Talen & Culturen
Duik een nieuwe wereld in en leer over de
taal en alles daaromheen, zoals de culturele,
politieke en sociale context in de landen
waar de taal gesproken wordt.

FRANSE TAAL
EN CULTUUR

Cultuur
Cultuur is overal: in het nieuws, theater,
bij het luisteren naar muziek. Een studie uit
dit domein geeft je nieuwe inzichten in de
wereld om je heen.
Communicatie
Leer over de invloeden van taal en communicatie op ‘t dagelijks leven. Zo kun je leren over
de effecten van social media of bijvoorbeeld
waarom je als kind sneller een taal leert.
Samenleving
Van jager-verzamelaars tot airbnb-toeristen,
de samenleving verandert. Om deze te
begrijpen helpt het als je iets weet over
het verleden.
Mens & gedrag
Leer over de factoren die invloed hebben
op mens en gedrag, zoals (social) media
en andere culturele, fysieke of psychische
factoren.
Mens- & Informatietechnologie
Verkrijg inzichten in de interactie tussen
mens & computers, natuurkundige
fenomenen, wiskundige modellen of
bijvoorbeeld slimme en veilige software.

Gezondheid
Er zijn meerdere richtingen in dit thema:
van arts tot tandarts, van bioloog tot
psycholoog, van biomedisch wetenschapper
tot moleculair levenswetenschapper. Wat
interesseert jou?
Rechten
Het recht regelt wat mensen, bedrijven,
instellingen en de staat mogen. Verdiep je
in de wetten, regels en verdragen en leer
juridische vaardigheden.
Natuurwetenschappen
Geïnteresseerd in bètavakken? Leer meer
over de wereld en processen om je heen.
Van celtherapie tot sterrenkunde en van
wiskunde tot biologie.

NEDERLANDSE
TAAL EN CULTUUR

SPAANSE TAAL
EN CULTUUR

Ontdek alle studies
en mis niks!

Studies die raakvlakken hebben
liggen in dit schema dicht bij elkaar.
Zo zie je geen enkele studie over
het hoofd (en misschien brengt het
je ook nog op nieuwe ideeën!).

AMERICAN STUDIES

DUITSE TAAL
EN CULTUUR

CULTURELE
ANTROPOLOGIE EN
ONTWIKKELINGS
SOCIOLOGIE

GESCHIEDENIS

GRIEKSE EN
LATIJNSE
TAAL EN CULTUUR

COMPARATIVE
EUROPEAN
HISTORY

SOCIOLOGIE
PHILOSOPHY,
POLITICS AND
SOCIETY

KUNST
GESCHIEDENIS

GEOGRAFIE,
PLANOLOGIE
EN MILIEU

ISLAMSTUDIES
COMMUNICATIE
WETENSCHAP

ALGEMENE
CULTUUR
WETENSCHAPPEN

ARTS AND CULTURE
STUDIES

BESTUURSKUNDE
POLITICOLOGIE

PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN
THEOLOGIE

CULTURELE
ANTROPOLOGIE &
ONTWIKKELINGS
SOCIOLOGIE

PSYCHOLOGY

NOTARIEEL
RECHT

COMMUNICATIE
EN INFORMATIE
WETENSCHAPPEN

FILOSOFIE

RELIGIE
WETENSCHAPPEN

Economie & bedrijf
Leer meer over de visie van organisaties.
Bijvoorbeeld: hoe komt het dat de ene
organisatie een multinational wordt en de
andere failliet gaat? Of hoe motiveer je
personeel?
Bestuur & maatschappij
Dit domein gaat over jou en iedereen
waarmee jij samenleeft. Hoe willen we met
elkaar leven? Sociale problemen worden
vanuit verschillende perspectieven bekeken.

ROMAANSE
TALEN & CULTUREN

ENGLISH LANGUAGE
AND CULTURE

INTERNATIONAL
BUSINESS
COMMUNICATION

PEDAGOGISCHE
WETENSCHAPPEN
VAN PRIMAIR
ONDERWIJS

RECHTS
GELEERDHEID
RECHT &
MANAGEMENT

TAALWETENSCHAP

ACADEMISCHE
LERARENOPLEIDING
PRIMAIR
ONDERWIJS

BEDRIJFSKUNDE

RECHT &
ECONOMIE

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

PSYCHOLOGIE

TANDHEELKUNDE

BIOMEDISCHE
WETENSCHAPPEN

EUROPEAN LAW
SCHOOL

BUSINESS
ADMINISTRATION
WISKUNDE

GENEESKUNDE

NATUUR EN
STERRENKUNDE

COMPUTING
SCIENCE

MOLECULAIR
LIFE SCIENCE

ECONOMIE EN
BEDRIJFSECONOMIE
ECONOMICS
AND BUSINESS
ECONOMICS

CHEMISTRY

SCIENCE
BIOLOGY
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