe
je al praktijkervaring op.
De helft van de opleiding bestaat uit stages.
De stages vinden plaats in verloskundige
praktijken en in ziekenhuizen.

Aan het eind van het tweede jaar kies je voor
een afstudeerrichting:
– Sport en Revalidatie
– Medische Techniek
– Klinische Diagnostiek
Biometrie is een studie op het grensvlak van
techniek en gezondheidszorg en is de enige
opleiding in Nederland die zich puur
bezighoudt met het meten aan het lichaam.
Na de opleiding kun je terecht in de
gezondheidszorg, de sportwereld of de
medisch-technische industrie.

De bachelor opleiding Docent Beeldende
Kunst en Vormgeving is een kleinschalige
opleiding. Er is voor iedere student tijd en
ruimte voor intensief persoonlijk contact. De
docenten hebben aandacht voor jou en je
leerproces. Binnen de opleiding is voldoende
ruimte voor studenten om zicht te
onderscheiden en te profileren.

KUNSTEN

KUNSTEN

DOCENT MUZIEK

INTERDISCIPLINARY ARTS

MUZIEK

THEATER

Jouw passie voor muziek aan anderen
overbrengen?

Ben je kunstzinnig en creatief, heb je
meerdere talenten en wil je je niet beperken
tot één kunstvorm, dan is Interdisciplinary
Arts (iArts) iets voor jou.

Droom jij van een (internationale)
muzikale carrière? Aan het Conservatorium
Maastricht ontwikkel je je muzikale talent
en bereid je je intensief voor op een
internationale carrière.

Voor een beroep in het theater, film of
televisie moet je virtuoos zijn in je vak:
verrassen, verleiden en ontroeren. Dat
betekent keihard werken. Op zoek naar je
eigen zeggingskracht, jouw inspiratie. Dat
vereist overgave en gedrevenheid.

In deze opleiding aan het Conservatorium
Maastricht ontwikkel jij jezelf tot een
vakman of vakvrouw op het gebied
van muziekeducatie. Vanuit jouw passie voor
muziek ga je actief aan de slag met
onderwijskundige en pedagogisch/didactische principes en til je jouw muzikale
kennis en vaardigheden naar een hoger
niveau.
De eerste twee jaar van de opleiding zijn
gericht op een brede ontwikkeling. Vanaf
het derde jaar kies je een specialisatie:
– Muziek in kunsteducatie
– Orthopedagogisch muziekbeoefenaar.

Je leert hoe je je talenten kunt inzetten
om in samenwerking met anderen de wereld
te verbeteren.
Binnen deze kleine, Engelstalige opleiding
werk je heel nauw samen in projecten met je
medestudenten afkomstig uit de hele
wereld. Samen bedenk je creatieve
oplossingen voor actuele sociale en culturele
issues in de vorm van artistieke producten of
kunstzinnige uitingen.

Je kunt kiezen uit de richtingen Klassiek
of Jazz. Beide richtingen zijn Engelstalig
en trekken veel buitenlandse studenten.
Ook (gast)docenten komen overal ter
wereld vandaan. Hierdoor ontstaat een
bruisende dynamiek, die niet alleen zichtbaar
is in de lessen, maar ook tijdens concerten
en (internationale) projecten.

Toneelacademie Maastricht geeft je de
ruimte om te zoeken en te werken aan het
ultieme moment waarop alles samenvalt:
jouw voorstelling, performance, regie,
scenografie of kostuumontwerp.
De opleiding Theater heeft vier
studierichtingen:
– Acteren
– Performen
– Regisseren
– Scenografie en kostuumontwerp.

VORMGEVING |
VISUELE COMMUNICATIE
Beeld en media zijn belangrijk in onze
cultuur. Om communicatiedoelen te
bereiken - het verhaal te vertellen - worden
media in allerlei vormen gebruikt. Met jouw
ontwerpen breng je als vormgever de
boodschap in visuele vorm over. Dat werkt
vaak veel krachtiger dan tekst. Het motto
van de opleiding is: learning by doing. Elk vak
bestaat uit praktijkopdrachten, die
ondersteund worden door theorielessen.
De opdrachten zijn actuele cases van
bedrijven waaraan je alleen of met een
groep werkt. Na het eerste jaar kies je je
studierichting:
– Film
– Fotografie
– Grafische vormgeving
– Illustratieve vormgeving.

VORMGEVING |
ARCHITECTUUR EN
INTERIEUR
Om functionele en stijlvolle architectuur en
of interieurs te kunnen ontwerpen moet je
alles weten over materialen, licht, geluid en
schaal. Ook heb je talent nodig om te
analyseren, organiseren en verbeelden. Om
dit te leren werk je aan individuele of
opdrachten in teamverband.
In deze opleiding kun je je ontwikkelen tot
architectonisch- en/of interieurvormgever.
De schaal waarop je je kunt focussen is van
groot tot klein, van architectuur tot het
meubel.
Het onderwijs aan de Architectuur Academie
Maastricht is internationaal georiënteerd,
projectgericht, flexibel gestructureerd en
afgestemd op de individuele student.
De Architectuur Academie Maastricht
koestert het ambacht van het maken. Dat
betekent dat naast de digitale media ook het
manuele vervaardigen van tekeningen en
modellen volop aan bod komen.

