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OPEN DAGEN
16-17 NOVEMBER 2018 EN 15-16 MAART 2019

 » Voor leerlingen van vwo 4, 5 en 6
 »  Maak kennis met opleidingen, onze campus,  
beroepsmogelijkheden en veel meer

 »  Bezoek ook onze online open dag,  
meer info: utwente.nl/ood

 » Meer info: utwente.nl/opendagen

MEELOOPDAGEN
KIES JE EIGEN DATUM OP WERKDAGEN VAN HALF OKTOBER TOT MEI

 » Voor leerlingen in vwo 5 en 6
 »  Een hele dag meelopen met een student  
aan een opleiding die jou interesseert

 »  Rondleiding op de campus
 » Desgewenst een gesprek met een studieadviseur
 » Meer info: utwente.nl/meeloopdag

PERSOONLIJK CONTACT
Heb je vragen, twijfel je nog of wil je gewoon meer informatie? 
Maak dan gebruik van deze opties:

 »  Bel, chat of mail met ons Study Information Centre,  
meer info: utwente.nl/go/contact

 »  Vraag een persoonlijk gesprek aan met een van onze  
studieadviseurs, meer info: utwente.nl/go/studieadviseurs

HONOURSPROGRAMMA 
 » Wanneer: september (inschrijving in juni)
 » Duur: 1,5 jaar 
 » Voor wie: 5 vwo-leerlingen (inschrijving in 4 vwo)
 » Meer info: utwente.nl/pre-u/honoursprogramma 

MASTERCLASSES 
 » Wanneer: november en maart  
 »  Duur: 3 weken (2/3 vwo), 6 weken (4 vwo),  
8 weken (5/6 vwo) 

 » Voor wie: 2 t/m 6 vwo-leerlingen
 » Meer info: utwente.nl/pre-u/masterclasses

WORKSHOPS 
 » Wanneer: hele jaar 
 » Duur: een dag(deel) 
 » Voor wie: voor klassen van 1 t/m 6 vwo 
 » Meer info: utwente.nl/pre-u/workshops  

KAMPEN EN WEDSTRIJDEN 
 » InspireU Summercamp 
 » Medicamp 
 » Hannover Messe Challenge 
 » Profielwerkstukkenwedstrijd
 »  Meer info: utwente.nl/pre-u/kampen  
en utwente.nl/pre-u/wedstrijden 

BEGELEIDING 
 » Profielwerkstuk helpdesk 
 » Meesterproefbegeleiding
 » Eindexamen training 
 » Meer info: utwente.nl/pre-u/begeleiding 

ONLINE LEEROMGEVING 
 » Honderden online animaties en simulaties 
 » Gratis toegang tot oefenexamens 
 » Ontwikkeld door studenten van de Universiteit Twente
 » Meer info: olo.utwente.nl

VOORLICHTINGSACTIVITEITEN

PRE-UNIVERSITY ACTIVITEITEN
Pre-U is het Pre-University-programma van de Universiteit Twente. Wij bieden een uitdagend 
onderwijsprogramma voor 1 t/m 6 vwo-leerlingen. Al tijdens je middelbare school kun je studeren  
aan de universiteit door een van onze activiteiten te volgen. 

MEER WETEN? CHECK ONZE WEBSITE: UTWENTE.NL/PRE-U

KIJK OOK OP UTWENTE.NL/GO/VOORLICHTING
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EVEN VOORSTELLEN:
UNIVERSITEIT TWENTE

De Universiteit Twente (UT) is anders  
dan andere internationale, technische uni’s.  
Zowel in Nederland als daarbuiten.  
Zeven redenen waarom studeren aan de  
UT een slimme keuze is:

HIGH TECH HUMAN TOUCH
Bij ons werk je op het snijvlak van techniek  
en sociale wetenschappen aan onderzoek  
en oplossingen waar mens en maatschappij 
meer dan ooit op zitten te wachten:  
High Tech Human Touch. 

MENS EN TECHNOLOGIE IN ÉÉN TEAM
De toekomst van de mensheid is techniek. 
En de toekomst van de techniek? Mensen! 
Daarom is onze mensgerichtheid zeker 
zo opvallend als onze multidisciplinaire, 
toepassingsgerichte aanpak. 

EEN VAN DE BESTE 
ONDERZOEKSUNIVERSITEITEN
De UT scoort hoog op allerlei onafhankelijke 
lijsten waarop universiteiten wereldwijd 
jaarlijks met elkaar worden vergeleken.  
Begin je reis dichtbij de top.  
Meer info: utwente.nl/go/rankings-nl 

MEEST ONDERNEMENDE 
UNIVERSITEIT 
Wij belonen typisch menselijke krachten als 
creativiteit, innovatie en lef. Niet voor niets 
zijn hier al ruim 1.000 succesvolle startups 
gelanceerd, waaronder Demcon.nl en  
Athom.com. Wat onderneem jij?

ENIGE ‘AMERICAN-STYLE’ CAMPUS 
VAN NEDERLAND
Jouw studietijd wordt een onvergetelijke 
ervaring op onze schitterende campus: 
een hypermoderne ‘smart living lab’, waar 
mens en technologie het beste in elkaar 
bovenhalen (meer info: pagina 7).

ONS ONDERWIJSMODEL MAAKT 
LEREN EFFECTIEF, TOEKOMSTGERICHT 
ÉN LEUKER DAN OOIT!
Om ‘future-proof’ te worden, werk je bij ons in 
uitdagende, cross-disciplinaire teamprojecten, 
waarin maatschappelijke impact en persoonlijke 
groei hand in hand gaan (meer info: pagina 8).

UNIVERSITY COLLEGE TWENTE, DE 
ULTIEME MIX VAN TECHNOLOGIE EN 
SOCIALE WETENSCHAPPEN
University College Twente, onze internationale 
honoursopleiding, is opgebouwd rondom het 
veelzijdige ATLAS-programma: Technology 
and Liberal Arts & Sciences.  
Meer info: utwente.nl/go/atlas

Zin in meer? Bekijk de rest van deze brochure  
of ga naar utwente.nl/bachelor

Ben jij op zoek naar een bacheloropleiding die jou op het lijf  
geschreven is? En naar die ene universiteit waar jij je als een vis  
in het water zult voelen? Welkom aan de Universiteit Twente. 
In deze brochure geven we je graag een korte impressie van wie we  
zijn, wat voor studenten wij zoeken en wat we jou te bieden hebben. 
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ONS ONDERZOEK HEEFT  
IMPACT OP DE MAATSCHAPPIJ
Studeren aan de Universiteit Twente betekent 
studeren aan een jonge, ondernemende 
researchuniversiteit. Waar wetenschappers, 
docenten en studenten werken aan wereldwijde, 
maatschappelijke uitdagingen van vandaag en 
morgen. Dat doen ze door de digitalisering van 
de maatschappij in goede banen te leiden. Door 
de technologie in de gezondheidszorg beter en 
persoonlijker te maken. Door slimme materialen 
en slimme industrieën in te zetten. Om zo 
onze snel veranderende wereld weerbaar en 
veerkrachtig te maken.

HOE BEREIKEN WE DAT?
Op onze innovatieve campus staan eersteklas  
onderzoeksinstituten gericht op nanotechnologie,  
ICT, biomedische technologie en technische  
geneeskunde, governance & gedrags-
wetenschappen, engineering en geo-informatie 
wetenschappen en aardobservatie. Onze 
wetenschappers, docenten en studenten zijn 
pioniers in het verbinden van technologie met 
sociale en wetenschappen. High Tech Human 
Touch noemen we dat. Met deze unieke cross-
disciplinaire aanpak, ons excellente onderwijs en 
onderzoek brengen zij verandering, vooruitgang en 
vernieuwing voor actuele uitdagingen wereldwijd. 

Nieuwsgierig naar meer? 
Kijk op utwente.nl/onderzoek

10.435
STUDENTEN IN 2017

63
POST-MASTERSTUDENTEN

2.769
INTERNATIONALE STUDENTEN

398
PRE-MASTERSTUDENTEN

5.489
BACHELORSTUDENTEN

4.010
MASTERSTUDENTEN

3.074
MEDEWERKERS

1.738
ACADEMISCH

1.336
ONDERSTEUNEND

AANTAL STUDENTEN  
& MEDEWERKERS
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WONEN:  
OP DE CAMPUS  
OF IN DE STAD?
Niet alle UT-studenten wonen op de 
campus. Je kunt er ook voor kiezen in de 
stad Enschede op kamers te gaan. Enschede 
kent geen kamertekort, waardoor de prijzen 
relatief laag zijn. Gemiddeld betaal je € 350,- 
all-in voor een kamer in een studentenhuis. 
Op onze website vind je meer info over beide 
mogelijkheden en ook links naar websites  
van kameraanbieders:  
utwente.nl/go/huisvesting 
 
TIP: BEGIN OP TIJD MET ZOEKEN!

Enschede is letterlijk en figuurlijk een jonge stad. Je komt er overal 
studenten tegen en kunt het hele jaar door genieten van coole events. 
Zoals Freshtival bij recreatieplas Het Rutbeek, het superhippe Gogbot 
en natuurlijk het grote Koningsfestival. Je kunt gaan stappen bij ruim 
70 cafés en andere uitgaansgelegenheden. En als de zon schijnt, zit je  
op het grootste terras van Nederland: de oergezellige Oude Markt.  
O ja, de kamers in Enschede zijn in vergelijking met andere 
studentensteden ronduit betaalbaar!

STUDEREN IN ENSCHEDE
Enschede is – net als de UT zelf – behalve gezellig ook ondernemend. Een stad 
van kennis en innovatie met naast de UT en Kennispark Twente een hogeschool, 
een conservatorium, een popacademie, een internationale school en een 
kunstacademie. 

SHOPPEN EN FEESTEN
In het centrum van Enschede vind je een kleurrijk assorti ment grote en kleine 
winkels, twee keer per week is er markt, en aan de Oude Markt vind je het ene 
café naast het andere – met vooral op donderdagavond en in de weekenden een 
hoge studentenpopulatie.

HOREN, ZIEN EN GENIETEN
In het Nationaal Muziekkwartier kun je rock, pop, het Nederlandse levenslied 
of klassieke muziek beluisteren en daar naast heeft Enschede negen theaters - 
waaronder ons eigen openluchttheater - en het Rijksmuseum Twenthe waar je 
geniet van een rijke collectie beeldende en toegepaste kunst.

CHILLEN IN HET GROEN
Even relaxen in alle rust? Geen punt, want Enschede is een van de groenste 
steden van Nederland. Met prachtige parken en een omgeving vol Twentse natuur. 
En niet te vergeten: de geliefde recreatieplas Het Rutbeek, op maar 20 minuten 
fietsen van het centrum.

ENSCHEDE 
STUDENTENSTAD

>158.000
INWONERS

>30%
PERCENTAGE STUDENTEN

25
SPORTVELDEN & TENNISBANEN

9
THEATERS

>150
NATIONALITEITEN

3
BIOSCOPEN
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Een van de kroonjuwelen van de Universiteit Twente is zonder meer onze 
campus. Een duurzaam onderhouden parklandschap, bezaaid met topfaciliteiten. 
Een campus met het activiteitenaanbod van een stad. Een dynamische woon-, 
werk- en leefgemeenschap waar zo’n 10.000 studenten en 3.000 medewerkers 
– van maar liefst 100 nationaliteiten – de nieuwste kennis en technologieën  
inzetten voor een betere toekomst. Ook jouw toekomst?

