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Hey jij...

Weet jij al wat je wilt gaan
studeren? Of heb je werkelijk geen
idee? Misschien wil je ‘iets’ met
techniek, met mensen of
gezondheid. Help! Het aanbod van
opleidingen is groot, waar moet je jouw
zoektocht beginnen? Er is zoveel te kiezen!
En al die keuzestress is best lastig. Maar
wees gerust: een studiekeuze bepaalt
niet de rest van je leven. Je studie
biedt een richting waarin jij je gaat
ontwikkelen, maar dat hoeft niet te
betekenen dat je altijd aan die richting
vast blijft zitten en nooit meer wat
anders kan doen.
Dit magazine is bedoeld om jou alvast
een eindje op weg te helpen bij het
maken van een studiekeuze.
Durf te dromen! Kies
vooral een richting die
jou interessant lijkt, kies
wat je leuk lijkt om te doen en aansluit
bij wie jij bent als mens. Ga niet alleen af
op een website, ga ook de sfeer proeven,
praat met mensen en verdiep je in de
inhoud. Zo vind je een studie die écht bij
je past. Nu en later.

We wensen je veel succes en plezier bij
jouw oriëntatie op de mogelijkheden.
En kom gerust eens bij onze opleidingen
kijken voordat je je definitieve keuze
maakt. We ontmoeten je graag!
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St u d i e k i e z e n

Een studie kiezen, hoe doe je dat?
De volgende stappen helpen je
op weg!

mbo - hbo - wo
1 Wat wil ik & wat kan ik?
Hoe kom je er achter wat je wilt en welke
studie bij je past, ook als je daar nog nooit echt
over hebt nagedacht? Op internet staan
verschillende studiekeuze-testen die inzicht
geven in jouw vaardigheden, interesses, sterke
en minder sterke kanten en jouw
persoonlijkheid. De testen geven je meer zicht
op wat jij belangrijk vindt en waar jij plezier
uithaalt. En: welke studies bij jou kunnen
passen. De testen duren gemiddeld 10 á 15
vijftien minuten. Kijk bijvoorbeeld eens op:
studiekeuze123.nl. Wil je weten welke
opleidingen van Fontys passen bij wat je wilt en
vindt? Doe dan de studiekeuzetest op
fontys.nl/studiekeuze.

Weet jij al welke onderwijsvorm het beste past
bij de manier waarop jij leert? De verschillen
tussen mbo, hbo en universiteit zijn groot. We
hebben de belangrijkste verschillen tussen de
verschillende onderwijstypen op een rijtje gezet.
Mbo
• Middelbaar beroepsonderwijs • Nadruk op
praktijk en op ‘doen’ • Kleine hoeveelheden
studiestof • Veel herhaling • Stages met
veel begeleiding • Veel hulp bij plannen van
studietaken
Hbo
• Hoger beroepsonderwijs • Meer theorie,
nadruk op ‘waarom?’ • Grote hoeveelheden
studiestof • Complexere projecten • Meer
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij
stages • Grote mate van eigen initiatief
Wo
• Wetenschappelijk onderwijs • Theorie gericht
op nieuwe inzichten en wetenschap
• Verdieping in de leerstof en manier van
denken • Kennis toetsen door onderzoek
• Ontwikkelen van nieuwe theorieën

1
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2 ontdek je mogelijkheden
Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat vind je interessant? Door
hiernaar te kijken, dit serieus te nemen en verder te verkennen,
kom je bij de mogelijkheden waar jij je graag mee bezig wilt
houden. Doen!
• Ga in gesprek met je ouders, vrienden, familie, decaan of
mentor. Zo krijg je een beter beeld van wat je leuk vindt en wat
bij je past.
• Scheur of knip uit kranten en tijdschriften alles wat jij interessant
vindt en maak een collage.
• Fantaseer over droombanen. Dat kan van alles zijn. Wat lijkt jou
écht leuk om te doen?
• Maak een top 5 van de opleidingen die passen bij jouw interesses
en mogelijkheden.
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TIP
Een studie kiezen hoef je niet
alleen te doen! Bij Fontys helpen
wij jou graag bij het maken van
een keuze, óók als je overweegt
ergens anders te gaan studeren.
Maak een afspraak met onze
studiekeuzeadviseurs. Bel naar
08850 82222 of mail naar
istudent@fontys.nl

3 Bezoek open dagen

Wil je meer informatie?
ze
Kijk op fontys.nl/studiekeu

Kom sfeer proeven bij de
opleidingen op open dagen. Je
krijgt voorlichting en er is volop
gelegenheid om in gesprek te gaan
met studenten en docenten. Loop
rond, volg presentaties en stel
vragen over alles wat je te weten
wilt komen.

Kijk voor informatie over open
dagen, proefstuderen of meelopen
op fontys.nl
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4 Kom proefstuderen of meelopen

Zie de volgende
stappen van Studie
kiezen op de
volgende pagina.

Op papier of op een open dag kan een studie interessant
lijken, maar hoe gaat het er in het echt aan toe?
Kloppen jouw verwachtingen met de werkelijkheid? Je
ontdekt het door te komen proefstuderen of meelopen.
Met een groepje medescholieren ben je een dag te gast
bij de opleiding en volg je een speciaal programma of
je loopt een dag mee met een student. Hierdoor krijg je
een goed beeld van de opleiding en ervaar je wat je kunt
verwachten van Fontys.

5

A anmelden
6 Studiefinanciering aanvragen
5 Aanmelden voor 1 mei

Drie maanden voordat je opleiding start
vraag je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs
(DUO) studiefinanciering aan. Dit doe je
ook als je nog niet weet of je geslaagd
bent, of als je niet zeker weet of je bent
toegelaten tot de opleiding van jouw
keuze. Ben je gezakt, of besluit je toch
een andere opleiding te gaan doen?
Geef wijzigingen zo snel mogelijk door
aan DUO.

Meld je uiterlijk 1 mei aan via Studielink. Dat kan
voor meerdere opleidingen tegelijk. Let op! Een
paar opleidingen hebben aanvullende eisen. Check
daarvoor onze site of kijk op blz. 36. Wil je meer
informatie? Kijk op fontys.nl/aanmelden.

