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Je bent nodig.



Waarom Nijmegen? 
Nijmegen is de oudste stad van Nederland met een stadscentrum vol belangrijke 
historische locaties. Deze oude stad bruist van de energie! Oftewel: Old City, 
Young Vibe. Of het nu gaat om een avondje stappen, lekker eten, shoppen of 
natuur, studentenstad Nijmegen heeft het allemaal. Ga lekker zitten op het 
strand aan de Waal of ontspan op een van de vele terrasjes. En het mooie is: 
alles is op loopafstand! www.intonijmegen.com

Wie zijn wij?

Wat wil je 
eigenlijk? Oriënteren

De Radboud Universiteit is een brede, internationaal georiënteerde 
en studentgerichte universiteit. We willen bijdragen aan een gezonde, 
vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen en zowel regionaal als 
internationaal van betekenis zijn. Als student aan onze universiteit 
word je opgeleid tot een kritische en betrokken professional, die een 
waardevolle bijdrage kan leveren aan deze snel veranderende 
maatschappij.

Een fijne studietijd staat of valt met een 
goede voorbereiding. Die begint met het 
stellen van de vragen: wie ben ik, wat kan  
ik en – het allerbelangrijkst – wat wil ik?  
De opleiding die het best bij je past, vind je 
aan de hand van de volgende vier stappen:

Kom erachter wie je bent, wat je wilt, 
kunt en welke opleidingen aansluiten 
op je profiel. 

Voorlichtingsmiddelen: 
•  Studiekeuze- en interessetesten via 

ru.nl/bachelor/studiekeuze en 
 studiekeuze123.nl

• Bijeenkomsten op je school
• Onderwijsbeurzen
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>200
master-

opleidingen en 
-specialisaties

>40 
bachelor-

opleidingen

Voorlichtingsagenda
Op ru.nl/studievoor lichting vind je  
alle voor lichtings activiteiten. Tip: zet  
de belangrijke data alvast in je agenda,  
dan mis je nooit een Open Dag, 
 Proefstudeerdag of Dagje meelopen.

Financiën
Op ru.nl/collegegeld en duo.nl 
vind je alle informatie over 
 studiekosten en studie-
financiering. Wel zo handig  
om van tevoren te weten!

Sfeer op de campus 
 volgens onze studenten
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Verkennen Verdiepen Beslissen
Verzamel informatie over opleidingen  
en sectoren. Streep langzaamaan oplei-
dingen weg. 

Voorlichtingsmiddelen: 
•  Opleidingspagina’s via ru.nl/bachelor 
•  Studiegidsen, waaronder de   

Keuzegids Universiteiten
•  www.studiekeuze123.nl 
• Open dagen ru.nl/opendag
•   Bekijk onze video’s over studiekeuze op  

youtube.com/radbouduniversiteit

Verdiep je in opleidingen die nog op je 
lijstje staan en vergelijk ze met elkaar.  

Voorlichtingsmiddelen: 
•  Studiegidsen van opleidingen via 

ru.nl/studiegids
•  Proefstudeerdagen met een groep 

scholieren op de campus
•  Dagje meelopen: gekoppeld aan  

een student
•  Bekijk alle voorlichtingsactiviteiten  

op ru.nl/studievoorlichting

Heb je alle stappen doorlopen?  
Hak de knoop door en schrijf je in  
via studielink www.studielink.nl

2 3 4

NINA (23) UIT GOES 

‘Waarom ik 
aan de Radboud 
Universiteit 
studeer?’ 
Kwaliteit: ik heb me van tevoren verdiept in 
de kwaliteit van de opleidingen. In vergelijking 
met andere universiteiten scoort de Radboud 
hoog in de  Keuzegids Universiteiten. Ik wil zo 
dadelijk wel een diploma op zak hebben dat 
echt wat betekent! Uitdaging: de Honours 
Academy die je  uitdaagt om over de grenzen 
van je vakgebied te kijken, vind ik echt een 
plus. Sowieso gaat het hier vaak over je gren-
zen verleggen. Ook letter lijk. De universiteit 
 stimuleert je om een deel van je studie in het 
buitenland te doen. Overzicht: als je hier 
voor het eerst bent, denk je misschien: wat is 
het hier groot! Maar de college zalen, studie-
ruimtes, bibliotheken, practicumlokalen en 
zelfs het universitair sportcentrum liggen op 
loopafstand van elkaar. Je hebt je weg hier 
snel gevonden. Sportief: ik heb al sinds mijn 
eerste jaar een sportkaart bij het Radboud 
Sportcentrum. Heerlijk om je na een dag 
 studeren uit te leven in de sportschool!