Ga zelf op verkenning met onze virtuele campustour op  
utwente.nl/campus-tour/nl

VAN HET NANO-LAB TOT DE STARBUCKS
De campus is 146 hectare groot – ongeveer 200 voetbalvelden – en je vindt er alles wat je 
nodig hebt om samen met anderen te leren, te werken en je uit te leven. Van bibliotheken 
en laboratoria tot fitnessfaciliteiten en sportvelden. Je kunt hier vrijwel elke denkbare 
sport beoefenen, zoals honkbal, beach volleybal, boogschieten en zelfs muggle quidditch. 

Een kleine greep uit onze honderden faciliteiten: 
 »  Een high tech simulatieruimte voor 

technische geneeskunde
 » Het Virtual Reality Lab
 » Het Designlab
 » Supersone windtunnels
 »  Nederlands eerste robotische 

ecosysteem
 »  Het RaM lab (Robotics and 

Mechatronics)

 »  Gratis wifi, pinautomaten, auto- en 
fietsoplaadpunten

 »  Een stilteruimte, studentenpastoraat 
en een moskeeruimte

 »  Een supermarkt, een kapper en een 
uitzendbureau

 »  Een gezellig horeca-aanbod, 
waaronder Theatercafé de Vrijhof,  
Subway en Starbucks Coffee

Meer zien? Ga naar utwente.nl/go/faciliteiten

EEN ONVERGETELIJKE STUDIETIJD
Studeren en/of wonen op de enige echte universiteitscampus van Nederland is een 
onvergetelijke ervaring. We creëren hier samen met jou de ideale condities voor 
professionele en persoonlijke groei en maatschappelijke impact. Een plek waar jij  
samen met anderen kunt bouwen aan je dromen! Kijk maar eens op utwente.nl/go/leven

CAMPUS LIFE

39
SPORTVERENIGINGEN

60
STAFWONINGEN

146

H
ECTA

RE

OPPERVLAKTE

18
CULTURELE VERENIGINGEN

2.500
STUDENTENAPPARTEMENTEN

372
LABORATORIA
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Vernieuwend onderwijs, waarbij jij het beste uit jezelf haalt en dat  
ook écht interessant en actueel is! Dat is de essentie van ons unieke  
Twents Onderwijsmodel (TOM).

TOM IN HET KORT
Alle bacheloropleidingen aan de 
Universiteit Twente werken met TOM. 
Wat kenmerkt deze bijzondere manier van 
lesgeven en leren? In het kort:

1. MODULES EN 
PROJECTONDERWIJS
Aan de UT werk je in modules. Elke module 
heeft één thema met allerlei onderwerpen 
en leeractiviteiten, zoals feedbacksessies 
met medestudenten, workshops en 
colleges. De onderdelen binnen een module 
hangen vaak met elkaar én met jouw 
studieonderdelen samen. Centraal staat 
telkens een teamproject, waarin je met jouw 
groep een probleem uit de maatschappij of 
het bedrijfsleven te lijf gaat. Zo breng je direct 
de wetenschappelijke theorie in praktijk. 
Uitdagend en leuk!

2. ‘STUDENT-DRIVEN LEARNING’
Met ‘student-driven learning’ bedoelen we  
dat je als student invloed hebt op je eigen 
leerproces. Wij streven naar modules 
waarin je je eigen keuzes kunt maken qua 
planning en onderwijsactiviteiten. Uiteraard 
in nauw overleg met je docenten, want wij 
vinden persoonlijk contact belangrijk. 

3. DE DRIE O’S
De drie O’s staan voor drie rollen die 
je kunt vervullen in een team of als 
professional: onderzoeker, ontwerper, 
organisator. Door je studie heen helpen  
wij je ontdekken welke rol bij jou past.  
Zo leer je niet alleen een vak, maar  
ontdek je wat je echt in je mars hebt  
– als professional en als mens. 

ONS ONDERWIJS MAAKT 
JE FUTURE-PROOF

VOORDELEN VAN  
STUDEREN MET TOM

 ✓  Je leert samenwerken in wisselende 
teams en ontdekt jóuw rol(len) in een 
team. 

 ✓  Je profiteert (en geniet) van vele 
leervormen, waaronder uitdagende, 
levensechte teamprojecten.  

 ✓  Je wordt een ‘T-shaped professional’ 
met grondige vakkennis (de poot 
van de ‘T’) én het vermogen om te 
schakelen met collega’s uit andere 
disciplines (de top van de ‘T’). 

 ✓  Je voelt je thuis op het snijvlak  
van wetenschap, techniek en 
samenleving.  

 ✓  Je ontwikkelt je tot een zelfstandige, 
ondernemende professional die altijd 
blijft leren en groeien. 
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VOOR AMBITIEUZE STUDENTEN
Als je een bacheloropleiding gaat doen, zijn er drie excellentieroutes:

HET HONOURSPROGRAMMA 
 » Aanvullend op je gewone bacheloropleiding en verbredend
 » Alleen voor de top 10% van elke studie
 »  Werken in een interdisciplinaire groep van excellente en 

gemotiveerde studenten
 » Begint elk jaar in februari en duurt 1,5 jaar

EEN STER- OF PLUSPROGRAMMA
 » Aanvullend en verdiepend
 » Opleidingsspecifiek
 » Projectmatig
 » Alleen voor de top 10% van de opleiding
 »  Beschikbaar bij deze opleidingen: Advanced Technology, Industrial 

Design, International Business Administration, Applied Physics 
(Dutch taught) and Management, Society & Technology

UNIVERSITY COLLEGE TWENTE
 » Fulltime Honours programme
 »  Ons unieke programma (‘Technology and Liberal Arts & Sciences’, 

oftewel ATLAS) is het enige Engelstalige university college in 
Nederland die technologie en sociale wetenschappen combineert

 »  Voor studenten die op meerdere academische terreinen  
bijzonder goed kunnen en willen presteren

GEÏNTERESSEERD? GEMOTIVEERD? 
Lees meer op utwente.nl/excellentie

EXCELLENTIE 
PROGRAMMA’S
De excellentieprogramma’s van de Universiteit Twente zijn er voor 
studenten en vwo-scholieren die wel wat extra uitdaging willen. Ideaal 
voor jou als je getalenteerd, gemotiveerd én ondernemend bent, graag 
buiten gebaande paden treedt, over de grenzen van disciplines kijkt 
en je ideeën impact wilt geven in de samenleving. De programma’s 
combineren techniek met maatschappijwetenschappen en zijn dus 
zowel High Tech als Human Touch.

PRE-UNIVERSITY 
HONOURSPROGRAMMA
Excellentie begint ver vóór de universiteit. Daarom hebben wij  
een speciaal honoursprogramma voor leerlingen van vwo 5 en 6  
die bovengemiddeld willen en kunnen presteren: een onderwijs-
programma voor getalenteerde vwo’ers die op zoek zijn naar een 
extra uitdaging naast hun gewone vwo-programma. Het Pre-U 
Honoursprogramma duurt anderhalf jaar; je begint in september  
in 5 vwo en eindigt voor de kerstvakantie in 6 vwo.

Kijk voor meer informatie op utwente.nl/pre-u/honoursprogramma
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Van je studiekeuze hangt best veel af. Neem daarom  
de tijd om te ontdekken welke opleiding en universiteit  
het allerbeste bij je passen. Dit vijfstappenplan kan je  
daarbij helpen. 

STAP 1
ONTDEK JE TALENT
WAAR WORD JE ENTHOUSIAST VAN? WAT KUN JE GOED?  
ZET JE IDEEËN OP PAPIER. TIPS:

 »  Doe een studiekeuzetest,  
bijvoorbeeld studiekeuze123.nl

 »  Praat met je decaan, vraag om voorlichting van  
de UT op jouw middelbare school

 »  Bekijk onze oriënterende studiekeuzeactiviteiten  
op utwente.nl/pre-university

 

STAP 2
ORIËNTEER JE
WAT IS DE IDEALE OPLEIDING VOOR JOU?  
EN WELKE UNIVERSITEIT PAST GOED BIJ JOU? TIPS:

 » Schrijf op wat jij belangrijk vindt 
 »  Verzamel informatie over opleidingen,  

hogescholen en universiteiten
 »  Bekijk de opleidingswebsite:  

utwente.nl/bachelor
 »  Wil je extra uitdaging?  

Bekijk onze excellentieprogramma’s  
utwente.nl/excellentie

STAP 3
KIJK EN VERGELIJK
HEB JE OPLEIDINGEN GEVONDEN DIE JE AANSPREKEN? 
VERGELIJK ZE DAN. TIPS:

 »  Bezoek verschillende Open Dagen en  
spreek met studenten en docenten

 »  Ervaar tijdens een Meeloopdag zelf hoe  
de opleiding is. Kijk op: utwente.nl/go/voorlichting

 »   Doe mee aan een Masterclass van jouw voorkeur
 »   Geef je op voor een studiekamp op de campus van  

de Universiteit Twente 
 »  Stel vragen via chat, bel of mail,  

of kom langs bij ons Study Information Centre 
utwente.nl/go/contact

STUDIEKEUZEPROCES

10



STAP 4
NEEM JE BESLISSING
JE KUNT NU BEPALEN WELKE OPLEIDING HET BESTE  
BIJ JE PAST. EEN LAATSTE CHECK:

 » Heb ik me voldoende voorbereid?
 » Heb ik het juiste profiel?
 »  Is er een loting of decentrale selectie?

Heb je deze vragen beantwoord, dan kun je  
je vóór 1 mei 2019 inschrijven via studielink.nl.  
Wees op tijd, dan kun je meedoen aan de meeste 
studiekeuzeactivi teiten. Voor alle zekerheid.

STAP 5
MAAK DE MATCH
Heb je je op tijd ingeschreven voor een opleiding?  
Dan krijg je misschien een uitnodiging om mee te  
doen aan bepaalde studiekeuzeactiviteiten. We  
noemen dat de studiekeuzecheck. Voor sommige 
opleidingen is het verplicht. 

Meer weten?  
Ga naar utwente.nl/go/studiekeuze
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EEN MASTEROPLEIDING VOLGEN
De meerderheid van onze studenten volgt na de bacheloropleiding  
een masteropleiding. Op die manier heb je meer kans op een baan.  
Met je bachelordiploma kun je doorstromen naar diverse master-
opleidingen. Een overzicht van al onze masteropleidingen vind je op  
onze website: utwente.nl/master

EEN POST-MASTEROPLEIDING
Na je master kun je natuurlijk de arbeidsmarkt op. Je kunt ook 
doorstromen naar ons 2-jarige PDEng-programma (Professional 
Doctorate in Engineering). De focus hier ligt op het leren maken van 
hoogwaardige, creatieve en vernieuwende ontwerpen voor complexe 
ontwerpersvraagstukken met een multidisciplinair karakter.  
Lees meer over onze PDEng-programma’s op utwente.nl/go/pdeng

VERDERGAAN IN HET ONDERZOEK
Een andere mogelijkheid is dat je zo’n vier jaar lang diepgaand onderzoek 
doet op een specifiek gebied. Je schrijft er een wetenschappelijk 
proefschrift over dat je aan het eind presenteert en verdedigt. Gaat 
dat goed, dan krijg je de titel van doctor (dr.) toegekend. Je kunt ook je 
masteropleiding en je promotie integreren, zodat ze naadloos in elkaar 
overlopen. Lees meer over promoveren aan de UT op utwente.nl/go/phd

WERKEN
Met de meeste bachelordiploma’s kun je aan het werk. Belangrijk is  
wel om te weten dat werkgevers wisselend reageren op sollicitanten met 
alleen een bachelordiploma: voor sommige functies of organisaties is het 
prima, andere vereisen een masterdiploma.

