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Domeinpresentaties Tilburg University 2019-2020 
 
Beste decaan, 
 

Wij komen graag onze opleidingen presenteren op uw school. Wij hebben onze opleidingen verdeeld over 7 

domeinpresentaties met een omschrijving van de context, welke opleidingen aan bod komen in de presentatie 

en wat de toekomstmogelijkheden van het opleidingsgebied zijn.  

Waarom hebben we gekozen voor deze indeling: 

 Omdat scholieren uit 4 en 5 vwo zich nog breed oriënteren. Elke presentatie clustert de opleidingen die 

binnen een zelfde interessegebied vallen. De leerlingen krijgen iets mee over de context van de 

opleidingen (het vakgebied) en over de globale verschillen tussen de opleidingen. 

 Het is voor scholen lastig kiezen uit het grote aanbod. Op deze manier maken we de keuze makkelijker. 

 

Naam domeinpresentatie Opleidingen die aan bod komen 

Economie & Business Bedrijfseconomie, Data Science, Economics, Economie 

en Bedrijfseconomie, Econometrie en Operationele 

Research, Entrepreneurship and Business Innovation, 

Fiscale Economie, International Business 

Administration 

Mens & Organisatie Global Management of Social Issues, Human Resource 

Studies, Organisatiewetenschappen, 

Personeelwetenschappen 

Recht & Bestuur Bestuurskunde, Fiscaal Recht, Global Law, 

Rechtsgeleerdheid 

Gedrag & Maatschappij Cognitive Science & Artificial Intelligence, Psychologie, 

Sociologie, UCT Liberal Arts & Sciences 

Communicatie & Media Communicatie- en Informatiewetenschappen,  

Online Culture; Media Studies  

Bèta & Big data  Cognitive Science & Artificial Intelligence, Data 

Science, Econometrie en Operationele Research 

Filosofie & Levensbeschouwing Filosofie, Theologie 

Kennismaking opleidingsdomeinen (4 vwo) Met deze presentatie leggen we uit wat de 

verschillende studiedomeinen inhouden en welke 

opleidingen daarmee verbonden zijn. 

Algemene presentatie Studeren in het hoger 

onderwijs (leerlingen en ouders) 

Onze studenten vertellen leerlingen en/of ouders 
onder andere over de verschillende onderwijsvormen, 
verschil tussen universiteit en hbo, belangrijke 
vaardigheden, de begeleiding van studenten en het 
studentenleven. 

Voor LOOT scholen: Studie & Topsport Speciaal voor LOOT-scholen of scholen met 
sportklassen is deze presentatie over de faciliteiten 
voor topsporters: speciale regelingen voor tentamens, 
trainingsfaciliteiten, financiële ondersteuning, etc.  
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Toelichting per domeinpresentatie 
 

1. Universitaire opleidingen in Economie en Business  

(met o.a. Economie, Bedrijfseconomie, International Business) 

Er zijn verschillende economische opleidingen: in de opleiding Economie leer je ontwikkelingen in de 

wereldeconomie en economisch gedrag te begrijpen, analyseren en voorspellen. In de opleiding 

Bedrijfseconomie verdiep je je in de vier belangrijkste pijlers van bedrijven: accounting, financiering, 

management en marketing. Bij andere opleidingen leer je alles over het internationale bedrijfsleven of hoe je 

met belastingrecht het verschil kunt maken. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze 

opleidingen, met welke onderwerpen houden ze zich mee bezig en wat kun je er later mee doen? 

 
De domeinpresentatie Economie en Management gaat over de volgende opleidingen: 

 Economics 

 Economie en Bedrijfseconomie  

 Bedrijfseconomie 

 Econometrie en Operationele Research 

 Fiscale Economie 

 International Business Administration 

 Data Science 

 In ontwikkeling: Entrepreneurship & Business Innovation  

 

Wat kun je later doen met een economische opleiding? 

Je kunt bijvoorbeeld het ondernemerschap in jouw regio versterken door lokale bedrijven met elkaar te laten 

samenwerken en door startups te organiseren. Als bedrijfseconoom word je bijvoorbeeld accountant bij PwC, 

marketingmanager bij Ahold of financieel analist bij een multinational. Andere economen helpen bijvoorbeeld 

microkredieten opzetten in ontwikkelingslanden, of werken aan nieuwe belastingmaatregelen, maken analyses 

van maatschappelijke ontwikkelingen voor het Centraal Plan Bureau of gaan de wetenschap in bij een 

universiteit in binnen- of buitenland. 