van onze 
studenten 
haalt zijn 
of haar 

bachelor-
diploma in 

vier jaar

72%

Beste brede, 
klassieke 

 universiteit  
van Nederland 

2020 volgens  
de Keuzegids 
Universiteiten

Studenten geven 
ons gemiddeld 

een 8! 
Volgens Nationale 

 Studentenenquête 2019

8/10
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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.

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 com muni-
catie 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. 

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.

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. 

PSYCHOLOGIE

CULTURELE 
 ANTROPOLOGIE & 
ONTWIKKELINGS

SOCIOLOGIE
PSYCHOLOGY

FRANSE TAAL 
EN CULTUUR

ROMAANSE 
TALEN & CULTUREN

CULTURELE 
ANTROPOLOGIE EN 
ONTWIKKELINGS

SOCIOLOGIE

GRIEKSE EN 
LATIJNSE 

TAAL EN CULTUUR

ENGLISH LANGUAGE 
AND CULTURE

AMERICAN STUDIES

BIOLOGY

MOLECULAIR  
LIFE SCIENCE

TANDHEELKUNDE

GENEESKUNDE

BIOMEDISCHE 
WETENSCHAPPEN

NATUUR EN 
 STERRENKUNDE

SCIENCE

SPAANSE TAAL 
EN CULTUUR

DUITSE TAAL 
EN CULTUUR

ALGEMENE 
CULTUUR

WETENSCHAPPEN

ARTS AND CULTURE 
STUDIES

KUNST
GESCHIEDENIS

FILOSOFIETHEOLOGIE

ISLAMSTUDIES

RELIGIE
WETENSCHAPPEN



ACADEMISCHE 
LERARENOPLEIDING 

PRIMAIR 
ONDERWIJS

GEOGRAFIE,
PLANOLOGIE
EN MILIEU

PHILOSOPHY, 
POLITICS AND 

SOCIETY

ARTIFICIAL 
 INTELLIGENCE

COMPUTING  
SCIENCE

COMMUNICATIE  
EN INFORMATIE

WETENSCHAPPEN

INTERNATIONAL  
BUSINESS 

COMMUNICATION

WISKUNDE

COMMUNICATIE
WETENSCHAP

BEDRIJFSKUNDE

ECONOMICS 
AND BUSINESS 

ECONOMICS

BESTUURSKUNDE

ECONOMIE EN 
BEDRIJFSECONOMIE

POLITICOLOGIE

BUSINESS
ADMINISTRATION

RECHTS
GELEERDHEID

RECHT & 
MANAGEMENT  EUROPEAN LAW 

SCHOOL

NOTARIEEL 
RECHT

RECHT & 
ECONOMIE

PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN

PEDAGOGISCHE 
WETENSCHAPPEN 

VAN PRIMAIR 
ONDERWIJS

NEDERLANDSE 
TAAL EN CULTUUR

AMERICAN STUDIES

CHEMISTRY

SOCIOLOGIE
GESCHIEDENIS

COMPARATIVE  
EUROPEAN 

HISTORY

ISLAMSTUDIES

TAALWETENSCHAP

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!).

Ontdek alle studies 
en mis niks! 
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Opleidingen en toelatingseisen
Bacheloropleidingen Omschrijving bacheloropleidingen

Uitgebreide omschrijving vind je via ru.nl/bacheloropleidingen
Natuur & 
Techniek

Natuur & 
Gezondheid

Economie & 
Maatschappij

Cultuur & 
Maatschappij

Beperkt aantal 
opleidingsplaatsen

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs In dit vierjarige traject volg je twee studies, Pedagogische Wetenschappen aan de RU en de opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO) aan de HAN. ✓ ✓ ✓ ✓

Algemene Cultuurwetenschappen Je bestudeert kunstvormen en -stromingen en de manier waarop kunst en cultuur functioneren in de samenleving. ✓ ✓ ✓ ✓