UT-AFGESTUDEERDEN ZIJN OVERAL!
Alumni van de Universiteit Twente – het zijn er inmiddels meer dan 
47.000 – vind je haast overal ter wereld. Ze werken bij onder meer Philips, 
Microsoft, Google, AkzoNobel, Shell, Unilever, Fortis, ASML, Ericsson, 
Siemens, Heineken, General Electric, Nestlé, de Verenigde Naties, Audi, 
KLM-Air France, Deloitte, Capgemini, Thales en IBM. Wij houden graag 
contact met ze. We kunnen hen helpen, maar zij houden ons ook scherp. 
Deze kennisuitwisseling is van grote waarde. Bekijk de kaart om te zien 
waar jij misschien ooit terechtkomt!

Misschien heb je al nagedacht over wat je na je 
bacheloropleiding wilt gaan doen, misschien niet.  
Hieronder zetten we een aantal mogelijkheden  
voor je op een rij.

NA JE BACHELOR

KIJK VAST 
VOORUIT NAAR DE

MOGELIJKHEDEN 

NA JE OPLEIDING!
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BEDRIJVEN MET 50 OF MEER UT-ALUMNI: ACCENTURE, ARCADIS, AKZONOBEL, ASML, CAPGEMINI, DELOITTE, DEMCON, DSM, IBM, ING, KPMG, 
KPN, NEDAP, NXP, OCE, PHILIPS, PWC, RABOBANK, SHELL, THALES, TNO, TOPICUS

MEER DAN 47.000 
ALUMNI IN MEER  
DAN 169 LANDEN

12341
LEDEN

74%
MAN

24%
VROUW

16530
VOLGERS

9167
LIKES

260
DONATEURS

71%
MAN

28%
VROUW

12341
LEDEN

74%
MAN

24%
VROUW

16530
VOLGERS

9167
LIKES

260
DONATEURS

16.459
LEDEN
12341
LEDEN

74%
MAN

24%
VROUW

16530
VOLGERS

9167
LIKES

260
DONATEURS

42.954
VOLGERS

12341
LEDEN

74%
MAN

24%
VROUW

16530
VOLGERS

9167
LIKES

260
DONATEURS

2.567
FANS

12341
LEDEN

74%
MAN

24%
VROUW

16530
VOLGERS

9167
LIKES

260
DONATEURS
800+
DONATEURS

2.671 STUDENTEN
AFGESTUDEERD IN 2017*

OPLEIDINGEN  
NAAR RATO ALUMNI 
(OVER ALLE JAREN)

Mechanical Engineering 5.081
Industrial Engineering & Management 4.937

Business Administration 3.547
Electrical Engineering 3.448
Chemical Engineering 3.140

Technical Computer Science 2.955
Public Administration 2.847

Psychology 2.733
Communication Studies 2.656

Civil Engineering 2.313

OPLEIDINGEN  
NAAR RATO ALUMNI 

(AFGESTUDEERD IN 2017)

Business Administration 315
Psychology 300

Mechanical Engineering 216
Technical Medicine 153

Civil Engineering 150
Industrial Design 136

Geo-information Science &  
Earth Observation 136

Industrial Engineering & Management 117
Public Administration 112

Communication Studies 110
Technical Computer Science 105

Chemical Engineering 101
Biomedical Engineering 99

* GEBASEERD OP HET COLLEGEJAAR 2016/17

VERENIGDE 
STATEN

859

GROOT  
BRITTANNIË

519

INDIA

490

CHINA

687

INDONESIË

726

DUITSLAND

1.591

NEDERLAND

31.475

BRON: LINKEDIN0 1-10 11-50 51-100 101-200 200+

NEDERLAND
ALUMNI PER STAD

ENSCHEDE (25%)12020
UTRECHT (9%)4306

AMSTERDAM (6%)2890
THE HAGUE (5%)2509

INTERNATIONAL (18%)8326
UNKNOWN (16%)7471

EINDHOVEN (5%)2221
ZWOLLE (3%)1563

928  GRONINGEN(2%)

896  ROTTERDAM (2%)

2986   NĲMEGEN (6%)

598  LEEUWARDEN (1%)

558  MAASTRICHT (1%)

BRON: UT ALUMNI DATA

12.020 ENSCHEDE (25%)  
4.306 UTRECHT (9%)

2.986 NIJMEGEN (6%)
2.890 AMSTERDAM (6%)

2.509 DEN HAAG (5%)
2.221 EINDHOVEN (5%)

1.563 ZWOLLE (3%)
928 GRONINGEN (2%)
896 ROTTERDAM (2%)

558 MAASTRICHT (1%)
598 LEEUWARDEN (1%)
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NIEUWSGIERIG NAAR WAT HIER NOG MEER TE BELEVEN VALT? 
GA NAAR UTWENTE.NL/EVENEMENTEN 

MAATSCHAPPIJGERICHT
Wij zijn dé ondernemende universiteit, die volgt wat  
er gebeurt in de wereld en daar gericht op inspeelt.

SYNERGIEGEDREVEN
De manier waarop wij mensen, organisaties en ideeën  
matchen maakt ons onderzoek én onderwijs extra relevant.

ONDERNEMEND EN PIONIEREND
Wij stimuleren de drive van onze medewerkers en studenten,  
zodat we samen de beste van Europa kunnen zijn.

INTERNATIONAAL GEORIËNTEERD
Wij leiden onze studenten op tot echte global citizens,  
klaar voor de grote uitdagingen van morgen.

EEN GREEP UIT ONZE  
COOLSTE EVENEMENTEN

WAT KUN JIJ VAN  
ONS VERWACHTEN?

KICK-IN EEN ZINDERENDE INTRODUCTIEWEEK VOOR ONZE 
NIEUWKOMERS (KICK-IN.NL)

CURIOUSU SUMMER SCHOOL ANNEX FESTIVAL  
MET CURSUSSEN, SPREKERS, MUZIEK, THEATER EN SPORT

CREATE TOMORROW ’S WERELDS GROOTSTE  
COMPETITIEVE DENKTANK VOOR STUDENTEN 

GREEN VIBRATIONS LIVE MUZIEKFESTIVAL  
MET EEN TIKKELTJE THEATER EN DANS

TWENTS THEATERSPORT TOERNOOI IMPROVISATIEWEDSTRIJD 
OP BASIS VAN SUGGESTIES UIT HET PUBLIEK

BATAVIERENRACE & BATAVIERENPARTY 
 ’S WERELDS GROOTSTE ESTAFETTELOOP, GEVOLGD  

DOOR EUROPA’S GROOTSTE STUDENTENFEEST
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WIL JE MEER INFORMATIE?
GA NAAR UTWENTE.NL/BACHELOR

BACHELOR OF SCIENCE 
OPLEIDINGEN
 > TECHNOLOGY AND LIBERAL ARTS & SCIENCES (ATLAS) 

 > ADVANCED TECHNOLOGY 

 > APPLIED MATHEMATICS 

 > BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE 

 > BUSINESS & IT 

 > CHEMICAL SCIENCE & ENGINEERING 

 > CIVIL ENGINEERING 

 > COMMUNICATION SCIENCE 

 > CREATIVE TECHNOLOGY 

 > ELECTRICAL ENGINEERING 

 > GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 

 > INDUSTRIAL DESIGN 

 > INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT 

 > INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION 

 > MANAGEMENT, SOCIETY & TECHNOLOGY 

 > MECHANICAL ENGINEERING  

 > PSYCHOLOGY 

 > TECHNICAL COMPUTER SCIENCE 

 > TECHNISCHE GENEESKUNDE 

 > TECHNISCHE NATUURKUNDE 

BEST OF BOTH WORLDS! 
Heb jij een NT-profiel en ben je op zoek naar een technische bachelor in 
Amsterdam? Dan hebben wij goed nieuws voor je. Universiteit Twente 
en de Vrije Universiteit (VU) bieden vanaf september 2019 samen een 
bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam aan. Zo profiteer  
jij van de specialistische kennis van twee topuniversiteiten.  
De laatste info vind je hier: utwente.nl/go/me-bsc
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ONTWERP JE EIGEN LEERPROGRAMMA
Met ons unieke studentgedreven onderwijs bepaal je 
je eigen koers. Aan het begin van elk semester schrijf 
je met hulp van je mentor je persoonlijke ontwikkel plan 
en aan het eind stel je een zelfevaluatierapport op. Ons 
docentenpanel beoordeelt dit rapport en het onderliggende 
bewijs voordat je naar het volgende semester gaat. 
Je wordt ook een teamplayer, doordat je samen met 
andere studenten uitdagende projecten aangaat – en 
zo je kennis en vaardigheden verder ontwikkelt. Deze 
driejarige interdisciplinaire bacheloropleiding geeft je volop 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je kunt ermee terecht 
bij vrijwel alle masteropleidingen ter wereld.

TECHNOLOGY AND 
LIBERAL ARTS & 
SCIENCES (ATLAS)

University College Twente is de internationale honoursopleiding van de Universiteit 
Twente. Onze bacheloropleiding Technology and Liberal Arts & Sciences, afgekort 
ATLAS, is gericht op nieuwsgierige, veelzijdige studenten die een verschil willen maken 
in de wereld. Wij bieden de enige opleiding aan een University College waarin techniek 
en sociale wetenschappen samengaan. Je leert bij ons om complexe maatschappelijke 
vraagstukken aan te pakken die zowel technologisch als sociaal inzicht vereisen. Als 
ATLAS student kies je niet voor een bepaalde discipline: je leert er meerdere te integreren.

UNIVERSITY  
COLLEGE TWENTE  

DE HONOURSOPLEIDING 
WAAR JE JE EIGEN  

KOERS BEPAALT

ENGELSTALIG
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THEMA’S, PROJECTEN EN STUDEREN  
IN HET BUITENLAND
Bij ons leg je een stevige basis in de wiskunde, natuur- en 
technische wetenschappen en in de sociale wetenschappen. 
De eerste twee jaren zijn opgebouwd rond semesterthema’s en 
teamprojecten – het raamwerk waarbinnen jij je eigen accenten 
legt. In het laatste jaar mag je in het buitenland studeren en aan 
je afstudeerproject werken. De diversiteit aan projecten die we 
jaarlijks zien, vormt een van de bewijzen van de verscheidenheid 
aan richtingen die deze opleiding jou kan bieden.

SAMEN LEREN EN LEVEN IN  
EEN ‘LEARNING COMMUNITY’
Aan het University College Twente werk je niet alleen 
samen met je medestudenten – je woont ook bij elkaar 
op de campus van de Universiteit Twente. Je volgt een 
intensief, maar flexibel programma, waarin je de interactie 
met docenten afwisselt met samen werken, sporten, relaxen 
en eten. Dat maakt University College Twente tot een 
uitzonderlijk uitdagende en motiverende leeromgeving.  
Een echte ‘learning community’.