6
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7 Studiekeuzecheck: jouw check-in bij Fontys!
Wij vinden het heel belangrijk dat je met een fijn gevoel
aan je studie begint. Daar helpt de Studiekeuzecheck en
het bijbehorende ‘check-in’ gesprek bij. Hoe werkt het?
Na aanmelding in Studielink krijg je een uitnodiging voor
een gesprek en beantwoord je een paar vragen over
de stappen die je hebt gezet om tot deze studiekeuze
te komen. Op basis hiervan krijg je een serieus en goed
onderbouwd studieadvies, maar dit advies is niet bindend.
Uiteindelijk bepaal je wel zelf of je start met de opleiding.
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9 Alles geregeld en dan?
Ga naar fontys.nl/goedestart
Daar vind je alles wat je nodig hebt
om je studie én studentenleven
goed te starten.

Oriënteer je op een kamer en zoek vast uit
hoe je met het openbaar vervoer of de fiets
bij jouw opleiding komt. Vergeet vooral niet
om alvast de data van de introductie in je
agenda te zetten!
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8 Vraag je OV-kaart aan
Blijf je thuis wonen of ga je op kamers? Met
het studentenreisproduct reis je tijdens je studie
gratis of met korting met het openbaar vervoer.
Aanvragen doe je via DUO. Doe dit voor de
zomer, zodat je je ov-kaart op tijd in huis hebt.
Je krijgt automatisch een weekabonnement,
maar je kan gratis wisselen naar een
weekendabonnement via Mijn DUO.
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Fontys Goede Start: goed
geregeld

Wanneer je kiest voor een studie bij Fontys,
kun je ervan op aan dat de zaken goed en
overzichtelijk geregeld zijn. En dat begint
al bij de start van je studie. Online bieden
alle studies een ‘dashboard’ waar je alle
informatie kunt vinden die nodig is voor een
goede start van je studie. Handig toch?
Meer info: fontys.nl/goedestart

Fontys helpt

In het hbo wordt een grote zelfstandigheid
van je verwacht. Misschien vind je dat nog best
lastig en kun je wel wat hulp gebruiken. Het
is fijn te weten dat je als student in het eerste
jaar aan een studentcoach wordt gekoppeld
(ook wel studieloopbaanbegeleider, persoonlijk
begeleider of studentconsulent genoemd). Hij
of zij is jouw eerste aanspreekpunt bij vragen,
volgt jouw prestaties en geeft waar nodig
handige tips en advies. Wil je switchen van
opleiding? Jouw studentcoach kan je naar een
andere opleiding begeleiden.
Ook buiten de opleidingen om zijn er
voorzieningen waar je een beroep op kunt
doen, zoals hulp van decanen, psychologen
en studiekeuzeadviseurs. Denk aan
mogelijkheden voor begeleiding bij faalangst,
een moeilijke thuissituatie of het overlijden
van een dierbare. Ook kan het zijn dat je
begeleiding wilt bij bijvoorbeeld plannen,
prioriteiten stellen en hoe je je voorbereidt op
hoorcolleges? Dat kan ook.
Op fontys.nl/fontyshelpt vind je een
overzicht van de mogelijkheden voor jou!

Je P halen…wat bedoelen ze
daarmee?

Je P staat voor Propedeuse, oftewel het
studieprogramma van het eerste studiejaar.
Als je je P hebt gehaald, dan vieren we dat
met een echt feestje!
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Wist je dat...
Wist je dat…

De kans groot is dat je meerdere opleidingen
leuk vindt? Toch heeft iedere opleiding
waarschijnlijk ook zaken die jou minder
aanspreken. Ga daarom uit van de 80/20
regel: als je een opleiding vindt die voor 80%
alles in zich heeft en voor 20% elementen
heeft die je niet aanspreken, zoals bepaalde
vakken, dan kun je er toch vanuit gaan dat
deze opleiding voor jou zeker de moeite
waard is!

Wist je dat…

Eerstejaars studenten ongeveer tien weken
nodig hebben om te landen? Daarna kunnen
ze pas aan leren gaan denken. Dat blijkt uit
onderzoek van de startthermometer, een
meetinstrument waarbij studenten nadenken
over vragen of zij zich thuis voelen bij hun
studie, de klas en manier van leren.

Wist je dat…

Je tijdens je studie gebruik kunt maken van
de Fontys app? Hierin vind je onder andere je
rooster(s), cijfers en nieuws. Zo ben je altijd
op de hoogte en heb je alle informatie over
jouw opleiding overzichtelijk bij elkaar.

Wist je dat...

Je na je hbo-opleiding een (hbo)-bachelor
in handen hebt? Je bent dan klaar voor de
arbeidsmarkt. Ook kun je nog verder studeren
en bijvoorbeeld een master gaan doen.

Wist je dat...

Je een eigen kleur aan je opleiding kunt
geven? Dit heet een minor. In het derde
studiejaar volg je een minor, dat is een
keuzevak waarmee je jezelf specialiseert in
een onderwerp dat jij interessant vindt. Dat
vak kan je ook bij een andere studie volgen.

Wist je dat…

Fontys een eigen nieuwsplatform heeft?
Op fontys.nl/bron lees je dagelijks
nieuws over Fontys Hogescholen. Een
journalistieke redactie schrijft, blogt en vlogt
over onderwijs, studenten, docenten en
lectoraten. Zo blijf je altijd op de hoogte van
ontwikkelingen binnen Fontys!

Wist je dat...

Fontys verschillende bachelors en masters
aanbiedt in de Engelse- en Duitse taal?
Op fontys.edu vind je meer informatie.
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Zit je op het mbo en denk je erover om op
het hbo verder te gaan studeren? Informeer
je goed en nog belangrijker: kom eens bij ons
kijken! Dat kan op verschillende manieren:
bezoek een open dag, kom meelopen of
proefstuderen. Zo krijg je een goed beeld van
de opleidingen en van wat studeren op het
hbo inhoudt. Kijk op fontys.nl/mbo voor meer
informatie.