American Studies  
(bachelortrack van Engelse Taal en Cultuur) Leer historische en hedendaagse ontwikkelingen in dit werelddeel te doorgronden en verklaren. En leer de Amerikaans-Engelse taal perfect beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Artificial Intelligence Bestudeer de menselijke cognitie om kunstmatige intelligentie te kunnen begrijpen en te ontwikkelen. Doel: creëren van slimmere computers en robots. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2 •
Arts and Culture Studies   
(bachelortrack van Algemene Cultuurwetenschappen) Analyseer kunstvormen en -stromingen vanuit Europees en Noord-Amerikaans perspectief en bestudeer de rol van kunst en cultuur in de samenleving. ✓ ✓ ✓ ✓

Bedrijfskunde Je leert kritisch te kijken naar hoe een bedrijf reilt en zeilt. Daarbij staan mensen, hun handelen en hun onderlinge zakelijke relaties centraal. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Bestuurskunde Leer hoe bestuurlijke beslissingen bij overheidsinstellingen gemaakt worden en richt je op het oplossen van hun maatschappelijke uitdagingen. ✓ ✓ ✓ ✓

Biology Gefascineerd door evolutie, genetica, ecologie en ons brein? Wil je veel practica en een internationaal toekomstperspectief? Dan is dit jouw studie. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Biomedische Wetenschappen Leer ziektes begrijpen, zodat ze behandeld of voorkomen worden. Biomedici verbeteren de gezondheidszorg van molecuul tot wereldbevolking. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Business Administration (bachelortrack van Bedrijfskunde) Je verdiept je in organisaties en bestudeert de interactie tussen alle betrokken stakeholders en de manier waarop organisaties zijn gestructureerd. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Chemistry Leer over de eigenschappen van moleculen en hoe die met elkaar reageren. Als scheikundige maak je nieuwe materialen en bedenk je oplossingen. ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Communicatie- en informatiewetenschappen Hoe kun je de communicatie van bedrijven en organisaties verbeteren? Je verdiept je in communicatietheorieën en in de toepassing daarvan. ✓ ✓ ✓ ✓

Communicatiewetenschap Bestudeer hoe via de media wordt gecommuniceerd. Je bekijkt hierbij alle vormen van media, van papieren krant tot en met sociale media en games. ✓ ✓ ✓ ✓

Comparative European History   
(bachelortrack van Geschiedenis)

Verdiep je in het verleden en de toekomst van Europa. Vanuit vergelijkend perspectief bestudeer je de rol van historische ontwikkelingen in  
actuele maatschappelijke kwesties. ✓ ✓ ✓ ✓

Computing Science  Hoe maak je digitale hulpmiddelen zo slim, gebruiksvriendelijk en veilig mogelijk? Lever innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. ✓ wiB 2 wiB 2 wiB 2

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Je bestudeert culturele diversiteit en ongelijkheid, mensen in samenlevingen en hoe zij vormgeven aan familierelaties, religie, economie en politiek. ✓ ✓ ✓ ✓

Duitse Taal en Cultuur Je verdiept je in de taal, cultuur, politiek en geschiedenis. Met Duitsland zo dichtbij, leer je de Duits-Nederlandse betrekkingen van binnenuit kennen. ✓ ✓ ✓ ✓

Economics and Business Economics   
(bachelortrack van Economie en Bedrijfseconomie) Je kijkt naar het financiële gedrag en de beslissingen die organisaties nemen. Ook leer je over de (inter)nationale regels waar zij zich aan moeten houden. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Economie en Bedrijfseconomie Je bestudeert het koop- en keuzegedrag van mensen, bedrijven en de overheid en leert om dit te analyseren en te verklaren. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

English Language and Culture  Verdiep je in de Engelse taal en de gewoonten, cultuur, geschiedenis en literatuur van Groot-Brittannië en andere Engelstalige gebieden. ✓ ✓ ✓ ✓

European Law School Van regels over handel tot afspraken over vluchtelingen. Waar houdt het Nederlandse recht op en begint het Europese of internationale recht? ✓ ✓ ✓ ✓

Filosofie Bestudeer fundamentele vragen over het leven. Raak tijdens je studie bekend met alle aspecten van de westerse filosofie, zoals logica en ethiek. ✓ ✓ ✓ ✓