Binnen elke studie ontwikkelt de student zich, maar 
hoe dat hier binnen ATLAS vorm heeft is uniek. ATLAS 
werkt voor mij als een katalysator van mijn persoonlijke 
ontwikkeling. Door de ‘self-directed learning’ aanpak 
van het programma heb ik in leren zien hoe belangrijk 
het is om je eigen weg te banen in de veeleisende 
hedendaagse maatschappij en hier ook werkelijk naar 
te luisteren. Naar jezelf luisteren wordt altijd enorm 
aangemoedigd door iedereen, maar een werkelijke kans 
om dit vrij uit te werken werd mij nergens aangeboden. 
Ook al dacht ik het ‘naar mezelf luisteren’ aardig 
uitgevogeld te hebben voordat ik naar Enschede kwam, 
bleek dit niet het geval toen ik ATLAS binnen liep en mij 
de oprechte en vrijblijvende vraag gesteld werd:  
“Wat wil jij behalen in deze studie?”. Van tijd tot tijd is 
dit confronterend, maar dit is een van de vele lessen die 
ik meeneem vanuit ATLAS naast alle interessante stof 
waar ik op focus. Ik ben ervan overtuigd dat ik dit niet 
had kunnen waarnemen in een ander studieprogramma, 
ATLAS is meer dan alleen een studie...

DEZE STUDIE HEEFT ME 
GEHOLPEN OM MEZELF 
TE ONTWIKKELEN. DIT IS 
IETS WAT IK NERGENS 
ANDERS HEB GEZIEN.

LEON VAN DER NEUT

UNIVERSITY OF TWENTE
TECHNOLOGY, LIBERAL ARTS & SCIENCES

TOELATINGSEISEN

VWO-PROFIEL
NT
NG
EM
CM

VEREIST
✓

WIB + NA
WIB + NA
WIB + NA

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS

MEER WETEN? UTWENTE.NL/GO/ATLAS
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ENGELSTALIG

Advanced Technology is een unieke Engelstalige bacheloropleiding die je 
alleen aan de Universiteit Twente kunt volgen. Net als de pionier Leonardo 
da Vinci – die onder meer filosoof, ingenieur, natuurkundige, scheikundige 
en kunstschilder was – vind je het als Advanced Technologystudent leuk om 
uiteenlopende disciplines met elkaar te combineren. Zo ontwikkel je nieuwe 
kennis en technologieën om de problemen van morgen op te lossen.

VERSCHILLENDE TECHNISCHE DISCIPLINES COMBINEREN
We leven in een snel veranderende wereld. De mogelijkheden zijn ongekend, de problemen 
vaak zeer complex. Neem bijvoorbeeld de roep om energiezuinige transportmiddelen en 
nieuwe, schone energiebronnen. Tijdens de bacheloropleiding Advanced Technology leer je 
dit soort problemen te analyseren en op te lossen. Een prima manier om te ontdekken wat je 
leuk vindt. Je raakt vertrouwd met verschillende technische disciplines, zoals elektrotechniek, 
mechanical en chemical engineering, technische natuurkunde en wiskunde en je leert 
deze met elkaar te combineren. In teamprojecten dagen we je uit om de theorie die je 
opdoet in te zetten om tot oplossingen te komen. Daarbij werk je vaak aan technologische, 
maatschappelijk relevante problemen.

EEN STERKE INTERNATIONALE ORIËNTATIE
Advanced Technology is een Engelstalige bacheloropleiding en trekt veel studenten van 
buiten Nederland. Daardoor werk je vanaf dag één samen met studenten uit verschillende 
landen. Hierdoor leer je anders naar problemen te kijken en raak je vertrouwd met 
het samenwerken in een internationaal, multicultureel team – met alle uitdagingen en 
carrièrevoordelen van dien.

MET DEZE BACHELOR KUN JE ALLE KANTEN OP
Na het behalen van je bachelordiploma Advanced Technology kun je doorstromen naar 
een masteropleiding aan de Universiteit Twente of andere universiteiten in Nederland of 
het buitenland. De mogelijkheden zijn legio. Je kunt je bijvoorbeeld specialiseren in één 
discipline, zoals electrical, mechanical of chemical engineering. Ook multidisciplinaire 
masteropleidingen, op het gebied van nanotechnologie, materiaalkunde, sustainable  
energy of mechatronica, liggen binnen je bereik. Kortom, met deze internationaal erkende 
Bachelor of Science-titel op zak gaan er vele deuren voor je open.

ADVANCED  
TECHNOLOGY

HET MULTIDISCIPLINAIRE 
EN PROJECTGERICHTE 
KARAKTER VAN ADVANCED 
TECHNOLOGY IS HELEMAAL 
MIJN DING
      

UNIVERSITY OF TWENTE
ADVANCED TECHNOLOGY

TOELATINGSEISEN

VWO-PROFIEL
NT
NG
EM
CM

VEREIST
✓

WIB + NA
WIB + NA + SCHEI
WIB + NA + SCHEI

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS

MEER WETEN? UTWENTE.NL/GO/AT

WERNER SCHOUTEN
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Onze Engelstalige bacheloropleiding Technische Wiskunde, oftewel 
Applied Mathematics, draait om de toepassing van wiskunde in de praktijk. 
In deze opleiding leer je allerlei praktische probleemsituaties om te zetten in 
wiskundige modellen, met als doel de essentie ervan bloot te leggen en met 
wiskundige technieken opzoek te gaan naar praktische oplossingen.

MEER DAN ALLEEN GOEDE WISKUNDE
Deze opleiding geeft je uiteraard een brede, ijzersterke basis in de wiskunde. Je leert van 
ervaren docenten die toonaangevend zijn binnen hun vakgebied. Maar de bachelor Applied 
Mathematics aan de UT biedt je meer dan hoogstaande wiskunde. Wij bereiden je ook voor 
op een belangrijke rol in de maatschappij. Bij ons leer je wiskunde inzetten voor zaken die 
ertoe doen – in eigen land, maar ook internationaal. Je geniet bij ons ook van een prettige 
sfeer. Wij werken met kleine onderwijsgroepen; docenten en studenten kennen elkaar 
persoonlijk en iedereen wordt gewaardeerd om wie hij of zij is.

DOORSTROMEN NAAR EEN MASTEROPLEIDING
Met deze bachelor leg je een goede basis voor veel technische vervolgopleidingen. Na 
deze bacheloropleiding kun je – soms via een pre-masterprogramma – doorstromen naar 
diverse masteropleidingen aan de UT, zoals Applied Mathematics, Systems & Control, 
Computer Science en Industrial Engineering & Management. Ook kun je na je bachelor een 
eerstegraads-lesbevoegdheid behalen. Dat kan via onze masteropleiding Science Education 
and Communication (SEC). Daarmee ben je uitstekend in staat om les te geven aan 
leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo.

UITSTEKENDE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN
Met deze opleiding heb je uitstekende carrièremogelijkheden. Omdat je goed bent in 
ordenen, analyseren, abstract denken en het maken van de vertaalslag naar de praktijk, ben 
je over de hele wereld zeer gewild bij bedrijven en organisaties. Ook na afronding van de 
master vind je snel werk. Bijvoorbeeld als adviseur medische logistiek, wetenschappelijk 
onderzoeker naar waarschuwingsmodellen voor tsunami’s, of ontwikkelaar van nieuwe 
modellen om de stromingen rond vliegtuigvleugels te berekenen. Deze bacheloropleiding 
geeft je uitstekende kansen om – waar ook ter wereld – het verschil te maken.

APPLIED  
MATHEMATICS

VEEL BEDRIJVEN  
ZOEKEN WISKUNDIGEN  
VOOR NIET-WISKUNDIGE 
ONDERDELEN VAN  
HUN ORGANISATIE
       

UNIVERSITY OF TWENTE
APPLIED MATHEMATICS

TOELATINGSEISEN

VWO-PROFIEL
NT
NG
EM
CM

VEREIST
✓

WIB
WIB
WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS

MEER WETEN? UTWENTE.NL/GO/AM-BSC

LOTTE WEEDAGE

ENGELSTALIG
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Wil jij later technologie ontwikkelen voor de gezondheidszorg? Heb je interesse 
in revalidatierobots, kunstorganen, medische scans en protheses? Dan is de 
bacheloropleiding Biomedische Technologie aan de Universiteit Twente 
wellicht iets voor jou. In deze toekomstgerichte, technische opleiding ontwerp 
en ontwikkel je medische innovaties die concreet bijdragen aan betere zorg. 
Toepasbaarheid is het sleutelwoord. 

VERNIEUWEND EN OPLOSSINGSGERICHT WERKEN
Tijdens de Nederlandstalige opleiding Biomedische Technologie word je opgeleid in het 
onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen van technologie voor de zorg. Je leert om vanuit 
het belang van de patiënt te redeneren en dan de vertaalslag naar een product te maken. 
In projecten word je uitgedaagd om met medestudenten een oplossing te vinden voor 
een concreet biomedisch probleem. Zodra je het probleem goed hebt geanalyseerd, zet je 
je kennis van natuurkunde, wiskunde, scheikunde, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, 
biologie en geneeskunde in om de juiste technologische toepassingen te bedenken. Je 
maakt projectplannen, zoekt informatie, experimenteert, werkt samen en presenteert. Door 
deze aanpak begrijp je waarom je iets leert en wat je er in de praktijk mee kunt. Bovendien is 
dit een goede voorbereiding op je latere carrière, waarin je op vergelijkbare wijze zult werken. 
Met onze High Tech Human Touch-benadering helpen we je om academisch, professioneel 
en persoonlijk te groeien.

DE BEHOEFTE AAN INGENIEURS IN DE ZORG NEEMT TOE
Na de bachelor Biomedische Technologie stromen de meeste studenten door naar de 
masteropleiding Biomedical Engineering aan de UT. Hiervoor ben je met je bacheloropleiding 
direct toelaatbaar. Zeker na deze masteropleiding heb je zeer goede carrièremogelijkheden. 
De rol van technologie in de gezondheidszorg groeit sterk. Er is dus steeds meer behoefte 
aan ingenieurs die medische kennis combineren met het vermogen om oplossingsgerichte 
technologie te ontwerpen. Als afgestudeerde kun je aan de slag in het bedrijfsleven, de 
wetenschap of een ziekenhuis. Je onderzoekt technologieën, ontwikkelt nieuwe producten of 
draagt als projectmanager de verantwoordelijkheid voor technische projecten.

BIOMEDISCHE  
TECHNOLOGIE

JE ONTWIKKELT  
MEDISCHE INNOVATIES 
DIE ÉCHT BIJDRAGEN AAN 
BETERE ZORG
          

UNIVERSITY OF TWENTE
BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE

TOELATINGSEISEN

VWO-PROFIEL
NT
NG
EM
CM

VEREIST
✓

WIB + NA
WIB + NA
WIB + NA

BACHELOR, VOLTIJD, NEDERLANDS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS

MEER WETEN? UTWENTE.NL/GO/BMT

BAS BLEIJERVELD

NEDERLANDSTALIG

20



Onze Engelstalige bacheloropleiding Business & IT brengt de werelden van 
bedrijfskunde en informatica bij elkaar. Je wordt deskundig op terreinen als 
informatietechnologie, organisatie, communicatie en planningsmethoden. 
Omdat het ontwikkelen en implementeren van IT-systemen in bedrijven de kern 
vormt van deze bachelor, werken we nauw samen met bedrijven. Ook hebben 
we regelmatig gastsprekers uit het bedrijfsleven. 