 

 

2. Universitaire opleidingen op het gebied van Mens en Organisatie  
(met o.a. Personeelwetenschappen en Global Management of Social Issues) 

Deze opleidingen hebben we in 1 presentatie gebundeld omdat ze gaan over de wisselwerking tussen individuen 
en organisaties. Daarbij komen thema’s aan bod als samenwerking binnen en tussen organisaties en ook 
maatschappelijke thema’s als migratie, armoede, ongelijkheid, en culturele verschillen. 2 Engelstalige 
opleidingen richten zich ook op internationale vraagstukken en werkgebieden. We laten je zien met welke 
onderwerpen ze zich bezig houden zodat het voor jou duidelijk wordt waarin ze onderling verschillen. 

 
In deze domeinpresentatie bespreken we de volgende opleidingen: 
 Organisatiewetenschappen 
 Personeelwetenschappen / Human Resource Studies: People Management 
 Global Management of Social Issues 
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Wat kun je later doen met deze opleidingen?  
Je gaat bijvoorbeeld bedrijven adviseren hoe ze optimaal kunnen samenwerken en goed kunnen inspelen op 
veranderingen in de markt. Als personeelsmanager kun je ervoor zorgen dat mensen zich gelukkig voelen in hun 
baan en zich kunnen ontwikkelen. Je kunt veranderingsprojecten bij organisaties gaan leiden of werkprocessen 
verbeteren.  
 

 
3. Universitaire opleidingen op het gebied van Recht en Bestuur (met o.a. Rechtsgeleerdheid en 
Bestuurskunde) 
 
De domeinvoorlichting Recht en Bestuur bespreekt een aantal juridische opleidingen, die allemaal een andere 
focus hebben. Zo is de ene opleiding juist gericht op maatschappelijke problemen in binnen en buitenland, 
terwijl bij een andere opleiding de focus juist ligt op fiscale vraagstukken. Tijdens deze voorlichting vertellen wij 
je iets over de inhoud van deze opleidingen, de overeenkomsten en de verschillen en wat je er later mee zou 
kunnen doen.   
 

Deze domeinpresentatie bespreekt de volgende opleidingen: 

 Rechtsgeleerdheid 

 Fiscaal Recht  

 Global Law 

 Bestuurskunde 

 

Wat kun je later doen met deze opleidingen? 

Je kunt natuurlijk gaan voor een togaberoep als advocaat of rechter. Je kunt bijvoorbeeld ook meewerken aan 

nieuwe wetgeving op het gebied van digitalisering, of de overheid adviseren in het verwerken van 

vluchtelingenstromen. Met een studie Bestuurskunde kun je bijvoorbeeld bij de overheid, politie, justitie, zorg, 

onderwijs en adviesbureaus terecht. Met Global Law kun je bij internationale bedrijven werken op een afdeling 

met juridische specialisten uit verschillende landen. 

 

4. Universitaire opleidingen over Gedrag en Maatschappij (met o.a. Psychologie en Sociologie) 

Deze presentatie bespreekt een aantal opleidingen die gaan over gedrag en mensen en over de dynamiek tussen 

mens en samenleving. In deze opleidingen bestudeer je het menselijk gedrag en de factoren die daarop van 

invloed zijn, of de relatie tussen individuen en groepen, leer je belangrijke maatschappelijke vraagstukken 

begrijpen en daar oplossingen voor zoeken. We laten je zien met welke onderwerpen ze zich bezig houden zodat 

het voor jou duidelijk wordt waarin ze verschillen. 

In deze domeinpresentatie bespreken we de volgende opleidingen: 

 Psychologie / Psychology 

 Cognitive Science & Artificial Intelligence 

 Sociologie / International Sociology 

 University College Tilburg: Liberal Arts & Sciences 
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Wat kun je later doen met deze opleidingen?  

Wil jij bijdragen aan begrip en tolerantie binnen de samenleving? Of aan het kweken van draagvlak voor robots 

in de zorg? Je bestudeert hoe ons brein alle prikkels verwerkt die binnenkomen en bijvoorbeeld hoe de 

communicatie verloopt tussen mens en robot. Je maakt kennis met vakgebieden als cognitiewetenschap en 

psychologie. Denk bij deze opleidingen aan beroepen binnen uiteenlopende sectoren, zoals de zorg, het 

bedrijfsleven, de overheid, een NGO, defensie, etc. Met een brede studie als Liberal Arts and Sciences heb je 

veel mogelijkheden. Van econoom tot jurist en van sociaal-psycholoog tot onderzoeker; in alle hoeken van de 

(internationale) arbeidsmarkt kom je LAS afgestudeerden tegen. 