Wat kan je verwachten?

Pre Academic Programma

Analyseren, mondeling en schriftelijk
communiceren, samenwerken in groepen,
projectonderwijs, plannen en reflecteren: het
gaat allemaal net even anders dan je gewend
bent. Het niveau van de lesstof is hoger. Je
gaat meer zelfstandig en in projectgroepen
aan de slag.

Vind je de overstap van mbo naar hbo best
groot? Bijvoorbeeld omdat je de eerste in je
familie bent die gaat studeren? Meld je dan
aan voor ons Pre Academic Programma en
zodat je met plezier en succes kunt studeren.
Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar
preacademicprogramme@fontys.nl

Volg tijdens je mbo-opleiding
een keuzedeel voorbereiding hbo

Van mbo Junior Assistent naar
hbo Financieel Management
‘De snelheid van de behandeling van de stof
ligt hoger en de theorie die je krijgt is veel.
Maar je went er ook wel snel aan!’

10

Wat kies jij? Magazine

Maud

Jouw praktijkervaring is veel
waard!
Als mbo-student breng jij veel praktijkervaring
mee, je weet wat het is om stage te lopen. Je
hebt al geleerd om theorie en vaardigheden
toe te passen in de praktijk.
In die zin heb je echt een voorsprong op je
medestudenten die van de havo of het vwo
komen.

Van mbo Schoonheidsspecialist
naar hbo Social Work
‘Tijdens de stages op het mbo werkte ik veel met
mensen. In deze opleiding komt mijn ervaring
heel goed van pas.’

Een student als mentor
Studentmentoren begeleiden mbo-ers tijdens
de overstap naar het hbo. De studentmentor
heeft zelf de overstap ervaren. Hij of zij
kan je helpen bij het maken van een goede
studiekeuze en wat er allemaal nog meer
komt kijken bij een succesvolle voorbereiding
op een hbo-studie. Extra hulp dus, handig
toch! Wil je in contact komen met een
studentmentor, meld je aan via
fontys.nl/mbo.

Julia

Nieuwsgierig naar het hele
verhaal van Julia, Maud en
Nick?
Op fontys.nl/mbo kun je filmpjes bekijken
en verhalen lezen van studenten die ook
willen doorstuderen of de overstap al hebben
gemaakt.

Yesss HBO!!
maareh…..
Kan ik het wel?
…..Hoe dan?

Van mbo Onderwijsassistent naar
hbo Pabo
Nick

‘Ik kom van het mbo en merkte dat ik zelf best
baat zou hebben gehad bij wat begeleiding. Ik
zou er zelf heel blij mee zijn geweest. Daarom heb
ik me aangemeld als studentmentor.’
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Fontyssteden
Studeren in Eindhoven
de Gekste!

DEN BOSCH
Studeren te midden van
het rijke Brabantse leven

Den Bosch is een veelzijdige stad in
het midden van Noord-Brabant. Het
heeft een oud historisch centrum en
ligt in een mooie groene omgeving.
Met een boottocht over de stadsrivier
de Binnendieze kun je met eigen ogen
zien hoe mooi de omgeving én de
stad zijn. Den Bosch staat bekend om
haar gemoedelijke sfeer, de vele leuke
winkelstraatjes, terrasjes en kroegen.
Je vindt er talloze restaurants en
eetcafés. Daarnaast valt er van alles
te beleven op het gebied van theater
en evenementen. Na een dag hard
studeren en colleges volgen heb je
wel wat ontspanning verdiend. Dat
komt goed uit, want er is altijd wel
wat leuks te doen in Den Bosch!

Eindhoven ligt in de hightech- en
designregio Brainport, een regio
die voortdurend in ontwikkeling is.
De sfeer in de stad is dynamisch en
Eindhoven herbergt een gemeenschap
van internationale studenten en
kenniswerkers. De samenwerking
tussen industrie, wetenschap,
onderwijs en design maakt Eindhoven
aantrekkelijk voor innovatieve
bedrijfstakken én voor studenten. Op
het gebied van cultuur en uitgaan is
er van alles te zien en te beleven. Bij
studentenverenigingen, sportclubs
en festivals, maar ook op de vele
terrassen in de stad en de bars op
het Stratumseind. Kortom: Eindhoven
biedt jou de ideale mix voor een
onvergetelijke studententijd.

EINDHOVE

N
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SITTARD
Studeren in een stad
met historie, rust en
gezelligheid

Studeren in Sittard is studeren in één
van de oudere steden van Nederland.
De stad is rijk aan monumenten
en musea. Monumentale panden
en vakwerkwoningen sieren het
stadsbeeld. De vele cafeetjes en
terrasjes in het centrum en op de
historische markt staan garant voor
een gezellig uitgaansleven. Wil je na
een dag hard studeren juist de rust
opzoeken dan kun je die prima vinden
in de recreatie- en natuurgebieden die
rond Sittard te vinden zijn.

TILBURG
Studeren in het hart van
Brabant

Tilburg staat bekend als een heel
knusse en gezellige studentenstad.
De vele studenten die nu in Tilburg
studeren, beamen dat. Vergeleken
met andere studentensteden heeft
Tilburg een kleinere binnenstad,
maar wel een binnenstad met een
hoge en bruisende ‘kroegdichtheid’.
Tilburg heeft daarnaast uitstekende
mogelijkheden voor cultuur, sport
en ontspanning. De stad ademt een
sfeer van creativiteit, vernieuwing
en lef, met onder andere een
groot aantal opnamestudio’s en
poppodia. Alles wat er door en voor
studenten georganiseerd wordt
draait om ontmoeten, ondernemen,
ontwikkelen én ontspannen.

