
Welkom bij de  
Interessegebied Voorlichting Universiteiten 

  

Taal, Cultuur & 
Communicatie 

 

 
 

Informatie over universitaire bacheloropleidingen 



Waar gaan we het over hebben? 

• Uitleg over de vakgebieden Taal, Cultuur & Communicatie  

• 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? 

Taal    
Zijn taal en cultuur met elkaar verbonden? 

 

Cultuur 
Cultuur is alles wat de mens maakt. 

 

Communicatie  
Communicatie houdt organisaties draaiende. 



Taal 
Nederlandse taal en cultuur, Europese talen en culturen, 
Taalwetenschappen, Literatuur studies, Chinastudies 

  

Cultuur   
Kunstgeschiedenis, Culturele antropologie, Kunsten, cultuur en media 

  

Communicatie  
American Studies, Media Studies, Communication and Information 
Studies 

Voorbeelden van opleidingen binnen dit interessegebied: 



“In Rotterdam leer je 
verder te kijken dan 
de culturele sector, je 
leert namelijk ook 
over de economische 
waarde en hoe we 
deze samen 
berekenen.” 
 
- Danielle Stobbe  

http://www.youtube.com/watch?v=SbvW7Xtff7M


Welke universiteit? 

De opleidingen uit dit interessegebied 
kun je volgen bij: 
Erasmus Universiteit Rotterdam 

Radboud Universiteit 

Rijksuniversiteit Groningen 

Tilburg University 

Universiteit van Amsterdam 

Universiteit Leiden 

Universiteit Maastricht 

Universiteit Utrecht 

Vrije Universiteit Amsterdam 

De belangrijkste verschillen zijn:     

• Grootte/aantal studenten/sfeer 

• Perspectief van de opleiding 

• Soort onderwijs en samenstelling opleiding 

• Keuzemogelijkheden 

• Stad en studentenleven 

 



Opbouw opleidingen 

Bachelor: 3 jaar 
Hoorcolleges, werkcolleges, minor (verbreding/verdieping), 
stage/uitwisseling, bachelorscriptie 

 

Master: 1 (algemeen) of 2 jaar (research)  
Specialisatie, onderzoek, masterscriptie 



Beroepsmogelijkheden 

Taal    
docent, algemeen adviseur, beleidsadviseur, uitgever, journalist, tolk, 
communicatieadviseur, ... 

 

Cultuur   

museumconservator, uitgever, beleidsadviseur, antropoloog, 
marketingmedewerker, communicatieadviseur, ... 

 

Communicatie  

producent, mediaplanner, communicatieadviseur, PR consultant, 
marktonderzoeker, journalist, beleidsmedewerker, ... 



Wat vind jij leuk/waar ben jij goed in? 

Taal    
Nederlands, Engels en andere talen & culturen 

 

Cultuur   
Kunstgeschiedenis, maatschappijleer, geschiedenis, gedrag, bezoeken 
van musea en culturele evenementen  

 

Communicatie  
Maatschappijleer, Nederlands, communicatie, volgen van het nieuws 
en bezig zijn met (online) media 



 

 

Stelling 1 
 

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



 

 

Stelling 2 
 

Je cijfers zijn belangrijker dan je motivatie 



Je studiekeuze in 4 stappen op deze beurs 

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!! 