 

5. Universitaire opleidingen over Communicatie en Media (met Communicatie- en 

Informatiewetenschappen en Online Culture) 

 Communicatie- en Informatiewetenschappen bestudeert hoe mensen en organisaties met elkaar 

communiceren en informatie verwerken. Online Culture bestudeert hoe digitale media, kunst en cultuur elkaar 

beïnvloeden in een samenleving die voortdurend in beweging is. Bij Filosofie en Theologie leer je na te denken 

over belangrijke maatschappelijke kwesties en betekenis te geven aan de wereld om je heen. 

 

Domeinpresentatie over onze opleidingen op dit gebied: 

 Communicatie- en Informatiewetenschappen 

 Online Culture: Art, Media and Society 

 

Wat kun je doen na je communicatie- of cultuurstudie?  

Communicatiespecialisten vind je in functies op het gebied van PR & voorlichting, eventmanagement, branding, 

social media marketing, marketingcommunicatie en journalistiek, maar bijvoorbeeld ook in virtual reality en 

robotics.  

Afgestudeerden van Online Culture werken bijvoorbeeld binnen de (online) media, in het onderwijs of als 

programmeur van film, theater of debatten.  

 

6. Universitaire opleidingen op het gebied van bèta/big data (met ook Cognitive Science & Artificial 
Intelligence) 

In deze opleidingen focus je je op de interactie tussen mens en techniek, programmeren, trendanalyse en big 

data. Je leert grote hoeveelheden data te analyseren en daaruit trends te signaleren voor bedrijven, 

overheidsinstellingen en non profit organisaties. Naast de technische kant ben je voornamelijk bezig met 

maatschappelijke vraagstukken die het werken met big data oproepen.  

 

Deze domeinpresentatie bespreekt de volgende opleidingen: 

 Cognitive Science and Artificial Intelligence 

 Data Science 

 Econometrie en Operationele Research 
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Wat kun je later doen met deze opleidingen? 

Data Science en artificial intelligence worden in veel sectoren toegepast. Bij justitie, in de gezondheidszorg, in 

het onderwijs en in marketing. Daarnaast ontwikkelen data science start-ups allerlei gepersonaliseerde en 

intelligente apps. Econometristen starten hun eigen bedrijf of vinden een baan bij grote bedrijven als Philips, 

Shell en DSM, of bij banken en verzekeraars waar ze financiële producten analyseren. Op de arbeidsmarkt is veel 

vraag naar mensen die met big data en robots kunnen werken. Vaak vinden ze al tijdens hun studie een baan. 

 

7. Filosofie & Levensbeschouwing 
 
Bij de opleiding Filosofie eer je na te denken over belangrijke maatschappelijke kwesties en betekenis te geven 
aan de wereld om je heen. In de brede studie Theologie leer je veel over de invloed van het christelijke geloof op 
mens en samenleving. Theologie kun je zowel in het Nederlands (Utrecht) als in het Engels (Tilburg) volgen. 
 
Wat kun je later doen met deze opleidingen? 
Filosofen en theologen komen terecht in het bedrijfsleven, in de journalistiek, bij de overheid, het 
gevangeniswezen en in het onderwijs.  

 

8. Kennismaking opleidingsdomeinen Tilburg University 
 

Niet elke scholier weet al welke opleidingen of opleidingsdomeinen voor hem interessant kunnen zijn. Voor zo’n 

leerling is het lastiger, tijdens een voorlichtingsactiviteit op school, te bepalen naar welke presentatie(s) hij moet 

gaan. Om hem daarbij te helpen, hebben wij een interactieve presentatie ontwikkeld die scholieren laat 

kennismaken met alle opleidingsdomeinen van Tilburg University. Vooral geschikt voor 4 vwo. 

 

9. Presentatie voor ouders 
 
Tijdens deze presentatie voor ouders van leerlingen vertellen we onder andere over: 

 De verschillende onderwijsvormen op de universiteit, 

 het verschil tussen universiteit en hbo, 

 welke vaardigheden je als scholier moet bezitten om succesvol te zijn op de universiteit, 

 de manier waarop studenten bij ons begeleid worden, 

 een inkijk in het leven van een student. 

10. Voor LOOT-scholen: Studie & Topsport 

 

Speciaal voor LOOT-scholen of scholen met sportklassen hebben wij een presentatie over de faciliteiten die wij 

bieden voor topsporters. Denk aan speciale regelingen voor tentamens, trainingsfaciliteiten, financiële 

ondersteuning, etc. Onze topsportcoördinator komt dit graag toelichten. 
 

Voor het bekijken of aanvragen van alle presentaties en minicolleges zie 

www.tilburguniversity/decanen 