VEGHEL
Studeren centraal tussen
Eindhoven en Den Bosch

Veghel ligt in de provincie NoordBrabant tussen Eindhoven en Den
Bosch. Veghel is een relatief kleine
plaats met een gemoedelijke kern
en een leuke markt. Veghel en
omgeving zijn ideaal als je de focus
op je studie wilt houden en van rust
en natuur houdt. Veghel ligt namelijk
aan het nationaal landschap Het
Groene Woud en heeft een mooie
en gevarieerde landelijke omgeving.
Veghel wordt niet voor niets de
‘Parel van de Meijerij’ genoemd. Wil
je af en toe de drukte van een stad
opzoeken? Dan kun je prima terecht
in Den Bosch en Eindhoven.

Studeren in een stad die
nooit verveelt

UTRECHT

Met ruim 65.000 studenten en vele
studentenverenigingen is Utrecht
een echte studentenstad. Utrecht
staat bekend om zijn historische
binnenstad, de Domtoren en
grachten. Met haar gezellige
terrassen, vele restaurants, leuke
straatjes met trendy of bijzondere
winkeltjes en de vele festivals, bruist
Utrecht van het leven. Je zult je als
student niet snel vervelen. Utrecht
ligt in het Groene Hart. Een heerlijk
gebied om eens lekker uit te waaien
na een dagje hard studeren. Huur
bijvoorbeeld eens een bootje met
een stel vrienden om een dagje te
varen op één van de vaarroutes. Het
studentenleven is goed in Utrecht!

Klein stedje, van
internationale allure

Venlo is een levendige stad die
weliswaar een provinciale schaal
kent, maar die in toenemende
mate internationaal georiënteerd
is. Studeren in Venlo betekent
studeren in het middelpunt van een
bloeiende en ‘duurzame’ regio. Zo
is de regio Venlo het wereldwijde
expertisecentrum van cradle-to-cradle.
Venlo ligt aan de grens met Duitsland
en is het culturele epicentrum
van Noord-Limburg. Met volop
evenementen en activiteiten, een
mooie binnenstad met veel winkels
en een breed aanbod in kunst en
cultuur, is Venlo aantrekkelijk voor
jonge mensen die hier graag willen
studeren. Bovendien sluiten de banen
in de regio uitstekend aan bij het
aanbod aan opleidingen in Venlo.
Venlo is ut stedje van lol en plezeer:
een stad die het hele jaar door bruist
vanwege de feesten en festivals.

VENLO
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Get to know
a country from

Grow beyond
yourself!

perspectives

Studeren
in het
buitenland
Werkgevers hechten grote waarde aan de internationale ervaring die is opgedaan gedurende een studie of
stage in het buitenland. Studenten die een tijdje in het buitenland hebben doorgebracht komen doorgaans
een stuk zelfstandiger terug, hebben een grotere talenkennis en meer inzicht in andere culturen.
Fontys heeft een groot aantal internationale partners en samenwerkingsovereenkomsten, zowel binnen als
buiten Europa. Waar zou jij heen willen?

Buitenlandminor

Bij de meeste studies is het mogelijk om voor je studie
en/of stage naar het buitenland te gaan. Een mooie
manier om je horizon te verbreden en met andere
culturen in aanraking te komen! Bij Fontys kan je
bijvoorbeeld je minor in het buitenland doen. In dat
geval kies je er om een half jaar (semester) aan een
buitenlandse universiteit te studeren.

Buitenlandstage

Een buitenlandse stage staat bijzonder goed op je
CV en het werkt positief bij het zoeken naar een
toekomstige baan. Sommige opleidingen hebben een
database met mogelijke stagebedrijven maar in de
meeste gevallen zal een student zelf een stageplaats
moeten zoeken. Informatie over het zoeken en
vinden van een passende stageplaats krijg je tijdens je
opleiding.
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Wist je dat…

• Een aantal opleidingen een vrijwillige studiereis naar
het buitenland organiseert?
• Studenten van Fontys over de hele wereld op stage
gaan? Van Denemarken tot Italië, van Canada tot
Zuid-Afrika en van China tot Nieuw-Zeeland.

Voorbereiding

Wil je graag tijdens je studie naar het buitenland,
bereid je dan goed voor. Het is namelijk niet iets wat
je snel kunt regelen en het kost flink wat voorbereiding;
denk aan bijvoorbeeld taalvoorbereiding, financiën,
selectieprocedures, beursaanvragen en eventuele
visumaanvragen. Iedere opleiding heeft een coördinator
internationalisering die je op weg kan helpen en je
kan vertellen wat de mogelijkheden zijn en waar je
de juiste informatie kunt vinden.

Naam: Stefan Siemienski- Kleyn (22)
Studie: Fysiotherapie Eindhoven,
engelse stroom
Stage: Zuid-Afrika
‘Mijn eerste stage bij een sportacademie in Stellenbosch
heb ik net afgerond. Mijn tweede stage ga ik bij een
praktijk in Kaapstad doen, dus al met al ben ik tien
maanden weg uit Nederland!
Als medewerker van het fysio team mocht ik afgelopen
maanden helpen met het verzorgen van professionele
sporters. De sportacademie werkt samen met de
nationale rugbybond en andere grote sportploegen
over heel de wereld, dus het is topsport. Alles gaat
hier in een hoog tempo. Dat was wel wennen, ik heb
hier geleerd om snel te denken en handelen. En ik heb
geleerd om goed met verschillende mensen om te gaan.

Get out of your
comfor t zone!

Over het algemeen zijn de mensen hier erg open en
kon ik snel meedraaien, maar in veel opzichten is ZuidAfrika compleet anders dan Nederland. De verschillen
tussen arm en rijk zijn groot, er is nog veel racisme. De
natuur is prachtig en er is heel veel te zien. Een ervaring
als deze kan ik iedereen aanraden: weggaan uit je
bekende leefomgeving om te zien en ervaren hoe het
leven op andere plekken is.’