Franse Taal en Cultuur  
(bachelortrack van Romaanse Talen en Culturen) Kom alles te weten over de rijke cultuur en invloedrijke geschiedenis van Franstalige gebieden en leer de Franse taal op near-native niveau beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Geneeskunde Je wordt opgeleid tot arts en leert door middel van patiëntcontact hoe je het beste zorg verleent aan mensen. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Geografie, Planologie en Milieu Onderzoek de relatie tussen mens en haar omgeving en leer hoe je die omgeving (wijk, stad of zelfs de hele wereld) optimaal kunt inrichten. ✓ ✓ ✓ ✓

Geschiedenis Ontdek hoe historische gebeurtenissen doorwerken in het heden en hoe maatschappelijke ontwikkelingen onze herinnering aan het verleden kleuren. ✓ ✓ ✓ ✓

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Ontdek hoe de antieke cultuur voortleeft. Naast vertalen van Griekse en Latijnse teksten is er veel aandacht voor cultuur en archeologie. gr of la 1 gr of la 1 gr of la 1 gr of la 1

International Business Communication   
(bachelortrack van Communicatie- en Informatiewetenschappen) Effectief communiceren in een meertalige organisatie? Leer vloeiend Engels, Duits, Frans of Spaans en wordt een expert in interculturele communicatie. ✓ ✓ ✓ ✓

Islamstudies (bachelortrack van Religiewetenschappen) Verdiep je in politieke, sociale, historische & maatschappelijke ontwikkelingen die samenhangen met de islam in Europa en het Midden-Oosten. ✓ ✓ ✓ ✓

Kunstgeschiedenis Bestudeer de volledige westerse kunstgeschiedenis van oudheid tot eigentijdse kunst en ontdek wat kunst je vertelt over de wereld van vroeger en nu. ✓ ✓ ✓ ✓

Molecular Life Sciences  Hoe kun je door meer kennis over moleculaire processen in gezonde mensen ziektes bestrijden? En hoe kun je met moleculen iemand beter maken? ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Natuur- en Sterrenkunde Verdiep je in natuurkundige fenomenen en onderzoek de onderliggende waarheden. Werk met topwetenschappers en ontdek een nieuw zwart gat. ✓ wiB & na 2 wiB & na 2 wiB & na 2

Nederlandse Taal en Cultuur Van kindertaal en journalistiek tot poëzie en psycholinguïstiek: laat je verrassen door de veelzijdigheid van onze taal, communicatie en literatuur. ✓ ✓ ✓ ✓

Notarieel Recht Leer mensen te helpen bij het maken van juridische afspraken tijdens life events, zoals het kopen van een huis, huwelijk of de start van een bedrijf. ✓ ✓ ✓ ✓

Pedagogische Wetenschappen Je bestudeert vanuit verschillende invalshoeken kinderen, jongeren en hun opvoeders en kijkt naar gedrag en ontwikkeling. ✓ ✓ ✓ ✓

Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs Je wordt opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs met een stevige wetenschappelijke basis. ✓ ✓ ✓ ✓

Philosophy, Politics and Society   
(bachelortrack van Filosofie) Gefascineerd door de ideeën die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de mensheid? Misschien is deze studie dan geschikt voor jou. ✓ ✓ ✓ ✓

Politicologie Ontdek wie de macht in handen heeft en hoe de politieke verhoudingen liggen op (inter)nationaal niveau. ✓ ✓ ✓ ✓

Psychologie
Je onderzoekt het gedrag, de gedachten en de emoties van mensen. Je bestudeert hoe het brein ons gedrag stuurt. Soms bewust en vaak onbewust.