ASSOCIATE DEGREE

OPLEIDINGEN

KUNSTEN

VORMGEVING | DESIGN
Alles heeft een vorm. De stoel waarop je zit.
Een ring. Een mes, je bril: allemaal zijn ze
ontworpen door een designer.
Als vormgever ontwerp en maak je
producten, objecten en materialen.
Je v
 oegt waarde, kwaliteit en relevante
betekenis toe. De opleiding Vormgeving |
Design daagt je daarbij uit de grenzen
van je eigen denken te verkennen én te
overschrijden.
In het tweede jaar van de studie kies je
voor één van de drie studierichtingen:
– Body
– Object
– Material
Welke richting je ook kiest, je werkt altijd
nauw samen met docenten en studenten
van de andere richtingen waardoor je elkaar
beïnvloedt en versterkt.

De Associate degree (Ad) is een landelijk erkende tweejarige
hbo-opleiding. Als je de opleiding hebt afgerond, ontvang je het
Associate degree (Ad) diploma. Je hebt dan een diploma tussen mbo-4 en
hbo-bachelorniveau in. Daarna kun je doorstromen naar de bachelor en in
twee jaar je bachelordiploma halen.

COMMERCIEEL
MANAGEMENT
Een succesvol bedrijf zet de klant centraal.
Hoe pak je dat aan? Je leert hoe je
producten en diensten afstemt op de
wensen van de klant en hoe je zorgt dat jij
opvalt tussen de concurrentie. Je vertaalt
het commerciële beleid van een bedrijf naar
de werkvloer en naar concrete acties. Ook
werk je aan vaardigheden zoals
samenwerken, leidinggeven, kritisch denken
en duidelijk communiceren. Als je deze
tweejarige opleiding hebt afgrond, heb je
een praktijkgerichte, commercieeleconomische basis.
In leerjaar twee kies je uit één van deze
specialisaties:
– Online marketing. Hierin leer je o.a. over
social media management, e-commerce
en content marketing.
– Ondernemerschap en leiderschap. Hierin
je leer o.a. over innovatiemanagement,
logistiek, leiderschap en
inkoopmanagement.

FACILITY MANAGEMENT

ICT

Om in het facilitaire werkveld te werken,
moet je van veel zaken iets weten:
ruimtegebruik in gebouwen, dienstverlening
in de catering, veiligheid en beveiliging,
servicemanagement en schoonmaak. Je
leert in deze tweejarige opleiding hoe je
samen met anderen zorgt voor een prettige
omgeving. Of het nu gaat om een plek waar
mensen werken of een plek waar mensen
voor hun ontspanning naartoe gaan: jij
begrijpt de wensen van medewerkers,
bezoekers of gasten.

Wil je handige apps ontwikkelen of leren
programmeren? Wil jij een praktijkgerichte
opleiding volgen? Óf twijfel je nog of de
4-jarige bacheloropleiding wel bij jou past?

Tijdens je studie ontwikkel je vaardigheden
die je nodig hebt als je straks een baan hebt,
zoals samenwerken, leidinggeven, kritisch
denken, feedback geven en
doorzettingsvermogen. Je werkt samen met
echte opdrachtgevers en tijdens je stage doe
je meteen praktijkervaring op. Na het
afronden van deze Associate Degree kun je
zonder studievertraging doorstromen naar
de bachelor Facility Management.

Halverwege het eerste jaar kies je een
specialisatie:
– Web and App Development
– Cloud Automation Specialist.

Dan is de Ad-ICT iets voor jou! Tijdens de
opleiding ICT leer je om ICT-systemen te
bouwen, te beheren en te verbeteren. In het
eerste half jaar leer je de basis van het
programmeren, aan welke eisen een
applicatie moet voldoen en hoe je test of
software werkt.

ICT | SOFTWARE
ENGINEERING (DEELTIJD)

OPERATIONAL
ENGINEERING (DEELTIJD)

Slimme apps waarmee je je huishouden
regelt: van de thermostaat en de tv tot
verlichting en de koelkast. Of software die
op basis van data patronen herkent,
analyseert en vervolgens acties hieraan
koppelt. Denk aan je Netflix-suggesties op
basis van wat je graag kijkt. Gaat jouw hart
hier sneller van kloppen? Bij deze deeltijd
associate degree opleiding ligt de focus op
het maken en beheren van software. Je
schrijft software en je programmeert binnen
het ontwerp dat vaststaat.

Wat is industrie 4.0? Met welke nieuwe
technologieën kun je productieprocessen
slimmer inrichten? En hoe kun je de levensduur
van machines verlengen en kosten besparen op
het onderhoud? Als je klaar bent met de
opleiding Ad Operational Engineering ben jij de
technisch specialist met het antwoord op deze
vragen. Zo verbind jij straks vakmanschap met
operatie en strategie.

De opleiding is bedoeld voor mensen die zich
willen om- of bijscholen naar de ICT-sector.

Met deze deeltijdopleiding maak je een sprong
in jouw carrière. Je leert hoe je slimme
technologie en digitalisering toepast in de
maak- en procesindustrie, hoe je
productieprocessen automatiseert en hoe je
bedrijfsmiddelen, zoals machines, op een
slimme en voorspelbare manier onderhoudt.
Heb je de opleiding Ad Operational Engineering
succesvol afgerond? Met jouw diploma kun je
vaak direct aan de slag als (junior) engineer of
technicus in verschillende functies. Bijvoorbeeld
als Service Engineer, PLC/Robot Engineer,
Besturingstechnicus, Maintenance specialist of
Technisch Adviseur.
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