Name: Lisanne Giesen (25)
Study: International Finance &
Control, Venlo
Minor: Finland
‘During the spring semester in 2019 I’ve studied at the
Lapland University of Applied Sciences in Rovaniemi, Finland.
I had my own apartment in the student residence. During
the week I had lunch with my friends in the cafeteria and at
the weekend we cooked together.
It was new for me to take all courses in English. The main
difference for me was that I got to know economic aspects
from an international perspective.
My courses consisted of different nationalities.
Through my stay I learned what it’s like to come to a
foreign country and how quickly you can feel comfortable
there. I met new friends from all over the world and so I
learned a lot from different cultures. I was able to learn
more about Finland than I could have ever done on a
vacation. I’ve experienced that Finnish people are very
communicative and helpful. Finland is one of the countries
where the happiest people live. They live not so stressed as
in other countries.
The most special moment I had during a snowmobile tour
when I saw the Northern Lights. It’s incredibly beautiful!’
15

Met welke kosten moet ik als
student rekening houden?

Collegegeld

Het collegegeld voor een
voltijdsstudie in het hoger onderwijs
is voor het jaar 2019/2020 wettelijk
vastgesteld op 2.083 euro. Dit komt
neer op een bedrag van 174 euro
per maand. Studenten die voor het
eerst gaan studeren betalen in het
eerste jaar de helft van het wettelijk
collegegeld, oftewel: 1.041 euro per
jaar (86,75 euro per maand).
In sommige gevallen betalen
studenten instellingscollegegeld in
plaats van collegegeld, bijvoorbeeld
als je al eerder een bachelor hebt
afgerond. Met de collegegeldmeter
van Fontys bepaal je eenvoudig
voor welk collegegeldtarief jij in
aanmerking komt.
Kijk op: fontys.nl/collegegeld
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Studiefinanciering

Wanneer je gaat studeren aan een
mbo, hbo of universiteit heb je recht
op studiefinanciering, óók als je nog
geen 18 bent. Studiefinanciering
bestaat uit 4 onderdelen: een
lening, een studenten ov-kaart,
een aanvullende beurs en
collegegeldkrediet. Je bepaalt zelf
welke onderdelen je aanvraagt. Als
je binnen 10 jaar je diploma haalt,
dan worden de aanvullende beurs
en de ov-kaart omgezet in een gift.
De lening en het collegegeldkrediet
moeten worden terugbetaald.

Rekenhulp

Het is slim om alles op alle kosten
op een rijtje te zetten om te kijken
hoeveel studiefinanciering jij nodig
hebt. Lenen betekent namelijk dat
je een studieschuld opbouwt. Met
de ‘rekenhulp studiefinanciering’
van DUO bereken je hoeveel
studiefinanciering je kunt krijgen en
hoe hoog jouw studieschuld aan het
eind van je studietijd is.
Kijk op www.duo.nl

Kinderbijslag

Als jij recht hebt op studiefinanciering,
vervalt voor je ouders het recht op
kinderbijslag en op een kindgebonden
budget. Dat geldt ook als de
studiefinanciering niet is aangevraagd.

ALVAST WAT TIPS OM
GELD TE BESPAREN
1. Koop je studieboeken tweedehands,

bijvoorbeeld via bookmatch of de
facebookgroep van jouw opleiding of
studievereniging.
2. Eet samen en doe gezamenlijk
boodschappen: dat is leuker én
goedkoper.
3. Ga zo laat mogelijk naar de
supermarkt! De kans is groot dat
bepaalde producten zijn afgeprijsd,
omdat ze niet meer lang houdbaar
zijn. Hiervoor zijn ook handige apps
beschikbaar, zoals To Good To Go en
No Food Wasted.

Kostenplaatje

Naast collegegeld, moet je rekening houden
met kosten voor levensonderhoud en
verzekeringen. Ga je op kamers, dan is je huur
een grote kostenpost. Als je op jezelf woont,
houd dan ongeveer rekening met de volgende
maandelijkse kosten in euro’s (zie lijstje):

Deze bedragen zijn de gemiddelden van de
studenten die hier geld aan uitgeven
(bron: Nibud Studentenonderzoek 2017).

Huur: 417 euro
Boodschappen: 181 euro
Studieboeken en -benodigdheden: 58 euro
Vervoer (naast de OV-kaart): 63 euro
Ontspanning, uitgaan en sport: 146 euro
Kleding en schoenen: 47 euro
Zorgverzekering: 106 euro
Telefoon: 26 euro
17

Iets met
Onderwijs &
Opvoeding?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Wil je iets gaan doen in het
Onderwijs?

Interesse in Onderwijs
en Economie?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

• Leraar Basisonderwijs (Pabo, Pabo University)
• Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
• Leraar Voortgezet Onderwijs exacte vakken
(Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Biologie,
Science & technologie)
• Leraar Voortgezet Onderwijs Mens &
Maatschappijvakken (Aardrijkskunde,
Geschiedenis, Omgangskunde, Pedagogiek,
Levensbeschouwing, Maatschappijleer,
Gezondheidszorg en Welzijn)
• Leraar Voorgezet Onderwijs talen (Duits, Engels,
Nederlands, Frans, Spaans)

• Leraar Algemene Economie
• Leraar Bedrijfseconomie

Interesse in Onderwijs in
combinatie met Kunsten?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Muziek
Docent Theater

Interesse in Opvoeding?
Denk aan deze opleidingen:
• Pedagogiek
• Pedagogisch Management Kind en Educatie

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Iets met
Taal &
Communicatie?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Wil je iets gaan doen met
Taal & Communicatie?
Denk aan deze opleidingen:
• Communicatie
• Communicatie - International Event, Music &
Entertainment Studies
• Journalistiek

Interesse in Taal &
Communicatie in combinatie
met Sport?
Denk aan deze opleiding:
• Communicatie - SPECO Sportcommunicatie

Interesse in Taal &
Communicatie in combinatie
met Rechten of Onderwijs?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•

HBO-Rechten
Leraar Duits
Leraar Engels
Leraar Engels
Leraar Frans
Leraar Nederlands
Leraar Spaans

Interesse in Taal &
Communicatie in de
Gezondheidszorg?
Denk aan deze opleiding:
• Logopedie

HOI hoi

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Iets met
Mensen?
hoi

22

Wat kies jij? Magazine

Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Interesse in een Mens &
Maatschappij of Rechten
opleiding?