✓ ✓ ✓ ✓ •
Psychology  (bachelortrack van Psychologie) ✓ ✓ ✓ ✓ •
Recht & Economie Tijdens de dubbelstudie leer je welke juridische kanttekeningen er aan economische ontwikkelingen zitten en hoe de wet invloed uitoefent op de markt. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Recht & Management Een bedrijf starten, schadeclaims, arbeidsconflicten – allemaal zaken met een bedrijfsmatige en een juridische kant. Word expert op beide vakgebieden! ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Rechtsgeleerdheid Het 'recht' kom je overal tegen. Leer de wetten kennen en deze te gebruiken bij alledaagse situaties en zaken uit de praktijk. ✓ ✓ ✓ ✓

Religiewetenschappen Je wordt opgeleid tot expert van religie in de samenleving door het bestuderen van de vijf grote wereldreligies en nieuwe religieuze bewegingen. ✓ ✓ ✓ ✓

Romaanse Talen en Culturen Je gaat Romaanse talen studeren als je interesse hebt in de Franse of Spaanse taal en cultuur, en andere culturen wil leren kennen. ✓ ✓ ✓ ✓

Science Leer over de grenzen van wetenschappelijke vakgebieden heen te kijken. Jij bedenkt oplossingen voor vraagstukken in wetenschap en bedrijfsleven. ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Sociologie Je leert hoe de maatschappij in elkaar steekt, verandert en waarom dat zo is. Je onderzoekt vraagstukken over ongelijkheid en verbondenheid. ✓ ✓ ✓ ✓

Spaanse Taal en Cultuur  
(bachelortrack van Romaanse Talen en Culturen)

Ruim 450 miljoen mensen spreken Spaans. Je verdiept je in de cultuur, geschiedenis en actualiteit van dit enorme taalgebied en leert de  
Spaanse taal perfect beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Taalwetenschap Gefascineerd door hoe taal 'werkt'? Bestuur alle facetten van taal, zoals taalverwerving, -stoornissen en -technologie, gebarentaal en meertaligheid. ✓ ✓ ✓ ✓

Tandheelkunde Je wordt opgeleid tot tandarts en leert op een wetenschappelijke manier feilloos om te gaan met pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Theologie Je bestudeert op academische wijze de bronnen, geschiedenis en actualiteit van het christendom en haar relevantie voor vandaag de dag. ✓ ✓ ✓ ✓

Wiskunde Wiskunde zie je overal en is onmisbaar in onze wereld. Als je wiskunde gaat studeren, leer je de mathematische wereld om je heen te begrijpen. ✓ wiB 2 wiB 2 wiB 2

1  Als je eindexamen hebt gedaan in alleen Grieks óf Latijn,  
dan volg je in het eerste jaar een speciaal inhaalprogramma.

2  Toelating als je de genoemde vakken hebt gekozen in je 
profiel of in het vrije deel.

✓  zonder meer toelating
✘  geen toelating
gr  Grieks

la  Latijn
wiA  wiskunde A 
wiB wiskunde B

 Opleiding is geheel Engelstalig. De overige opleidingen worden in het Nederlands aangeboden. 
Aan dit schema kunnen geen rechten ontleend worden.

bi  biologie
na natuurkunde 
sk scheikunde
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Bacheloropleidingen Omschrijving bacheloropleidingen
Uitgebreide omschrijving vind je via ru.nl/bacheloropleidingen

Natuur & 
Techniek

Natuur & 
Gezondheid

Economie & 
Maatschappij

Cultuur & 
Maatschappij

Beperkt aantal 
opleidingsplaatsen

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs In dit vierjarige traject volg je twee studies, Pedagogische Wetenschappen aan de RU en de opleiding tot leraar basisonderwijs (PABO) aan de HAN. ✓ ✓ ✓ ✓

Algemene Cultuurwetenschappen Je bestudeert kunstvormen en -stromingen en de manier waarop kunst en cultuur functioneren in de samenleving. ✓ ✓ ✓ ✓

American Studies  
(bachelortrack van Engelse Taal en Cultuur) Leer historische en hedendaagse ontwikkelingen in dit werelddeel te doorgronden en verklaren. En leer de Amerikaans-Engelse taal perfect beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Artificial Intelligence Bestudeer de menselijke cognitie om kunstmatige intelligentie te kunnen begrijpen en te ontwikkelen. Doel: creëren van slimmere computers en robots. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2 •
Arts and Culture Studies   
(bachelortrack van Algemene Cultuurwetenschappen) Analyseer kunstvormen en -stromingen vanuit Europees en Noord-Amerikaans perspectief en bestudeer de rol van kunst en cultuur in de samenleving. ✓ ✓ ✓ ✓