Tijdens de opleiding bestudeer je casestudies van mislukte en geslaagde 
automatiseringsprocessen om te ontdekken hoe software een verschil kan maken in een 
bedrijf. We werken in kleine onderwijsgroepen, waardoor je je medestudenten goed leert 
kennen, een hechtere relatie opbouwt met je docenten en het beste in jezelf bovenbrengt.

TEAMPROJECTEN MET CONCRETE BEDRIJFSOPDRACHTEN
Elk studiejaar bestaat uit vier modules en elke module wordt afgerond met een project. 
De projecten maken het onderwijs aan de UT zeer praktijkgericht. Om een voorbeeld te 
geven: in de vierde module van het eerste jaar, Data & Informatie, bouw je met een team 
van vijf of zes medestudenten een complete webapplicatie, inclusief databases, met als doel 
bepaalde delen van een bedrijf te automatiseren. Je doet dit met behulp van Scrum, een 
moderne methodiek voor het bouwen van complexe softwaresystemen. 

GROTE VRAAG NAAR BUSINESS & IT PROFESSIONALS
Informatietechnologie is essentieel voor elk bedrijf. Dit betekent dat er veel vraag is naar 
afgestudeerden met kennis van bedrijfsprocessen en IT, zelfs wanneer het economisch 
minder gaat. Je zult jouw profiel terugzien in allerlei functiebeschrijvingen: van bedrijfsanalist 
tot adviseur, IT-manager, informatiearchitect, bedrijfsprocesontwerper of projectmanager. 
Je kunt werken in de sector die jou het meest aanspreekt, want overal is behoefte aan 
mensen die bruggen kunnen slaan tussen bedrijfskunde en IT.

Let op: in Studielink heet deze opleiding Bedrijfsinformatie-technologie

BUSINESS & IT

IK WIL DE KLOOF TUSSEN 
MANAGEMENT EN IT 
OVERBRUGGEN
              

UNIVERSITY OF TWENTE
BUSINESS & IT

TOELATINGSEISEN

VWO-PROFIEL
NT
NG
EM
CM

VEREIST
✓

WIB
WIB
WIB

BACHELOR, VOLTIJD, ENGELS

STUDIE IN CIJFERS 
STUDIEKEUZE123.NL/STUDIE-IN-CIJFERS

MEER WETEN? UTWENTE.NL/GO/BIT

VICTORIA LAPSHYNA

ENGELSTALIG
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Hoe maak je op een goedkope manier schoon drinkwater? Als de aardolie 
ooit op raakt, hoe produceer je dan vloeibare brandstoffen uit aardgas, 
steenkool, afvalhout of zelfs algen? En hoe kun je bruikbare producten maken 
uit afvalstoffen? Vragen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken 
hebben, maar wel álles met Chemical Science & Engineering. In deze 
Engelstalige bacheloropleiding aan de Universiteit Twente richt je je op het 
ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe (duurzame) processen en materialen.

MEER DAN ALLEEN SCHEIKUNDE
Als chemical engineer ben je creatief en nieuwsgierig. In deze opleiding leer je nieuwe materialen 
te creëren en diepgaand te onderzoeken. Daarnaast leer je productieprocessen te ontwerpen, 
te optimaliseren en te verduurzamen. Chemical Science & Engineering is veel meer dan alleen 
scheikunde: ook natuur- en wiskunde zijn essentieel. Als Chemical Science & Engineering-
student heb je daarom een brede interesse in natuurwetenschappen, terwijl je ook technisch 
bent aangelegd. In onze opleiding zijn theorie en praktijk nauw met elkaar verweven. Zo heeft 
iedere module een project, waarin je wordt uitgedaagd om je kennis van de theorie te verdiepen 
en direct toe te passen op een probleem uit het bedrijfsleven of de maatschappij. Zo ontwikkel je 
ook de vaardigheden die je nodig hebt om tijdens je carrière in projectteams te werken.

PERSOONLIJK EN INFORMEEL
Chemical Science & Engineering is een kleinschalige opleiding met een lage student-
docentratio. Dit draagt bij aan een prettige, informele sfeer, waarin je je docenten en 
medestudenten snel bij naam kent. Onze staf is niet alleen nauw betrokken bij het onderwijs, 
maar ook bij jou en je ontwikkeling: je kunt met je vragen altijd bij hen terecht en we 
investeren graag in jouw academische, professionele en persoonlijke ontwikkeling.

ONDERZOEKER, PROCESTECHNOLOOG OF PROJECTLEIDER
Na de bacheloropleiding Chemical Science & Engineering kun je allerlei kanten op. De meeste 
afgestudeerden volgen onze tweejarige, Engelstalige masteropleiding Chemical Engineering. 
Ook andere masteropleidingen behoren tot de mogelijkheden. Na de master ben je een 
aantrekkelijke nieuwe medewerker voor de meest uiteenlopende bedrijven, ontwerp- en 
ingenieursbureaus, onderzoeks- en onderwijsinstellingen. Je kunt je bijvoorbeeld ook op een 
universiteit verder specialiseren in onderzoek en daarop vervolgens promoveren.

CHEMICAL SCIENCE  
& ENGINEERING

BIJ CHEMICAL SCIENCE & 
ENGINEERING LEER JE NIET 
ALLEEN HOE EEN REACTIE 
WERKT, MAAR OOK HOE 
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Als jij gefascineerd bent door grote bouwprojecten – zoals stadions, bruggen, 
stuwmeren of verkeersnetwerken – dan is onze Engelstalige bacheloropleiding 
Civil Engineering (Civiele Techniek) wellicht iets voor jou. Civiel ingenieurs 
uit Twente houden zich bezig met het ontwerpen, construeren en beheren van 
infrastructuur en grote bouwwerken, maar ook met de organisatie daaromheen. 
Het zijn mannen en vrouwen die technische deskundigheid combineren met 
zogenaamde ‘soft skills’, oftewel vaardigheden in communicatie, project  en 
procesmanagement.

NIEUWE OPLOSSINGEN CREËREN EN SAMENWERKEN 
Als civiel technicus houd je van het bedenken en creëren van slimme oplossingen in de 
bebouwde omgeving. Je werkt ook graag samen. In de opleiding raak je vertrouwd met 
zowel de technische als de organisatorische aspecten van dit werk. Je bent praktijkgericht 
bezig met disciplines als wiskunde, mechanica en materiaalkunde, maar ook met economie, 
recht, verkeerskunde, waterbeheer, beleidsprocessen en projectmanagement.

DRIE KERNTHEMA’S: BOUWEN, VERKEER EN WATER 
Onze opleiding kent drie kernthema’s: Bouwen, Verkeer en Water. Naast technische kennis 
van deze drie terreinen krijg je inzicht in de belangrijkste niet-technische zaken die erbij 
komen kijken. Zo leer je complexe problemen systematisch in kaart te brengen, bijvoorbeeld 
de overstromingskans van een bepaald gebied. Je leert modellen maken om de effecten 
van maatregelen te voorspellen. Daarbij leer je complexe projecten ontwerpen, zoals een 
metroverbinding in hartje Amsterdam of een vliegveld in zee. Je leert natuurlijk ook het 
bouwproces voor zo’n ontwerp aan te sturen.

AAN CIVIEL TECHNICI IS GROTE BEHOEFTE 
Deze opleiding bereidt je voor op functies waarin het niet alleen aankomt op bouwen en 
construeren, maar ook op bijvoorbeeld bedrijfs- en bestuurskundige aspecten. Aan mensen 
die op beide terreinen van wanten weten, bestaat zowel in Nederland als daarbuiten 
grote behoefte. Vooral na het afronden van je master ben je geschikt voor projectteams 
bij diverse werkgevers: ingenieurs- en adviesbureaus, overheid, aannemingsbedrijven en 
projectontwikkelaars of onderzoeksinstituten.
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Technologie heeft onze wereld ingrijpend veranderd – en zal dat telkens 
opnieuw doen. We zijn tegenwoordig meer verbonden en besteden meer 
tijd aan communicatie dan ooit. Ook het communicatievakgebied verandert. 
Dankzij smartphones en internationale netwerken hoeven collega’s elkaar niet 
meer dagelijks te zien, bijvoorbeeld. In onze Engelstalige bacheloropleiding 
Communication Science leer je communicatietheorieën verbinden met 
organisatorische contexten, technologische veranderingen en design.

COMMUNICATIE, ORGANISATIE, TECHNOLOGIE EN DESIGN SAMENBRENGEN
Traditionele organisaties zijn aan het verdwijnen. Samenwerkingsverbanden veranderen,  
terwijl ICT (informatie en communicatietechnologie) flexibelere organisatiemethoden mogelijk 
maakt. Door ICT zijn organisaties bovendien transparanter dan ooit voor de buitenwereld.  
Veel organisaties experimenteren met ‘Het Nieuwe Werken’: flexibele werktijden, thuiswerken 
en flexibele werkplekken. Technologie beïnvloedt de manier waarop we communiceren, 
maar is zelf ook weer afhankelijk van effectieve communicatie: veel briljante technologische 
innovaties zijn gestrand als gevolg van communicatieproblemen. Op dit gebied zijn 
communicatieprofessionals bijvoorbeeld gewild als belangenbehartiger van de gebruiker. 
Communicatieprofessionals hebben lange tijd te weinig gebruikgemaakt van de designkant in 
het nastreven van hun doelen. Alles communiceert, en het is belangrijk om dat te beseffen. 
Product- en verpakkingsontwerp hebben bijvoorbeeld een sterke invloed op de productperceptie 
van de consument. Het interieurontwerp van vergaderzalen, werkplekken of conferentiekamers 
heeft invloed op hoe mensen zich gedragen en dingen ervaren. Design beperkt zich bovendien 
niet tot visuele aspecten: al onze zintuigen kunnen ermee ingeschakeld worden.

WERKEN ALS COMMUNICATIEPROFESSIONAL
Als je afstudeert aan deze opleiding, ben je een academisch geschoold communicatie-
professional. Je kunt denken als een volwaardig academicus, maar ook als een ingenieur. 
Onze studenten vinden banen in het bedrijfsleven, bij de overheid, in de media of bij 
communicatie-, onderzoek of reclamebureaus.
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Een Virtuele Droomvlucht in de Efteling. Een polsbandje waarmee je 
kwijtgeraakte vrienden terugvindt op Lowlands. Een taaltoets voor kleuters die 
gebruik maakt van eye tracking. Allemaal projecten waaraan studenten tijdens 
onze Engelstalige bacheloropleiding Creative Technology hebben gewerkt. 
Waar ga jij aan werken?

ORIGINELE TOEPASSINGEN VAN TECHNOLOGIE
Tijdens de opleiding Creative Technology leer je technologie uit de informatica en 
elektrotechniek op een originele manier toe te passen bij het creëren van nieuwe oplossingen. 
Creativiteit en oog voor de interactie tussen mens en technologie zijn daarbij belangrijk. Je 
combineert in deze opleiding de nieuwste slimme technologie met maatschappelijke impact 
en creatief ontwerpen. In de vele projecten ontwikkel je technische kennis en vaardigheden, 
naast deskundigheid over de invloed van nieuwe media op mensen, design en creatieve 
processen. In ons Smart Experience Laboratorium (Smart XP) krijg je alle ruimte om te 
ontdekken hoe je een vraag of kans kunt omzetten in een aansprekend prototype.