Iets met mensen in de
Gezondheidszorg, Sport of
Onderwijs?

Denk dan aan:

Denk aan deze opleidingen:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geestelijk Begeleider
HBO-Rechten
Human Resource Management
Pedagogiek
Pedagogisch Management Kind en Educatie
Sociale Studies
Toegepaste Psychologie

Interesse in mensen
in combinatie met
iets Commercieels of
Communicatie?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Communicatie
International Business
International Lifestyle Studies
Journalistiek

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen

•
•
•
•

Fysiotherapie
Leraar basisonderwijs (Pabo, Pabo University)
Leraar exacte vakken
Leraar Kunstvakken
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Leraar Mens & Maatschappij vakken
Leraar talen
Logopedie
Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken
Podotherapie
Sportkunde
Toegepaste Gerontologie
Verpleegkunde

Interesse in mensen in
combinatie met ICT en
Techniek?
Denk aan deze opleidingen:
• HBO-ICT - ICT & Education
• Mens en Techniek - Orthopedische Technologie

Gezondheidszorg met Biologie,
chemie en natuurkunde of
Techniek?
Denk aan deze opleidingen:
• Applied Science
• Medische Beeldvormende Radiotherapeutische
Technieken
• Mens en Techniek - Orthopedische Technologie

23

Iets met
Sport &
Beweging?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Wil je iets gaan doen met
Sport & Beweging?
Denk aan deze opleidingen:
• Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
• Sportkunde

Interesse in Sport & Beweging
in combinatie met Kunsten?
Denk aan deze opleidingen:
• Circus and Performance Art
• Dans
• Docent Dans

Interesse in Sport &
Beweging in combinatie
met iets Commercieels of
Communicatie?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•

Commerciële Economie
Commerciële Economie - Johan Cruyff Academy
Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing
Communicatie - SPECO Sportcommunicatie
International Lifestyle Studies

Interesse in Sport &
Beweging in combinatie met
Gezondheidszorg?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Fysiotherapie
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
Mens en Techniek - Orthopedische Technologie
Podotherapie

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen

25

Iets met
Gezondheid?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Interesse in de
Gezondheidszorg?
Denk aan deze opleidingen:

Interesse in Gezondheid?
Denk aan deze opleiding:
• International Lifestyle Studies

•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Logopedie
Podotherapie
Verpleegkunde
Verpleegkunde - Operatie- of
anesthesiemedewerker

Interesse in Gezondheid?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geestelijk Begeleider
Leraar Gezondheidszorg en Welzijn
Leraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
Leraar Pedagogiek
Pedagogiek
Sociale studies
Sportkunde
Toegepaste Gerontologie
Toegepaste Psychologie

Gezondheid in combinatie
met Biologie, chemie en
natuurkunde of Techniek?
Denk aan deze opleidingen:
• Applied Science
• Medische Beeldvormende Radiotherapeutische
Technieken
• Mens en Techniek - Orthopedische Technologie

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Iets met
Technologie
en ICT?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Interesse in Technologie en ICT?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Applied Science
Automotive
Elektrotechniek
HBO-ICT
ICT (Ad) *
Informatica - Software Engineering en Business
Informatics
Industrieel Product Ontwerpen
Mechatronica
Technische Natuurkunde
Toegepaste Wiskunde
Werktuigbouwkunde

Interesse in Technologie
in combinatie met iets
Commercieels, Bedrijfskundigs
of Logistiek?
Denk aan deze opleidingen:
• Logistics Management - Fresh Business
Management
• Logistics Engineering
• Logistics Management
• Technische Bedrijfskunde - Automotive
Management
• Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement
MKB

Interesse in Technologie in
combinatie met Biologie,
Chemie en Natuurkunde of
Onderwijs?
Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•
•
•
•

Applied Science
Leraar Biologie
Leraar Natuurkunde
Leraar Scheikunde
Leraar Science & Technologie
Leraar Wiskunde
Technische Natuurkunde

Interesse in Technologie
in combinatie met
Gezondheidszorg?
Denk aan deze opleidingen:
• Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische
Technieken
• Mens en Techniek - Orthopedische Technologie

* Een Associate degree (Ad)
is een tweejarige studie op
hbo-niveau en vooral bedoeld
voor mbo-4 studenten en
werkenden.

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Interesse in een kunstzinnige,
creatieve opleiding?
Denk aan deze opleidingen:
• Academy of Art, Communication and Design
(ArtCoDe/vormgeving)
• Academy of Music and Performing Arts
(voorheen Conservatorium)
• Circus and Performance Art
• Dans
• Muziek- en Musicaltheater
• Rockacademie

Interesse in een creatieve
opleiding in combinatie
met ICT en techniek?

Interesse in een creatieve
opleiding in combinatie
met iets commercieels of
communicatie?
Denk aan deze opleidingen:
• Academy of Art, Communication and Design
(ArtCoDe/vormgeving)
• Commerciële Economie - Digital Business
Concepts
• Commerciële Economie - International Event,
Music & Entertainment Studies
• Communicatie
• Communicatie - International Event, Music &
Entertainment Studies
• Journalistiek

Denk aan deze opleidingen:

Wil je les gaan geven in een
kunstvak?

• HBO-ICT - ICT & Media Design
• Industrieel Product Ontwerpen

Denk aan deze opleidingen:
•
•
•
•

Docent Beeldende Kunst & Vormgeving
Docent Dans
Docent Muziek
Docent Theater

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Iets met
Economie?
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Fontys biedt veel opleidingen op dit gebied aan. Ook opleidingen waar je
misschien niet direct aan denkt! Om je wegwijs te maken, volgt hier een
overzicht met opleidingen die bij jouw interesses passen.

Interesse in economie
in combinatie met iets
commercieels, communicatie
of ondernemerschap?

Interesse in economie
in combinatie met iets
bedrijfskundigs, rechten, of
financieel economisch?