Bedrijfskunde Je leert kritisch te kijken naar hoe een bedrijf reilt en zeilt. Daarbij staan mensen, hun handelen en hun onderlinge zakelijke relaties centraal. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Bestuurskunde Leer hoe bestuurlijke beslissingen bij overheidsinstellingen gemaakt worden en richt je op het oplossen van hun maatschappelijke uitdagingen. ✓ ✓ ✓ ✓

Biology Gefascineerd door evolutie, genetica, ecologie en ons brein? Wil je veel practica en een internationaal toekomstperspectief? Dan is dit jouw studie. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Biomedische Wetenschappen Leer ziektes begrijpen, zodat ze behandeld of voorkomen worden. Biomedici verbeteren de gezondheidszorg van molecuul tot wereldbevolking. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Business Administration (bachelortrack van Bedrijfskunde) Je verdiept je in organisaties en bestudeert de interactie tussen alle betrokken stakeholders en de manier waarop organisaties zijn gestructureerd. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Chemistry Leer over de eigenschappen van moleculen en hoe die met elkaar reageren. Als scheikundige maak je nieuwe materialen en bedenk je oplossingen. ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Communicatie- en informatiewetenschappen Hoe kun je de communicatie van bedrijven en organisaties verbeteren? Je verdiept je in communicatietheorieën en in de toepassing daarvan. ✓ ✓ ✓ ✓

Communicatiewetenschap Bestudeer hoe via de media wordt gecommuniceerd. Je bekijkt hierbij alle vormen van media, van papieren krant tot en met sociale media en games. ✓ ✓ ✓ ✓

Comparative European History   
(bachelortrack van Geschiedenis)

Verdiep je in het verleden en de toekomst van Europa. Vanuit vergelijkend perspectief bestudeer je de rol van historische ontwikkelingen in  
actuele maatschappelijke kwesties. ✓ ✓ ✓ ✓

Computing Science  Hoe maak je digitale hulpmiddelen zo slim, gebruiksvriendelijk en veilig mogelijk? Lever innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. ✓ wiB 2 wiB 2 wiB 2

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Je bestudeert culturele diversiteit en ongelijkheid, mensen in samenlevingen en hoe zij vormgeven aan familierelaties, religie, economie en politiek. ✓ ✓ ✓ ✓

Duitse Taal en Cultuur Je verdiept je in de taal, cultuur, politiek en geschiedenis. Met Duitsland zo dichtbij, leer je de Duits-Nederlandse betrekkingen van binnenuit kennen. ✓ ✓ ✓ ✓

Economics and Business Economics   
(bachelortrack van Economie en Bedrijfseconomie) Je kijkt naar het financiële gedrag en de beslissingen die organisaties nemen. Ook leer je over de (inter)nationale regels waar zij zich aan moeten houden. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Economie en Bedrijfseconomie Je bestudeert het koop- en keuzegedrag van mensen, bedrijven en de overheid en leert om dit te analyseren en te verklaren. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

English Language and Culture  Verdiep je in de Engelse taal en de gewoonten, cultuur, geschiedenis en literatuur van Groot-Brittannië en andere Engelstalige gebieden. ✓ ✓ ✓ ✓

European Law School Van regels over handel tot afspraken over vluchtelingen. Waar houdt het Nederlandse recht op en begint het Europese of internationale recht? ✓ ✓ ✓ ✓

Filosofie Bestudeer fundamentele vragen over het leven. Raak tijdens je studie bekend met alle aspecten van de westerse filosofie, zoals logica en ethiek. ✓ ✓ ✓ ✓

Franse Taal en Cultuur  
(bachelortrack van Romaanse Talen en Culturen) Kom alles te weten over de rijke cultuur en invloedrijke geschiedenis van Franstalige gebieden en leer de Franse taal op near-native niveau beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Geneeskunde Je wordt opgeleid tot arts en leert door middel van patiëntcontact hoe je het beste zorg verleent aan mensen. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Geografie, Planologie en Milieu Onderzoek de relatie tussen mens en haar omgeving en leer hoe je die omgeving (wijk, stad of zelfs de hele wereld) optimaal kunt inrichten. ✓ ✓ ✓ ✓

Geschiedenis Ontdek hoe historische gebeurtenissen doorwerken in het heden en hoe maatschappelijke ontwikkelingen onze herinnering aan het verleden kleuren. ✓ ✓ ✓ ✓