VEEL GEKOZEN MASTEROPLEIDINGEN
Na de bacheloropleiding kun je kiezen uit allerlei masteropleidingen in binnen en buitenland, 
of hier aan de UT. Bijvoorbeeld: Interaction Technology, Embedded Systems, Industrial 
Design Engineering, Philosophy of Science, Technology and Society, Biomedical Engineering 
en Computer Science.

EEN CREATIEVE BRUGGENBOUWER
Sta je te trappelen om het creatieve brein te zijn achter een technologische doorbraak? 
Onze afgestudeerden werken op plekken waar innovatie plaatsvindt. Als creatief denker en 
bruggenbouwer tussen verschillende disciplines kun jij straks als geen ander klantwensen 
vertalen in nieuwe oplossingen.

CREATIVE  
TECHNOLOGY
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Electrical Engineering is de motor achter alle spannende nieuwe ontwikkelingen 
die je vandaag de dag in je omgeving tegenkomt. Dit vakgebied drijft en stuurt 
allerlei innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van robotica, Internet of Things, 
Big Data, nanotechnologie, draadloze communicatie, biomedische technologie en 
cybersecurity. Bij de ontwikkeling van de meeste apparaten is electrical engineering 
in al zijn facetten niet meer weg te denken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan draadloze 
communicatie, robotica, en sensoren. Dat was de afgelopen tientallen jaren al zo en 
het zal de komende decennia zeker ook zo blijven. Bij Electrical Engineering gaat het 
om de kunst van het vormgeven van de toekomst. Dat gaat zo hard dat je je nu nog 
niet kunt voorstellen wat er over tien jaar allemaal mogelijk is. 

ELECTRICAL ENGINEERING, WISKUNDE EN INFORMATICA
In deze bacheloropleiding krijg je per jaar vier modules met samenhangende vakken waarin 
je theorie op het gebied van Electrical Engineering leert, maar ook de nodige kennis over 
wiskunde en informatica opdoet. Iedere module heeft een project waarin alle kennis 
samenkomt. In deze uitdagende projecten ga je met je opgedane kennis aan de slag om 
andere en nieuwe toepassingen te bedenken en te realiseren.

KEUZE UIT VERSCHILLENDE MASTEROPLEIDINGEN
De Universiteit Twente heeft verschillende masteropleidingen die aansluiten op deze 
bacheloropleiding, zoals: Systems & Control (Mechanical Engineering, Robotics); Embedded 
Systems (Information Technology); Nanotechnology, Biomedical Engineering; en natuurlijk de 
masteropleiding Electrical Engineering. 

WORD DE UITVINDER VAN DE TOEKOMST
Nederland loopt voorop in innovatieve ontwikkelingen. De werkgelegenheid op dit gebied 
is enorm en dat zal zo blijven. Met de opleiding Electrical Engineering heb jij straks alles 
in handen om actief mee te werken aan technologische ontwikkelingen die de wereld 
zullen veranderen. Veel van onze studenten hebben al voordat ze afstuderen een leuke, 
uitdagende baan of kunnen kiezen uit meerdere aanbiedingen. Doordat we heel internationaal 
georiënteerd zijn, kun je ook carrière maken in het buitenland.

ELECTRICAL  
ENGINEERING
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Wil jij bijdragen aan de gezondheid van mensen, maar zie je jezelf niet werken 
als arts of behandelaar? Dan is de opleiding Gezondheidswetenschappen 
aan de Universiteit Twente een goede keuze voor jou. Tijdens deze opleiding 
leer je vanuit verschillende perspectieven naar de gezondheidszorg te kijken. Je 
krijgt inzicht in de kwaliteit van zorg voor individuele patiënten, organisatorische 
processen en de effecten van beleid op de landelijke zorg. Je raakt thuis in de 
onderwerpen gezondheid en ziekte, organisatie, beleid en financiën, technologie 
en innovatie in de zorg en je leert om te onderzoeken en ontwerpen.

GEZONDHEIDSZORG ÉN TECHNOLOGIE
Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Twente onderscheidt zich door aandacht 
voor de combinatie gezondheidszorg en technologie. Technologie speelt een steeds grotere 
rol in de zorg. De ontwikkelingen hierin gaan zo snel dat de gezondheidszorg voor allerlei 
uitdagingen staat. Als er meer technologie - bijvoorbeeld een zorgrobot - wordt ingezet in 
de zorg, welke gevolgen heeft dat dan voor de arts, de patiënt en het zorgproces? Hoe 
weten we of een hypermoderne behandeling beter is dan de oude? En welke behandelingen 
moet de verzekeraar vergoeden? Wie mag een nieuw geneesmiddel toedienen? Moet 
wet- en regelgeving daarvoor worden aangepast? Hoe kan overheidsbeleid bijdragen 
aan een gezonde leefstijl van mensen? Met dit soort vragen houd je je bezig tijdens deze 
Nederlandstalige bacheloropleiding. Gezondheidswetenschappen is geen technische 
opleiding. Je leert niet tot in detail hoe de technologie werkt of hoe je die kunt ontwerpen. 
Maar je leert wel hoe je vanuit verschillende perspectieven kunt beoordelen of de inzet van 
technologie een toegevoegde waarde heeft voor de zorg. Deze vaardigheid is heel belangrijk 
om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren.

VRAAGSTUKKEN UIT DE ZORG OPLOSSEN
De Universiteit Twente biedt je een kleinschalige onderwijsomgeving met een informele 
sfeer. We dagen je uit om met anderen samen te werken en oplossingen te bedenken voor 
actuele vraagstukken uit de zorg. Heb jij een brede belangstelling? Ben je geïnteresseerd in 
gezondheid en ziekte? Vind je zowel biologie als economie leuk? Wil je wel in de zorg werken 
maar niet als hulpverlener? Geloof je in het belang van technologie in de zorg, maar ben je zelf 
niet technisch? Dan is de opleiding Gezondheidswetenschappen in Twente een goede keuze! 
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Tijdens de Engelstalige bacheloropleiding Industrial Design leer je met 
technisch inzicht, creativiteit en gevoel voor consumentengedrag producten 
te ontwerpen of te verbeteren. Het gaat daarbij om consumentenproducten 
die zowel functioneel als aantrekkelijk moeten zijn. Daarnaast leer je hoe je 
ervoor kunt zorgen dat je ontwerp tegen een passende kostprijs te maken is en 
gemakkelijk te gebruiken, te verpakken en te vervoeren is.

TOEKOMSTGERICHT: WORD EEN ONDERNEMEND ONTWERPER 
Deze opleiding bereidt je voor op alle aspecten die te maken hebben met het ontwerpen 
van een goed product. Wat onze opleiding onderscheidt van andere is met name onze 
toekomstgerichtheid. Bij ons krijg je stevig grip op het hele ontwerptraject, van ideevorming 
tot marktintroductie. Je doet op wetenschappelijk niveau kennis op die jou in staat stelt 
scherp te navigeren tussen de trends en bewegingen in de markt enerzijds en technische 
mogelijkheden anderzijds. Zo word je een ondernemend ontwerper.

ECHTE OPDRACHTEN UIT DE INDUSTRIE 
Ook ons ontwerpgerichte projectonderwijs is kenmerkend. Je krijgt bij ons realistische 
opdrachten. Samen met jouw projectteam ontwikkel je een prototype of product dat je 
presenteert aan de opdrachtgever, die vaak een industriële partner is. Zo zijn er heel wat 
producten van UT-studenten daadwerkelijk in de winkels beland. We combineren dus 
academische inhoud met toepassingsgerichtheid. Naast techniek en creativiteitsvakken, en 
natuurlijk wis- en natuurkunde, bijt je je vast in ergonomie, marketing en bedrijfskunde.

JOUW TOEKOMST MET INDUSTRIAL DESIGN 
De wereld heeft behoefte aan industrieel ontwerpers die slimme producten kunnen 
ontwerpen en oog hebben voor het totale ontwerpproces. Deze rol van ‘spin in het web’ 
zal in de toekomst belangrijker worden. Als afgestudeerd industrieel ontwerper kun je op 
veel plekken aan de slag. Bijvoorbeeld bij een producent van consumentenproducten, een 
ontwerpbureau, een consultancy-bedrijf, de (semi)overheid. Je kunt er ook voor kiezen 
zelfstandig ondernemer te worden.
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Als technisch bedrijfskundige gebruik je modellen en technieken om systematisch 
de sterke en zwakke plekken van een bedrijf of organisatie te analyseren 
en verbeterslagen uit te voeren. Zo maak je bedrijfsprocessen efficiënter, 
maximaliseer je de winst, minimaliseer je de risico’s en verbeter je de kwaliteit 
en concurrentiepositie. In onze Engelstalige bacheloropleiding Industrial 
Engineering & Management (ofwel: Technische Bedrijfskunde) leer je ook hoe 
je de benodigde veranderingen effectief doorvoert. Hierbij combineer je kennis uit 
de vakgebieden bedrijfskunde, ICT, wiskunde en techniek.

JE WERKT AAN CONCRETE PROBLEMEN
Onze bachelor richt zich met name op de industrie, de transportsector, de zorgsector en de 
financiële sector. Tijdens projecten en afstudeerstages werk je op een wetenschappelijke 
manier aan actuele problemen in de praktijk. Kenmerkend is ons projectonderwijs. 
In modules van tien weken voer je praktische teamprojecten uit, terwijl je de theorie 
geïntegreerd aangeboden krijgt. Je werkt met andere studenten aan het oplossen van een 
concreet probleem dat samenhangt met het thema van de betreffende module. 

VOLOP KEUZEMOGELIJKHEDEN
De opleiding biedt verschillende keuzemogelijkheden. Veel studenten maken gebruik van de 
mogelijkheid om een halfjaar in het buitenland te studeren of om er hun afstudeerstage te doen.

DOORSTUDEREN NA DE BACHELOR
Na deze bacheloropleiding kun je direct doorstromen naar onze tweejarige Engelstalige 
TOP-opleiding Industrial Engineering & Management. De drie specialisaties zijn: Financial 
Engineering and Management; Health Care Technology and Management; en Production 
and Logistic Management.

EEN MOOIE BAAN MET EEN HOOG STARTSALARIS
Er is altijd vraag naar technisch bedrijfskundigen, ook als het economisch minder gaat. 
Spreekt een functie als productiemanager bij Unilever jou aan? Of zie je jezelf eerder 
als financieel analist bij Philips werken? Als de zorg trekt, ben je misschien geschikt 
als operationeel leidinggevende bij de Isala Klinieken. Wat je ook kiest, als technisch 
bedrijfskundige van de Universiteit Twente kun jij als geen ander technische oplossingen 
verbinden aan het belang van de samenleving. High tech human touch.

Let op: in Studielink heet deze opleiding Technische Bedrijfskunde
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Ben jij nieuwsgierig en houd je van pionieren? Kun je goed samenwerken en 
heb je een sterk verantwoordelijkheidsgevoel? Dan is International Business 
Administration iets voor jou. In deze Engelstalige bacheloropleiding leer je het 
(internationale) bedrijfsleven kennen, met een focus op ondernemen en innoveren. 
In de tweede helft van het programma kun je je kennis en vaardigheden verdiepen 
of verbreden door keuzemodulen, minoren en uitwisselingsprogramma’s. Bij dat 
alles werk je ook continu aan je internationale vaardigheden: een flink deel van 
onze studenten en docenten komt uit het buitenland en je wordt geacht een deel 
van je studietijd in het buitenland door te brengen. 

