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RONDE SESSIES EN ACTIVITEITEN TAAL

RONDE 1
9:15 - 10:00

Bedrijfseconomie

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Economics

Economie en Management in Tilburg

Een studiekeuze: leren kiezen

Filosofie

Personeelwetenschappen

Psychologie

Rechtsgeleerdheid

Campus Tour

RONDE 2
10:30 - 11:15

Bestuurskunde

Data Science

Economie en Bedrijfseconomie 

Entrepreneurship and Business Innovation

Fiscaal Recht

Human Resource Studies: People Management 

International Sociology 

Online Culture: Art, Media and Society 

Organisatie- en Managementwetenschappen

Q&A Psychologie 

Theologie 

Van hbo-p naar de universiteit 

Campus Tour



RONDE 3
11:45 - 12:30

Cognitive Science and Artificial Intelligence 

Econometrie en Operationele Research

Fiscale Economie

Global Law

Global Management of Social Issues

International Business Administration

Ondernemingsrecht

Personeelwetenschappen

Sociologie

Studeren in het buitenland 

Theology 

University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences

Campus Tour

Informatiemarkt  

PAUZE
12:30 - 13:45

Campus Tour (12:45 - 13:30)

Informatiemarkt  

Onderwijs aan Tilburg University: hoe gaat dat? (12:45 - 13:30)

Student in Tilburg: Wat heeft Tilburg allemaal te bieden? (12:45 - 13:30)

RONDE 4
13:45 - 14:30

Bedrijfseconomie 

Cognitive Science and Artificial Intelligence 

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Entrepreneurship and Business Innovation

Filosofie

Fiscaal Recht

Global Management of Social Issues

Online Culture: Art, Media and Society 

Organisatie- en Managementwetenschappen

Rechtsgeleerdheid

Study abroad



RONDE 4
13:45 - 14:30

Campus Tour

Informatiemarkt  

RONDE 5
14:45 - 15:30 

Data Science 

Economics

Economie en Bedrijfseconomie 

Fiscale Economie

Global Law

Human Resource Studies: People Management 

International Sociology 

Ondernemingsrecht

Psychology 

Student in Tilburg: wat heeft Tilburg allemaal te bieden?

Campus Tour

RONDE 6
15:45 - 16:30

Bestuurskunde 

Econometrics and Operations Research

International Business Administration

Leraar Basisonderwijs - Academische Pabo Tilburg

Q&A Psychology 

Sociologie

University College Tilburg: Liberal Arts and Sciences



Economie en Management in Tilburg 

Toelichting programma

Wil je iets met economie of management studeren? Volg deze sessie om een beeld te krijgen van 
de verschillende opleidingen waaruit je op dat gebied kan kiezen. De verschillen worden voor je op 
een rij gezet. Zo kun je vergelijken en ontdekken welke opleiding het beste bij je past. Daarnaast 
delen studenten hun kennis en ervaringen over de opleidingen.

Alle opleidingen bieden 1 of 2 informatiesessies aan waarin docenten, studenten en 
studieadviseurs je alles vertellen over hun bacheloropleiding. Tijdens deze sessies is er ook ruimte 
om vragen te stellen. Daarnaast bieden we nog een aantal andere sessies en activiteiten aan. Zie 
hieronder een korte uitleg.

Een studiekeuze: leren kiezen 

Onderwijs  aan Tilburg University: Hoe gaat dat? 

Keuzes maken doe je elke dag. Goed dat er iets te kiezen valt, maar soms kan het ook lastig zijn - 
zeker bij belangrijke zaken als je studiekeuze. Kiezen is een vaardigheid die je kunt leren. 
Onze loopbaanadviseur en studenten wijzen je de weg en beantwoorden al je vragen rondom 
studiekeuze.

Wat is het verschil tussen een hoor- en werkcollege? Hoe maak je een weekplanning? Welke 
begeleiding krijg je? Een docent van Tilburg University en een bachelor student nemen je in deze 
sessie mee in de belangrijkste verschillen tussen studeren aan het hbo en de universiteit. Jij krijgt 
een indruk van wat je in het eerste jaar aan de universiteit kan verwachten. Neem plaats in onze 
collegebanken en ervaar of studeren aan Tilburg University bij jou past. 

Q&A Psychologie / Psychology 
Tijdens deze Q&A-sessie heb je de kans om al je vragen over de opleiding Psychologie te stellen 
aan studenten, docenten en studieadviseurs. Tijdens de informatiesessie Psychologie worden er 
namelijk geen vragen beantwoord, want daar ligt de focus op een uitgebreide uitleg over opleiding. 
Tip: kies zowel de informatiesessie als Q&A-sessie als je geïnteresseerd bent in de opleiding 
Psychologie. 

SESSIES



Student in Tilburg plein
Op het Student in Tilburg plein in Koopmans building kun je tussen 11:45 en 14:30 uur met 
studenten kletsen over het studentenleven in Tilburg. Zij kunnen je alles vertellen over hoe het is 
om student te zijn, over studentenverenigingen, op kamers te wonen, en hoe het is om je studie te 
combineren met een bijbaantje en je sociale leven. Ook vind je er informatie over het Sports Center, 
huisvesting, Student Career Services, in het buitenland studeren en meer. 

Campus Tour 

Informatiemarkt 

Verken onder begeleiding van een student onze groene campus! Zo kom je erachter of de plek waar 
je gaat studeren je aanspreekt, en of jij jezelf er ook ziet rondlopen in de toekomst. Samen met 
andere bezoekers word je in een groepje rondgeleid over de campus. 

Bezoek tussen 11:45 en 14:30 uur de informatiemarkten in CUBE, Dante en Cobbenhagen building, 
waar elke opleiding een eigen stand heeft. Studenten, docenten en studieadviseurs staan klaar om 
al je vragen te beantwoorden!   

Studeren in het buitenland / Study abroad 
Tijdens je studie aan Tilburg University krijg je de kans om een semester in het buitenland te 
studeren. De mogelijkheid om in het buitenland te studeren geeft je studie aan Tilburg University 
iets extra’s! In deze sessie geven we je meer informatie over de mogelijkheden en geven we een 
inkijkje in hoe het is om op exchange te gaan. 

Student in Tilburg 
Wat heeft Tilburg allemaal te bieden? Ontdek tijdens deze interactieve presentatie hoe het is om 
in Tilburg te studeren en te wonen. Onze studenten vertellen je alles over studeren aan Tilburg 
University, de stad Tilburg, het studentenleven en veel meer. 

Van hbo-p naar de universiteit  
Zit jij in het eerste jaar van een hbo-opleiding en wil je doorstromen naar een universitaire 
bacheloropleiding? Meld je dan aan voor de sessie Van hbo-p naar de universiteit! Tijdens de sessie 
vertellen we je hoe je deze stap kunt zetten, geven we je tips, delen studenten hun ervaringen en 
krijg je de kans om al jouw vragen te stellen. 

ACTIVITEITEN