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Ontdek hoe de antieke cultuur voortleeft. Naast vertalen van Griekse en Latijnse teksten is er veel aandacht voor cultuur en archeologie. gr of la 1 gr of la 1 gr of la 1 gr of la 1

International Business Communication   
(bachelortrack van Communicatie- en Informatiewetenschappen) Effectief communiceren in een meertalige organisatie? Leer vloeiend Engels, Duits, Frans of Spaans en wordt een expert in interculturele communicatie. ✓ ✓ ✓ ✓

Islamstudies (bachelortrack van Religiewetenschappen) Verdiep je in politieke, sociale, historische & maatschappelijke ontwikkelingen die samenhangen met de islam in Europa en het Midden-Oosten. ✓ ✓ ✓ ✓

Kunstgeschiedenis Bestudeer de volledige westerse kunstgeschiedenis van oudheid tot eigentijdse kunst en ontdek wat kunst je vertelt over de wereld van vroeger en nu. ✓ ✓ ✓ ✓

Molecular Life Sciences  Hoe kun je door meer kennis over moleculaire processen in gezonde mensen ziektes bestrijden? En hoe kun je met moleculen iemand beter maken? ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Natuur- en Sterrenkunde Verdiep je in natuurkundige fenomenen en onderzoek de onderliggende waarheden. Werk met topwetenschappers en ontdek een nieuw zwart gat. ✓ wiB & na 2 wiB & na 2 wiB & na 2

Nederlandse Taal en Cultuur Van kindertaal en journalistiek tot poëzie en psycholinguïstiek: laat je verrassen door de veelzijdigheid van onze taal, communicatie en literatuur. ✓ ✓ ✓ ✓

Notarieel Recht Leer mensen te helpen bij het maken van juridische afspraken tijdens life events, zoals het kopen van een huis, huwelijk of de start van een bedrijf. ✓ ✓ ✓ ✓

Pedagogische Wetenschappen Je bestudeert vanuit verschillende invalshoeken kinderen, jongeren en hun opvoeders en kijkt naar gedrag en ontwikkeling. ✓ ✓ ✓ ✓

Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs Je wordt opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs met een stevige wetenschappelijke basis. ✓ ✓ ✓ ✓

Philosophy, Politics and Society   
(bachelortrack van Filosofie) Gefascineerd door de ideeën die bepalend zijn voor de ontwikkeling van de mensheid? Misschien is deze studie dan geschikt voor jou. ✓ ✓ ✓ ✓

Politicologie Ontdek wie de macht in handen heeft en hoe de politieke verhoudingen liggen op (inter)nationaal niveau. ✓ ✓ ✓ ✓

Psychologie
Je onderzoekt het gedrag, de gedachten en de emoties van mensen. Je bestudeert hoe het brein ons gedrag stuurt. Soms bewust en vaak onbewust.

✓ ✓ ✓ ✓ •
Psychology  (bachelortrack van Psychologie) ✓ ✓ ✓ ✓ •
Recht & Economie Tijdens de dubbelstudie leer je welke juridische kanttekeningen er aan economische ontwikkelingen zitten en hoe de wet invloed uitoefent op de markt. ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Recht & Management Een bedrijf starten, schadeclaims, arbeidsconflicten – allemaal zaken met een bedrijfsmatige en een juridische kant. Word expert op beide vakgebieden! ✓ ✓ ✓ wiA of wiB 2

Rechtsgeleerdheid Het 'recht' kom je overal tegen. Leer de wetten kennen en deze te gebruiken bij alledaagse situaties en zaken uit de praktijk. ✓ ✓ ✓ ✓

Religiewetenschappen Je wordt opgeleid tot expert van religie in de samenleving door het bestuderen van de vijf grote wereldreligies en nieuwe religieuze bewegingen. ✓ ✓ ✓ ✓

Romaanse Talen en Culturen Je gaat Romaanse talen studeren als je interesse hebt in de Franse of Spaanse taal en cultuur, en andere culturen wil leren kennen. ✓ ✓ ✓ ✓