FOCUS OP ONDERNEMEN EN SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE
Uniek aan onze opleiding is dat we kijken naar alle aspecten van ondernemen: van het 
ontwikkelen van radicaal nieuwe producten en diensten tot het verbeteren van het inkoopproces, 
de financiële huishouding en het personeelsbeleid. Het mooie is dat je op onze campus omringd 
wordt door de nieuwste (technologische) ontwikkelingen, ideeën en innovaties. Daardoor kun je 
des te beter nadenken over manieren waarop bedrijven effectief gebruik kunnen maken van al die 
technologie. Bij International Business Administration leer je te denken als een ontwerper, met de 
scherpte die daarbij hoort; jij weet straks bijvoorbeeld hoe je een high-tech innovatie succesvol in 
de markt zet zonder je te laten meeslepen in de laatste hype. 

UITSTEKENDE INTERNATIONALE MOGELIJKHEDEN
Met deze bachelor heb je een voorsprong in je carrière, met uitstekende perspectieven, ook 
internationaal. Veel van onze studenten volgen na de bachelor de masteropleiding Business 
Administration met specialisaties in Entrepreneurship, Innovation & Strategy; Financial 
Management; Human Resource Management; International Management; Purchasing & 
Supply Management; en Strategic Marketing & Digital Business. Na je afstuderen kun je 
aan de slag bij de meest uiteenlopende bedrijven, van startup tot multinational, maar ook bij 
non-profits, overheid of wetenschappelijke instellingen. Natuurlijk kun je er ook voor kiezen 
ondernemer te worden. 
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Als steeds meer apparaten en systemen verbonden raken, wat blijft er dan nog 
privé? Hoe kunnen overheden met Big Data misdaad bestrijden? Hoe kunnen 
we identificatietechnieken gebruiken om migratiestromen in goede banen te 
leiden, of sensoren inzetten voor de volksgezondheid? Dergelijke actuele vragen 
laten zien hoe publiek bestuur en technologie steeds meer verweven raken. Wil 
jij je op het snijvlak van die twee inzetten voor het publiek belang? Dan is onze 
bacheloropleiding Management, Society & Technology wellicht iets voor jou.

BELEID EN MANAGEMENT IN EEN HIGH-TECH TOEKOMST
De wereld verandert snel door nieuwe technologieën, bevolkingsgroei, globalisering en 
andere krachten. Dat schept nieuwe mogelijkheden, maar ook lastige uitdagingen. Denk 
bijvoorbeeld aan klimaatverandering, de energietransitie, financiële instabiliteit, migratie of 
terrorisme. Dit soort complexe problemen hebben één ding gemeen: steeds meer speelt 
technologie een cruciale rol. Leiders, beleidsmakers en publieke managers in deze tijd 
hebben dus meer dan ooit een stevig technisch fundament nodig. Daarmee kunnen ze de 
problemen beter doorzien, maar ook betere oplossingen helpen ontwerpen. Daar draait het 
in deze nieuwe Engelstalige bacheloropleiding om: je leert werken aan een betere wereld 
door technologie en bestuur te combineren.

WORD (HER)ONTWERPER VAN DE MAATSCHAPPIJ VAN MORGEN
Met deze opleiding word je expert in de interactie tussen technologie, maatschappelijke 
ontwikkelingen en publiek leiderschap. Je raakt vertrouwd met moderne bestuurskunde en 
met de technologische mogelijkheden van vandaag, zoals Big Data, identificatietechnieken of 
het Internet of Things. Je ontwikkelt een brede, cross-disciplinaire kijk op maatschappelijke 
uitdagingen en vaardigheden om ze effectief aan te pakken. Jouw kennis en inzicht kun 
je inzetten op terreinen als veiligheid, gezondheidszorg of economische en ecologische 
duurzaamheid. Als technisch onderbouwd publiek manager ontwerp je probleemoplossende 
wetten en beleid. Jij legt verbindingen tussen probleemsituaties en technische mogelijkheden, 
of mobiliseert mensen voor maatschappelijke verandering. Je groeit uit tot ontwerper, of 
herontwerper, van de maatschappij van morgen.
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Mechanical Engineers, oftewel werktuigbouwkundigen, vinden het 
oplossen van problemen leuk. Zij vinden het een uitdaging om technische 
oplossingen te bedenken voor vraagstukken uit de maatschappij en zoeken 
altijd naar de grenzen van wat technisch mogelijk is. Niet voor niets is 
werktuigbouwkunde de breedste discipline in de ingenieurswereld. In onze 
Engelstalige bacheloropleiding Mechanical Engineering werk je met nieuwe 
technologieën die van invloed zijn op ons dagelijks leven.

ALTIJD BEZIG MET HIGH TECH OPLOSSINGEN 
Tijdens deze opleiding leer je apparaten, machines en materialen bedenken, ontwerpen en 
maken. Dat kunnen kleine hulpmiddelen zijn, zoals een robotarm voor de productie van auto-
onderdelen, maar ook grote installaties, zoals een energiecentrale. Als werktuigbouwkundige 
kun je ook bezig zijn met het verbeteren of onderhouden van wat er al is. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan een verbeterd productieproces of het doorontwikkelen van 3D-printing. 
Kenmerkend is dat je altijd bezig bent met high tech oplossingen voor industriële en 
maatschappelijke vraagstukken. Onderwerpen die tijdens je studie aan bod komen zijn onder 
meer mechanica, dynamica, energie en warmteleer, productietechnieken, materiaalkunde, 
stromingsleer (aerodynamica) en automatisering. 

MAATSCHAPPELIJKE TOEPASSING STAAT CENTRAAL 
Tijdens de studie leer je kennis om te zetten in voor de praktijk bruikbare oplossingen. Je doet 
dat door veel in projecten te werken. In zo’n project voer je met een groepje studenten een 
opdracht uit. Samen doorloop je het volledige traject – van het bedenken en ontwerpen tot 
soms ook het bouwen van een werkend prototype.

GEWILD OP DE ARBEIDSMARKT 
Als je bent afgestudeerd, zijn je kansen op de arbeidsmarkt uitstekend. De mogelijkheden 
om door te stromen naar een masteropleiding zijn ook uitstekend. Uiteraard kun je kiezen 
voor een van de disciplines van Mechanical Engineering, maar je kunt je ook specialiseren in 
een ander gebied, zoals Biomedical Engineering, Electrical Engineering, Civil Engineering of 
Sustainable Energy Technology. Kortom, met deze veelzijdige studie ligt de wereld voor jou 
open.

MECHANICAL  
ENGINEERING
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Niets is boeiender dan het gedrag van mensen en de vraag hoe het ontstaat 
en beïnvloed wordt. Als jij dat ook vindt, is onze Engelstalige bacheloropleiding 
Psychology wellicht iets voor jou. Je maakt tijdens deze opleiding kennis met 
de belangrijkste facetten van de psychologie en je leert normaal en afwijkend 
gedrag observeren, verklaren, voorspellen en beïnvloeden. 

UNIEK VOOR PSYCHOLOGIE AAN DE UNIVERSITEIT TWENTE
Bij ons zijn maatschappelijke vraagstukken het uitgangspunt, niet de psychologie zelf.  
Je leert psychologische problemen te analyseren en een praktische toepassing te ontwerpen 
waarmee je het gedrag van mensen kunt beïnvloeden. Je denkt met jouw psychologische 
kennis mee over het ontwerp van nieuwe technologieën, zoals sociale robots en intelligente 
informatiesystemen. We maken gebruik van digitale media en technologische innovaties, 
zoals slimme apps waarmee je mensen kunt waarschuwen voor gevaarlijke situaties, of 
nieuwe vormen van internettherapie. Bij ons werk je met technologisch geavanceerde 
middelen in de nieuwste labs. Al met al geeft onze benadering je een voorsprong op de 
arbeidsmarkt, al ben je dan misschien geen bètastudent. Wij geloven namelijk dat de 
21e eeuw vraagt om psychologen die snappen hoe technologie, ons gedrag en sociale 
processen elkaar beïnvloeden. Onze opleiding is daarnaast kleinschalig, met onderwijs en 
opdrachten in kleine groepen. De sfeer onder docenten en studenten is prettig en informeel.

ZORG, ONDERWIJS, COMMERCIE, TECHNOLOGIE OF…?
Overal waar mensen zijn, kun jij als psycholoog je bijdrage leveren. Als gedragswetenschapper 
bij de politie, als psycholoog bij defensie of als adviseur bij de overheid. In de geestelijke 
gezondheidszorg kun je als (basis) psycholoog aan de slag in een ziekenhuis, revalidatiecentrum 
of bij de GGD. Je kunt ook onderzoeker, beleidsmedewerker of coördinator worden 
bij gezondheidsbevorderende instituten, zoals RIVM, NISB of SOA-Aids Nederland, in 
ziekenhuizen of in zorginstellingen. Als de wetenschap je aantrekt, kun je als promovendus of 
wetenschappelijk onderzoeker aan een universiteit of in organisaties als TNO terecht. In het 
onderwijs kun je zowel in de profit- als non-profitsector leeradviezen ontwikkelen of mensen 
met leerproblemen adviseren. Ook het (internationale) bedrijfsleven verwelkomt afgestudeerde 
psychologen, bijvoorbeeld voor een functie als usability expert. Kortom, mogelijkheden te over!

PSYCHOLOGY
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In een wereld waarin het gebruik van informatietechnologie explosief blijft 
groeien, is onze internationale, Engelstalige bacheloropleiding Technical 
Computer Science actueler dan ooit. Nu steeds meer apparaten en 
organisaties afhankelijk zijn van effectieve, gestroomlijnde tools voor het 
uitwisselen, verwerken en opslaan van informatie, gaan er met deze opleiding 
deuren voor je open die voor anderen gesloten blijven.

COMPUTERS, INTERNET, ROBOTS EN MENSEN
Technical Computer Science is een uitdagend vakgebied dat zich richt op informatie en 
systemen. Denk bijvoorbeeld aan het geautomatiseerd doorzoeken van enorme hoeveelheden 
gegevens. Tijdens deze opleiding houd je je niet alleen bezig met computers en het internet, 
maar ook met de interactie tussen mensen en systemen. Je raakt vertrouwd met fundamentele 
begrippen en leert deze praktisch toe te passen op vrijwel alles waar mensen mee werken – van 
vervoer en commercie tot gezondheid, milieu, politiek en vrije tijd. Thema’s die je tegenkomt 
tijdens je opleiding lopen uiteen van computerveiligheid en programmeren tot draadloze of 
mobiele netwerken en de ontwikkeling van sociale robots. Uniek voor onze opleiding is dat we 
ons programma verdelen in modules en daarbij een centrale rol toebedelen aan projectonderwijs. 
Vaak zul je dus het geleerde meteen toepassen op problemen in de echte wereld.

ER LIGT EEN BREDE WAAIER VAN WERKVELDEN VOOR JE OPEN
Veel werkgevers op de arbeidsmarkt zullen je met open armen ontvangen. Vooral als je na deze 
opleiding verder gaat met een master in Computer Science – in de richting van Cyber Security, 
Data Science & Technology of Software Technology – of een master in bijvoorbeeld Interaction 
Technology, Internet Science & Technology, Business Information Technology of Embedded 
Systems. Na je afstuderen kun je terecht bij grote IT-bedrijven. Of misschien valt je keuze op 
een klein startend bedrijf of wil je voor jezelf beginnen. In de gezondheidszorg, het transport, 
de financiële wereld en de creatieve industrie is veel vraag naar mensen met kennis van 
informatietechnologie – mensen die techniek willen inzetten om problemen op te lossen en die 
in staat zijn de beschikbare oplossingen te organiseren en in de juiste context te plaatsen.