Denk aan deze opleidingen:

Denk aan deze opleidingen:

• Commerciële Economie (óók in Ad*)
• Commerciële Economie - Digital Business
Concepts
• Commerciële Economie - International Event,
Music & Entertainment Studies
• Commerciële Economie - International
Marketing Management
• Communicatie
• Communicatie - International Event, Music &
Entertainment Studies
• Finance & Control
• International Business
• International Lifestyle Studies
• Logistics Management - International Fresh
Business Management
• Ondernemerschap en Retail Management
(óók in Ad*)
• Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement
MKB

• Accountancy
• Bedrijfskunde
• Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement
MKB
• Commerciële Economie (óók in Ad*)
• Finance & Control
• Finance, Tax and Advice
• HBO-Rechten
• International Business
• Technische Bedrijfskunde
• Vastgoed en Makelaardij

Interesse in economie in
combinatie met onderwijs,
sport of mens & maatschappij?
Denk aan deze opleidingen:

Interesse in economie in
combinatie met techniek,
ICT of logistiek?
Denk aan deze opleidingen:
• HBO-ICT - ICT & Business
• Logistics Management
• Logistics Management - International Fresh
Business Management
• Technische Bedrijfskunde
• Technische Bedrijfskunde - Automotive
Management
• Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement
MKB

• Leraar Algemene Economie
• Leraar Bedrijfseconomie
• Commerciële Economie - SPECO
Sportcommunicatie
• Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing
• Commerciële Economie - Johan Cruyff Academy
• Human Resource Management

* Een Associate degree (Ad)
is een tweejarige studie op
hbo-niveau en vooral bedoeld
voor mbo-4 studenten en
werkenden.

Kijk voor meer informatie op
fontys.nl/opleidingen
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Applied Science
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Automotive

na of nlt

Bedrijfskunde
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of be

na
ec of m&o
of be

ec of m&o of be of mw

na of nlt
ec of m&o
of be

E
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Circus and Performance Art *

E
T

Commerciële Economie

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

E/T

Commerciële Economie (Associate degree) **

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

E/T

Commerciële Economie - Digital Business Concepts

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Commerciële Economie - International Event, Music &
Entertainment Studies

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Commerciële Economie - International Marketing

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T/V

Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Commerciële Economie - SPECO Sportmarketing
(Johan Cruyff University)

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o of be

T

Communicatie

wia of wib

E/T

Communicatie - International Event, Music & Entertainment wia of wib
Studies

T

Communicatie - SPECO Sportcommunicatie

T

wia of wib

Dans

T

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving *

T

Docent Dans *

T

Docent Muziek *

T

Docent Religie Levensbeschouwing

U

Docent Theater *

T

Elektrotechniek

na of nlt

na

na of nlt

E

Finance & Control

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o
of be

E/V

Finance, Tax and Advice

(ec of m&o of be) +
(wia of wib*)

ec of m&o
of be

E

Fysiotherapie

E

Geestelijk begeleider

U

HBO - ICT (en alle ICT-afstudeerroutes)

E/T

HBO - Rechten

T

Human Resource Management

E/T

Industrieel Product Ontwerpen

na

na of nlt

V

Informatica - Software Engineering en Business Informatics
International Business

V
ec of m&o of be of
wia of wib

E/V

International Lifestyle Studies

T

Journalistiek

T

Leraar Aardrijkskunde
Leraar Algemene Economie

S/T
ec

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

ec

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

Leraar Basisonderwijs (Pabo, Pabo University)
Leraar Bedrijfseconomie

E/'s-H/T/
Veghel/V/S
ec

ec of m&o
of be

Leraar Biologie

bi of nlt

bi of nlt

Leraar Duits

Duitse taal en cultuur

Duitse taal
en cultuur

Leraar Engels
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T
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Leraar Frans

vwo

CM

EM

NG

NT

Franse taal en cultuur

Franse taal
en cultuur

Franse taal en Franse taal en
cultuur
cultuur

CM

Lesplaats
EM

NG

NT
T

Leraar Geschiedenis

S/T

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

T

Leraar Levensbeschouwing

T

Leraar Lichamelijke Opvoeding (vo, 1e graad, ALO) *

E

Leraar Maatschappijleer

T

Leraar Natuurkunde

na of nlt

na of nlt

na of nlt

S/T

Leraar Nederlands

S/T

Leraar Omgangskunde

T

Leraar Pedagogiek

E/S

Leraar Scheikunde

sk of nlt

T

Leraar Science and Technology

na of nlt

S/T

Leraar Spaans
Leraar Wiskunde

T
wib

wib

wib

wia of wib

S/T

Logistics Engineering

V

Logistics Management

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

V

Logistics Management - International Fresh Business
Management

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

V

Logopedie

E

Mechatronica
Medisch Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken

na of nlt

na

na of nlt

wia of wib

E/V
E

Mens en Techniek: Orthopedische Technologie

E

Muziek- en Musicaltheater *

T

Ondernemerschap & Retail Management

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

E

Ondernemerschap & Retail Management
(Associate degree) **

ec of m&o of be

ec of m&o
of be

ec of m&o
of be

ec of m&o of be

E

Pedagogiek

E/'s-H/S/T

Pedagogisch Management Kind en Educatie

s-H

Podotherapie

E

Popmuziek (Rockacademie) *

T

Sociale Work

E

Sportkunde *

E

Technische Bedrijfskunde

wia of wib

wia of wib

E

Technische Bedrijfskunde - Automotive Management

wia of wib

wia of wib

E/T

Technische Bedrijfskunde - Bedrijfsmanagement MKB

wia of wib

wia of wib

Technische Natuurkunde

na of nlt

E/T
na

na of nlt

Toegepaste Gerontologie (Age-friendly Design and
Innovation)

E
E

Toegepaste Psychologie

wia of wib

Toegepaste Wiskunde

wib

Vastgoed & Makelaardij

(ec of m&o of be) +
(wia of wib)

E
wib

wia of wib

E

ec of m&o of be

E

Verpleegkunde

E/T

Verpleegkunde - operatieassistent of anesthesiemedewerker

E

Academy of Art, Communication and Design
(ArtCoDe/vormgeving)