Science Leer over de grenzen van wetenschappelijke vakgebieden heen te kijken. Jij bedenkt oplossingen voor vraagstukken in wetenschap en bedrijfsleven. ✓ wiB & na 2 wiB & na & sk 2 wiB & na & sk 2

Sociologie Je leert hoe de maatschappij in elkaar steekt, verandert en waarom dat zo is. Je onderzoekt vraagstukken over ongelijkheid en verbondenheid. ✓ ✓ ✓ ✓

Spaanse Taal en Cultuur  
(bachelortrack van Romaanse Talen en Culturen)

Ruim 450 miljoen mensen spreken Spaans. Je verdiept je in de cultuur, geschiedenis en actualiteit van dit enorme taalgebied en leert de  
Spaanse taal perfect beheersen. ✓ ✓ ✓ ✓

Taalwetenschap Gefascineerd door hoe taal 'werkt'? Bestuur alle facetten van taal, zoals taalverwerving, -stoornissen en -technologie, gebarentaal en meertaligheid. ✓ ✓ ✓ ✓

Tandheelkunde Je wordt opgeleid tot tandarts en leert op een wetenschappelijke manier feilloos om te gaan met pathologie, diagnostiek, preventie en behandeling. bi 2 na 2 ✘ ✘ •
Theologie Je bestudeert op academische wijze de bronnen, geschiedenis en actualiteit van het christendom en haar relevantie voor vandaag de dag. ✓ ✓ ✓ ✓

Wiskunde Wiskunde zie je overal en is onmisbaar in onze wereld. Als je wiskunde gaat studeren, leer je de mathematische wereld om je heen te begrijpen. ✓ wiB 2 wiB 2 wiB 2

Aanmelden 
Wil je je voor het collegejaar 2021/2022 
aanmelden bij de Radboud Universiteit? 
Doe dit dan vóór 1 mei via Studielink. 
Dan hebben we nog tijd om samen 
met jou na te gaan of de opleiding die 
je wilt volgen echt bij je past. Dat doen 
we onder andere met de studie keuze-
check. Let op: voor opleidingen met een 
beperkt aantal plekken moet je je al voor 
15 januari aanmelden.

Check onze Q&A 
vlogs waarin 
studenten meer 
vertellen over de 
opleidingen.
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Blijf op de 
hoogte!
Nooit meer informatie 
 missen die belangrijk is 
voor je studiekeuze?  
Maak gebruik van onze 
WhatsApp-service!  
Stuur “AANMELDEN” naar 
06 25 31 90 96.

Wat vind 
jij nou 

typisch 
Radboud?

De open en gezellige sfeer. 
 Daarnaast vind ik de combinatie 
van ‘chillplekken’ en studeer-
plekken heel erg fijn!’
SANNEKE, STUDENT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN

‘Coming to the library at 8:30 
am. To get the best seats, next 
to the large windows’ 
JULIA, STUDENT ECONOMICS

‘Een bar op de campus!’
ALBERTO, STUDENT INTERNATIONAL 
BUSINESS COMMUNICATION

Volg ons via
  Radboud_uni 

  Radboud_uni 

  Radbouduniversity 

  Radbouduniversiteit

Stel je vraag
Ons studententeam van Studie voorlichting 
beantwoordt al je vragen.

   Bel naar 024 361 23 45, optie 2 - op 
 werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur

   App naar 06 25 31 90 96

  Mail naar studievoorlichting@ru.nl

   Chat op onze website via ru.nl/bachelor  
of stel je vraag aan een student via:  
ru.nl/stel-je-vraag-aan-een-student

Deze brochure is een uitgave van de 
 Radboud  Universiteit | Coördinatie: Dienst 
 Marketing en  Communicatie | Redactie: 
Deborah Weimer |  Fotografie: Dick van Aalst 
| Grafisch  ontwerp: gloedcommunicatie, 
 Nijmegen | Druk: Drukkerij Zalsman |  
Aan de inhoud van deze  brochure kun je 
geen  rechten ontlenen. Eventuele  op- en 
 aanmerkingen kun je richten aan de   
Radboud Universiteit.
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plaatsen

(Zalsman informeren)

https://www.snapchat.com/add/Radboud_Uni
https://www.instagram.com/radboud_uni/
https://www.facebook.com/radbouduniversity
https://api.whatsapp.com/send?phone=31625319096