TECHNICAL  
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MET TECHNICAL 
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De gezondheidszorg verandert snel en wordt steeds complexer. Het gebruik 
van nieuwe technologieën neemt toe en innovaties volgen elkaar snel op. 
Al deze ontwikkelingen vragen om specialisten die grondige kennis en 
vaardigheden van zowel geneeskunde als technologie kunnen inzetten in de 
zorg voor individuele patiënten. Tijdens de Nederlandstalige bacheloropleiding 
Technische Geneeskunde word je opgeleid tot zo’n professional. 

VOLWAARDIGE DISCIPLINE IN DE GEZONDHEIDSZORG
Als Technisch Geneeskundige ben jij de verbindende schakel tussen geneeskunde en 
technologie. Je leert bestaande technologie op vernieuwende wijze toe te passen. Zo 
kun je zowel de diagnostiek als behandelingen voor patiënten optimaliseren. De opleiding 
Technische Geneeskunde, ook wel Klinische Technologie genoemd, is ontworpen aan de 
Universiteit Twente en was de eerste in de wereld. Inmiddels is de opleiding uitgegroeid 
tot een volwaardige, nieuwe discipline in de Nederlandse gezondheidszorg. Technische 
Geneeskunde vormt een vanzelfsprekend onderdeel van de medische wereld. Het feit 
dat de competenties van deze nieuwe beroepsgroep inmiddels officieel erkend zijn door 
de overheid en dat afgestudeerden de bevoegdheid hebben om zelfstandig patiënten te 
behandelen, heeft daaraan bijgedragen.

DOORSTUDEREN NA DE BACHELOR
Na deze bacheloropleiding kun je doorstromen naar onze driejarige, Nederlandstalige 
masteropleiding Technical Medicine. Daarmee rond je je opleiding tot volwaardig Technisch 
Geneeskundige helemaal af. Je kunt na de bacheloropleiding ook overstappen op een 
andere masteropleiding binnen het cluster Health van de Universiteit Twente: Biomedical 
Engineering of Health Sciences. 

AAN DE SLAG IN EEN ZIEKENHUIS
Technische Geneeskunde is een relatief nieuw beroep. Je behandelt patiënten met behulp 
van technologie. In de praktijk blijkt dat de gezondheidszorg staat te springen om mensen 
met dit soort vaardigheden. Al onze afgestudeerden hebben binnen enkele maanden een 
betaalde baan op niveau, meestal in een academisch of in een topklinisch ziekenhuis. 

VOOR DEZE OPLEIDING GELDT EEN SELECTIEPROCEDURE.  
JE KUNT JE VOOR DE SELECTIEPROCEDURE AANMELDEN TOT UITERLIJK 15 JANUARI 2019.

TECHNISCHE  
GENEESKUNDE
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DE MEDISCHE TECHNOLOGIE 
ÉN DE WERKING VAN HET 
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EN BEHANDELING VAN 
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In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Natuurkunde draait het 
om het doorgronden, beschrijven en toepassen van fysische wetmatigheden. 
Net zoals Archimedes − die volgens de overlevering in bad zat toen hij de wet 
van de opwaartse kracht ontdekte en van enthousiasme poedelnaakt de straat 
op rende − ben je in deze opleiding steeds op zoek naar een verklaring voor 
natuurkundige verschijnselen. Je doel is om daarmee bruikbare producten en 
oplossingen te creëren.

DE TAAL EN HET GEREEDSCHAP VAN DE NATUURKUNDIGE
Wiskunde en informatica zijn de taal van de technisch natuurkundige. Daarom krijg je naast 
de natuurkundevakken ook een aantal wiskunde- en programmeervakken. Je belangrijkste 
gereedschap is het experiment: door volop te experimenteren leer je alles over verschillende 
meettechnieken en krijg je toegang tot nieuwe mogelijkheden. Omdat natuurkundige 
experimenten steeds ingewikkelder worden, is er een groeiende behoefte aan technisch 
natuurkundigen die diepgaande kennis en een praktische aanleg combineren. Daarom 
staat de praktische toepassing bij ons centraal. Tijdens teamprojecten dagen we jou en je 
medestudenten uit om lastige problemen op te lossen.

PERSOONLIJK EN INFORMEEL
Technische Natuurkunde is een kleinschalige opleiding met een lage student-docentratio. Dit 
draagt bij aan een prettige, informele sfeer, waarin je je docenten en medestudenten snel bij 
naam kent. Onze docenten en hoogleraren zijn niet alleen nauw betrokken bij het onderwijs, 
maar ook bij jou en je ontwikkeling: ze helpen je graag om het beste in jezelf boven te halen.

ALLERLEI CARRIÈREMOGELIJKHEDEN
Met Technische Natuurkunde kun je allerlei kanten op, vooral als je na de bachelor ook 
onze Engelstalige masteropleiding Applied Physics volgt. Ongeveer de helft van onze 
afgestudeerden is dagelijks bezig met (technisch) onderzoek en ontwikkeling. De andere helft 
kiest voor een baan in het bedrijfsleven. Als technisch natuurkundige ben je erg gewild als 
leidinggevende of adviseur vanwege je sterke analytische vermogens.

TECHNISCHE  
NATUURKUNDE

ER ZIJN ALTIJD DINGEN 
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PAST DEZE STUDIE  
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INSCHRIJVING
Aanmelden voor een opleiding doe je bij studielink.nl. 
Op utwente.nl/bachelor vind je bij iedere opleiding 
een link naar Studielink. Daar kun je je ook aanmelden 
bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Na je 
aanmelding krijg je van ons per mail een inschrijfpakket 
opgestuurd en kun je je inschrijving definitief maken. 

TOELATING
Iedereen die een vwo-diploma op zak heeft, kan  
aan een universiteit studeren. Of we je direct kunnen 
toelaten voor een bepaalde opleiding, hangt af van 
je profiel en keuzevakken. In het opleidingenkatern 
van deze brochure zie je wat de toelatingseisen per 
opleiding zijn.

SELECTIEOPLEIDINGEN
De UT heeft twee opleidingen waarvoor  
aanvullende toelatingseisen gelden:

 » UNIVERSITY COLLEGE TWENTE 
Voor University College Twente hebben we een 
selectieprocedure. Het doel is te ontdekken of jij 
en de opleiding goed bij elkaar passen. Om mee te 
doen aan de selectie moet je goede cijfers hebben 
voor Engels, Wiskunde B en Natuurkunde of een 
vergelijkbaar ‘sciencevak’.  
Meer weten? Kijk op utwente.nl/go/atlas

 » TECHNISCHE GENEESKUNDE 
Om in september 2019 te kunnen starten met de 
opleiding Technische Geneeskunde, moet je je uiterlijk 
15 januari 2019 aanmelden. Deze opleiding heeft een 
Numerus Fixus en kent daarom een selectieprocedure. 
Meer weten? Kijk op utwente.nl/selectieprocedure-tg

STUDIEKEUZECHECK
Omdat wij het belangrijk vinden dat je een  
opleiding kiest die goed bij je past, bieden wij  
voordat je begint verschillende studiekeuze-
activiteiten. Bij de Universiteit Twente bepalen onze 
opleidingen zelf hoe ze hieraan invulling geven. 
Sommigen opleidingen stellen deelname aan de 
studie-keuzecheck verplicht, andere niet. 
Meer weten? Kijk op utwente.nl/bachelor 

STUDIEBEGELEIDING & ADVIES
Bij de UT voelen wij ons mede verantwoordelijk  
voor jouw ontwikkeling en welzijn. Daarom zorgen 
we voor gedegen, persoonlijke begeleiding en advies. 
Bijvoorbeeld op het gebied van studiekeuze en 
studeren, regelgeving, financiën of studievertraging. 
Ook bij persoonlijke problemen die van invloed 
kunnen zijn op je studievoortgang helpen we 
graag. Afhankelijk van jouw situatie kunnen onze 
deskundigen je verder helpen. 
Meer weten? Kijk op utwente.nl/go/begeleiding

NEED TO KNOW

Met deze brochure heb je al een beeld van wat de Universiteit Twente 
jou te bieden heeft. In deze laatste rubriek zetten we op een rij wat je 
allemaal moet weten om bij ons te kunnen komen studeren.  
We zien ernaar uit je te ontmoeten!
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De hoogte van het collegegeld wordt voor elk studiejaar 
opnieuw bepaald. Daarbij is er een onderscheid tussen twee 
tarieven: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. 
Welk tarief voor jou geldt, hangt af van twee factoren:  
je nationaliteit en je studieverleden. Heb je bijvoorbeeld  
al eerder eenzelfde graad behaald?

HEB JIJ JE  
KOSTENPLAATJE AL ROND? 

Studeren kost geld. Volgens het Nibud (nibud.nl) ben 
je als student gemiddeld ruim elfhonderd euro per 
maand kwijt. Als je niet op kamers gaat maar thuis 
blijft wonen, gaan er natuurlijk wat kosten af. Als 
uitwonend student ben je volgens het Nibud ongeveer 
zoveel per maand kwijt:

KOSTEN VOOR EEN UITWONENDE STUDENT:
Collegegeld € 173,-
Huur (dit bedrag is in Enschede gem. lager) €  366,-
Boodschappen €  161,-
Studieboeken €  57,-
Vervoer (naast de ov-kaart) € 55,-
Ontspanning, uitgaan, sport € 144,-
Kleding en schoenen € 47,-
Zorgverzekering € 97,-
Telefoon € 26,-

GEMIDDELD PER MAAND € 1.126,-

Het collegegeld voor 2019-2020 bedraagt dus € 2.083,-, oftewel 
gemiddeld € 173,- per maand. Voor University College Twente is 
het collegegeld hoger.

STUDEREN,  
WAT KOST DAT?

NATIONALITEIT COLLEGEGELD PER JAAR ATLAS-STUDENTEN

EU/EEA € 2.083 € 4.166

NIET-EU/EEA € 9.000 of € 10.500* € 12.583

* afhankelijk van de opleiding
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Enschede Promotie

DISCLAIMER
Deze brochure is een uitgave van de afdeling Marketing van de University of Twente. Aan de inhoud 

van deze brochure kun je geen rechten ontlenen. Ons onderwijs is continu in ontwikkeling; het kan 

daardoor voorkomen dat we in de loop van het jaar de inhoud van een opleiding vernieuwen of dat 

regelingen veranderen. Kijk op utwente.nl/bachelor voor de meest actuele informatie.

VOLG ONS OP SOCIAL!
@UTWENTE



BELEEF JE EIGEN  
TOEKOMST OP DE 
UNIVERSITY OF TWENTE.

Ga naar utwente.nl/go/voorlichting en meld je  
aan voor één van onze voorlichtingsactiviteiten.

 » Open Dagen
 » Meeloopdagen
 » Online Open Dag

CAMPUS ADRES
University of Twente
Drienerlolaan 5
7522 NB  Enschede

POSTADRES 
University of Twente 
Postbus 217
7500 AE  Enschede

T +31 (0)53 489 5489

study@utwente.nl
utwente.nl/go/bachelor
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@utwente