T

Werktuigbouwkunde

na of nlt

na

na of nlt

E/V

* Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.
** Een Associate degree (Ad) is een tweejarige studie op hbo-niveau en vooral bedoeld voor mbo-4 studenten en werkenden.
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Toelating en aanvullende eisen
Je bent toelaatbaar tot een opleiding bij Fontys wanneer je beschikt over een havo- of vwo-diploma óf een mbo-diploma
niveau 4. Per opleiding gelden specifieke vooropleidingseisen, die staan vermeld in het overzicht met profieleisen havo/vwo.
Voor toelating tot enkele bijzondere Fontysopleidingen geldt dat je (behalve een geschikte vooropleiding) ook nog met goed
gevolg een selectietest moet doorlopen. Dit is het geval bij alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten, bij
de lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO) en bij de opleiding Sportkunde. Dit doen we niet voor niets: we willen er
zeker van zijn dat je, door het bezitten van de noodzakelijke basisvaardigheden, een goede kans hebt om deze opleiding tot
een goed einde te brengen.

Selectie, auditie en toelatingstest
Audities Kunsten

Voor alle (voor)opleidingen van Fontys Hogeschool voor de Kunsten geldt dat je eerst toelatingsexamen (auditie) moet
doen. De aanvullende eisen gelden voor alle opleidingen in de sectoren Beeldend, Dans, Muziek en Theater, ook de
docentenopleidingen. Je aanmelding bestaat uit twee stappen: je aanmelding bij Studielink en je aanmelding voor toelating van
de opleiding van Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Bekijk de website van de opleiding van jouw keuze om precies te lezen
wat de toelatingseisen inhouden.

Selectie Lerarenopleiding Lichamelijke Opvoeding (ALO)

Als toekomstig docent Lichamelijke Opvoeding dien je gedurende de opleiding zelf ook een bepaald niveau van
bewegingsvaardigheid te bereiken. Om na je havo of vwo toegelaten te worden tot het eerste jaar van de ALO, worden
daarom eisen aan het startniveau van je bewegingsvaardigheid gesteld.
Tijdens het ‘Onderzoek Aanvullende Eisen’ onderzoeken wij je fysieke geschiktheid voor de opleiding. Het ‘Onderzoek
Aanvullende Eisen’ wordt uitgevoerd gedurende een zogenaamde toelatingsdag. Deze dag kent een aantal stations waarop
bewegingsvaardigheden op het gebied van spel, atletiek, zwemmen, bewegen en muziek, zelfverdediging en turnen worden
getoetst. Meer informatie over de toelatingsdag vind je op fontys.nl/alo.

Selectie Opleiding Sportkunde

Als je de opleiding Sportkunde wilt starten, moet je vooraf deelnemen aan een toelating. De toelating staat in het teken staan
van wederzijdse kennismaking en we kijken naar jouw studiegeschiktheid. Tijdens deze dag krijgen wij als opleiding een beeld
van jouw talenten en ambities en jij krijgt een duidelijker beeld van de opleiding. Meer informatie over de toelatingsdag vind je
op fontys.nl/sportkunde.

Leraar Basisonderwijs (Pabo)

Je bent toelaatbaar tot de opleiding leraar basisonderwijs (Pabo) als je havo, vwo of mbo (niveau 4) hebt afgerond en
beschikt over het vereiste kennisniveau van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Als je nog niet aan alle
eisen voldoet, zul je aan één of meerdere instroomtoetsen moeten deelnemen. Er gelden landelijke toelatingseisen die
voorwaardelijk zijn voor de start aan de opleiding. Kijk op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl voor meer informatie over
de toelatingstoetsen.

Niet het juiste profiel? Toelatingstoetsen havo/vwo!

Bij het succesvol behalen van de toets krijg je een certificaat waarmee je alsnog toelaatbaar bent voor de opleiding van jouw
keuze. Kijk voor de toelatingseisen op de webpagina van de opleiding die je wilt gaan volgen. Let op: voor aantal opleidingen
gelden afwijkende toelatingsprocdures zoals de PABO of aanvullende eisen zoals Sportkunde, Kunsten en ALO.

Niet de juiste voorlopleiding?

Wil je starten met een Fontys-opleiding, maar heb je geen havo-, vwo- of mbo niveau 4-diploma? En ben je 21 jaar of ouder?
Dan kun je toelating aanvragen middels het toelatingsonderzoek 21+ (colloquium doctum) voor de Fontys-opleiding van je
keuze, met uitzondering van de Fontys-opleiding HBO-Rechten en de Nieuwste Pabo.
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#wijzijnfontys

Volg ons op

Wie wij zijn?

Wij zijn Fontys. Eén van de grootste hoger onderwijsinstellingen van Nederland. Onze opleidingen vormen een
groot netwerk met alle bedrijven en organisaties waarmee
zij samenwerken. Ben je benieuwd naar wie we zijn,
wat we allemaal doen, waar we terecht komen, welke
oplossingen we bedenken en op welke fronten we allemaal
samenwerken? Neem gerust een kijkje op de social media!
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Tot purple
Introweek Purple

Het begin van jouw studie bij Fontys! Een supervette
week vol kennismaking met je studiegenoten, je
opleiding, jouw hogeschool én de stad waarin je gaat
studeren. Een onvergetelijke ervaring en een geweldig
begin van je studententijd.
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Open Dagen
Za 9 november 2019

10.00 - 15.00 uur

Eindhoven, Veghel, Den Bosch,
Utrecht

Za 16 november 2019 10.00 - 15.00 uur

Tilburg, Venlo, Sittard

Zo 19 januari 2020

10.00 - 15.00 uur

Tilburg, Sittard, Venlo

Zo 26 januari 2020

10.00 - 15.00 uur

Eindhoven, Veghel, Den Bosch,
Utrecht

Za 21 maart 2020

10.00 - 14.00 uur

Alle locaties

Meld je aan op fontys.nl

Algemene vragen over de Fontysopleidin
gen?
Bel Fontys Klantcontactcentrum: 08850

80000

Aan de inhoud van de brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Fontys Hogescholen, september 2019.
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