
Welkom bij de  
Interessegebied Voorlichting Universiteiten 

  

Natuur & 
Gezondheid 

 

 
 

Informatie over universitaire bacheloropleidingen 



Waar gaan we het over hebben? 

• Uitleg over de vakgebieden Natuur & Gezondheid 

• Welke opleidingen vallen onder dit interessegebied? 

• Hoe zijn universitaire studies opgebouwd? 

• Na je studie: toekomstmogelijkheden 

• Jouw studiekeuzeproces: stellingen en stappen 

 



Waar gaat dit interessegebied over? 

Gezondheid:   hoe werkt het menselijk lichaam, welzijn en 
   volksgezondheid, hoe blijven mensen  
   gezond, hoe werken zorgsystemen, wat is 
   ziekte, mensen genezen 

 

Natuurwetenschap:  Zijn bio afbreekbare materialen echt  
   volledig afbreekbaar? Hoe beïnvloeden 
   chemische stoffen de klimaatverandering? 
   Wat hebben koeien te maken met het  
   broeikaseffect? Hoe werkt een deeltjes 
   versneller? 



Thema: Medicijnen 

Gezondheid: Hoe kan je 
geneesmiddelen het beste 
gebruiken? Hoe kan je 
mensen voorlichten over het 
gebruik van medicijnen? 

 

Natuurwetenschap: Welke 
stoffen zitten er in 
medicijnen?  Hoe maak je 
betere geneesmiddelen? 



Thema: Zon 

Gezondheid: Wat voor effect 
heeft vitamine D? Hoe lichten we 
bevolking het beste voor over de 
schadelijke effecten van de zon? 
Hoe ontstaat huidkanker?  

 

Natuurwetenschap: Hoe kan 
zonne-energie ingezet worden in 
toekomstige innovaties? Hoe 
werkt kernenergie in de zon? 



Thema: Complexe systemen in de natuur 

Gezondheid: Hoe ontdek je een 
ziekte? Welke genen zijn 
verbonden aan een bepaalde 
ziekte? Hoe werken 
geneesmiddelen in ons lichaam? 

 

Natuurwetenschap: Hoe maak 
je een algoritme om data te 
filteren? Hoe werken onze 
hersenen ten opzichte van 
computers? 



Opleidingen in dit interessegebied 

Natuurwetenschap: Biologie, Natuurkunde, Natuursterrenkunde, 
Scheikunde, Wiskunde, Neurowetenschappen, Moleculaire 
levenswetenschappen, vakoverstijgend in de University Colleges 
(Maastricht Science Programme), Science (bèta-breed, Nijmegen), 
biologie (medisch), Informatica, Bos- en natuurbeheer 

 

Gezondheid: Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, 
Biomedische wetenschappen, Farmacie, European Public Health, 
Diergeneeskunde. Gezondheid en maatschappij 



Welke universiteit? 

De opleidingen uit dit interessegebied 
kun je volgen bij: 
Universiteit Maastricht 
Erasmus Universiteit Rotterdam 
Radboud Universiteit 
Universiteit van Amsterdam 
Universiteit Utrecht 
Universiteit Leiden 
Universiteit Groningen 

Wageningen University 

De belangrijkste verschillen zijn:     

• Grootte/aantal studenten/sfeer 

• Soort onderwijs en samenstelling opleiding 

• Nederland- of Engelstalig 

• Keuzemogelijkheden 

• Stad en studentenleven 

 



Opbouw opleidingen 

Bachelor: 3 jaar 

Hoorcolleges, werkcolleges, specialisatie/major, 
stage/exchange,  bachelorthesis 

 

Master: 1 (algemeen), 2 (onderzoek), 3 jaar 
(medisch) 

Verdiepingsvakken/specialisatie, onderzoek, 
masterthesis 



Beroepsmogelijkheden 

Natuur: onderzoeker, beleidsmedewerker, analist, management, 
docent, adviseur bij onderwijsinstellingen, bedrijven, overheden, 
stichtingen, ziekenhuizen. 

 

Gezondheid: arts, beleidsmedewerker (ziekenhuis, overheid, 
bedrijven), farmaceut, onderzoeker, zorgverzekeraar, GGD, 
voedingsindustrie, gezondheidszorg adviseur, voorlichting 



Wat vind jij leuk/waar ben jij goed in? 

Natuurwetenschap:  

Natuurkunde, scheikunde, biologie, labonderzoek, mens 
en dier, natuurbeheer, practicum 

 

Gezondheid:  

Biologie, natuurkunde, scheikunde, gezond leven, 
labonderzoek, menselijk lichaam, sport & beweging, 
practicum, samenwerken, preventie, mensen helpen  



Stellingen 

 

Je kunt het beste een opleiding kiezen 
waarvan de baankansen goed zijn 



Stellingen 

 

Je cijfers zijn belangrijker dan je motivatie 



Stellingen 

 
Wiskunde is voor veel opleidingen 

belangrijker dan taal 



Je studiekeuze in 4 stappen 

Stap 1  Ga naar de beursstand van 2 universiteiten & bekijk het aanbod 

 

Stap 2  Stel studenten in de stand de volgende vragen  

 - Tussen welke studies twijfelde jij? 

 - Welke activiteiten hielpen jou het beste bij je studiekeuze? 

 

Stap 3  Laat je mailadres achter bij 1 of 2 universiteiten/hbo stands en  
 ontvang informatie, uitnodiging voor open dag, meeloopdag, etc.  

 

Stap 4  Bezoek minimaal 2 voorlichtingsevenementen (wo + hbo):  
 vraag, verdiep, vergelijk! 





Vragen? 

Stel je vragen aan ons of aan de 
studenten hier op de beurs 

  

Veel plezier vandaag en succes met je studiekeuze!! 


